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ABSTRAK 

Alfihani, Farisya Puspita. 2014. “Pengembangan Metode Pembelajaran 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab Berbasis Teori Kecerdasan 

Majemuk (Multiple Intelligence)”. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

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

Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Zukhaira, S.S., 

M.Pd. 

Kata kunci : Pengembangan, Metode Pembelajaran, Keterampilan membaca, dan 

Multiple Intelligences 

Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mengetahui kebutuhan guru dan siswa 

terhadap metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligence), (2) mengetahui prototipe metode 

pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan 

majemuk (multiple intelligence), (3) mengetahui analisis penilaian guru dan ahli 

terhadap metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligence), dan (4) mengetahui hasil uji coba 

keefetifan metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis 

teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence) terhadap siswa. 

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

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

digunakan berupa soal tes untuk siswa berupa materi pelajaran yang diajarkan, 

dan tes kecerdasan majemuk (multiple intelligences). Alat data nontes yang 

digunakan berupa wawancara, angket kebutuhan guru dan siswa, serta angket ujin 

validitas ahli terhadap metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab 

berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence), observasi guru 

terhadap siswa, observasi penilaian dari siswa, dan dokumentasi foto.  

Kesimpulan penelitian ini adalah hasil analisis kebutuhan menunjukkan 

guru menghendaki sebuah metode yang berisi langkah-langkah rinci proses 

pembelajaran meliputi latar belakang, asumsi, langkah-langkah penyajian, tujuan 

penggunaan, dan cara identifikasi kecerdasan siswa. Kemudian mendapatkan 

penambahan pengantar, penunjang penyajian, contoh langsung pada materi, dan 

pembetulan penulisan setelah dilakukan uji validitas oleh beberapa ahli terhadap 

aspek kelayakan isi, penyajian, dan aspek bahasa. 

Hasil uji hipotesis diterima, dengan rincian hasil uji hipotesis pihak kanan, 

yang dihasilkan dari nilai siswa mengerjakan soal tes menunjukkan t hitung 5,224, 

dari hasil penilaian siswa melalui angket menunjukkan t hitung 3,791, dan dari 

hasil observasi guru menunjukkan t hitung 10,959. Semuanya jatuh pada daerah 

penerimaan Ha, Sehingga Ha diterima. Adapun t tabel 1,746 jatuh pada 

penerimaan Ho, sehingga produk baru lebih efektif dari produk lama. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Keterampilan yang sangat erat kaitannya dengan pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran dalam berbahasa adalah keterampilan membaca. 

Keterampilan berbahasa ini merupakan suatu keterampilan yang unik serta 

berperan penting bagi pengembangan pengetahuan, dan sebagai alat komunikasi 

bagi kehidupan manusia. Dikatakan unik karena tidak semua orang yang memiliki 

kemampuan membaca mampu mengembangkannya menjadi budaya bagi dirinya 

sendiri. Dan dikatakan penting bagi pengembangan pengetahuan karena 

prosentase transfer ilmu pengetahuan terbanyak dilakukan melalui membaca. 

Membaca merupakan materi terpenting di antara materi-materi pelajaran. 

Siswa yang unggul dalam pelajaran membaca akan unggul dalam pelajaran yang 

lain pada semua jenjang pendidikan. Begitu juga, siswa tidak akan bisa unggul 

dalam materi manapun dari materi-materi pelajaran kecuali jika siswa mempunyai 

kemampuan keterampilan membaca yang baik. Oleh sebab itu membaca 

merupakan sarana yang utama untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa, lebih-

lebih bagi pembelajar bahasa Arab non Arab dan tinggal di luar negara-negara 

Arab seperti para pembelajar di Indonesia (Hamid, dkk. 2008:45-46). 

Menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2011:246), membaca merupakan 

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

keperluan tersebut, selain perlu menguasai bahasa yang dipergunakan, seorang 
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pembaca perlu juga mengaktifkan berbagai proses mental dalam sistem 

kognisinya. Pengajaran membaca harus memperhatikan kebiasaan cara berfikir 

teratur dan baik. Hal ini disebabkan membaca sebagai proses mental yang tinggi, 

seperti ingatan, pemikiran, daya khayal, pengaturan, penerapan, dan pemecahan 

masalah. Oleh karena itu kegiatan membaca sangat erat kaitannya dengan 

pemahaman siswa, dan untuk mencapai pemahaman yang baik, perlu bagi seorang 

guru untuk memetakan atau mengenali kecerdasan siswa agar penyampaian materi 

ini sempurna dan mampu diterima siswa dengan baik. 

Kecerdasan selama ini diartikan sebagai kemampuan memahami sesuatu 

dan kemampuan berpendapat. Semakin cerdas seseorang maka semakin cepat dia 

memahami sesuatu permasalahan dan semakin cepat pula mengambil langkah 

penyelesaiannya. Dalam hal ini, kecerdasan dipahami sebagai kemampuan 

intelektual yang lebih menekankan pada logika dalam memecahkan masalah. 

Kecerdasan seseorang biasanya diukur melalui kecerdasan intelektual atau 

Intelligence Quotient (IQ) saja. Oleh karena itu, kecerdasan hanya dipandang dari 

kemampuan seseorang dalam menjawab soal-soal yang merupakan tes standar di 

ruang kelas. Kecerdasan seseorang dapat dilihat dari banyak dimensi,  selalu 

berkembang, dan bersifat dinamis berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang 

dilakukan secara berulang-ulang. Bisa jadi, seorang anak memiliki satu atau 

beberapa kecerdasan yang sangat menonjol yang tidak termasuk kategori 

kecerdasan yang dianggap penting oleh sekolah. 

Menurut Yaumi (2012:iii) teori Multiple Intelligences dikembangkan 

oleh Howard Gardner melalui bukunya yang berjudul Frames of Mind (1983) 
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yang kemudian direvisi dengan Intelligence Reframed pada tahun 1999. Dr. 

Howard Gardner adalah seorang pemimpin di Project Zero Harvard University 

(Chatib 2012:70). Gardner memiliki pandangan yang berbeda tentang IQ. 

Menurut Gardner, orang tidak memiliki satu intelejensi umum, tetapi ditandai oleh 

serangkaian intelejensi. Setidaknya, ada sembilan kecerdasan yang diungkapkan 

oleh Gardner yaitu Verbal-Linguistik, Logis-Matematis, Visual-Spasial, 

Jasmaniah-Kinestetik, Berirama-Musik, Intrapersonal, Interpersonal, Naturalistik, 

dan Eksistensial-Spiritual. 

Multiple Intelligences awalnya adalah wilayah psikologi, ternyata 

berkembang sampai ke wilayah edukasi, bahkan telah merambah dunia 

profesional di perusahaan-perusaan besar. Menurut Bainbrigde (dalam Yaumi 

2012:9) Intelligence (kecerdasan) adalah istilah yang sulit untuk didefinisikan 

hingga menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda di antara para ilmuwan. 

Dalam pengertian yang populer, kecerdasan sering didefinisikan sebagai 

kemampuan mental umum untuk belajar dan menerapkan pengetahuan dalam 

memanipulasi lingkungan, serta kemampuan untuk berpikir abstrak. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kecerdasan majemuk atau Multiple Intelligences adalah 

beberapa kecerdasan yang meliputi mental, fisik, sosial, maupun spiritual yang 

digunakan sebagai landasan untuk belajar dan menerapkan pengetahuan. 

Jadi setiap manusia memiliki semua jenis kecerdasan tersebut, namun 

hanya ada beberapa kecerdasan yang dominan atau menonjol dalam diri 

seseorang. Bila semua kecerdasan majemuk ini ditumbuhkan, dikembangkan, dan 

dilibatkan dalam proses pembelajaran, maka akan sangat meningkatkan 
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efektivitas dan hasil pembelajaran. Kita sering menganggap bahwa siswa yang 

memiliki kecerdasan matematis sebagai siswa yang pintar. Namun kenyataan di 

lapangan, bahwa siswa yang dulunya terkenal nakal, bandel, dan tidak 

memperoleh rangking di kelas, justru pada saat bekerja di dunia masyarakat 

ternyata mampu mencapai kesuksesan dan menjadi pemimpin bagi orang yang 

dulunya rajin di kelas. Orang semacam ini lebih dibutuhkan di masyarakat dan 

memiliki kinerja yang tinggi. Mengapa bisa demikian? Siswa yang nakal, bandel, 

dan tidak memiliki rangking di kelas itu bukanlah bodoh, tetapi hanya tidak 

menonjol dalam jenis kecerdasan matematis dan mungkin menonjol dalam jenis 

kecerdasan yang lain, Jasmaniah-Kinestetik, Berirama-Musik, Intrapersonal, 

Interpersonal, Naturalistik, dan Eksistensial-Spiritual misalnya. Oleh karena itu, 

seseorang perlu mengetahui kecerdasan dominan yang dimiliki sehingga dapat 

dikembangkan dan memilih gaya belajar yang sesuai dengan jenis kecerdasannya. 

Kata belajar dalam bahasa sederhana dimaknai sebagai menuju ke arah 

yang lebih baik dengan cara sistematis. Kata belajar berarti proses perubahan 

tingkah laku pada siswa akibat adanya interaksi antara individu dan 

lingkungannya melalui pengalaman dan latihan (Iskandarwassid dan Sunendar 

2011:4). Sedangkan menurut Huda (2013:2), pembelajaran dapat dikatakan 

sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap 

pemahaman. Hal inilah yang sering terjadi ketika seseorang sedang belajar, dan 

kondisi ini juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena belajar 

merupakan proses alamiah setiap orang. 
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Gaya belajar adalah cara seorang anak atau siswa menyerap informasi 

(pelajaran) yang datang dari luar dirinya, hal itu diibaratkan seperti sebuah wadah 

kosong. Sedangkan cara seorang guru atau orangtua dalam menyampaikan 

informasi disebut dengan gaya mengajar atau metode, yang bisa diibaratkan 

sebagai isi. Namun sayangnya banyak ketidaksesuaian antara gaya mengajar guru 

dengan gaya belajar siswa. Tidak cocok antara isi dan wadahnya. Air tidak akan 

bisa dimasukkan ke dalam wadah kertas, keranjang plastik tidak akan mampu 

menampung api, dan sebagainya. Guru mengajarkan bahasa Arab di kelas hanya 

sekadar mengenalkan kosakata-kosakata baru, hafalan, atau mengartikan bacaan. 

Meskipun tahu, guru masih kesulitan dalam menerapkan teori multiple 

intelligence dalam proses pembelajaran di kelas. Atau guru tidak menguasai kelas 

dan tidak mampu memahamkan siswa secara merata tentang materi yang baru saja 

disampaikan. Hal ini dibuktikan dengan cara guru mengajar di kelas yang hanya 

menggunakan metode itu-itu saja dalam berbagai materi dan mata pelajaran yang 

notabenenya metode tersebut hanya memihak pada satu atau dua kecerdasan saja, 

terutama kecerdasan Logis-Matematis dan Verbal-Linguistik. 

Cara mengajar guru yang seperti ini tentu saja merugikan siswa yang 

tidak unggul dalam kedua kecerdasan tersebut. Guru, sebaiknya memahami 

bahwa siswa memiliki kecerdasan terbaiknya dan hal itu bisa digali melalui 

metode guru dalam mengajar sehingga pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran dapat merata dan seluruh siswa mampu mengikuti evaluasi 

pembelajaran dengan mencapai nilai yang maksimal. Penerapan pembelajaran 

dengan metode berbasis multiple intelligences diharapkan mampu menjadi solusi 
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bagi permasalahan pendidikan ini dengan menghasilkan aktivitas belajar yang 

sesuai dengan kecerdasan masing-masing siswa. 

Menurut Gindis dan Miller (dalam Yaumi 2012:32) aktivitas 

pembelajaran merujuk pada sistem pendidikan dalam memfasilitasi peserta didik 

untuk menjadi agen perubahan melalui pengalaman, pengetahuan, keterampilan, 

dan kemampuan yang dilakukannya sendiri serta memperoleh metode untuk 

belajar mandiri. Dengan demikian, yang dimaksud dengan aktivitas pembelajaran 

adalah aktivitas atau kegiatan apa saja dari suatu individu yang dikelola dengan 

maksud untuk memperbaiki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi. 

Metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis 

multiple intelligences yang dikembangkan oleh peneliti akan menghasilkan 

sebuah langkah-langkah pembelajaran yang bertujuan agar pembelajaran tersebut 

dapat diikuti oleh seluruh siswa dengan berbagai macam kecerdasan, sehingga 

materi keterampilan membaca bahasa Arab yang diajarkan guru dapat dipahami 

siswa secara menyeluruh. Jadi, bukan siswa yang mengikuti cara mengajar guru, 

namun gurulah yang harus mengikuti kecerdasan siswa dalam mengajar. 

Contohnya, guru menggunakan aktivitas membaca biografi dalam bahasa Arab 

bagi siswa yang unggul dalam kecerdasan Verbal-Linguistik, atau menggunakan 

gambar animasi untuk mengajarkan pada siswa yang unggul dalam kecerdasan 

Visual-Spasial. 

Berangkat dari latar belakang inilah penelitian dilakukan, sehingga dapat 

menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang peneliti paparkan. Penelitian ini 

dilakukan di kelas VIII D SMP IT Harapan Bunda Semarang dikarenakan sekolah 
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tersebut telah memiliki wawasan tentang kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences), namun penerapannya dalam pembelajaran belum menyeluruh 

sehingga diharapkan penelitian ini mampu menunjukkan cara pembelajaran yang 

lebih efektif dan efisien dengan menggunakan metode berbasis teori kecerdasan 

kecerdasan majemuk (multiple intelligences). 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebutuhan responden terhadap metode pembelajaran keterampilan 

membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligence) untuk siswa kelas VIII SMP IT Harapan Bunda Semarang? 

2. Bagaimana prototipe metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa 

Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence) sebagai 

penunjang pemahaman siswa terhadap materi-materi bahasa Arab? 

3. Bagaimana validasi ahli dan praktisi pengajaran bahasa Arab terhadap 

prototipe metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis 

teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence)? 

4. Bagaimana efektivitas prototipe metode pembelajaran keterampilan membaca 

bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence) 

terhadap siswa kelas VIII SMP IT Harapan Bunda Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, disusun tujuan penelitian ini 

sebagai berikut : 
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1. Mendeskripsikan analisis kebutuhan responden terhadap metode 

pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan 

majemuk (multiple intelligence) untuk siswa kelas VIII SMP IT Harapan 

Bunda Semarang. 

2. Mendeskripsikan prototipe metode pembelajaran keterampilan membaca 

bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence) 

sebagai penunjang pemahaman siswa terhadap materi-materi bahasa Arab. 

3. Mendeskripsikan validasi ahli dan praktisi pengajaran bahasa Arab terhadap 

prototipe metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis 

teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence). 

4. Mendeskripsikan efektivitas prototipe metode pembelajaran keterampilan 

membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligence) terhadap siswa kelas VIII SMP IT Harapan Bunda Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan karena beberapa alasan. Salah satu alasannya 

adalah karena ingin memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang utamanya 

dalam bidang pendidikan. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini, 

diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya tentang pengembangan metode pengajaran keterampilan 

membaca bahasa Arab. Kemudian dapat dijadikan sebagai referensi 
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mengenai khasanah metode pengajaran bahasa Arab, dan dapat dijadikan 

referensi dalam mengembangkan metode pengajaran keterampilan 

membaca bahasa Arab yang lebih kompleks. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini menghasilkan sebuah 

produk  yang berupa metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa 

Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence). Oleh 

karena itu, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat kepada 

berbagai pihak. 

1. Manfaat untuk mahasiswa dan peneliti lain 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejauh ini baru sampai 

tahap pembuatan produk dan pengujiannya terhadap peningkatan 

keterampilan membaca. Oleh karena itu, memungkinkan kepada pihak 

lain seperti mahasiswa/peneliti lain yang ingin melakukan penelitian 

tindak lanjut dengan kajian yang berbeda bisa menggunakan produk ini 

sebagai bahan penelitian. Penelitian yang bisa dilakukan misalnya 

meneliti keefektifan penggunaan metode ini pada tiga keterampilan 

lainnya, atau menggunakan penelitian ini sebagai tinjauan pustaka untuk 

mengembangkan kanjian lain yang berbeda. 

2. Manfaat untuk guru 

Dengan dihasilkan sebuah produk pengembangan metode 

pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori 
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kecerdasan majemuk (multiple intelligence), guru bisa memanfaatkannya 

sebagai salah satu pendekatan atau cara mengajar di kelas yang mampu 

membantu mengoptimalkan pemahaman siswa terhadap materi dalam 

keterampilan membaca bahasa Arab. 

3. Manfaat untuk siswa 

Agar siswa semakin terbantu mengoptimalkan pemahaman 

terhadap materi dalam keterampilan membaca bahasa Arab dengan 

menggali kecerdasan terbaik yang dimiliki dan dapat mendorong siswa 

untuk bergerak menemukan kecerdasan terbaik berikutnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

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

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

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

sosial yang diteliti (Sugiyono 2010:398).  

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

dilakukan, yaitu berkaitan dengan penelitian terdahulu yang relevan, serta teori-

teori yang berkaitan dengan tema penelitian seperti metode pembelajaran, 

kecerdasan majemuk (multiple intelligences), keterampilan membaca, dan 

pembelajaran bahasa Arab di SMP IT Harapan Bunda. 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berfokus tentang kecerdasan majemuk (multiple 

intelligence) di Universitas Negeri Semarang masih sedikit dan belum banyak 

dikembangkan. Oleh karena itu peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang 

berkaitan dengan peningkatan keterampilan membaca melalui metode, kecerdasan 

majemuk (multiple intelligence), dan penelitian pengembangan untuk dijadikan 

sebagai kajian pustaka. Di antara penelitian tersebut adalah skripsi dari Hendra 

Prasetya (2010), Robi’ah (2011), Rizqa Nurseha Ardhi (2013), M. Mursyid 

(2013), dan jurnal penelitian dari Isni Murdiyani (2012). 
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Penelitian dari Prasetya (2010) yang berjudul “Peningkatan Kemampuan 

Membaca Teks Cerita Bahasa Arab Melalui Pembelajaran Kooperatif Dengan 

Metode Struktur Analisis Sintesis (SAS) Bagi Siswa Kelas V MI Al-Islam 

Mangunsari 02 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun Ajaran 

2009/2010” adalah penelitian tindakan kelas. Dengan kesimpulan, bahwa melalui 

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

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

telah meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas V semester II 

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

2009/2010, secara signifikan sebesar 17,85%. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo adalah sama-sama 

bertujuan meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab dan pemahaman 

bacaan melalui metode pembelajaran. Jika Prasetyo menggunakan metode 

Struktur Analisis Sintesis (SAS), maka peneliti mengembangkan sebuah metode 

baru yang berbasis pada kecerdasan majemuk (multiple intelligences). Perbedaan 

lain terletak pada jenis penelitian, bukan Penelitian dan Pengembangan melainkan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian adalah siswa MI, bukan SMP 

IT atau sederajat seperti yang peneliti lakukan. 

Kemudian penelitian dari Robi’ah (2011) yang berjudul, “Pemanfaatan 

Metode Pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) dalam 

Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Bahasa Arab pada Siswa 

Kelas XI Bahasa MA Al Irsyad Gajah Demak”. Penelitian ini berjenis penelitian 
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tindakan kelas, dengan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

pemahaman terhadap bacaan hasil belajar siswa dari tiap pertemuan. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Robi’ah adalah sama-sama 

bertujuan meningkatkan keterampilan membaca pemahaman, dengan 

menggunakan metode yang memang sudah ada. Jika Robi’ah menggunakan 

metode SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review), maka peneliti 

mengembangkan sebuah metode baru yang berbasis pada kecerdasan majemuk 

(multiple intelligences). Perbedaan lain terletak pada jenis penelitian, bukan 

Penelitian dan Pengembangan melainkan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

dengan subjek penelitian siswa MA, bukan SMP IT atau sederajat. 

Selanjutnya adalah penelitian dari Ardhi (2013), dengan judul “Penerapan 

Metode Pembelajaran Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) 

untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Karangan Deskripsi Bahasa Arab 

Siswa Kelas X B MA Muhammadiyah Weleri Kendal Tahun Ajaran 2011/2012.” 

Sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berjenis penelitian tindakan 

kelas, serta pemakaian metode yang sudah ada untuk meningkatkan keterampilan 

membaca siswa. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan sebesar 22,63%, 

namun dari sisi pengunaan metode tidak ada kebaruan. 

Penelitian Mursyid (2013) yang berjudul “Arabic Storybook Series: Media 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab Kelas IV MI Miftahul Hidayah Visualisasi 

Tiga Dimensi” merupakan penelitian Penelitian dan Pengembangan yang berfokus 

pada pengembangan media pembelajaran  untuk keterampilan membaca. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil uji hipotesis diterima, dengan rincian 
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hasil uji hipotesis pihak kanan, t hitung -15,82 jatuh pada daerah menerimaan Ha, 

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

sehingga produk produk baru lebih efektif dari produk lama. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Mursyid  adalah terletak pada 

jenis penelitian Penelitian dan Pengembangan dan tujuan penelitian yaitu 

peningkatan keterampilan membaca dan pemahaman bacaan yang ingin dicapai 

oleh peneliti. Perbedaan terletak pada cara meningkatkan keterampilan membaca 

dan pemahaman bacaan, yaitu penelitian M. Mursyid menggunakan menggunakan 

media buku pop-up, sedangkan peneliti menggunakan metode pembelajaran 

berbasis kecerdasan majemuk (multiple intelligence) sebagai solusi dalam 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman bahasa Arab. 

Selanjutnya penelitian Murdiyani (2012) dalam jurnal yang berjudul 

“Pembelajaran Biologi Menggunakan Metode E-Learning Berbasis Multiple 

Intelligences Pada Materi Sistem Gerak Manusia”. Penelitian dan Pengembangan 

ini dilakukan pada perangkat e-learning biologi berbasis Multiple Intelligences yang 

meliputi silabus, RPP, bahan ajar, dan media yang dinyatakan valid. Setelah 

diujikan pada kelas eksprerimen hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar 

mereka mengalami peningkatan sebesar 21% dan ketuntasan belajar mencapai 

100%.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Murdiyani  adalah terletak pada 

jenis penelitianm yaitu Penelitian dan Pengembangan dan dasar pengembangan 

penelitian yang sama-sama mengacu pada kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences) Howard Garner. Perbedaan terletak pada pengembangan yang 
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dilakukan dalam penelitian, yaitu penelitian Isni Murdiyani mengembangkan 

perangkat model e-learning berbasis Multiple Intelligences pada pembelajaran 

Biologi yang meliputi silabus, RPP, bahan ajar, dan media. Sedangkan 

pengembangan yang dilakukan peneliti yaitu sebuah metode yang berupa 

langkah-langkah pembelajaran berdasarkan kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences) siswa pada keterampilan membaca pembelajaran bahasa Arab. 

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Prasetya (2010) “Peningkatan 

Kemampuan Membaca Teks 

Cerita Bahasa Arab Melalui 

Pembelajaran Kooperatif 

Dengan Metode Struktur 

Analisis Sintesis (SAS) Bagi 

Siswa Kelas V MI Al-Islam 

Mangunsari 02 Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang 

Tahun Ajaran 2009/2010”. 

Meningkatkan 

keterampilan 

membaca bahasa 

Arab dan 

pemahaman bacaan 

melalui metode 

pembelajaran.  

Metode yang 

digunakan Struktur 

Analisis Sintesis 

(SAS). Jenis 

Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Subjek 

penelitian adalah 

siswa MI. 

2. Robi’ah (2011), “Pemanfaatan 

Metode Pembelajaran SQ3R 

(Survey, Question, Read, Recite, 

Review) dalam Meningkatkan 

Keterampilan Membaca 

Pemahaman Bahasa Arab pada 

Siswa Kelas XI Bahasa MA Al 

Irsyad Gajah Demak”. 

Meningkatkan 

keterampilan 

membaca 

pemahaman, dengan 

menggunakan 

metode. 

Menggunakan 

metode SQ3R 

(Survey, Question, 

Read, Recite, 

Review). Jenis 

Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Subjek 

penelitian siswa MA. 
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lanjutan 

No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

3. Ardhi (2013), Pembelajaran 

Cooperative Integreted Reading 

and Composition (CIRC) untuk 

Meningkatkan Keterampilan 

Membaca Karangan Deskripsi 

Bahasa Arab Siswa Kelas X B 

MA Muhammadiyah Weleri 

Kendal Tahun Ajaran 

2011/2012.” 

Meningkatkan 

keterampilan 

membaca 

pemahaman, dengan 

menggunakan 

metode. 

Menggunakan 

metode Cooperative 

Integreted Reading 

and Composition 

(CIRC). Jenis 

Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK). Subjek 

penelitian siswa MA. 

4. Mursyid (2013), “Arabic 

Storybook Series: Media 

Keterampilan Membaca Bahasa 

Arab Kelas IV MI Miftahul 

Hidayah Visualisasi Tiga 

Dimensi” 

Jenis Penelitian dan 

Pengembangan. 

Meningkatkan 

keterampilan 

membaca dan 

pemahaman.  

Produk berupa 

media buku pop-up.  

5. Murdiyani (2012), 

“Pembelajaran Biologi 

Menggunakan Metode E-

Learning Berbasis Multiple 

Intelligences Pada Materi 

Sistem Gerak Manusia”.  

Jenis Penelitian dan 

Pengembangan. 

Mengacu pada 

kecerdasan majemuk 

(multiple 

intelligences) 

Howard Garner.  

Mengembangkan 

perangkat model e-

learning berbasis 

Multiple Intelligences 

pada pembelajaran 

Biologi yang 

meliputi silabus, 

RPP, bahan ajar, dan 

media.  

Kedudukan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tentang 

keterampilan berbahasa yang lain adalah sebagai sumber wacana baru mengenai 

metode pembelajaran bahasa Arab yang mampu meningkatkan keterampilan 
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membaca serta pemahaman bahasa Arab. Penelitian ini memberikan alternatif 

solusi dalam pemecahan masalah yang muncul pada proses pembelajaran 

membaca pemahaman bahasa Arab. Peneliti yang lain sudah melakukan penelitian 

keterampilan membaca, tetapi menggunakan media. Jika ada yang menggunakan 

metode, metode yang digunakan adalah metode yang sudah ada. Berbeda dengan 

penelitian ini, yang memiliki kebaruan serta berpihak pada siswa karena 

menggunakan metode berbasis kecerdasan majemuk (multiple intelligences) yang 

mengikuti cara belajar siswa serta diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Berpijak dari penelitian-penelitian sebelumnya, serta adanya keinginan 

peneliti untuk memberikan sumbangsih alternatif penggunaan metode 

pembelajaran bahasa Arab, maka peneliti melakukan penelitian ini dengan judul : 

“Pengembangan Metode Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

Berbasis Teori Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligence).” 

2.2. Landasan Teori 

Teori-teori yang menjadi landasan teoretis penelitian ini meliputi: (1) 

pengertian pengembangan (2) metode pembelajaran, (3) kecerdasan majemuk 

(multiple intelligence), (4) keterampilan membaca, dan (5) pembelajaran bahasa 

Arab di SMP IT Harapan Bunda. 

2.2.1. Pengertian Pengembangan 

Kata pengembangan mempunyai banyak arti, pengembangan bisa 

diartikan sebagai perubahan, pembaharuan, perluasan, dan sebagainya.  Dalam 

pengertian yang lazim, pengembangan berarti menunjuk pada suatu kegiatan yang 
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menghasilkan cara baru setelah diadakan penilaian serta penyempurnaan 

seperlunya. Pengembangan adalah suatu perubahan kepada aerah yang lebih maju. 

Surakhmad (1977:15) menjelaskan bahwa pengembangan adalah penyusunan, 

pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan. 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

teknis, teoritis, dan konseptual sesuai dengan kebituhan melalui pendidikan dan 

latihan. Adapun dalam KBBI (Departemen Pendidikan Nasional, 2005) 

pengembangan mempunyai arti sebagai upaya peningkatan mutu suatu hal melalui 

cara baru agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah pembaharuan suatu 

kegiatan setelah diadakan penilaian oleh ahli, serta penyempurnaan seperlunya 

untuk meningkatkan mutu yang berguna bagi orang banyak. 

2.2.2. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Arab, berkembang dari 

masa ke masa seiring dengan perkembangan teori-teori yang melandasinya, hasil-

hasil penelitian dan eksperimentasi dalam pengajaran bahasa, di samping 

perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat di bidang bahasa. 

Pada sub bab ini akan membahas mengenai metode pembelajaran, yang 

meliputi (1) pengertian metode pembelajaran, (2) manfaat metode pembelajaran, 

(3) jenis metode pembelajaran bahasa, dan (4) faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan metode pembelajaran. 
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2.2.1.1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode dalam bahasa Arab disebut dengan ath-thariqah, adalah rencana 

menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa Arab  secara teratur, 

tidak ada satu bagian yang bertentangan dengan yang lain yang semuanya 

berdasarkan atas approach yang telah dipilih. Sifatnya prosedural (Arsyad 

2003a:19). 

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2005). Metode lebih bersifat prosedural dan sistemik karena 

tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu pekerjaan (Iskandarwassid, dan 

Sunendar 2011:56). 

Menurut Anthony, metode merupakan rencana keseluruhan bagi 

penyajian bahan secara rapi dan tertib, yang tidak ada bagian-bagiannya yang 

berkontradiksi, dan kesemuanya itu didasarkan pada pendekatan terpilih. Kalau 

pendekatan bersifat aksiomatik, maka metode bersifat prosedural. (Tarigan 2009b: 

11). 

Adapun Huda (2013:5) memberikan dua kesimpulan tentang 

pembelajaran, yaitu : (1) pembelajaran sebagai perubahan perilaku. Salah satu 

contoh perubahannya adalah ketika seseorang  pembelajar yang awalnya tidak 

begitu perhatian dalam kelas ternyata berubah menjadi sangat perhatian, dan (2) 

pembelajaran sebagai perubahan kapasitas. Salah satu contoh perubahannya 

adalah ketika seorang pembelajar yang awalnya takut pada siswaan tertentu 
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ternyata berubah menjadi seseorang yang sangat percaya diri dalam 

menyelesaikan siswaan tersebut. 

Kemudian Chatib (2013d:131) menyimpulkan bahwa metode 

pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan susunan rencana dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis 

agar tujuan pembelajaran tercapai. Sedangkan menurut Effendy (2009:8), metode 

pembelajaran bahasa adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara 

sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. 

Setiap metode pembelajaran bahasa pada dasarnya menginginkan hasil 

yang sama yaitu agar para pembelajar dapat membaca, berbicara, memahami, 

menerjemahkan, dan mengenali penerapan-penerapan tatabahasa (asing) yang 

disiswai (Tarigan, 2009b:6). 

Metode merupakan cara melaksanakan pekerjaan, sedangkan pendekatan 

bersifat filosofis, atau bersifat aksiomatis. Dengan demikian, metode bersifat 

prosedural. Artinya, menggambarkan prosedur bagaimana mencapai tujuan-tujuan 

pengajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah sebuah 

cara untuk perencanaan secara utuh dalam menyajikan materi siswaan secara 

teratur dengan cara yang berbeda-beda untuk mencapai hasil pembelajaran yang 

berbeda di bawah kondisi  yang berbeda atau cara-cara menyeluruh (dari awal 

sampai akhir) dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu 

untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran seperti mengubah perilaku dan 

menambah pengetahuan siswa. 
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2.2.1.2. Manfaat Metode Pembelajaran 

Arsyad (2007b:15) menyebutkan bahwa ada dua unsur yang sangat 

penting dalam pembelajaran yaitu metode mengajar dan media. Keduanya 

memiliki hubungan yang saling berkaitan karena metode dalam mengajar 

berpengaruh pada pemilihan media pembelajaran. Sebagaimana fungsi 

pembelajaran yakni berupaya mengubah masukan berupa siswa yang belum 

terdidik, menjadi siswa yang terdidik, siswa yang belum memiliki pengetahuan 

tentang sesuatu, menjadi siswa yang memiliki pengetahuan, maka pembelajaran 

yang efektif ditandai dengan terjadinya proses belajar dalam diri siswa.  Menurut 

Djamarah dan Zain  (2006:82), manfaat metode pembelajaran meliputi : 

1. Alat Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi 

karena adanya perangsang dari luar. Metode pembelajaran berfungsi sebagai 

alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar siswa.  

2. Strategi Pembelajaran 

Daya serap siswa terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-

macam. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Faktor 

inteligensi mempengaruhi daya serap siswa terhadap bahan siswaan yang 

diberikan guru. Perbedaan daya serap siswa memerlukan strategi 

pembelajaran yang tepat, dan metode merupakan salah satu solusinya. Bagi 

sekelompok siswa boleh jadi mudah menyerap bahan siswaan bila guru 

menggunakan metode tanya jawab, tapi bagi sekelompok siswa yang lain. Di 

sinilah letak fungsi dan manfaat metode pembelajaran. 
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3. Alat untuk Mencapai Tujuan 

Fungsi metode pembelajaran adalah salah satu alat untuk mencapai 

tujuan. Dengan memanfaatkan metode secara akurat guru akan mampu 

mencapai tujuan pembelajaran. Ketika tujuan dirumuskan agar anak didik 

memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus 

disesuaikan dengan tujuan. 

Menurut Syah (2007:134), metode pembelajaran dapat menciptakan 

terjadinya interaksi belajar mengajar yang baik, efektif dan efisien. Karena dengan 

pemilihan metode mengajar yang baik dan tepat guna serta tepat sasaran akan 

semakin menciptakan interaksi edukatif yang semakin baik pula. 

Dari pemaparan di atas tadi segara dapat dilihat bahwa pada intinya 

metode bertujuan mengantarkan sebuah pembelajaran kearah tujuan tertentu yang 

ideal dengan tepat dan cepat sesuai yang diinginkan. Karenanya terdapat suatu 

prinsip yang umum dalam memfungsikan metode yaitu prinsip agar pembelajaran 

dapat dilaksanakan dalam suasana menyenangkan, mengembirakan penuh 

dorongan dan motivasi sehingga materi pembelajaran itu menjadi lebih mudah 

untuk diterima oleh siswa. 

2.2.1.3. Jenis Metode Pembelajaran Bahasa 

Perkembangan metode pembelajaran bahasa pasca Metode Langsung yaitu 

sejak tahun tigapuluhan berkembang sangat cepat seiring dengan berkembangnya 

kajian-kajian dalam bidang linguistik dan psikologi. Beberapa ahli dalam bidang 

bahasa membagi metode ke dalam banyak jenis dan menguraikannya menurut 

perkembangan zaman dan kebutuhan dalam dunia pembelajaran bahasa. 
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Dari sejarah perkembangan dari dulu sampai kini dikenal dan diketahui 

adanya berbagai ragam metode pembelajaran bahasa. Kebanyakan metode yang 

berkembang selama beberapa abad yang lalu masih digunakan sampai sekarang 

dalam satu atau beberapa bentuk di berbagai belahan dunia. Ragam atau tipe yang 

paling umum dipergunakan menurut William Francis Hackey, Danny D. 

Steinberg, dan Etern dirangkum oleh Tarigan sebagai berikut : 

1. Metode Terjemahan Tata Bahasa 

Metode ini memberi penekanan kata tata bahasa target dan teknik 

praktek latihan utamanya adalah penerjemahan dari dan ke dalam bahasa 

target atau bahasa sasaran. Kurangnya orientasi pada tujuan kecakapan inilah 

yang merupakan kekurangan atau kelemahan yang paling nyata  dan paling 

menonjol pada metode ini (Tarigan 2009b: 98-111). 

2. Metode Langsung 

Metode Langsung ini dalam pelaksanaannya harus dalam bahasa 

sasaran sehingga aspek keterampilan berbicara dan menyimak mendapat 

perhatian yang lebih banyak. Metode Langsung berdasar pada tata bahasa, 

maka ini jelas memberi kendala pada kemampuannya untuk menyajikan 

pesan-pesan yang benar-benar menarik dan cenderung ke arah penggunaan 

monitor yang berlebih-lebihan (Tarigan 2009b: 113-132). 

3. Metode Audiolingual 

Metode Audiolingual mengutamakan dialog dalam penyajian bahasa 

dan menekankan pada latihan-latihan serta memisahkan keterampilan-

keterampilan berbahasa dan pengunggulan audiolingual atas keterampilan 
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grafik. Dengan kata lain, belum ada upaya eksplisit untuk membatasi 

pembelajaran kaidah-kaidah yang terpelajari, mudah terbawa, dan yang 

belum diperoleh, juga tidak ada upaya untuk mendorong penggunaan kaidah 

hanya dalam situasi tertentu saja (Tarigan 2009b: 135-154). 

4. Pendekatan Kognitif 

Teori atau metode ini diinterpretasikan oleh beberapa pakar sebagai 

“teori terjemahan tata bahasa yang mutakhir, yang telah dimodifikasi”. 

Tujuan utamanya adalah mengembangkan kemampuan penutur asli pada diri 

siswa (Tarigan 2009b: 157-170). 

5. Pendekatan Ganda 

Pendekatan ganda merupakan adaptasi modern dari Metode Langsung 

yang erat kaitannya dengan varian lain yang dikenal sebagai Verbal Active 

Method.  Pendekatan ganda mempunyai keunggulan dan kelemahan. Kalau 

dikelola dengan baik akan memberikan keuntungan ganda sedangkan jika 

tidak dikelola dengan baik juga akan mengakibatkan kerugian ganda. 

(Tarigan 2009b: 173-179). 

6. Responsi Fisik Total 

Metode ini terdiri atas penataan atau pematuhan perintah dan aba-aba 

yang diberikan oleh instruktur/guru yang melibatkan responsi fisik yang jelas 

dengan mengembangkan kegiatan berbicara dalam pemahaman bahasa serta 

mengunakan gerakan tubuh pada saat beresponsi merupakan sarana 

pemerolehan pemahaman (Tarigan 2009b: 181-199). 
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7. Pendekatan Alamiah 

Pendekatan alamiah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 

komunikatif langsung, meningkatkan tata bahasa formal, mementingkan 

tujuan semantik / kosakata. Pendekatan ini tetap merupakan satu metode 

kelas, dan bagi beberapa siswa justru menghalangi atau merupakan kendala 

bagi komunikasi topik-topik yang yang manarik hati dan yang relevan. 

(Tarigan 2009b: 203-227). 

8. Pembelajaran Bahasa Masyarakat 

Metode ini juga disebut dengan Community Language Learning 

adalah suatu pendekatan tidak langsung yang dirancang untuk memudahkan 

sang pembelajar ke dalam kemandirian dan kepercayaan dalam bahasa 

sasaran. Banyak tuntutan yang harus dipenuhi oleh pengajar atau guru dalam 

pengajaran bahasa yang menerapkan metode ini, sehingga membuat guru 

enggan menggunakan metode ini (Tarigan 2009b: 231-262). 

9. Pengajaran Bahasa Komunikatif 

Tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode ini adalah 

mengembangkan kompetensi siswa berkomunikasi dengan bahasa target 

dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya atau dalam situasi kehidupan 

yang nyata. Pembelajaran tidak menekankan pada penguasaan grammatika 

atau membuat kalimat gramatikal, melainkan pada kemampuan memproduksi 

ujaran yang sesuai dengan konteks (Effendy 2009b:67). 
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10. Pengajaran Bahasa Situasional 

Pengajaran Bahasa Situasional dimulai dengan bahasa lisan kemudian 

membaca dan menulis, dimulai apabila dasar leksikal dan grammatikal telah 

memadai. Prinsip-prinsip metode ini mempunyai penekanan kuat pada 

praktek lisan, tata bahasa, dan pola-pola kalimat yang dapat menyesuaikan 

diri dengan intuisi-intuisi para guru yang berorientasi pada kelas (Tarigan 

2009b:303-322). 

11. Metode Audiovisual 

Metode Audiovisual adalah metode yang lebih memanfaatkan 

interpretasi psikodinamik dan sangat refleksif. Metode ini ternyata lebih baik 

melahirkan kemampuan fonologis daripada kemampuan komunikatif. Metode 

ini ternyata jauh lebih sesuai dan memuaskan bagi para siswa yang lebih 

muda daripada bagi para siswa yang berusia lebih tua, seusia mahasiswa 

(Tarigan 2009b:325-337). 

12. Metode Membaca 

Ciri pokoknya, antara lain (1) pemisahan fase aktif dan fase pasif, (2) 

pendekatan analisis tata bahasa, (3) penekanan pada pengalaman membaca 

intensif dan ekstensif, (4) penundaan pelatihan berbicara dan menulis, (5) 

perhatian kontinyu pada kata-kata lisan, (6) perhatian terhadap pembelajar 

secara individual (Tarigan 2009b: 340-349). 

13. Pengajaran Bahasa Asing di Sekolah Dasar 

Metode ini digunakan untuk mendukung program pengajaran bahasa 

asing bagi siswa sekolah dasar agar terbiasa menggunakan bahasa target, 
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sehingga di jenjang selanjutnya kesulitan-kesulitan mengajarkan bahasa asing 

dapat diminimalisir serta mampu meningkatkan penguasaan siswa terhadap 

bahasa target (Tarigan 2009b: 351-386). 

14. Sugestopedia 

Sugestopedia adalah teknik relaksasi dan konsentrasi yang akan 

menolong para pembelajar membuka sumber-sumber bawah sadar mereka 

dan memperoleh serta menguasai kuantitas kosakata yang lebih banyak dan 

juga struktur-struktur yang lebih mantap daripada yang mungkin pernah 

mereka pikirkan, metode ini dikenal juga sebagai Pembelajaran dan 

Pengajaran Sugestif Aseleratif atau Metode Lozanov (Tarigan 2009b: 389-

464). 

15. Metode Struktural-Oral-Situasional 

Adalah metode pembelajaran yang meyakini bahwa bentuk bahasa 

dapat disiswai dengan terbaik apabila para pembelajar lebih memusatkan 

perhatian pada makna daripada kepada bentuk (Tarigan 2009: 468-562). 

Sedangkan menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2011:56-66), metode 

pembelajaran bahasa sedikit berbeda dari yang telah dipaparkan di atas, ada 16 

ragam diantaranya : Metode Terjemahan Tata Bahasa, Metode Membaca, Metode 

Audio-Lingual, Metode Reseptif dan Produktif, Metode Langsung, Metode 

Komunikatif, Metode Integratif, Metode Tematik, Metode Kuantum, Metode 

Konstruktivistik, Metode Partisipatori, Metode Kontekstual, Metode 

Pembelajaran Bahasa Komunitas, Metode Respons Fisik Total, Metode Cara 

Diam, dan Metode Sugestopedia. 
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Selain beberapa metode pembelajaran bahasa yang dikemukakan menurut 

beberapa ahli linguistik dan bahasa di atas, ada pula metode pembelajaran bahasa 

yang dikhusukan untuk pembelajaran bahasa Arab dan disini peneliti merujuk 

pada pendapat Ahmad Fuad Effendy. 

Effendy (2009:40-95) mengklasifikasikan metode pembelajaran bahasa 

Arab menjadi enam macam, yaitu; Metode Grammatika Terjemah (Thariqah Al-

Qowaid wa At-Tarjamah), Metode Langsung (Ath-Thariqah Al-Mubasyarah), 

Metode Membaca (Thariqah Al-Qira’ah), Metode Audiolingual (Ath-Thariqah 

As-Sam’iyyah Asy-Syafahiyyah), Metode Komunikatif (Ath-Thariqah Al-

Ittishaliyah), dan Metode Ekletik (Ath-Thariqah Al-Intiqaiyyah). 

1. Metode Grammatika Terjemah (Thariqah Al-Qowaid wa At-Tarjamah) 

Di negeri kita Indonesia, metode ini masih digunakan sampai hari ini 

di pondok-pondok pesantren yang lazim disebut dengan pesantren salafi. Para 

pelajar dengan metode ini didorong untuk menghafal teks-teks klasik 

berbahasa asing dan terjemahannya dalam bahasa pelajar, terutama teks-teks 

yang bernilai sastra tinggi, walaupun dalam teks itu seringkali terdapat 

struktur kalimat yang rumit dan kosa kata atau ungkapan yang sudah tidak 

terpakai. 

2. Metode Langsung (Ath-Thariqah Al-Mubasyarah) 

Metode ini dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses belajar 

bahasa kedua atau bahasa asing sama dengan belajar bahasa ibu yaitu dengan 

penggunaan bahasa secara langsung dan intensif dalam komunikasi, dan 

dengan menyimak dan berbicara, sedangkan mengarang dan membaca 
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kemudian. Oleh karena itu siswa harus dibiasakan berfikir dalam bahasa 

target dan penggunaan bahasa siswa dihindari sama sekali. 

3. Metode Membaca (Thariqah Al-Qira’ah) 

Metode ini dikembangkaan berdasarkan asumsi bahwa pengajaran 

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

adalah tujuan yang paling realistis ditinjau dari kebutuhan pembelajar bahasa 

asing. Dengan demikian, asumsinya bersifat pragmatis, bukan filosofis 

teoritis. 

4. Metode Audiolingual (Ath-Thariqah As-Sam’iyyah Asy-Syafahiyyah) 

Salah satu sumsi dari metode ini ialah bahwa bahasa adalah kebiasaan. 

Suatu perilaku menjadi kebiasaan apabila diulang berkali-kali. Oleh karena 

itu, pengajaran bahasa harus dilakukan dengan teknik pengulangan atau 

repetisi. Penguasaan pola kalimat yang diterapkan pada metode komunikatif 

dilakukan dengan latihan-latihan pola (pattern-practice). Latihan atau drill 

mengikuti urutan : stimulus > response > reinforcement. 

5. Metode Komunikatif (Ath-Thariqah Al-Ittishaliyah) 

Metode Komumikatif didasarkan atas asumsi bahwa setiap manusia 

memiliki kemampuan bawaan yang disebut dengan “alat pemerolehan 

bahasa” (language acquisition device). Oleh karena itu kemampuan 

berbahasa bersifat kreatif dan lebih ditentukan oleh factor internal. Oleh 

karena itu relvansi dan efektivitas kegiatan pembiasaan dengan model latihan 

stimulus > response > reinforcement.  
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6. Metode Ekletik (Ath-Thariqah Al-Intiqaiyyah) 

Metode Ekletik adalah metode pemilihan atau gabungan. Metode ini 

bisa menjadi metode yang ideal apabila didukung oleh penguasaan guru 

cerasa memadai terhadap berbagai macam metode, sehingga dapat 

mengambil secara tepat segi-segi kekuatan dari setiap metode dan 

menyesuaikan dengan kebutuhan program pengajaran yang ditanganinya, 

kemudian menerapkannya secara proposional. 

Demikianlah beberapa pendapat para ahli tentang ragam atau jenis metode 

pembelajaran bahasa dan bahasa Arab. Berangkat dari berbagai literatur itulah 

peneliti menangkap masih adanya kekurangan dalam metode-metode tersebut 

yang kurang memihak pada siswa. Maka, tanpa mengabaikan metode-metode 

yang sudah ada sebelumnya, peneliti akan mengembangkan metode pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab baru berbasis teori kecerdasan majemuk 

(multiple intelligences) yang diharapkan bisa memihak siswa serta meningkatkan 

pemahaman siswa dalam keterampilan membaca nantinya. 

2.2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Pembelajaran 

Djamarah dan Zain (2006:78), mengemukakan lima macam faktor yang 

mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran (1) tujuan yang bermacam-

macam jenis dan fungsinya, (2) anak didik yang bermacam-macam tingkat 

kematangannya, (3) situasi yang bermacam-macamm (4) fasilitas yang bermacam-

macam kualitas dan kuantitasnya, (5) pribadi guru serta kemampuan profesional 

yang berbeda-beda. 
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Kriteria yang paling utama dalam pemilihan metode pembelajaran bahwa 

metode harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang 

ingin dicapai. Di samping itu, terdapat kriteria lainnya yang bersifat melengkapi 

(komplementer), seperti: ketepatgunaan, keadaan siswa, dan mutu teknis. 

Sedangkan menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2011:169-175), faktor 

yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran ada enam, yaitu sebagai 

berikut: 

Pertama, karakteristik peserta didik. Karakteristik tersebut antara lain 

adalah kematangan mental dan kecakapan intelektual, kondisi fisik dan kecakapan 

psikomotorik, usia, dan jenis kelamin. Kedua, kompetensi dasar yang diharapkan. 

Yaitu pernyataan minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, 

sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak 

setelah siswa menyelesaikan satu aspek atau sub aspek mata siswaan tertentu. 

Ketiga, bahan ajar. Penyampaian bahan ajar yang berupa fakta, tentu 

metode pembelajaran akan berbeda dengan penyampaian bahan ajar yang berupa 

keterampilan. Demikian pula dengan prinsip dan konsep, akan mempunyai 

metode pembelajaran yang berbeda. Keempat, waktu yang tersedia. Untuk 

mencapai sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai, pembelajaran 

membutuhkan metode yang sesuai agar segala hal yang menjadi tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara tepat dalam kurum waktu tertentu yang telah 

ditentukan. 

Kelima, sarana dan prasarana belajar. Ketersediaan sarana dan prasarana 

belajar tentu sangat mempengaruhi pemilihan metode yang akan digunakan. 
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Keenam, kemampuan dan kecakapan pengajar memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran bahasa. Kemampuan ini berkenaan dengan ketepatan pemilihan 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang selaras dan serasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa untuk memilih metode 

pembelajaran yang sesuai, seorang guru atau pengajar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang, yaitu karakteristik metode, karakteristik siswa, situasi dan kondisi, 

fasilitas/sarana dan prasarana yang tersedia, tujuan atau kompetensi dasar yang 

diharapkan, bahan ajar yang tersedia, waktu yang tersedia, serta kemampuan serta 

kecakapan yang dimiliki oleh guru dalam memilih metode yang sesuai. 

2.2.3. Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligences)  

 Pada sub bab ini akan membahas mengenai multiple intelligences, yang 

meliputi (1) pengertian multiple intelligences, (2) macam-macam multiple 

intelligences. 

2.2.2.1. Pengertian Multiple Intelligences 

Bainbridge (2010, dalam Yaumi 2012:9) menjelaskan, pengertian 

populer dari kecerdasan sering didefinisikan sebagai kemampuan mental umum 

untuk belajar dan menerapkan pengetahuan dalam memanipulasi lingkungan, 

serta kemampuan untuk berpikir abstrak. 

Kecerdasan dalam definisi Gardner adalah sebuah kebudayaan yang 

tercipta dari proses pembelajaran, perilaku, pola kehidupan antarmanusia, dan 

alam atau lingkungan yang terkritalisasi dalam kebiasaan. Dengan demikian 

kecerdasan adalah perilaku yang diulang-ulang (Chatib 2012:79) 
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Jadi dapat disimpulkan, bahwa kecerdasan adalah kemampuan mental 

seseorang untuk belajar dan menerapkan pengetahuan dalam bentuk perilaku dan 

pola kehidupan dengan semua yang ada disekitarnya sehingga terbentuk sebuah 

kebiasaan. Maka dari pengertian kecerdasan ini sedikit dapat dipahami tentang 

kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. 

Multiple intelligences sendiri atau biasa disebut dengan kecerdasan 

majemuk adalah berbagai keterampilan dan bakat yang dimiliki siswa untuk 

menyelesaikan berbagai persoalan dalam pembelajaran. Gardner menemukan 

depalan macam kecerdasan jamak, yakni (1) kecerdasan Verbal-Linguistik, (2) 

Logis-Matematis, (3) Visual-Spasial, (4) Berirama-Musik, (5) Jasmaniah-

Kinestetik, (6) Interpersonal, (7) Intrapersoanal, dan (8) Naturalistik. Selanjutnya, 

Walter McKenzei (2005) dalam bukunya Multiple Intelligences and Instructional 

Technology, telah memasukkan kecerdasan Eksistensial sebagai salah satu bagian 

dari kecerdasan jamak (Yaumi 2012:12). 

Chatib (2013e:132) dengan jelas menjelaskan dalam bukunya, bahwa 

sebenarnya multiple intelligences, adalah sebuah teori kecerdasan yang 

dimunculkan oleh Dr. Howard Gardner, seorang psikolog dari Project Zero 

Harvard University pada 1983. Hal yang menarik pada teori kecerdasan ini, 

adalah terdapat usaha untuk melakukan redefinisi kecerdasan. Sebelum muncul 

teori multiple intelligences, teori kecerdasan lebih cenderung diartikan secara 

sempit. Kecerdasan seseorang lebih banyak ditentukan oleh kemampuannya 

menyelesaikan serangkaian tes psikologis; kemudian hasil tes itu diubah menjadi 

angka standar kecerdasan. Daniel Mujis dan Davis Reynolds dalam bukunya 
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berjudul Effective Teaching mengatakan bahwa Gardner berhasil mendobrak 

dominasi teori dan tes IQ yang sejak 1905 banyak digunakan oleh pakar psikologi 

di seluruh dunia. 

Saat ini, paling tidak ada sembilan jenis kecerdasan yang berhasil 

diungkap oleh para ahli. Kecerdasan ini tidak menutup kemungkinan akan terus 

bertambah, karena memang pada dasarnya kecerdasan itu bersifat dinamis, dapat 

berubah-ubah mengikuti kebiasaan yang dilakukan dan lingkungan yang sering 

dijumpai. 

2.2.2.2. Macam-Macam (Multiple Intelligences) 

Otak manusia kompleks, istimewa, dan misterius yang di dalamnya 

tersimpan kepribadian dan kecerdasan. Amstrong (2005:18) mengatakan, sejak tes 

IQ diciptakan hampir seratus tahun lalu, orang selalu melihat kecerdasan sebagai 

sesuatu (tunggal) yang dibawa sejak lahir dan yang tidak banyak berubah 

sepanjang kehidupan seseorang. Sekarang anggapan tersebut terbukti keliru. 

Gardner telah menunjukkan bahwa ada banyak jenis kecerdasan yang tidak bisa 

diukur oleh tes IQ standar. Oleh karena itu Gardner menyusun sembilan 

kecerdasan yang menurtnya bisa mencakup berbagai jenis kecerdasan. Berikut 

adalah penjelasan dari kesembilan kecerdasan tersebut : 

1. Kecerdasan Verbal-Linguistik 

Yaumi (2012:14) menyebutkan bahwa  Kecerdasan Verbal-Linguistik 

adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa-bahasa termasuk bahasa ibu 

dan bahasa asing untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dan 

memahami orang lain (Baum, Viens, dan Slatin, 2005). Kecerdasan linguistik 
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disebut juga kecerdasan verbal karena mencakup kemampuan untuk 

mengekspresikan diri secara lisan dan tertulis, serta kemampuan untuk 

menguasai bahasa asing. 

Kemampuan ini menyangkut: kata-kata, berbicara, menulis, bercerita, 

mendengarkan, buku, kaset, dialog, diskusi, puisi, lirik, mengeja, bahasa 

asing, surat, email, pidato, makalah, esai (Elmubarok 2009:117). 

2. Kecerdasan Logis-Matematis 

Kecerdasan Logis-Matematis berhubungan dengan dan mencakup 

kemampuan ilmiah. Inilah kecerdasan yang dikaji dan didokumentasikan oleh 

Piaget, yakni jenis kecerdasan yang sering dicirikan sebagai pemikiran kritis 

dan digunakan sebagai bagian dari metode ilmiah (Jasmine 2007:19). 

Kecerdasan matematika disebut juga kecerdasan logis dan penalaran, karena 

merupakan dasar dalam memecahkan masalah dengan memahami prinsip-

prinsip yang mendasari sistem kausal atau dapat memanipulasi bilangan,  

kuantitas dan operasi (Yaumi 2012:15). 

Kemampuan ini menyangkut; bereksperimen, bertanya, menghitung, 

logika deduktif dan induktif, mengorganisasi, fakta, teka-teki, skenario 

(Elmubarok 2009:118). 

3. Kecerdasan Visual-Spasial 

Kecerdasan Visual-Spasial adalah cara pandang dalam proyeksi 

tertentu dan kapasitas untuk berpikir dalam tiga cara dimensi. Kecerdasan ini 

memungkinkan seseorang untuk melakukan eksplorasi imajinasi, misalnya 
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memodifikasi bayangan suatu objek dengan melakukan percobaan sederhana 

(Chatib dan Said 2012b:88). 

Kemampuan ini menyangkut; sketsa, menggambar, visualisasi, 

mencorat-coret, citra, grafik, desain, tabel, seni, video, film, ilustrasi 

(Elmubarok 2009:116). 

4. Kecerdasan Berirama-Musik 

Kecerdasan Berirama-Musik melibatkan kemampuan menyanyikan 

sebuah lagu, mengingat melodi musik, mempunyai kepekaan dan irama, atau 

sekadar menikmati musik (Amstrong 2005:21). Chatib (2013d:88) juga 

menjelaskan bahwa orang yang memiliki kecerdasan ini mampu menyimpan 

nada atau irama dalam memori dan lebih mudah mengingat sesuatu jika 

diiringi dengan irama musik. 

Kemampuan ini menyangkut; menyanyi, bersenandung, mengetuk-

ngetuk, irama, melodi, kecepatan, warna nada, alat musik, rima (Elmubarok 

2009:117). 

5. Kecerdasan Jasmaniah-Kinestetik 

Kecerdasan Jasmaniah-Kinestetik adalah kemampuan untuk 

menggunakan seluruh tubuh dalam mengekspresikan ide, perasaan, dan 

menggunakan tangan untuk menghasilkan atau mentransformasi sesuatu. 

Kecerdasan ini mencakup keterampilan khusus seperti  koordinasi, 

keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, fleksibilitas, dan kecepatan. 

Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan untuk mengontrol gerakan-gerakan 
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tubuh dan kemampuan untuk memanipulasi objek (Sonawat and Gogri, 2008 

dalam Yaumi 2012:17). 

Kemampuan ini menyangkut: menari, berlari, melompat, menyentuh, 

menciptakan, mencoba, mensimulasikan, merakit/membokar, bermain drama, 

permainan, indera peraba (Elmubarok 2009:118). 

6. Kecerdasan Interpersonal 

Kecerdasan Interpersonal ditampakkan pada kegembiraan berteman 

dan kesenangan dalam berbagai macam aktivitas sosial serta merasa tidak 

nyaman dan enggan dalam kesendirian atau menyendiri. Orang yang 

memiliki kecerdasan seperti ini menyukai dan menikmati bekerja secara 

kelompok, belajar sambil berinteraksi dan senang menjadi mediator dalam 

perselisihan (Jasmine 2007:26). Orang dengan kecerdasan ini mempunyai 

kepekaan menerima dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, 

motivasi, dan keinginan orang lain. 

Kemampuan ini menyangkut: memimpin, mengorganisasi, 

berinteraksi, menyayangi, berbicara, sosialisasi, manipulasi, menjadi 

pendamai, permainan kelompok, klub, teman-teman, kelompok kerjasama 

(Elmubarok 2009:117). 

7. Kecerdasan Intrapersoanal 

Kecerdasan Intrapersonal adalah kemampuan membuat persepsi yang 

akurat tentang diri sendiri dan menggunakan pengetahuan semacam itu dalam 

merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang (Chatib dan Said 

2012b:97). Kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan dunia batin, 
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kecerdasan yang bersumber pada pemahaman diri secara menyeluruh guna 

menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai persoalan yang 

dihadapi (Yaumi 2012:20). 

Kemampuan ini menyangkut: berfikir, meditasi, bermimpi, berdiam 

diri, mencanangkan tujuan, refleksi, merenung, membuat jurnal, menilai diri, 

waktu menyendiri, proyek yang dirintis sendiri, menulis, introspeksi 

(Elmubarok 2009:118). 

8. Kecerdasan Naturalistik 

Kecerdasan naturalistik adalah kemampuan dalam melakukan 

kategorisasi dan membuat hierarki terhadap keadaan organisme seperti 

tumbuh-tumbuhan, binatang, dan alam. Salah satu ciri yang ada apada anak-

anak yang kuat dalam kecerdasan naturalistik adalah kesenangan mereka pada 

alam, binatang, misalnya berani mendekati, memegang, mengelus, bahkan 

memiliki naluri untuk memelihara. Kecerdasan naturalistik didefinisikan 

sebagai keahlian mengenali dan mengategori spesies, baik flora maupun 

fauna, di lingkungan sekitar, dan kemampuannya mengolah dan 

memanfaatkan alam, serta melestarikannya (Yaumi 2012:23).  

Kemampuan ini menyangkut: jalan-jalan di alam terbuka, berinteraksi 

dengan binatang, pengategorian, menatap binatang, meramal cuaca, simulasi, 

penemuan (Elmubarok 2009:117). 

9. Kecerdasan Eksistensial-Spiritual 

Kecerdasan spiritual diyakini sebagai kecerdasan yang paling esensial 

dalam kehidupan manusia dibandingkan dengan berbagai jenis kecerdasan 
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lain seperti kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan sosial. 

Kecerdasan sipiritual itu bersandar pada hati dan terilhami sehingga jika 

seseorang memiliki kecerdasan spiritual, maka segala sesuatu yang dilakukan 

akan berakhir dengan sesuatu yang menyenangkan (Zohar dan Marshall, 2001 

dalam Yaumi 2012:24). Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan 

merasakan dan menghayati berbagai pengalaman ruhani atas siswaan atau 

pemahaman sesuai keyakinan kepada Tuhan (Chatib 2013d:89). 

Berkenaan dengan teori kecerdasan majemuk ini dapat disimpulkan 

bahwa setiap orang memiliki kecerdasan tersebut, banyak orang dapat 

megembangkan masing-masing kecerdasannya sampai ke tingkat yang optimal, 

kecerdasan biasanya bekerja bersama-sama dengan cara yang unik, dan ada 

banyak cara untuk menjadi cerdas. 

Setiap kecerdasan mempunyai perkembangannya sendiri, tumbuh dan 

menjelma dalam kurun waktu berbeda pada masing-masing individu. Teori 

Multiple Intelligences Gardner bersifat jamak, bermakna luas, menandakan 

kecerdasan pada hakikatnya tidak terbatas. Hanya karena keterbatasan manusialah 

yang membuat terbatas membuatnya menjadi tujuh, lalu berkembang lagi menjadi 

sembilan. Suatu waktu, jenis kecerdasan lain akan bertambah. 

Perlu ditekankan, bahwa nama jenis-jenis kecerdasan tersebut tidak 

berkorelasi langsung dengan nilai yang diperoleh pada siswaan tertentu karena 

multiple intelligences bukan bidang studi dan bukan pula kurikulum. Kemiripan 

nama-nama kecerdasan tidak menunjukkan nama bidang studi. Multiple 
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Intelligences merupakan pengenalan siswa untuk menentukan metode mengajar 

guru. 

2.2.4. Keterampilan Membaca 

Menurut Tarigan (2008a:1) keterampilan berbahasa mempunyai empat 

komponen: keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca, dan keterampilan menulis. 

Setiap keterampilan berbahasa itu erat hubungannya dengan keterampilan 

berbahasa lainnya. Untuk mampu menguasai keempat keterampilan berbahasa, 

seseorang biasanya melalui tahapan yaitu diawali dengan menyimak, kemudian 

mampu berbicara dan membaca, kemudian menulis.  Keempat keterampilan 

tersebut pada dasarnya merupakan sebuah keterampilan yang berkesinambungan. 

Pada sub bab ini peneliti akan mengemukakan pembahasan (1) pengertian 

membaca, (2) tujuan membaca, (3) aspek-aspek membaca, dan (4) jenis-jenis 

membaca. 

2.2.3.1. Pengertian Membaca 

Definisi mengenai pengertian membaca sangat beragam, beberapa 

pengertian tentang membaca dari berbagai sumber antara lain sebagai berikut: 

Membaca merupakan kemampuan yang kompleks, membaca bukanlah 

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

kemampuan dikerahkan oleh seorang pembaca agar dia mampu memahami materi 

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

menjadi lambang-lambang yang bermakna baginya (Haryadi 2006:76). 
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Menurut Tampubolon (1991 dalam Iskandarwassid dan Sunendar 

2011:115), membaca adalah sebuah kegiatan fisik dan mental. Melalui membaca 

informasi dan pengetahuan yang berguna bagi kehidupan dapat diperoleh. Itulah 

motivasi pokok yang dapat mendorong tumbuhnya minat membaca. 

Membaca menurut  Hodgson sebagaimana yang dikutip oleh Tarigan 

(2008a:7), adalah proses yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-

kata atau bahasa tulis. 

Pengertian membaca menurut Klein (dalam Rahim, 2005:3) 

mengemukakan bahawa definisi membaca mencakup: (1) membaca merupakan 

suatu proses, (2) membaca adalah strategis, dan (3) membaca merupakan 

interaktif. Membaca merupakan suatu proses dimaksudkan informasi dari teks dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca mempunyai peranan yang utama dalam 

membentuk makna. Membaca adalah strategis diartikan bahwa pembaca yang 

efektif menggunakan berbagai strategi membaca yang sesuai dengan teks dan 

konteks dalam rangka mengkonstruk makna ketika membaca. Strategi ini 

bervariasi sesuai dengan jenis teks dan tujuan membaca. Membaca merupakan 

interaktif adalah keterlibatan pembaca dengan teks tergantung pada konteks. 

Orang yang senang membaca teks yang bermanfaat akan menemui beberapa 

tujuan yang ingin dicapainya. Teks yang dibaca seseorang harus mudah dipahami 

(readable) sehingga terjadi interaksi antara pembaca dan teks. 

Dari pemikiran-pemikiran yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan membaca merupakan kegiatan fisik dan mental untuk memahami 
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lambang-lambang tertulis sehingga pembaca menangkap pesan yang disampaikan 

oleh penulis sehingga terjadi interaksi pemberian informasi di antara keduanya. 

Dengan memperhatikan pengertian keterampilan membaca, maka dapat 

didefinisikan bahwa kegiatan membaca sendiri merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang termasuk di dalam retorika seperti keterampilan 

berbahasa lainnya. Dalam kegiatan membaca, pembaca memerlukan pengetahuan 

dan kemahiran yang tersusun baik. 

Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Hamid, dkk. (2008: 46) bahwa 

membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang tidak mudah dan 

sederhana, tidak sekadar membunyikan huruf-huruf atau kata-kata akan tetapi 

sebuah keterampilan yang melibatkan berbagai kerja akal dan pikiran. Membaca 

merupakan kegiatan yang meliputi semua bentuk-bentuk berpikir, memberi 

penilaian, memberi keputusan, menganalisis, dan mencari pemecahan masalah. 

2.2.3.2. Tujuan Membaca 

Membaca hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca 

dengan suatu tujuan, cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang 

yang tidak mempunyai tujuan. Dalam kegiatan membaca di kelas, guru 

seharusnya menyusun tujuan membaca dengan menyediakan tujuan khusus yang 

sesuai atau dengan membantu mereka menyusun tujuan membaca siswa itu 

sendiri (Rahim 2005:11). 

Tujuan membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, 

mencakup isi, maupun memahami bacaan (Tarigan 2008:9). Makna dan arti erat 
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sekali berhubungan dengan maksud tujuan membaca. Berikut ini dikemukakan 

beberapa yang penting mengenai tujuan keterampilan membaca, yaitu: 

1. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta (reading for 

detail or fact). 

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

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

for sequence or organization). 

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

5. Membaca untuk mengklasifikasikan (reading for classifity). 

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

Secara umum, tujuan akhir dari pengajaran membaca adalah agar siswa 

memiliki keterampilan membaca dan memahami teks berbahasa Arab, bukan 

hanya teks yang sudah disiswainya melainkan teks-teks baru dalam kehidupan 

nyata (Effendy 2009:156). 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca 

selain untuk kesenangan adalah untuk memperbaharui dan menyimpulkan 

pengetahuan atau informasi, menemukan ide, mengkonfirmasi prediksi, serta 

menilai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 

2.2.3.3. Aspek-aspek Membaca 

Menurut Effendy (2009:156-157) kemahiran membaca mengandung dua 

aspek, yaitu : 
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1. Aspek mengubah lambang tulis menjadi bunyi. 

Abjad Arab mempunyai sistem yang berbeda dengan abjad latin. 

Perbedaan lain adalah sistem penulisan bahasa Arab yang dimulai dari kanan 

ke kiri, tidak dikenalnya huruf besar dengan bentuk tertentu untuk memulai 

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

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

2. Aspek memahami makna bacaan. 

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dikembangkan dalam 

siswaan membaca untuk pemahaman ini, yaitu unsur kata, kalimat, dan 

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

bacaan. 

Menurut Brougton (dalam Tarigan 2008a:12-13) secara garis besar 

terdapat dua aspek penting dalam membaca: 

1. Keterampilan yang bersifat mekanis (mecanical skills) yang dapat dianggap 

berada pada urutan yang lebih rendah (lower order). Aspek ini mencakup: 

a. pengenalan bentuk huruf 

b. pengenalan unsur-unsur linguistik (fonem/grafem, kata, frase, pola 

klausa, kalimat dan lain-lain 

c. pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan bunyi, dan 

d. kecepatan membaca ke taraf lambat. 

2. Keterampilan yang bersifat pemahaman (comprehension skills) yang dapat 

dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi (higher order) mencakup: 

a. memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, dan retorikal) 
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b. memahami signifikan atau makna maksud dan tujuan pengarang 

sesuai dengan keadaan, kebudayaan dan redaksi pembaca 

c. evaluasi dan penilaian (sisi dan bentuk), dan 

d. kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan 

keadaan. 

Dari kedua pendapat tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu bahwa 

aspek membaca adalah aspek mengubah, memahami lambang tulis dan makna 

bacaan untuk memulai kalimat baru serta memperoleh informasi tentang suatu 

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

mengevaluasi kebenaran gagasan dari pembaca. 

2.2.3.4. Jenis-jenis Membaca 

Menurut Effendy (2009:158-161) untuk melatih dua aspek kemahiran 

membaca, ada beberapa jenis membaca antara lain : 

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

ditekankan adalah kemampuan membaca dengan :  

a. Menjaga ketepatan bunyi bahasa Arab baik dari segi makhraj maupun 

sifat-sifat bunyi yang lain. 

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

c. Lancar dan tidak tersendat-sendat. 

d. Memperhatikan tanda baca. 

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

pokok maupun rinciannya. Dalam kegiatan membaca dalam hati, perlu 
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diciptakan suasana kelas yang tertib sehingga memungkinkan siswa untuk 

berkonsentrasi terhadap bacaannya. 

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

siswa agar berani membaca lebih cepat dari pada kebiasaanya. Dalam 

membaca cepat ini, siswa tidak diminta memahami rincian-rincian isi, tetapi 

cukup dengan pokok-pokoknya saja. Namun perlu diingat bahwa tidak setiap 

bahan bacaan dapat dijadikan bahan membaca cepat. 

4. Membaca rekreatif. Tujuan membaca rekreatif adalah untuk memberikan 

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

Tujuannya lebih jauh adalah untuk membina minat, keterampilan dan 

kecintaan membaca. 

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

kemampuan mencari informasi dari bahan tertulis. Siswa dilatih agar dapat 

menggali dan menunjukkan detail-detail yang memperkuat ide utama yang 

disajikan penulis. 

Sedangkan ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara pembaca, 

proses membaca terbagi atas membaca nyaring dan membaca dalam hati. Tarigan 

(2008a:23), membaca nyaring adalah suatu aktivitas yang merupakan alat bagi 

guru, murid, atau pun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar 

untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan pengarang. 

Membaca dalam hati adalah membaca dengan tidak bersuara. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa, membaca dalam hati dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 
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1. Membaca Ekstensif, yaitu membaca sebanyak mungkin teks bacaan dalam 

waktu sesingkat mungkin (Tarigan 2008a:32). Tujuan membaca ekstensif 

untuk memahami isi yang penting dengan cepat secara efisien. Membaca 

ekstensif meliputi membaca survey, membaca sekilas, dan membaca dangkal. 

2. Membaca Intensif, meliputi membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. 

Kemudian membaca telaah isi terbagi atas membaca teliti, membaca 

pemahaman, membaca kritis, dan membaca idea atau gagasan (Tarigan 

2008a:40). Membaca telaah bahasa sendiri mencakup, membaca bahasa dan 

membaca sastra. 

Dari jenis-jenis membaca diatas, peneliti mengambil jenis membaca 

analisis atau membaca intensif sebagai salah satu jenis membaca yang digunakan 

untuk penelitian. Karena di dalam pengertian tersebut mengandung makna untuk 

meningkatkan kemampuan mencari informasi atau menemukan gagasan dari 

bahan tertulis. 

2.2.5. Pembelajaran Bahasa Arab di SMP IT Harapan Bunda 

SMP IT Harapan Bunda merupakan lembaga pendidikan yang berdiri 

sejak tahun 2005 setara dengan SMP/MTs. Namun, diantara keduanya 

mempunyai perbedaan yang terletak pada basisnya, yaitu berbasis umum dan 

berbasis agama. Dengan pendidikan berbasis Islam pada SMP IT Harapan Bunda 

ini, menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu mata siswaan pokonya. 

Penggunaan metode pembelajaran keterampilan membaca berbasis teori 
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kecerdasan majemuk (multiple intelligences) sangat diperlukan bagi pembelajaran 

sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar bahasa Arab di sekolah tersebut.  

Peneliti memilih SMP IT Harapan Bunda Semarang sebagai tempat 

penelitian karena pertama, sekolah ini telah memberikan mata siswaan pokok 

yaitu bahasa Arab sejak pertama kali berdiri. Kedua, SMP IT Harapan Bunda ini 

mempunyai perkembangan yang sangat pesat dalam meningkatkan kualitas 

bahasa Arab. Untuk itu, keberadaan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa amat diperlukan dalam pembelajaran bahasa Arab di SMP IT 

Harapan Bunda. 

Selain karena dua alasan tersebut, peneliti juga sangat mempertimbangkan 

tentang aspek utama dalam penelitian, yaitu tentang teori kecerdasan majemuk 

(multiple intelligences). SMP IT Harapan Bunda, seperti yang telah dikenal 

selama ini merupakan sekolah yang sangat mengutamakan kecerdasan majemuk 

siswa, terbukti dengan adanya tes multiple intelligences yang dilakukan sekolah 

kepada siswa ketika pertama kali masuk sekolah, sekaligus tercatatnya nama SMP 

IT Harapan Bunda dalam buku “Sekolah Anak-Anak Juara (Berbasis Kecerdasan 

Jamak dan Pendidikan Berkeadilan)” karya Munif Chatib, Konsultan Pendidikan, 

pakar multiple intelligences dan Alamsyah Said, Konsultan Lesson Plan sebagai 

salah satu Sekolah Anak-Anak Juara. 

Potensi sekolah dan para guru yang memiliki wawasan tentang teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligences) menjadikan kemudahan bagi peneliti 

untuk mengembangkan produk metode pembelajaran keterampilan membaca 

bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences) dan turut 
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andil dalam membantu sekolah dalam implementasi teori ini dalam pembelajaran, 

khususnya pembelajaran bahasa Arab karena berdasarkan wawancara peneliti 

kepada guru di SMP IT Harapan Bunda, pembelajaran belum sepenuhnya 

menerapkan metode yang sesuai dengan kecerdasan siswa. Sehingga visi sekolah 

sebagai, “Penyelenggara Sistem Pendidikan Islam Terpadu yang Melahirkan 

Generasi Cerdas, Beraqidah Kuat, Beribadah Lurus dan Berakhlaq Santun” dapat 

tercapai. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah yang dilakukan untuk 

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

Selanjutnya dijelaskan mengenai metode penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Sebagai upaya mencari pembuktian dan solusi dari masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan dan merancang desain 

penelitian dengan desain penelitian research and development selanjutnya 

disingkat R&D atau sering disebut penelitian pengembangan (Sugiyono 

2010:408). 

Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya 

Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono 2010:407). 

Sukmadinata (2012:164) menyatakan bahwa penelitian dan 

pengembangan merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, 

yang dapat dipertanggungjawabkan.  

Borg dan Gall (dalam Sukmadinata 2012:169-170) menyebutkan ada 

sepuluh langkah pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yaitu (1) penelitian 

50 
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dan pengumpulan data yang meliputi pengukuran kebutuhan, studi literatur, 

penelitian dalam skala kecil, (2) perencanaan dan pengembangan produk, (3) 

pengembangan produk awal, (4) uji coba produk awal, (5) penyempurnaan produk 

awal, (6) uji coba produk yang telah disempurnakan, (7) penyempurnaan produk 

yang telah disempurnakan, (8) pengujian produk yang telah disempurnakan, (9) 

uji lapangan produk yang telah disempurnakan, dan (10) diseminasi, implementasi 

serta institusionalisasi.  

Sukmadinata (2012:184-188) pernah melakukan modifikasi langkah-

langkah penelitian pengembangan yang terdiri atas sepuluh langkah menjadi 3 

langkah besar: (1) studi pendahuluan yang meliputi studi literatur, studi lapangan, 

dan penyusunan draf awal produk, (2) uji coba dengan sampel terbatas dan uji 

coba dengan sampel lebih luas, serta (3) uji produk melalui eksperimen dan 

sosialisasi produk. 

Kemudian Sugiyono (2010:409-427) membagi langkah-langkah penelitian 

dan pengembangan ke dalam sepuluh langkah, yakni (1) merumuskan potensi dan 

masalah, (2) mengumpulkan informasi, (3) mendesain produk, (4) memvalidasi 

desain produk kepada ahli, (5) melakukan perbaikan desain produk, (6) 

melakukan uji coba produk, (7) merevisi produk, (8) melakukan uji coba 

pemakaian dalam lingkup yang lebih luas, (9) merevisi produk lagi, dan (10) 

melakukan pembuatan produk secara masal. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, peneliti memilih untuk 

mengikuti langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang telah dirumuskan 
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oleh Sugiyono, karena dirasa lebih jelas dan memiliki tahapan yang sempurna 

mendekati rumusan langkah-langkah penelitian dari ahli R&D terdahulu. 

3.2. Tahap-tahap Kegiatan Penelitian Research and Development  

Menurut Sugiyono (2010:409) ada sepuluh tahapan kegiatan penelitian 

R&D, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Visualisasi langkah- langkah penelitian 

Namun karena keterbatasan waktu dan biaya, maka langkah-langkah yang 

dilakukan peneliti berdasarkan langkah-langkah penelitian dan pengembangan 

dari Sugiyono tentang metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab 

berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences) hanya sampai pada 

tahapan yang ketujuh, yaitu (1) merumuskan potensi dan masalah, (2) 

mengumpulkan informasi dengan melakukan penelitian dan pengumpulan data 

untuk menganalisis kebutuhan guru maupun siswa terhadap metode pengajaran 

bahasa Arab berbasis multiple intelligences, (3) mendesain produk awal 

berdasarkan kebutuhan, (4) mengajukan desain produk kepada ahli dan praktisi 

Potensi dan 

Masalah 

Pengumpulan 

data
 

Potensi dan 

Masalah 

 

Desain Produk Validasi 

Desain 

Revisi Desain Ujicoba 

Produk 

Revisi Produk Ujicoba 

Pemakaian 

Revisi Produk Produksi 

Masal 



 

 

 

54 

untuk dinilai dan divalidasi, (5) melakukan perbaikan desain produk berdasarkan 

masukan dari para ahli, (6) melakukan uji coba produk pada kelompok terbatas, 

(7) merevisi produk, dengan melakukan perbaikan produk setelah diujicobakan 

pada kelompok terbatas. 

 

3.2.1. Potensi dan Masalah 

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah. Potensi 

adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah 

(Sugiyono 2010:409). 

Dalam bidang pendidikan, misalnya kita punya potensi siswa yang belum 

bisa memahami bacaan dengan benar dan tepat, sehingga melalui penelitian ini 

dapat memperdayakan siswa sebagai subjek penelitian yang paling utama. 

Potensi yang ada dalam penelitian ini adalah adanya kurikulum mata 

pelajaran bahasa Arab di SMP IT Harapan Bunda Semarang, sehingga berpotensi 

untuk mengembangkan metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab 

berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences) sebagai penunjang 

kegiatan belajar mengajar bahasa Arab di sekolah tersebut. Potensi yang lain 

diantaranya adalah guru dan sekolah yang telah memiliki wawasan tentang teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligences) dan pentingnya memahami 

kecerdasan anak yang beragam. 

Semua potensi akan berkembang menjadi masalah bila tidak dapat 

mendayagunakan potensi-potensi yang ada. Masalah merupakan penyimpangan 

antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Namun demikian, masalah juga dapat 
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dijadikan potensi, apabila kita dapat mendayagunakannya. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti dengan beberapa guru SMP IT Harapan Bunda Semarang, 

masalah dalam pembelajaran bahasa Arab di SMP IT Harapan Bunda Semarang 

saat ini adalah masih belum maksimalnya proses belajar mengajar menggunakan 

metode yang tepat dengan teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences), guru 

selama ini hanya menggunakan metode campuran yang dianggap sesuai dengan 

kecerdasan siswa untuk memahamkan materi pelajaran. Dikarenakan memang 

belum ada metode baru yang dikembangkan dan dipakemkan untuk mendukung 

teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences) yang belum bisa membantu 

guru secara maksimal dalam penyampaian materi kepada siswa. 

Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dapat dirancang model 

penanganan yang efektif yaitu dengan mengembangkan metode pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences) di SMP IT Harapan Bunda Semarang. 

3.2.2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan mencatat semua data yang 

diperoleh secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan 

wawancara di lapangan. Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan karakteristik 

data yang akan dikumpulkan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik tes, 

wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data pada 

penelitian pengembangan metode pembelajaran bahasa Arab. 
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3.2.3. Desain Produk 

Sugiyono (2010:412-413) menjelaskan produk yang dihasilkan dalam 

penelitian R&D bermacam-macam. Dalam bidang pendidikan, produk-produk 

yang dihasilkan melalui penelitian R&D diharapkan dapat meningkatkan 

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

relevan dengan kebutuhan. Produk-produk pendidikan misalnya kurikulum yang 

spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media 

pendidikan, buku ajar, modul, kompetensi tenaga kependidikan, sistem evaluasi, 

model uji kompetensi, penataan ruang kelas untuk model pembelajar tertentu, dan 

lain-lain. 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian dan pengembangan adalah desain 

produk baru, yang lengkap dengan spesifikasinya. Desain pengembangan metode 

pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan 

majemuk (multiple intelligences) maka spesifikasi yang utama adalah 

menciptakan sebuah langkah-langkah pembelajaran yang mendukung teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligences). 

Metode dengan teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences) adalah 

sebuah metode baru yang dikembangkan dari metode-metode pembelajaran 

bahasa yang sudah ada. Produk ini nantinya adalah berupa langkah-langkah 

pembelajaran yang dapat dituangkan guru dalam sebuah rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), dan metode baru ini juga sudah disesuaikan dengan jenis 

kecerdasan siswa sehingga tersampaikannya materi pelajaran dan hasil belajar 
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siswa diharapkan dapat meningkat lebih spesifik sesuai dengan yang diharapkan, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Metode ini dilengkapi dengan (1) deskripsi singkat tentang masing-masing 

kecerdasan, (2) karakter menonjol yang ditunjukkan pada masing-masing 

kecerdasan, (3) aktivitas umum pembelajaran untuk masing-masing kecerdasan, 

(4) penerapannya secara khusus pada pembelajaran keterampilan membaca bahasa 

Arab untuk masing-masing kecerdasan, dan (5) tujuan pembelajaran dengan 

menggunakan metode berbasis kecerdasan majemuk (multiple intelligences). 

3.2.4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam hal ini penggunaan produk baru secara rasional akan 

lebih efektif dari produk yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional, karena 

validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum 

fakta lapangan (Sugiyono 2010:414). 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa 

pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang 

dirancang tersebut, pakar atau tenaga ahli yang melakukan validasi produk ini 

adalah dosen ahli dalam bidang kecerdasan majemuk dari Jurusan Psikologi, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Ibu Binta Mu’tiya Rizki, S.Psi, M.A. dan dosen ahli 

metode pembelajaran bahasa Arab, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Ustadz Singgih 

Kuswardono, S.Pd.I, M.A. serta praktisi yang kelak diharapkan menjalankan 
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metode tersebut yaitu guru. Peneliti meminta guru bahasa Arab dari SMP IT 

Harapan Bunda mewakili praktisi untuk memberi nilai terhadap produk yaitu 

Ustadz Muhammad Ichsan. 

Setiap pakar diminta untuk menilai produk tersebut, sehingga selanjutnya 

dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain juga dapat dilakukan 

dalam forum diskusi. Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan proses 

penelitian sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulan dan kendala 

yang peneliti hadapi dalam penyusunan produk. 

3.2.5. Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para 

ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut 

selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Produk yang 

sudah divalidasi akan diperbaiki dengan cara menambahkan atau mengurangi 

langkah-langkah pembelajaran yang lebih sesuai dengan jenis kecerdasan siswa 

sehingga hasil yang ingin dicapai dapat terlaksana. 

3.2.6. Uji Coba Produk 

Dalam bidang pendidikan, desain produk seperti produk baru dapat 

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

dengan simulasi penggunaan produk baru tersebut. Setelah disimulasikan, maka 

dapat diujicobakan pada kelompok yang terbatas. Pengujian dilakukan dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi apakah produk baru tersebut lebih efektif 

dan efisien dibandingkan produk yang lama atau yang lain. Uji coba produk dapat 
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dilakukan dengan cara eksperimen (before-after) yaitu membandingkan 

efektivitas metode pembelajaran yang lama dengan yang baru dengan keadaan 

sebelum dan sesudah memakai produk. 

Dengan demikian model eksperimen (before-after) dapat digambarkan 

seperti gambar dibawah ini. Indikator efetivitas metode pembelajaran baru adalah, 

kecepatan pemahaman murid pada materi bacaan lebih tinggi, kreativitas, dan 

hasil belajar meningkat. 

Menurut Sugiyono (2010:415) model eksperimen before-after dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.2. Desain eksperimen (before-after).  nilai sebelum 

treatment dan nilai sesudah treatment 

Berdasarkan gambar 3.2. tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai 

berikut. Eksperimen dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan 

. adalah nilai hasil belajar, kecepatan pemahaan, kreatifitas dan hasil belajar 

sebelum diajar dengan produk baru, dan perubahan aktivitas siswa ketika diajar 

dengan menggunakan metode lama, sedangkan adalah hasil belajar, kecepatan 

pemahaan, kreatifitas dan hasil belajar setelah diajar dengan produk baru, dan dan 

perubahan aktivitas siswa ketika diajar dengan menggunakan metode baru diukur 

dengan cara membandingkan antara nilai dengan . Bila nilai lebih besar 
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dari pada , maka produk baru tersebut efektif digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan membaca siswa. 

Nilai hasil belajar siswa, diukur dengan menggunakan soal tes pilihan 

ganda, kemudian kecepatan pemahaman, kreatifitas, dan hasil belajar diukur 

dengan menggunakan angket penilaian langsung dari siswa, sedangkan perubahan 

aktivitas siswa dinilai oleh observer melalui lembar observasi. 

3.2.7. Revisi Produk 

Setelah melakukan uji coba produk dan mengetahui hasilnya, maka perlu 

dilakukan revisi untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada produk yang 

dikembangkan. 

Revisi produk akan dilakukan dengan cara memperbaiki produk yang 

kurang tepat. Perbaikan produk ini akan dilakukan setelah pengujian efektivitas 

penggunaan produk baru masih belum efektif dibandingkan produk lama. 

3.3. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian menurut Arikunto (2010:88) adalah benda, hal atau 

orang tempat data untuk variable melekat, dan yang dipermasalahkan. Sesuai 

dengan fokus penelitian, yaitu pengembangan metode pembelajaran keterampilan 

membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences), 

subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII D SMP IT Harapan 

Bunda Semarang sebanyak 18 siswa, 1 guru bahasa Arab SMP IT Harapan Bunda 

Semarang, dan 4 guru bahasa Arab MTs Negeri 1 Semarang, serta 2 orang ahli 
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yang memberikan penilaian maupun masukan terhadap prototipe metode. 

Pemilihan subjek penelitian jatuh pada kelas kelas VIII D, dilakukan dengan 

sistem random oleh bagian kurikulum SMP IT Harapan Bunda. Sedangkan 

penambahan subjek dengan melibatkan guru bahasa Arab MTs Negeri 1 

Semarang dilakukan agar analisis kebutuhan terhadap metode ini lebih valid 

mengingat jumlah guru bahasa Arab di SMP IT Harapan Bunda yang sangat 

sedikit. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

tes dan non tes. 

3.4.1.  Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan 

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

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

karena tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah 

mempelajari sesuatu. Tes prestasi diberikan sesudah orang yang dimaksud 

mempelajari hal-hal sesuai dengan yang akan diteskan (Arikunto 2010:194). 

Seperti dalam penelitian ini yaitu siswa belajar materi qira’ah. Dalam metode tes, 

peneliti menggunakan instrumen berupa tes atau soal-soal tes. Soal tes terdiri atas 

20 butir tes (item) pilihan ganda, berikut ini diberikan contoh pengujian signifikan 

efektivitas dan efisiensi produk baru melalui eksperimen model (before-after). 
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Dalam eksperimen kelas VIII D SMP IT Harapan Bunda digunakan 18 siswa yang 

diambil secara random oleh guru bahasa Arab dengan menggunakan soal pilihan 

ganda. 

Instrumen untuk mengukur efektivitas hasil belajar siswa menggunakan 

produk baru melalui soal pilihan ganda ditunjukkan pada tabel 3.1. dan instrumen 

untuk perbandingan hasil belajar siswa dengan menggunakan produk lama dan 

produk baru ditunjukkan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.1. Contoh soal pilihan ganda untuk mengukur hasil belajar 

siswa 

Nilai Contoh Soal 

5 

( إحدى األحرف في xاختر أصح األجوبة من أ، ب، ج، أو د بتصليب )

 ورقة اإلجابة !

 . أَْيَن َدَخَل إِبْ رَاِهْيُم ؟۱

َدارَةِ  ب. اْلَفْصلِ  أ. اْلَمْكَتَبةِ   د. اْلبَ ْيتِ  ج. اْْلِ
 

5 

 . َماَذا فَ َعَل ِإبْ رَاِهْيُم ِِفْ اْلَمْكَتَبِة ؟٢

 ِلْيلا ج. َأَكَل قَ  أ. َغَسَل قَِلْيلا 

 د. قَ رَأَ قَِلْيلا  ب. َكَتَب قَِلْيلا 
 

5 

 . َماَذا ََبََث ِإبْ رَاِهْيُم ؟٣

 ج. ََبََث ِإبْ رَاِهْيُم َعْن َحِقْيَبِتهِ  أ. ََبََث ِإبْ رَاِهْيُم َعْن َساَعِتهِ 

 د. ََبََث ِإبْ رَاِهْيُم َعْن َملَِبِسهِ  ب. ََبََث إِبْ رَاِهْيُم َعْن ِكَتابِهِ 
 

5 Dan seterusnya sampai dengan 20 soal 
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Selain diberikan tes berupa soal-soal yang berhubungan dengan materi 

pelajaran, siswa juga diberikan tes kecerdasan majemuk (multiple intelligences) 

untuk melihat ranah kecenderungan kecerdasan siswa. Hal ini dilakukan agar guru 

dapat menentukan perlakuan yang akan diterapkan pada siswa ketika melakukan 

uji coba pemakaian produk metode baru. 

Tes kecerdasan majemuk ini dilakukan dengan dua model soal tes agar 

hasil yang dihasilkan lebih valid dan meyakinkan. Instrumen pertama yang 

digunakan untuk mengukur kecerdasan majemuk (multiple intelligences) siswa 

melalui sebuah tes ditunjukkan pada tabel 3.2. dan instrumen kedua ditunjukkan 

pada tabel 3.3. 

Tabel 3.2. Contoh instrumen pertama tes kecerdasan majemuk 

(multiple intelligences) siswa 

No. Pernyataan 0 1 2 3 4 5 

1. Saya sangat suka bekerja dengan objek       

2. Saya dapat dengan mudah mengenali arah       

3. Saya punya kemampuan untuk membantu 

menyelesaikan perselisihan di antara kawan 

saya 

      

4. Saya dapat dengan mudah mengingat kata / 

lirik yang ada dalam sebuah lagu 

      

5. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit 

menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah 

dimengerti 

      

6. Dan seterusnya sampai dengan 54 

pernyataan 
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Setelah siswa mengerjakan soal tes kecerdasan majemuk yang pertama, 

siswa langsung bisa mengerjakan soal tes kecerdasan majemuk yang kedua 

dengan model soal dan cara pengisian yang berbeda, namun secara garis besar 

muatan pernyataan dalam soal tes hampir sama. 

Tabel 3.3. Contoh instrumen kedua tes kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences) siswa 

Jenis Kecerdasan Pernyataan 

Kecerdasan Verbal-

Linguistik 

1. (     ) Buku sangat penting bagi saya. 

2. (     ) Saya dapat mendengar kata-kata di kepala 

saya sebelum saya membaca, berbicara, atau 

menuliskannya. 

3. (     ) Dan seterusnya sampai dengan 10 pernyataan 
 

Kecerdasan Logis-

Matematis 

1. (     ) Saya sangat suka mata pelajaran matematika 

dan sains. 

2. (     ) Saya tidak suka materi pelajaran yang hanya 

menggunakan hafalan-hafalan saja. 

3. (     ) Dan seterusnya sampai dengan 10 pernyataan 
 

Kecerdasan Visual-

Spasial  

1. (     ) Saya sering melihat gambaran visual yang 

jelas ketika menutup kedua mata. 

2. (     ) Saya peka terhadap warna 

3. (     ) Dan seterusnya sampai dengan 10 pernyataan 
 

Kecerdasan 

Jasmaniah-

Kinestetik 

1. (     ) Saya selalu berolahraga secara teratur. 

2. (     ) Saya tidak suka duduk diam berlama-lama 

tanpa beraktifitas. 

3. (     ) Dan seterusnya sampai dengan 10 pernyataan 
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lanjutan 

Jenis Kecerdasan Pernyataan 

Kecerdasan 

Berirama-Musik 

1. (     ) Saya adalah orang yang mudah mengingat 

lirik lagu. 

2. (     ) Saya adalah orang yang mudah berubah mood 

ketika mendengarkan musik. 

3. (     ) Dan seterusnya sampai dengan 10 pernyataan 
 

Kecerdasan 

Intrapersonal 

1. (     ) Saya impulsif (tidak memerlukan pendapat 

orang lain) dalam mengambil keputusan. 

2. (     ) Saya lebih suka menyukai olahraga tunggal, 

yang tidak dikerjakan secara berkelompok, 

seperti berenang dan jogging. 

3. (     ) Dan seterusnya sampai dengan 10 pernyataan 
 

Kecerdasan 

Interpersonal 

1. (     ) Saya adalah jenis orang yang didatangi orang 

lain untuk dimintai nasehat dan bimbingan di 

sekolah atau di tempat tinggal. 

2. (     ) Saya lebih suka menyukai olahraga 

berkelompok seperti bulutangkis, bola voli, 

atau sepak bole daripada olahraga tunggal 

seperti, berenang san jogging. 

3. (     ) Dan seterusnya sampai dengan 10 pernyataan 
 

Kecerdasan 

Naturalistik 

1. (     ) Sangat mencintai dunia luar, hewan, tumbuh-

tumbuhan, dan semua objek alami. 

2. (     ) Senang belajar di alam terbuka dan dekat 

dengan alam. 

3. (     ) Dan seterusnya sampai dengan 10 pernyataan 
 

Kecerdasan 

Eksistensial-

Spiritual 

1. (     ) Saya sangat tertarik belajar tentang ilmu 

agama dan sangat filosofis. 

2. (     ) Sering merenungi arti dari kehidupan ini. 

3. (     ) Dan seterusnya sampai dengan 10 pernyataan. 
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3.4.2.  Non-Tes 

3.4.2.1. Wawancara 

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 (Siregar 2010:130). Sasaran wawancara adalah guru mata pelajaran 

bahasa Arab kelas VIII SMP IT Harapan Bunda Semarang, yang dimaksudkan 

untuk mengetahui kondisi pembelajaran siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut 

antara lain meliputi kegiatan belajar mengajar di SMP IT Harapan Bunda, kondisi 

siswa ketika mempelajari bahasa Arab, wawasan sekolah dan guru terhadap 

kecerdasan majemuk (multiple intelligences), dan penerapan metode pembelajaran 

berbasis kecerdasan majemuk (multiple intelligences) yang dilakukan guru selama 

ini, dan harapan guru sebagai praktisi terhadap metode baru yang akan 

dirumuskan oleh peneliti. 

3.4.2.2. Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan 

data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan 

responden) (Sukmadinata 2012:219).  

3.4.2.2.1. Angket Kebutuhan 

Angket kebutuhan metode pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan membaca akan digunakan dalam memperoleh data sebagai bahan 

pengembangan metode pembelajaran untuk keterampilan membaca siswa. Metode 

angket ini ditujukan kepada guru, siswa. Melalui angket ini, peneliti akan 
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memperoleh data mengenai analisis kebutuhan guru dan murid terhadap metode 

pembelajaran berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences). 

3.4.2.2.2. Lembar Uji Validasi 

 Instrumen validasi ini akan mengupas segala sesuatu yang terdapat di 

dalam prototipe metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab 

berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences). Tujuan pembuatan 

instrumen validasi ini untuk mengumpulkan informasi dengan reabilitas dan 

validitas setinggi mungkin. Angket uji validitas ini akan membantu peneliti 

menemukan kelemahan prototipe yang dibuat. Lembar pedoman validasi ini akan 

diberikan kepada tiga ahli yaitu guru sebagai praktisi, dosen ahli metode, dan 

dosen ahli kecerdasan majemuk (multiple intelligences). Ahli akan menilai 

berdasarkan tiga aspek penilaian, yaitu aspek kelayakan isi, aspek kelayakan 

penyajian, dan aspek bahasa. 

3.4.2.3. Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data 

dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek 

penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran 

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

3.4.2.3.1. Observasi Guru Mata Pelajaran 

Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

dengan mencatat aktivitas siswa dan guru peneliti dalam pembelajarann 

keterampilan membaca bahasa Arab. Observer mengamati kemudian mencatat 

gejala-gejala atau ciri-ciri yang muncul dalam pengamatan, ke daftar-daftar 
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pengecek yang tersedia. Lembar observasi ini dilakukan pada observasi tahap 

pertama, yaitu pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab tanpa 

menggunakan metode bahasa Arab, dan observasi pada tahap kedua, yaitu 

pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis kecerdasan majemuk 

(multiple intelligences). 

Obsever adalah guru mata pelajaran bahasa Arab yang mendampingi 

peneliti selama melakukan uji coba dalam kelas dengan mengisi daftar-daftar 

pengecek sebagai berikut : 

Tabel 3.4. Lembar Observasi 

Aspek yang diamati Metode Lama Metode Baru 

GURU 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

A. Penggunaan metode kreatif 

oleh guru 
            

B. Guru memberikan 

kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif 

            

C. Penyampaian materi yang 

menarik oleh guru 
            

SISWA 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

A. Antusiasme siswa             

B. Perhatian siswa terhadap 

arahan dan instruksi guru 
            

C. Keterlibatan aktif siswa 

dalam pembelajaran 
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lanjutan 

Aspek yang diamati Metode Lama Metode Baru 

D. Keberanian siswa dalam 

praktik keterampilan 

membaca bahasa Arab 

            

E. Siswa lancar dalam 

mengartikan teks qiro’ah 

yang sedang dipelajari 

            

F. Siswa tampak paham dan 

mengerti benar informasi 

yang terdapat dalam teks 

qiro’ah yang sedang 

dipelajari 

            

Berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan, observer diminta untuk 

memberikan nilai pada masing-masing pertanyaan, sesuai dengan apa yang telah 

diamati dengan memberi tanda (√) pada pernyataan yang observer anggap sesuai 

dengan pengamatan. 

3.4.2.3.2. Observasi Penilaian Siswa 

Observasi penilaian siswa yaitu, cara guru untuk mengukur efektivitas 

produk lama dan produk baru melalui sebuah angket penilaian yang diisi oleh 

subjek penelitian, dalam hal ini siswa. Pemberian nilai efektivitas produk lama 

dan baru berdasarkan pada kecepatan pemahaman terhadap kecepatan pemahaman 

keterampilan membaca, kreativitas, dan hasil belajar membaca. Rentang skor 

setiap indikator  sebagai berikut: 
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Tabel 3.5. Instrumen untuk mengukur efektivitas produk baru 

menggunakan observasi penilaian dari siswa 

No. Aspek-Aspek Kinerja Sistem Kriteria Membaca Skor 

1. Kecepatan pemahaman 

keterampilan membaca 

Sangat cepat 4 

  Cepat 3 

Agak cepat 2 

Lambat 1 

2. Kreativitas  Sangat Tinggi 4 

Tinggi 3 

Agak Tinggi 2 

Rendah 1 

3. Hasil belajar Sangat Tinggi 4 

Tinggi 3 

Agak Tinggi 2 

Rendah 1 

Data diatas adalah gambaran  instrumen untuk mengukur efektivitas 

produk baru berdasarkan kecepatan peningkatan keterampilan membaca, 

kreatifitas, dan hasil belajar siswa. 

3.4.2.4. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk melihat perilaku siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Adapun pengambilan data gambar adalah peristiwa-

peristiwa tertentu pada saat pembelajaran. Dalam pengambilan data peneliti 

meminta bantuan rekan atau observer untuk mengambil gambar. Dokumentasi 

foto merupakan bukti otentik mengenai keadaan tingkah laku siswa dan guru pada 

saat penelitian uji coba kelas terbatas. 
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3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara 

berikut ini : 

3.5.1.  Tes  

Instrumen berupa tes, dianalisis dengan cara memberikan skor pada 

masing-masing jawaban siswa, jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah 

bernilai 0. Skor ini berlaku baik pada pengerjaan soal pre test maupun pos test 

Kemudian jawaban siswa ini dibandingkan hasilnya, antara penggunaan metode 

lama dengan metode baru dengan tabel 3.6. sebagai berikut : 

Tabel 3.6. Instrumen perbandingan produk metode lama dan produk 

metode baru dengan menggunakan nilai tes 

Penggunaan Metode 

Lama 
Butir Soal 

Penggunaan Metode 

Baru 

Nilai dalam persen 1 Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen 2 Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen 3 Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Dan seterusnya sampai 

dengan 20 soal 

Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Rata-rata Nilai dalam persen 

Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru tersebut, 

perlu diuji secara statistik dengan t-tes berkorelasi (related). Menurut  Arikunto 

(2010:337) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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Dimana: 

N : banyaknya subjek peserta tes 

r :  korelasi antara data dua kelompok 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih dulu 

korelasi nilai efektivitas produk lama dan baru dengan rumus r product moment. 

Kemudian untuk menganalisis tes kecerdasan majemuk siswa, tes 

kecerdasan majemuk pertama diisi dengan memberikan tanda (√) dengan 

ketentuan penilaian 0 : jika pernyataan tersebut sangat tidak menggambarkan diri 

siswa ; 1 : jika pernyataan tersebut tidak menggambarkan diri siswa ; 2 : jika 

pernyataan tersebut sedikit menggambarkan diri siswa ; 3 : jika pernyataan 

tersebut kurang lebih / kira-kira menggambarkan diri siswa ; 4 : jika pernyataan 

tersebut menggambarkan diri siswa ; dan 5 : jika pernyataan tersebut sangat 

menggambarkan diri siswa. 

Cara menghitung instrumen pertama tes kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences) siswa  menurut penelitian terdahulu (Handayani 2010:178) adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.7. Cara menghitung tes kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences) siswa 

No. Jenis Kecerdasan Perhitungan 

1. Kecerdasan Verbal-Linguistik no. (5 + 9 + 21 + 22) – (37 + 44) 

2. Kecerdasan Logis-Matematis no. (6 + 11 + 24 + 31) – (34 + 42) 
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lanjutan 

No. Jenis Kecerdasan Perhitungan 

3. Kecerdasan Visual-Spasial  no. (2 + 12 + 19 + 27) – (36 + 43) 

4. Kecerdasan Jasmaniah-Kinestetik no. (1 + 14 + 23 + 28) – (39 + 46) 

5. Kecerdasan Berirama-Musik no. (4 + 10 + 18 + 30) – (38 + 45) 

6. Kecerdasan Intrapersonal no. (7 + 16 + 17 + 29) – (41 + 48) 

7. Kecerdasan Interpersonal no. (3 + 8 + 13 + 25) – (40 + 47) 

8. Kecerdasan Naturalistik no. (15 + 20 + 26 + 32) – (33 + 35) 

9. Kecerdasan Eksistensial-Spiritual no. (49 + 50 + 52 + 54) – (51 + 53) 

Kemudian untuk memperoleh hasil yang lebih valid peneliti menggunakan 

instrumen lain yang juga berfungsi untuk mengukur kecerdasan majemuk 

(multiple intelligences) siswa. 

Instrumen kedua tes kecerdasan majemuk yang terlihat pada tabel 3.3. 

diatas diisi dengan cara memberikan tanda (√) jika pernyataan tersebut sesuai 

dengan keadaan siswa, dan memberikan tanda (X) jika pernyataan tersebut tidak 

sesuai dengan keadaan siswa. Bernilai 1, jika siswa memberikan tanda (√), dan 

bernilai 0 jika siswa memberikan tanda (X). Selanjutnya jika masing-masing 

instrumen pertama dan kedua sudah diperoleh hasil, maka peneliti harus 

menjumlahnya kedua hasil instrumen tersebut. 

3.5.2.  Non-Tes 

3.5.2.1. Wawancara 

Teknik analisis data untuk wawancara adalah dengan cara kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan hasil wawancara ke dalam sebuah paragraf untuk 

menggambarkan apa yang telah disampaikan guru dalam wawancara tentang 
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keadaan kegiatan pembelajaran bahasa Arab sebelum menggunakan produk baru 

pengembangan metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab 

berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences). 

3.5.2.2. Angket atau Kuesioner 

Teknik analisis data dalam angket, masing-masing dilakukan dengan cara 

yang berbeda, yaitu sebagai berikut : 

3.5.2.2.1. Angket Kebutuhan 

Teknik analisis data dalam angket kebutuhan ini adalah dengan teknik 

prosentase, yaitu membandingkan jumlah jawaban dari masing-masing aspek 

yang dipilih oleh subjek penelitian degan perhitungan sebagai berikut, menurut 

Djiwandono (dalam Ainin 2006:103) : 

 

3.5.2.2.2. Lembar Uji Validasi 

 Teknik analisis data berdasarkan lembar uji validasi dari ahli, diisi dengan 

rentangan skor seperti pada tabel 3.9. berikut ini : 

Tabel 3.8. Aspek penilaian desain produk oleh ahli 

Aspek Penilaiam 
Kriteria 

Membaca 

Rentangan 

Nilai 
Skor 

Aspek Kelayakan Isi Sangat baik 86-100 5 

Baik 71-85 4 

Cukup 56-70 3 

Kurang 41-55 2 

Sangat kurang 26-40 1 
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lanjutan 

Aspek Penilaiam 
Kriteria 

Membaca 

Rentangan 

Nilai 
Skor 

Aspek Kelayakan Penyajian Sangat baik 86-100 5 

Baik 71-85 4 

Cukup 56-70 3 

Kurang 41-55 2 

Sangat kurang 26-40 1 

Aspek Bahasa Sangat baik 86-100 5 

Baik 71-85 4 

Cukup 56-70 3 

Kurang 41-55 2 

Sangat kurang 26-40 1 

Masing-masing aspek, mengandung indikator dan butir penilaian tersendiri 

tetapi tetap menggunakan rentangan nilai dan patokan skor yang sama. Ahli juga 

mengisi lembar masukan dan pernyataan akhir bahwa produk yang dinilai layak 

digunakan atau tidak atau layak digunakan tetapi dengan melakukan revisi 

terlebuh dahulu sesuai dengan masukan yang ahli berikan. 

3.5.2.3. Observasi 

Teknik analisis data dalam observasi, masing-masing dilakukan dengan 

cara yang sama, namun dengan kategori penilaian yang berdebda yaitu sebagai 

berikut : 
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3.5.2.3.1. Observasi Guru Mata Pelajaran 

Data berikut adalah gambaran  nilai untuk mengukur efektivitas produk 

baru berdasarkan berdasarkan observasi yang dilakukan dengan bantuan guru 

mata pelajaran bahasa Arab selaku observer. 

Tabel 3.9. Kategori penilaian observasi oleh guru mata pelajaran 

Nomor Katergori Skor 

5 Sangat baik sekali 100 

4 Sangat baik 80 

3 Baik 60 

2 Cukup 40 

1 Kurang 20 

0 Sangat kurang 0 

Kemudian nilai pengamatan dari bantuan observer ini dibandingkan 

hasilnya dalam sebuah tabel seperti berikut ini : 

Tabel 3.10. Instrumen perbandingan produk metode lama dan 

produk metode baru dengan menggunakan observasi 

oleh guru mata pelajaran 

Penggunaan Metode 

Lama 

Aspek-aspek Kinerja 

Sistem 

Penggunaan Metode 

Baru 

GURU 

Nilai dalam persen Penggunaan metode 

kreatif oleh guru 

Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Guru memberikan 

kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif 

Nilai dalam persen 
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lanjutan 

Penggunaan Metode 

Lama 

Aspek-aspek Kinerja 

Sistem 

Penggunaan Metode 

Baru 

Nilai dalam persen Penyampaian materi yang 

menarik oleh guru 

Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Rata-rata Nilai dalam persen 

SISWA 

Nilai dalam persen Antusiasme siswa Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Perhatian siswa terhadap 

arahan dan instruksi guru 

Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Keterlibatan aktif siswa 

dalam pembelajaran 

Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Keberanian siswa dalam 

praktik keterampilan 

membaca bahasa Arab 

Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Siswa lancar dalam 

mengartikan teks qiro’ah 

yang sedang dipelajari 

Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Siswa tampak paham dan 

mengerti benar informasi 

yang terdapat dalam teks 

qiro’ah yang sedang 

dipelajari 

Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Rata-rata Nilai dalam persen 

Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru tersebut, 

perlu diuji secara statistik dengan t-tes berkorelasi (related). Menurut  Arikunto 

(2010:337) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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Dimana: 

N : banyaknya subjek peserta tes 

r :  korelasi antara data dua kelompok 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih dulu 

korelasi nilai efektivitas produk lama dan baru dengan rumus r product moment. 

3.5.2.3.2. Observasi Penilaian Siswa 

Teknik analisis data dalam observasi penilaian siswa terhadap efektivitas 

produk lama dan baru berdasarkan pada kecepatan pemahaman terhadap 

kecepatan pemahaman keterampilan membaca, kreativitas, dan hasil belajar 

membaca ini dibandingkan hasilnya dalam sebuah tabel seperti berikut ini : 

Tabel 3.11. Instrumen perbandingan produk metode lama dan 

produk metode baru dengan menggunakan observasi 

penilaian dari siswa 

Penggunaan Metode 

Lama 

Aspek-aspek Kinerja 

Sistem 

Penggunaan Metode 

Baru 

Nilai dalam persen Peningkatan Kecepatan 

Keterampilan Membaca 

Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Kreativitas Siswa Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Hasil Belajar Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Rata-rata Nilai dalam persen 

Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru tersebut, 

perlu diuji secara statistik dengan t-tes berkorelasi (related). Menurut  Arikunto 

(2010:337) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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Dimana: 

N : banyaknya subjek peserta tes 

r :  korelasi antara data dua kelompok 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih dulu 

korelasi nilai efektivitas produk lama dan baru dengan rumus r product moment. 

3.6. Uji keabsahan data 

Uji keabsahan data berkaitan dengan validitas dan reliabilitas suatu 

instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam sebuah penelitian. Validitas 

merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono 2010:363). Sedangkan 

reliabilitas berkaitan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data, suatu data 

dinyatakan reliabel apabila penelitian pada objek yang sama mendapatkan data 

yang konsisten atau sama (Sugiyono 2010:364). 

Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel dalam penelitian yang 

diuji adalah instrumen penelitian yang digunakan, sedangkan dalam penelitian 

kualitatif yang diuji adalah data yang diperoleh (Sugiyono 2010:365).  

3.6.1. Tes 

Instrumen yang digunakan dengan menggunakan teknik tes yaitu soal-soal 

yang diberikan kepada siswa pada tahap eksperimen dapat diuji dengan validitas. 

Validitas instrumen menunjukkan bahwa hasil dari suatu pengukuran 
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menggambarkan segi atau aspek yang diukur (Sukmadinaata 2008:228). Validitas 

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

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

penganalisisan, penelusuran,  atau pengujian terhadap isi yang terkandung dalam 

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

itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar yaitu sejauh mana tes hasil belajar 

sebagai alat pengukur hasil belajar yaitu sejauh mana tes hasil belajar sebagai alat 

pegukur hasil belajar siswa, isinya telah dapat mewakili secara representative 

terhadap keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang seharusnya diteskan 

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

dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi 

pelajaran yang telah diajarkan (Sugiyono 2010:182). 

3.6.2. Non Tes 

Data dinyatakan valid dalam penelitian kualitatif apabila tidak ada 

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

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji 

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

penelitian ini menggunakan jenis uji kredibilitas, yang terdiri atas perpanjangan 

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

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

dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. 
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Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

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

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. 

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

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

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

memperoleh hasil yang sama agar data dinyatakan valid. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

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

hasil analisis kebutuhan metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa 

Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence), (2) prototipe 

metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligence), (3) hasil analisis  penilaian guru dan 

ahli terhadap metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis 

teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence), dan (4) hasil uji coba metode 

pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan 

majemuk (multiple intelligence) terhadap siswa. 

4.1. Hasil Analisis Kebutuhan Metode Pembelajaran Keterampilan 

Membaca Bahasa Arab Berbasis Teori Kecerdasan Majemuk (Multiple 

Intelligence) 

Langkah yang dilakukan peneliti dalam mengembangkan metode 

pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan 

majemuk (multiple intelligence), hal pertama yang dilakukan adalah 

menganalisis kebutuhan guru dan siswa terhadap metode tersebut. Analisis 

kebutuhan ini dilakukan melalui dua cara, yakni dengan melakukan 

wawancara langsung terhadap guru kemudian membagikan angket 

kebutuhan kepada siswa dan guru. 

82 
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4.1.1. Hasil Wawancara terhadap Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab SMP 

IT Harapan Bunda Semarang 

Wawancara dilakukan oleh peneliti terhadap guru Mata Pelajaran Bahasa 

Arab kelas VIII SMP IT Harapan Bunda dengan tujuan untuk mengetahui 

pendapat guru tentang pembelajaran bahasa Arab secara umum, serta keadaan 

kegiatan pembelajaran bahasa Arab di SMP IT Harapan Bunda sebelum 

menggunakan produk metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab 

berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences). 

Pembelajaran bahasa Arab di SMP IT Harapan Bunda Semarang pada 

dasarnya sama saja dengan pembelajaran bahasa Arab di MTs negeri maupun 

swasta. Hanya saja dengan bekal wawasan sekolah tersebut terhadap kecerdasan 

majemuk, maka proses pembelajaran di kelas berusaha untuk menghargai setiap 

kecerdasan yang dimiliki siswa, walaupun dalam proses KBM belum sepenuhnya 

menerapkan teori kecerdasan majemuk yang digagas oleh pakarnya yaitu Howard 

Gardner. Pembelajaran dilakukan secara moving class, yaitu siswa belajar di kelas 

yang berbeda-beda di setiap mata pelajarannya. Kadang belajar di ruang IPA, 

ruang naturalis, ruang bahasa, ruang laboratorium, dan sebagainya. 

Pembelajaran bahasa Arab di SMP IT Harapan Bunda diberlakukan 

selama tiga jam pelajaran per minggu setiap kelasnya, termasuk kelas VIII D yang 

dijadikan sebagai kelas eksperimen oleh peneliti. Mata pelajaran bahasa Arab di 

kelas VIII D diampu oleh Ustadz Muhammad Ichsan. Beliau adalah guru dari 

lulusan Pondok Modern Darussalam dan sudah mengajar bahasa Arab sejak lama. 

Bekal wawasan terhadap teori kecerdasan majemuk/multiple intelligences yang 
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juga Bapak Ichsan miliki memudahkan peneliti dalam melakukan proses 

penelitian karena adanya kesamaan pemahaman terhadap pentingnya mengetahui 

jenis kecerdasan anak untuk menyukseskan tujuan pembelajaran. 

Buku pegangan yang digunakan guru dan siswa dalam mata pelajaran 

bahasa Arab adalah buku Al-‘Arabiyyah li An-Nasyiin jilid kedua. Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar juga disesuaikan dengan buku ajar yang 

digunakan dan tetap mengikuti urutan empat keterampilan berbahasa yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk keterampilan membaca 

sendiri, guru berpendapat bahwa rata-rata siswa SMP IT Harapan Bunda mudah 

memahami materi qiro’ah, hanya saja ketika mengaplikasikannya dalam 

pengerjaan soal, siswa masih sering bingung. Hal ini dikarenakan siswa lebih 

senang mengungkapkan apa yang diketahui lewat lisan daripada lewat tulisan. 

Selama ini guru jarang menekankan pengenalan kosakata-kosata baru kepada 

siswa, seperti pengulasan kosakata yang diulang-ulang agar lebih melekat pada 

memori. Kosakata baru dalam teks qiro’ah biasanya langsung diberikan dan 

langsung diartikan, sehingga siswa terkadang lupa dengan arti dari masing-masing 

kata dalam teks qiro’ah. Sementara itu, di SMP IT Harapan Bunda sendiri juga 

menerapkan kosakata harian. Kosakata diberikan setiap hari dan berganti-ganti 

disesuaikan dengan tema, dari program inilah biasanya siswa mempelajari 

kosakata baru dan mencoba menerapkannya dalam keseharian. 

Sebagai sekolah yang sebagian besar proses pembelajarannya sudah 

berusaha mengunakan metode berbasis kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences), maka peneliti menggagas sebuah metode pembelajaran bahasa 
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Arab untuk keterampilan membaca berbasis kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences) yang diterapkan di kelas VIII DSMP IT Harapan Bunda Semarang 

dengan harapan, metode ini mampu mendukung sekolah tersebut untuk terus 

menerapkan proses belajar yang menguntungkan siswa karena sesuai dengan gaya 

belajar dan karakteristik menonjol siswa tersebut. 

4.1.2. Analisis Kebutuhan Guru terhadap Pengembangan Metode 

Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Arab Berbasis Teori 

Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligence) 

Adapun hasil analisis kebutuhan guru terhadap metode pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligence) melalui sebuah angket kebutuhan yang diberikan kepada 5 orang 

guru, satu guru mata pelajaran bahasa Arab SMP IT Harapan Bunda, dan 4 guru 

mata pelajaran bahasa Arab MTs Negeri 1 Semarang, adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Hasil analisis butir pertanyaan no. 1 angket kebutuhan 

kepada guru 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

1. Metode apa yang sering 

dipergunakan guru untuk 

mengajar bahasa Arab 

dalam satu pertemuan di 

kelas? 

a. Satu metode saja  - 0 % 

b. Tidak jelas 

menggunakan metode 

apa 

- 0 % 

c. Menggunakan lebih 

dari satu metode 

2 40 % 
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lanjutan 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

  d. Disesuaikan dengan 

materi dan jenis 

kecerdasan siswa 

2 40 % 

e. Dengan alternatif 

jawaban sendiri : 

Menyesuaikan dengan 

kondisi sarpra (sarana 

dan prasarana) yang 

tersedia yang sesuai 

dengan lokasi. 

1 20 % 

Berdasarkan tabel 4.1. di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 

responden menyatakan semuanya memiliki pemahaman terkait pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab terbukti dengan masing-masing responden 

menyatakan telah mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran bahasa 

Arab ketika mengajar di kelas meliputi; 2 guru menyatakan bahwa menggunakan 

lebih dari satu metode pembelajaran ketika mengajar di dalam kelas, 2 guru 

menyatakan bahwa menggunakan metode yang disesuaikan dengan materi dan 

jenis kecerdasan siswa ketika mengajar di dalam kelas, dan 1 guru menyatakan 

dengan jawaban alternatif lain yaitu menyesuaikan dengan kondisi sarpra (sarana 

dan prasarana) yang tersedia yang sesuai dengan lokasi belajar. Hal ini 

menunjukkan bahwa belum semua guru menerapkan metode yang disesuaikan 

dengan materi pelajaran dan kecerdasan dominan siswa yang ada dalam sebuah 

kelas. 
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Tabel 4.2. Hasil analisis butir pertanyaan no. 2 angket kebutuhan 

kepada guru 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

2. Sebaiknya metode 

pembelajaran bahasa Arab 

yang seperti apakah yang 

baik diterapkan di kelas? 

a. Satu metode 1 20 % 

b. Metode yang sesuai 

dengan karakteristik 

siswa 

- 0 % 

c. Metode yang sesuai 

dengan isi materi 

pembelajaran 

4 80 % 

d. Metode yang sesuai 

dengan kemampuan 

guru 

- 0 % 

e. Dengan alternatif 

jawaban sendiri 

- 0 % 

Berdasarkan tabel 4.2. di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 

responden menyatakan keempatnya sepakat bahwa metode pembelajaran yang 

baik haruslah disesuaikan dengan isi materi pelajaran yang sedang diajarkan, 

sementara 1 guru lain berpendapat bahwa metode yang baik haruslah 

menggunakan satu metode saja. Dari pertanyaan ini juga menunjukkan bahwa 

guru belum mengutamakan karakteristik siswa untuk memperoleh hasil belajar 

yang maksimal. Guru masih terpaku dengan isi materi pelajaran untuk 

menentukan sebuah metode pembelajaran. 
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Tabel 4.3. Hasil analisis butir pertanyaan no. 3 angket kebutuhan 

kepada guru 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

3. Bagaimanakah respon 

siswa ketika belajar bahasa 

Arab dibandingkan dengan 

belajar mata pelajaran 

lainnya? 

a. Sangat antusias 1 20 % 

b. Antusias 3 60 % 

c. Cukup antusias 1 20 % 

d. Kurang antusias - 0 % 

e. Tidak antusias - 0 % 

Berdasarkan tabel 4.3. di atas, dapat dideskripsikan bahwa antusiasme 

siswa terhadap mata pelajaran bahasa Arab dinyatakan dengan; 1 guru menjawab 

siswa sangat antusias ketika belajar bahasa Arab dibandingkan dengan belajar 

mata pelajaran lainnya, 3 guru menjawab antusias ketika belajar bahasa Arab 

dibandingkan dengan belajar mata pelajaran lainnya, dan 1 guru menjawab siswa 

cukup antusias belajar bahasa Arab dibandingkan dengan belajar mata pelajaran 

lainnya. Ini membuktikan setidaknya bahwa masih ada siswa yang menganggap 

mata pelajaran bahasa Arab adalah mata pelajaran yang susah atau kurang 

menyenangkan. Banyak faktor yang menyebabkan siswa tidak mencapai taraf 

antusias ketika mempelajari bahasa Arab, salah satunya adalah cara mengajar guru 

yang menggunakan metode yang dirasakan siswa kurang menyenangkan.  
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Tabel 4.4. Hasil analisis butir pertanyaan no. 4 angket kebutuhan 

kepada guru 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

4. Menurut Bapak/Ibu cara 

penyampaian seperti 

apakah yang paling 

disukai anak? 

a. Banyak mendengarkan 

penjelasan 

- 0 % 

b. Banyak menggunakan 

praktik atau latihan 

4 80 % 

c. Banyak mencatat - 0 % 

d. Berkelompok - 0 % 

e. Dengan alternatif 

jawaban sendiri : 

Contextual Education, 

Quiz Education, 

Playing in Game. 

1 20 % 

Berdasarkan tabel 4.4. di atas, dapat dideskripsikan bahwa keempat guru 

bersepakat bahwa cara penyampaian materi yang paling disukai siswa adalah 

dengan banyak menggunakan praktik atau latihan, sementara satu guru lain 

menjawab bahwa contextual education, quiz education, dan playing in game 

adalah cara penyampaian materi yang laing disenangi siswa. Hal ini penting, 

pemahaman guru terhadap cara belajar yang paling disukasi siswa dapat 

membantu guru dalam menentukan langkah-langkah pembelajaran, sehingga 

pembelajaran menjadi menyenangkan dan siswa mudah dalam memahami materi 

pelajaran. 
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Tabel 4.5. Hasil analisis butir pertanyaan no. 5 angket kebutuhan 

kepada guru 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

5. Apakah Bapak/Ibu tahu 

jika setiap siswa itu pada 

dasarnya cerdas dan 

memiliki jenis kecerdasan 

yang beragam setiap 

individunya? 

a. Sangat tahu 4 80 % 

b. Tahu 1 20 % 

c. Cukup tahu - 0 % 

d. Kurang tahu - 0 % 

e. Tidak tahu - 0 % 

Berdasarkan tabel 4.5. di atas, dapat dideskripsikan bahwa kelima 

responden tahu, bahkan sangat tahu bahwa setiap siswa pada dasarnya semuanya 

cerdas dan memiliki kecerdasan yang beraneka ragam. Dengan pemahaman guru 

yang percaya bahwa setiap siswa itu cerdas sebenarnya adalah langkah yang baik 

agar guru mampu menghargai dan mempertimbangkan kecerdasan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Tabel 4.6. Hasil analisis butir pertanyaan no. 6 angket kebutuhan 

kepada guru 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

6. Apakah Bapak/Ibu 

mengetahui tentang teori 

kecerdasan 

majemuk/multiple 

intelligences? 

a. Sangat tahu 3 60 % 

b. Tahu 1 20 % 

c. Cukup tahu - 0 % 

d. Kurang tahu - 0 % 

e. Tidak Tahu 1 20 % 
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Berdasarkan tabel 4.6. di atas, dapat dideskripsikan bahwa tidak semua 

guru mengetahui tentang apa itu teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences) meliputi; 3 guru menyatakan sangat tahu tentang teori kecerdasan 

majemuk (multiple intelligences), 1 guru menyatakan hanya tahu tentang teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligences), sedangkan 1 guru yang lain 

menyatakan tidak tahu tentang teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences). 

Tabel 4.7. Hasil analisis butir pertanyaan no. 7 angket kebutuhan 

kepada guru 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

7. Apakah Bapak/Ibu sudah 

menerapkan teori 

kecerdasan majemuk 

dalam pembelajaran 

bahasa Arab di dalam 

kelas? 

a. Selalu 2 40 % 

b. Sering - 0 % 

c. Pernah 2 40 % 

d. Tidak pernah - 0 % 

e. Tidak mengenal 1 20 % 

Pengetahuan guru tentang teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences) yang terlihat pada tabel 4.6. juga sangat berpengaruh dengan pernah 

atau tidaknya guru menerapkan metode yang sesuai dengan teori kecerdasan 

majemuk (multiple intelligences), hal ini terlihat dari jawaban; 2 guru menyatakan 

selalu menerapkan teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences) dalam 

pembelajaran bahasa Arab di kelas, 2 lainnya menyatakan pernah menerapkan 

teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences) dalam pembelajaran bahasa 

Arab di kelas, sedangkan 1 guru lainnya menyatakan tidak mengenal dengan teori 
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kecerdasan majemuk (multiple intelligences) seperti yang terlihat pada tabel 4.7. 

di atas. 

Tabel 4.8. Hasil analisis butir pertanyaan no. 8 angket kebutuhan 

kepada guru 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

8. Apakah Bapak/Ibu 

memerlukan sebuah 

pengembangan metode 

baru yang berlandaskan 

teori kecerdasan 

majemuk/multiple 

intelligences? 

a. Sangat perlu 3 60 % 

b. Perlu 2 40 % 

c. Cukup perlu - 0 % 

d. Kurang perlu - 0 % 

e. Tidak perlu - 0 % 

Tiga responden menyatakan sangat perlu sebuah pengembangan metode 

pembelajaran bahasa Arab baru atas dasar teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences), dan dua lainnya menyatakan perlu sebuah pengembangan metode 

pembelajaran bahasa Arab baru atas dasar teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences). Pernyataan inilah yang menjadikan landasan bagi peneliti untuk 

menyusun sebuah produk metode pembelajaran bahasa Arab berbasis teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligences) karena guru berarti membutuhkan 

metode tersebut. 
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Tabel 4.9. Hasil analisis butir pertanyaan no. 9 angket kebutuhan 

kepada guru 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

9. Jika ada metode berbasis 

kecerdasan 

majemuk/multiple 

intelligences, maka bentuk 

metode seperti apakah 

yang diharapkan oleh 

Bapak/Ibu Guru? 

a. Hanya berupa nama 

metode dan teori yang 

melandasinya saja 

- 0 % 

b. Mencakup garis besar 

pembelajaran saja 

- 0 % 

c. Mencakup langkah-

langkah rinci proses 

pembelajar 

3 60 % 

d. Seperti RPP 1 20 % 

e. Dengan alternatif 

jawaban sendiri : 

Praktik dan stimulasi 

pada kata. 

1 20 % 

Berdasarkan tabel 4.9. di atas, dapat dideskripsikan bahwa guru 

membutuhkan sebuah metode baru pembelajaran bahasa Arab berbasis teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligences) dengan bentuk metode berupa; 3 

guru menginginkan sebuah metode yang mencakup langka-langkah rinci proses 

pembelajaran. Sedangkan satu guru mengharapkan metode tersebut berwujud 

seperti rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kemudian satu guru lainnya 

mengharapkan metode baru tersebut memuat banyak praktik dan stimulasi pada 

kata. Pertanyaan pada angket butir no. 9 ini juga sangat mempengaruhi peneliti 

menentukan desain produk awal yang disusun sebelum diajukan kepada ahli untuk 

divalidasi. 
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Tabel 4.10. Hasil analisis butir pertanyaan no. 10 angket kebutuhan 

kepada guru 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

10. Bagaimanakah tingkat 

pemahaman siswa 

terhadap teks bacaan pada 

mata pelajaran bahasa 

Arab? 

a. Sangat tinggi 1 20 % 

b. Tinggi 1 20 % 

c. Cukup tinggi 2 40 % 

d. Kurang 1 20 % 

e. Rendah - 0 % 

Meskipun tingkat pemahaman siswa terhadap teks bacaan bahasa Arab 

berbeda-beda satu dengan lainnya, berdasarkan tabel 4.9. di atas, dapat 

dideskripsikan bahwa 1 guru menyatakan pemahaman siswa terhadap teks bacaan 

bahasa Arab sangat tinggi, 1 guru lain menyatakan pemahaman siswa terhadap 

teks bacaan bahasa Arab tinggi, 2 lainya menyatakan cukup tinggi, dan sisanya 

menyatakan pemahaman siswa terhadap teks bacaan bahasa Arab kurang. Hal ini 

menunjukkan tidak semua siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap teks 

bacaan (qiro’ah) yang diajarkan di kelas. 

Tabel 4.11. Hasil analisis butir pertanyaan no. 11 angket kebutuhan 

kepada guru 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

11. Apakah kendala Bapak/Ibu 

dalam mengajarkan 

kemampuan membaca 

bahasa Arab di kelas? 

a. Latar belakang siswa 

yang bervariasi 

5 100 % 



 

 

 

95 

lanjutan 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

  b. Bahasa Arab dianggap 

bukan bahasa 

Internasional atau 

bahasa yang penting 

- 0 % 

c. Kurangnya motivasi 

siswa 

- 0 % 

d. Tidak adanya metode 

yang tepat sesuai 

dengan kecerdasan 

siswa 

- 0 % 

e. Dengan alternatif 

jawaban sendiri 

- 0 % 

Tidak semua siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap teks bacaan 

(qiro’ah) ini disebabkan karena latar belakang siswa yang bervariasi (ada yang 

berasal dari MI dan SD) seperti yang dinyatakan oleh guru yang terlihat pada tabel 

4.11. 

Tabel 4.12. Hasil analisis butir pertanyaan no. 12 angket kebutuhan 

kepada guru 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

12. Perlukah diadakan 

peningkatan keterampilan 

membaca (pemahaman) 

siswa dengan  

a. Sangat perlu 3 60 % 

b. Perlu 2 40 % 

c. Cukup perlu - 0 % 

d. Kurang perlu - 0 % 
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lanjutan 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

 menggunakan sebuah 

pengembangan metode  

Tidak perlu - 0 % 

Berdasarkan tabel 4.12. di atas, dapat dideskripsikan bahwa semua guru 

sepakat perlu adanya peningkatan keterampilan membaca (pemahaman) siswa 

dengan menggunakan sebuah pengembangan metode baru yang berlandaskan 

teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences). 

Analisis kebutuhan ini merupakan acuan bagi peneliti untuk 

mengembangkan metode pembelajaran bahasa Arab berbasis teori kecerdasan 

majemuk (multiple intelligences) agar siswa semakin mahir dalam menguasai 

keterampilan membaca bahasa Arab. 

4.1.3. Analisis Kebutuhan Siswa terhadap Pengembangan Metode 

Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Arab Berbasis Teori 

Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligence) 

Adapun hasil analisis keterbutuhan siswa terhadap metode pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligence) melalui sebuah angket kebutuhan yang diberikan kepada 5 orang 

guru adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.13. Hasil analisis butir pertanyaan no. 1 angket kebutuhan 

kepada siswa 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

1. Apakah pembelajaran 

bahasa Arab membuat 

Anda antusias 

mengikutinya? 

a. Sangat antusias  - 0 % 

b. Antusias 6 33,33 % 

c. Cukup antusias 11 61,11 % 

d. Kurang antusias 1 5,55 % 

e. Tidak antusias - 0 % 

Berdasarkan tabel 4.13. di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 18 siswa, 

tidak semua merasa antusias mengikuti pembelajaran bahasa Arab meliputi; 6 

siswa menjawab antusias mengikuti pembelajaran bahasa Arab, 11 siswa 

menjawab cukup antusias mengikuti pembelajaran bahasa Arab, dan 1 siswa 

lainnya menjawab tidak antusias mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Ini 

menunjukkan pembelajaran bahasa Arab selama ini mungkin dirasa kurang 

menyenangkan dan sulit. 

Tabel 4.14. Hasil analisis butir pertanyaan no. 2 angket kebutuhan 

kepada siswa 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

2. Apakah menurut Anda 

cara belajar setiap siswa 

itu berbeda-beda? 

a. Sama semua - 0 % 

b. Rata-rata sama - 0 % 

c. Sedikit yang sama 2 11,11 % 

d. Berbeda  15 83,33 % 

e. Tidak tahu 1 5,55 % 
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Berdasarkan tabel 4.14. di atas, dapat dideskripsikan bahwa para siswa 

banyak yang faham, bahwa cara belajar setiap individu berbeda-beda dengan 15 

siswa menjawab demikian, kemudian 2 siswa menjawab bahwa cara belajar setiap 

siswa itu sedikit sama, dan 1 siswa lainnya menjawab tidak tahu. Pemahaman 

siswa bahwa cara belajar setiap individu berbeda-beda ini menegaskan bahwa 

masing-masing diantara siswa tersebut memiliki pola belajar berbeda yang 

dianggap sesuai dan nyaman sehingga dengan cara masing-masing tersebut, siswa 

dapat memahami materi pelajaran dengan baik. 

Tabel 4.15. Hasil analisis butir pertanyaan no. 3 angket kebutuhan 

kepada siswa 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

3. Apakah cara mengajar 

guru itu harus sesuai 

dengan masing-masing 

cara belajar Anda? 

a. Sangat harus sesuai 2 11,11 % 

b. Ya, harus sesuai 3 16,67 % 

c. Tidak harus sesuai 10 55,56 % 

d. Tidak dengan cara 

mengikuti cara belajar 

- 0 % 

e. Boleh-boleh saja 3 16,67 % 

Walaupun banyak siswa menyatakan bahwa cara belajar setiap siswa itu 

berbeda-beda, namun 10 siswa menjawab bahwa guru tidak harus mengajar sesuai 

dengan masing-masing cara belajar siswa, 2 siswa menjawab guru sangat harus 

mengajar sesuai dengan masing-masing belajar siswa, dan 3 lainnya 

membenarkan bahwa guru sebaiknya mengajar sesuai dengan masing-masing cara 

belajar siswa seperti yang terlihat pada tabel 4.25. di atas.  
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Tabel 4.16. Hasil analisis butir pertanyaan no. 4 angket kebutuhan 

kepada siswa 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

4. Apakah pembelajaran 

bahasa Arab selama ini di 

kelas sudah disesuaikan 

dengan masing-masing 

cara belajar Anda? 

a. Sudah 2 11,11 % 

b. Terkadang 12 66,67 % 

c. Pernah - 0 % 

d. Belum - 0 % 

e. Tidak tahu 4 22,22 % 

SMP IT Harapan Bunda adalah sekolah berwawasan kecerdasan majemuk 

(multiple intelligences), namun tidak semua pembelajarannya menggunakan 

strategi belajar multiple intellgences seperti jawaban yang ditunjukkan oleh siswa 

pada tabel 4.16. yang meliputi; 2 siswa menjawab pembelajaran bahasa Arab 

selama ini di kelas sudah disesuaikan dengan masing-masing cara belajar siswa, 

12 siswa menjawab menjawab pembelajaran bahasa Arab selama ini di kelas 

terkadang disesuaikan dengan masing-masing cara belajar siswa, dan 4 siswa 

lainnya menjawab tidak tahu. 

Tabel 4.17. Hasil analisis butir pertanyaan no. 5 angket kebutuhan 

kepada siswa 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

5. Cara belajar seperti apakah 

yang paling anda sukai? 

a. Banyak mendengarkan 

penjelasan 

2 11,11 % 

b. Banyak menggunakan 

praktik atau latihan 

4 22,22 % 
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lanjutan 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

  c. Banyak mencatat 4 22,22 % 

d. Berkelompok 1 5,55 % 

e. Dengan alternatif 

jawaban sendiri : 

  

- Mencatat dan 

dijelasin 

4 22,22 % 

- Sedikit mencatat, 

mendengarkan 

penjelasan, diselingi 

gurauan, dan lebih 

banyak latihan 

langsung 

1 5,55 % 

- Lebih banyak 

bermain 

1 5,55 % 

- Yang tidak membuat 

bosan 

1 5,55 % 

Berdasarkan tabel 4.17. di atas, dapat dideskripsikan bahwa cara belajar 

yang disukai siswa dalam pembelajaran bahasa Arab meliputi; 2 siswa menjawab 

cara belajar yang banyak mendengarkan penjelasan yang paling disukai, 4 siswa 

menjawab cara belajar yang menggunakan praktik dan latihan yang paling 

disukai, 1 siswa menjawab senang berkelompok dalam belajar, 4 siswa menjawab 

suka belajar dengan cara mencatat, 1 siswa menjawab suka belajar dengan sedikit 

mencatat, mendengarkan penjelasan, diselingi gurauan, dan banyak latihan, dan 2 
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siswa lainnya menjawab suka belajar dengan banyak bermain dan yang tidak 

membuat bosan. 

Tabel 4.18. Hasil analisis butir pertanyaan no. 6 angket kebutuhan 

kepada siswa 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

6. Apakah Anda tahu tentang 

kecerdasan 

majemuk/multiple 

intelligences? 

a. Sangat tahu 1 5,55 % 

b. Tahu 1 5,55 % 

c. Cukup tahu 3 16,67 % 

d. Kurang tahu 3 16,67 % 

e. Tidak Tahu 10 55,56 % 

Meskipun SMP IT Harapan Bunda adalah sekolah yang berwawasan 

multiple intelligences, namun banyak siswanya yang tidak mengerti apa itu 

kecerdasan majemuk (multiple intelligences). Hanya 1 siswa yang menjawab 

sangat tahu tentang kecerdasan majemuk (multiple intelligences), 1 siswa 

menjawab tahu tentang kecerdasan majemuk (multiple intelligences), 3 siswa 

menjawab cukup tahu tentang kecerdasan majemuk (multiple intelligences), 3 

siswa menjawab kurang tahu tentang kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences), dan 10 siswa menjawab tidak tahu tentang kecerdasan majemuk 

(multiple intelligences). Hal ini dapat terlihat dari jawaban siswa pada tabel 4.18. 

di atas. 

 



 

 

 

102 

Tabel 4.19. Hasil analisis butir pertanyaan no. 7 angket kebutuhan 

kepada siswa 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

7. Apakah Anda tahu tentang 

empat kemahiran  

a. Sangat tahu 1 5,55 % 

  b. Tahu 2 11,11 % 

c. Cukup tahu 12 66,67 % 

d. Kurang tahu 3 16,67 % 

e. Tidak Tahu - 0 % 

Siswa kelas VIII D SMP IT Harapan Bunda rata-rata cukup tahu tentang 

empat kemahiran berbahasa, yaitu dengan 12 siswa yang menjawab demikian. 1 

siswa menyatakan sangat tahu tentang empat kemahiran berbahasa, 2 siswa 

menjawab tahu tentang empat kemahiran berbahasa, dan 3 siswa lainnya 

menjawab kurang tahu tentang empat kemahiran berbahasa. Setidaknya para 

siswa tahu bahwa dalam berbahasa, siswa harus menguasai empat keterampilan 

yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Tabel 4.20. Hasil analisis butir pertanyaan no. 8 angket kebutuhan 

kepada siswa 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

8. Apakah Anda kesulitan 

dalam memahami teks 

bacaan dalam mata 

pelajaran bahasa Arab? 

a. Sangat kesulitan - 0 % 

b. Kesulitan  1 5,55 % 

c. Cukup kesulitan 1 5,55 % 

d. Kadang kesulitan 16 88,89 % 

e. Tidak kesulitan - 0 % 
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Berdasarkan tabel 4.20. di atas dapat di deskripsikan bahwa sebagian besar 

siswa kadang mengalami kesulitan dalam memahami teks bacaan (qiro’ah) dalam 

mata pelajaran bahasa Arab yaitu sebanyak 16 siswa menjawab demikian, dan 1 

siswa lainnya menjawab cukup kesulitan dalam memahami teks bacaan (qiro’ah) 

dalam mata pelajaran bahasa Arab, dan sisanya yaitu 1 siswa merasa kesulitan 

dalam memahami teks bacaan (qiro’ah) dalam mata pelajaran bahasa Arab. 

Banyak faktor yang memperngaruhi mengapa banyak siswa terkadang mengalami 

kesulitan dalam memahami teks bacaan (qiro’ah) dalam mata pelajaran bahasa 

Arab, seperti yang terlihat dalam tabel 4.21. berikut ini : 

Tabel 4.21. Hasil analisis butir pertanyaan no. 9 angket kebutuhan 

kepada siswa 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

9. Apakah kendala Anda 

dalam mempelajari teks 

bacaan di mata pelajaran 

bahasa Arab? 

a. Latar belakang siswa 

yang bervariasi 

2 11,11 % 

b. Bahasa Arab dianggap 

bukan bahasa 

Internasional atau 

bahasa yang penting 

- 0 % 

c. Kurangnya motivasi 

siswa 

- 0 % 

d. Tidak adanya metode 

yang tepat sesuai 

dengan kecerdasan 

siswa 

3 16,67 % 
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lanjutan 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

  e. Dengan alternatif 

jawaban sendiri : 

  

  - Kalau tidak ada 

harokatnya 

7 38,89 % 

 

 

 - Kadang tidak tahu 

artinya 3 

3 16,67 % 

  - Kurang greget 1 5,55 % 

  - Pengucapan, kata 

yang mirip, artinya 

1 5,55 % 

  - Tidak tahu 1 5,55 % 

Pemahaman siswa terhadap teks bacaan (qiro’ah) yang beranekaragam ini 

juga turut mempengaruhi kendala siswa dalam mempelajari teks qiro’ah. 2 siswa 

menjawab latar belakang siswa yang bervariasi adalah kendala dalam mempelajari 

teks qiro’ah, 3 siswa menjawab tidak adanya metode yang tepat sesuai dengan 

kecerdasan siswa adalah kendala dalam mempelajari teks qiro’ah, sementara 

sisanya menjawab dengan jawaban yang bervariasi, meliputi tidak faham dengan 

bacaan yang tidak berharakat, tidak faham dengan arti dari masing-masing 

mufradat, merasa pembelajaran kurang greget, pengucapan kata-kata dalam 

bahasa yang cenderung mirip antara satu dengan yang lain, dan ada yang 

menjawab tidak tahu mengapa merasa kesulitan dalam mempelajari teks qiro’ah 

seperti yang terlihat dalam tabel 4.21. di atas. 

 



 

 

 

105 

Tabel 4.22. Hasil analisis butir pertanyaan no. 10 angket kebutuhan 

kepada siswa 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Jawaban Penjawab Presentase 

10. Perlukah diadakan 

peningkatan keterampilan 

membaca (pemahaman)  

a. Sangat perlu 6 33,33 % 

b. Perlu 3 16,67 % 

c. Cukup perlu 9 50 % 

d. Kurang perlu 1 5,55 % 

e. Tidak perlu - 0 % 

Kebutuhan akan metode baru yang berbasis kecerdasan majemuk (multiple 

intelligences) juga dirasakan oleh siswa, 6 siswa menjawab sangat perlu diadakan 

peningkatan keterampilan membaca dengan menggunakan sebuah pengembangan 

metode baru yang berlandaskan teori kecerdasan majemuk, 3 siswa menjawab 

perlu diadakan peningkatan keterampilan membaca dengan menggunakan sebuah 

pengembangan metode baru yang berlandaskan teori kecerdasan majemuk, 9 

siswa menjawab cukup perlu diadakan peningkatan keterampilan membaca 

dengan menggunakan sebuah pengembangan metode baru yang berlandaskan 

teori kecerdasan majemuk, dan hanya 1 siswa yang menjawab kurang perlu 

diadakan peningkatan keterampilan membaca dengan menggunakan sebuah 

pengembangan metode baru yang berlandaskan teori kecerdasan majemuk. 

Analisis kebutuhan ini merupakan acuan bagi peneliti untuk 

mengembangkan metode pembelajaran bahasa Arab berbasis teori kecerdasan 

majemuk (multiple intelligences) agar siswa semakin mahir dalam menguasai 

keterampilan membaca bahasa Arab. 
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4.2. Prototipe Metode Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

Berbasis Teori Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligence) 

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan guru dan siswa, penyusunan 

metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligence) disusun sesuai dengan acuan dan 

pertimbangan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru tersebut. Meskipun dalam 

penyusunan metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis 

teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence) ini banyak penyesuaian dengan 

beberapa pertimbangan, namun hasil analisis angket kebutuhan tetap dijadikan 

sebagai acuan dalam penyusunan metode pembelajaran bahasa Arab dan 

disesuaikan dengan kebutuhan siswa maupun guru.  

4.2.1. Struktur Penyusunan Metode Pembelajaran Keterampilan Membaca 

Bahasa Arab Berbasis Teori Kecerdasan Majemuk (Multiple 

Intelligence) 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru dan siswa, struktur penyusunan 

metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligence) yang diharapkan sesuai dengan isi 

materi pelajaran (dalam hal ini adalah keterampilan membaca), mencakup 

langkah-langkah rinci proses pembelajaran, dan mengutamakan kegiatan praktik 

atau latihan. Sesuai dengan keinginan guru dan siswa tersebut, maka peneliti 

menyusun sebuah metode pembelajaran bahasa Arab yang merujuk pada buku-

buku metode pembelajaran bahasa Arab, seperti buku Metodologi Pengajaran 
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Basaha Arab karya Ahmad Huad Effendy dan buku Model-Model Pengajaran dan 

Pembelajaran karya Miftahul Huda. Sistematika yang patutnya ada dalam sebuah 

metode adalah (1) latar belakang, (2) asumsi, (3) langkah penyajian metode, (4) 

tujuan penggunaan metode, dan (5) cara identifikasi kecerdasan siswa. 

4.2.1.1. Latar Belakang Metode Pembelajaran Keterampilan Membaca 

Bahasa Arab Berbasis Teori Kecerdasan Majemuk (Multiple 

Intelligence) 

Latar belakang yang menjadikan lahirnya metode pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligence) ini dipaparkan pada bagian paling awal, agar pembaca dalam hal ini 

guru memahami mengapa metode ini muncul dan dalam penggunaanya oleh 

praktisi tidak mengalami kesalahpahaman. 

Tabel 4.23. Contoh kutipan latar belakang metode pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa arab berbasis teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligence) 

“Metode pengajaran bahasa Arab berbasis multiple intelligences yang 

akan dikembangkan oleh peneliti nanti akan menghasilkan sebuah langkah-

langkah pembelajaran yang dimaksudkan agar pembelajaran tersebut dapat 

diikuti oleh seluruh anak dengan berbagai macam kecerdasan, sehingga 

pemahaman siswa terhadap materi bahasa Arab yang diajarkan menyeluruh. 

Jadi, bukan siswa yang mengikuti cara mengajar guru, namun gurulah yang 

harus mengikuti kecerdasan siswa dalam mengajar. Contohnya, guru 

menggunakan aktivitas membaca biografi dalam bahasa Arab bagi siswa yang 

unggul dalam kecerdasan Verbal-Linguistik, atau menggunakan gambar 

animasi untuk mengajarkan pada siswa yang unggul dalam kecerdasan Visual-

Spasial.” 
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4.2.1.2. Asumsi Penggunaan Metode Pembelajaran Keterampilan Membaca 

Bahasa Arab Berbasis Teori Kecerdasan Majemuk (Multiple 

Intelligence) 

Asumsi penggunaan metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa 

Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence) ini berisi tentang 

pemilihan jenis kegiatan belajar yang sesuai dengan kecerdasan tertentu yang 

diharapkan, dengan menggunakan kegiatan belajar tersebut dapat meningkatkan 

kemampuan keterampilan membaca (pemahaman) siswa terhadap teks qiro’ah 

yang disajikan oleh guru. Adanya asumsi ini juga dapat menuntun guru untuk 

memberikan perlakuan yang tepat terhadap siswa dengan kecerdasan tertentu yang 

guru temui secara langsung di kelas. 

Tabel 4.24. Contoh kutipan asumsi penggunaan metode pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa arab berbasis teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligence) 

“Aktivitas mengajukan pertanyaan model Sokrates ini tidak hanya 

melibatkan guru untuk berpartisipasi dalam membuat pertanyaan, melainkan 

juga mengundang siswa yang lain untuk saling membagi dan memberi 

penalaran ilmiah, bahkan hipotesis mereka tentang hal yang sedang dijadikan 

pembahasan tersebut. Siswa yang tidak ikut andil dalam memberikan suarapun, 

akan turut mendengar dan menyimak sehingga pemahaman terhadap materi 

bacaan akan bertambah sebelum nantinya akan disempurnakan lagi oleh guru 

dengan metode lain.” 
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4.2.1.3. Langkah-Langkah Penyajian Metode Pembelajaran Keterampilan 

Membaca Bahasa Arab Berbasis Teori Kecerdasan Majemuk 

(Multiple Intelligence) 

Langkah-langkah penyajian atau dapat disebut juga langkah-langkah 

pembelajaran merupakan inti dari metode yang sedang dikembangkan. Langkah-

langkah pembelajaran ini disajikan dalam bentuk poin-poin rinci namun tidak 

terikat materi tertentu sehingga memudahkan guru dalam menerapkannya di 

dalam kelas dan guru juga dapat mengembangkan langkah-langkah tersebut 

menjadi ide kreatif yang lain sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan 

sesuai dengan kehendak guru. 

Tabel 4.25. Contoh kutipan langkah-langkah penyajian metode 

pembelajaran keterampilan membaca bahasa arab 

berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligence) 

a. Siswa mendengarkan sesuatu yang menarik dari guru yang berkaitan dengan 

materi pelajaran ini bertujuan untuk memancing siswa ke dalam zona alfa, 

dimana otak siswa digiring kepada kondisi rileks dan siap menerima 

informasi apapun yang diberikan oleh guru. 

b. Setelah perhatian siswa mampu diambil oleh guru, siswa mulai 

diperkenalkan dengan beberapa kosakata yang berkaitan dengan materi 

pelajaran, dengan siswa menyebutkan sendiri kosakata apa saja yang 

terlintas dalam benak mereka ketika mendengar materi yang akan diberikan 

oleh guru. 
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lanjutan 

c. Siswa bersama guru mengulang-ulang kosakata tersebut kemudian diadakan 

sebuah permainan kosakata agar siswa terus teringat. Misalnya, permainan 

Cepat Tepat menggunakan kartu, huruf acak, tebak kata, dan sebagainya. 

d. Siswa kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok dan siswa yang 

berkecerdasan Verbal-Linguistik dibagi merata dengan tujuan agar siswa ini 

mampu menyalurkan kemampuan berkata-katanya kepada siswa lain. 

e. Siswa dibagikan teks Qiro’ah yang berbeda dengan masing-masing 

kelompok lain yang sebenarnya adalah sebuah cerita utuh. Misalnya teks 

utuh Qiro’ah dengan judul “fi al-maktabah” dipotong-potong per paragraf 

untuk dibagikan secara acak. 

f. Siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk mendiskusikan teks yang 

mereka dapatkan dengan masing-masing kelompok, dengan harapan siswa 

yang berkecerdasan Verbal-Linguistik ini mengambil peran sebagai juru 

bicara dari hasil yang mereka diskusikan. 

g. Siswa yang berkecerdasan Verbal-Linguistik di masing-masing kelompok 

diminta untuk bergantian maju ke depan sesuai dengan urutan cerita untuk 

menceritakan teks Qiro’ah mereka (berbahasa Arab dan Indonesia) dengan 

penuh ekspresi agar siswa yang lain memperhatikan dan larut dalam 

pemahaman. 

h. Setelah itu, baru kemudian seorang siswa dengan bakat bercerita di atas rata-

rata diminta untuk menyimpulkan ide cerita utuh tersebut. 

i. Setelah kegiatan bercerita sambung menyambung ini selesai, siswa diberikan 

daftar pertanyaan yang sesuai dengan cerita yang telah siswa pahami 

bersama tersebut agar dijawab untuk mengukur pemahaman siswa. 

j. Setelah itu, guru dapat memeriksa hasil pekerjaan siswa apakah jawaban 

yang dipaparkan telah sesuai dengan cerita yang sebenarnya dari teks bacaan 

yang ada.” 
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4.2.1.4. Tujuan Penggunaan Metode Pembelajaran Keterampilan Membaca 

Bahasa Arab Berbasis Teori Kecerdasan Majemuk (Multiple 

Intelligence) 

Tujuan penggunaan Metode Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa 

Arab Berbasis Teori Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligence) disertakaan di 

setiap masing-masing metode pada masing-masing kecerdasan. Pembubuhan 

tujuan ini diharapkan mampu meyakinkan guru dengan keefektivan penggunaan 

metode yang akan dilakukan sekaligus menginstruksikan kepada guru agar tidak 

keluar dari tujuan penggunaan metode sehingga hasil belajar yang akan dicapai 

menjadi maksimal.  

Tabel 4.26. Contoh kutipan tujuan penggunaan metode pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa arab berbasis teori 

kecerdasan majemuk (multiple intelligence) 

“Melalui aktivitas pembelajaran dengan membuat potongan kertas 

berwarna-warni dan ilustrasi gambar siswa mampu menerima pesan 

pembelajaran dengan mudah, cepat, dan akurat. Siswa juga akan terlibat 

langsung untuk mengalami proses pembelajaran, mengkonstruksi pengetahuan 

berdasarkan ide-ide sederhana yang dijabarkan dalam pembelajaran serta 

mengembangkan pengetahuan dengan mengaitkan yang dipelajari dengan 

situasi real yang ada.” 

4.2.1.5. Cara Identifikasi Kecerdasan Siswa 

Cara identifikasi kecerdasan siswa disini adalah berupa lampiran berupa 

kuesioner/angket berisi sejumlah pernyataan dan sedikit rumus untuk menghitung 
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kecerdasan siswa yang paling menonjol. Angket ini ikut disertakan dalam metode 

bertujuan untuk membantu guru menunjukkan beberapa cara yang dapat 

digunakan agar guru mengklasifikasikan siswa ke dalam beberapa kecerdasan 

sehingga cara mengajar guru menjadi lebih terarah. 

Tabel 4.27. Contoh cara identifikasi kecerdasan siswa 

No. Pernyataan 0 1 2 3 4 5 

1. Saya sangat suka bekerja dengan objek       

2. Saya dapat dengan mudah mengenali arah       

3. Saya punya kemampuan untuk membantu 

menyelesaikan perselisihan di antara kawan 

saya 

      

4. Saya dapat dengan mudah mengingat kata / 

lirik yang ada dalam sebuah lagu 

      

5. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit 

menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah 

dimengerti 

      

6. Dst.       

Ketentuan : 

0 : jika pernyataan tersebut sangat tidak menggambarkan diri responden. 

1 : jika pernyataan tersebut tidak menggambarkan diri responden. 

2 : jika pernyataan tersebut sedikit menggambarkan diri responden. 

3 : jika pernyataan tersebut kurang lebih/kira-kira menggambarkan diri responden. 

4 : jika pernyataan tersebut menggambarkan diri responden. 

5 : jika pernyataan tersebut sangat menggambarkan diri responden. 
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Disertakan pula cara perhitungan kecerdasan seperti berikut ini : 

Tabel 4.28. Cara menghitung nilai kecerdasan 

Kecerdasan Verbal-Linguistik = no. (5 + 9 + 21 + 22) – (37 + 44) 

Kecerdasan Logis-Matematis  = no. (6 + 11 + 24 + 31) – (34 + 42) 

Kecerdasan Visual-Spasial  = no. (2 + 12 + 19 + 27) – (36 + 43) 

Kecerdasan Jasmaniah-Kinestetik = no. (1 + 14 + 23 + 28) – (39 + 46) 

Kecerdasan Berirama-Musik  = no. (4 + 10 + 18 + 30) – (38 + 45) 

Kecerdasan Intrapersonal  = no. (7 + 16 + 17 + 29) – (41 + 48) 

Kecerdasan Interpersonal  = no. (3 + 8 + 13 + 25) – (40 + 47) 

Kecerdasan Naturalistik  = no. (15 + 20 + 26 + 32) – (33 + 35) 

Kecerdasan Eksistensial-Spiritual = no. (49 + 50 + 52 + 54) – (51 + 53) 

Cara penghitungan ini diperoleh dari penelitian terdahulu yang sudah 

dimodifikasi dengan merujuk pada buku-buku multiple intelligences yang ada. 

4.3. Penilaian dan Saran Perbaikan terhadap Prototipe Metode 

Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Arab Berbasis Teori 

Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligence) 

Setelah menyusun prototipe metode pembelajaran keterampilan membaca 

bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence), langkah 

selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap metode pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligence). Adapun kategori penilaian untuk prototipe metode pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligence) adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.29. Kategori penilaian prototipe metode 

Skor Kategori Rentangan Nilai 

5 Sangat baik 86-100 

4 Baik 71-85 

3 Cukup 56-70 

2 Kurang 41-55 

1 Sangat kurang 26-40 

4.3.1. Aspek Kelayakan Isi 

Penilaian metode salah satunya meliputi kelayakan isi, apakah isi yang 

dipaparkan di dalamnya sesuai dan akurat, serta terpenuhinya bagian-bagian yang 

harus ada dalam sebuah metode, dan sebagainya. Penilaian dilakukan oleh 3 

penilai yang terdiri atas 1 guru, 1 ahli metode, dan 1 ahli kecerdasan majemuk 

(multiple intelligences). 

Hasil penilaian dari 1 guru yang ada di SMP IT Harapan Bunda maupun 1 

ahli metode dan 1 ahli kecerdasan majemuk (multiple intelligences) terhadap 

kelayakan isi metode dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Tabel 4.30. Penilaian guru dan ahli terhadap kelayakan isi metode 

pembelajaran keterampilan membaca bahasa arab 

berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence) 

Indikator Butir Penilaian 

Angka 

Guru 
Ahli 

Metode 

Ahli 

MI 

Kesesuaian latar 

belakang pembuatan  

Permasalahan yang 

diungkapkan 

5 2 4 
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lanjutan 

Indikator Butir Penilaian 

Angka 

Guru 
Ahli 

Metode 

Ahli 

MI 

metode dengan 

metode yang 

dihasilkan 

Kemungkinan 

penggunaannya dalam 

pelajaran bahasa Arab 

4 2 4 

Kesesuaian metode 

pembelajaran 

keterampilan 

membaca 

(pemahaman) 

berbasis kecerdasan 

majemuk 

Kelengkapan langkah-

langkah pembelajaran 

5 2 3 

Kesesuaian cara 

identifikasi kecerdasan 

4 1 2 

Keluasan metode untuk 

dapat dikembangkan guru 

3 1 3 

Keakuratan Metode Keakuratan konsep dan 

definisi 

4 2 4 

Keakuratan hubungan 

langkah-langkah 

pembelajaran dengan 

keterampilan membaca 

(pemahaman) 

4 2 2 

Pendukung Metode 

Pembelajaran 

Keakuratan acuan pustaka 4 2 2 

Penalaran terhadap metode 5 2 3 

Keterkaitan teori 

kecerdasan majemuk, 

pembelajaran keterampilan 

membaca, dan metode 

pembelajaran 

4 2 2 

Komunikasi metode 5 1 3 

Penerapan metode 5 1 3 
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lanjutan 

 Kemenarikan langkah-

langkah 

4 1 3 

 Mendorong untuk mencari  

informasi lebih jauh 

3 1 4 

Dari tabel 4.30. di atas dapat disimpulkan bahwa permasalah yang 

diungkapkan sudah baik, kemungkinan penggunaan metode ini dalam 

pembelajaran bahasa Arab juga dinilai cukup, kelengkapan langkah-langkah 

pembelajaran cukup, namun dari kesesuaian cara identifikasi kecerdasan masing 

kurang, keluasan metode untuk dikembangkan oleh guru juga dinilai masih 

kurang, sedangkan keakuratan konsep dan definisi yang diungkapkan, keakuratan 

hubungan langkah-langkah pembelajaran dengan keterampilan membaca, 

keakuratan acuan pustaka, penalaran terhadap metode, keterkaitan teori 

kecerdasan majemuk, pembelaaran keterampilan membaca, dan metode 

pembelajaran, komunikasi metode, penerapan metode, kemenarikan langkah-

langkah pembelajaran, dan mendorong pembaca untuk mencari informasi lebih 

jauh juga dinilai cukup. Hal ini dapat terlihat jelas dari hasil penilaian yang 

diperoleh baik dari guru, ahli metode, maupun ahli dari multiple intelligences. 

Selain penilaian di atas, ada banyak saran perbaikan utamanya dari para 

ahli untuk dimensi ini, yaitu (a) langkah-langkah pembelajaran perlu sedikit 

perubahan (b) penambahan contoh konkret kegiatan pembelajaran lewat sebuah 

materi,  (c) penambahan sumber pada alat ukur tes kecerdasan majemuk, dan (d) 

penambahan penjelasan agar hubungan antara kecerdasan majemuk, metode 

pembelajaran, dan keterampilan membaca lebih akurat. 
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4.3.2. Aspek Kelayakan Penyajian  

Pada aspek kelayakan penyajian, penilaian meliputi beberapa hal meliputi 

teknik penyajian, pendukung penyajian, penyajian pembelajaran, dan 

kelengkapan penyajian.  

Tabel 4.31. Penilaian guru dan ahli terhadap kelayakan penyajian  

metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa 

arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligence) 

Indikator Butir Penilaian 

Angka 

Guru 
Ahli 

Metode 
Ahli MI 

Teknik penyajian Konsistensi sistematika 

sajian dalam setiap 

kecerdasan 

4 2 4 

Keruntutan isi metode 4 2 3 

Pendukung 

penyajian 

Pengantar 5 1 4 

Bagan  4 1 3 

Tujuan pembelajaran 5 1 4 

Penyajian 

pembelajaran 

Keterlibatan peserta didik 

dalam penggunaan metode 

4 2 4 

Kelengkapan 

penyajian 

Bagian pendahuluan 4 2 3 

Bagian isi 4 1 3 

Bagian penutup 3 1 4 

Berdasarkan tabel 4.31. yang disajikan di atas, kita dapat melihat penilaian 

yang diberikan oleh guru maupun ahli kurikulum baik konsistensi sistematika 

sajian dalam setiap kecerdasan, keruntutan isi metode, pengantar, bagan, tujuan 

pembelajaran, keterlibatan peserta didik dalam penggunaan metode, bagian 
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pendahuluan, bagian isi, maupun bagian penutup semuanya dinilai oleh guru ahli 

sudah cukup. 

Selain penilaian yang tadi sudah dipaparkan, ada beberapa masukan lain 

dari guru maupun ahli. Masukan tersebut diantaranya: (a) perlu dibuatnya bagan 

umum dalam langkah-langkah pembelajaran, (b) perlu adanya penambahan tabel 

karakteristik masing-masing kecerdasan dan kegiatan pembelajarannya secara 

umum., (c) perlunya penambahan kegiatan pada bagian langkah-langkah 

pembelajaran yang banyak melibatkan siswa lebih banyak, (d) perlu penambahan 

sebuah pengantar sebelum masuk pembahasan metode pada masing-masing 

kecerdasan. 

4.3.3. Aspek Penilaian Bahasa 

Pada aspek penilaian bahasa, penilaian meliputi lugas, komunikatif, 

keruntutan dan keterpaduan alur berpikir, serta penggunaan istilah, simbol, atau 

ikon.  

Tabel 4.32. Penilaian guru dan ahli terhadap penilaian bahasa pada  

metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa 

arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligence) 

Indikator Butir Penilaian 

Angka 

Guru 
Ahli 

Metode 
Ahli MI 

Lugas Ketepatan struktur 

kalimat. 

4 2 4 
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lanjutan 

Indikator Butir Penilaian 

Angka 

Guru 
Ahli 

Metode 
Ahli MI 

 Keefektifan kalimat 4 1 3 

Kebakuan istilah 4 1 4 

Komunikatif Keterbacaan pesan 5 2 3 

Ketepatan penggunaan 

kaidah bahasa. 

4 2 4 

Keruntutan dan 

keterpaduan alur 

pikir 

Keruntutan dan 

keterpaduan sub 

kecerdasan 

5 1 4 

Keruntutan dan 

keterpaduan antar 

paragraf. 

3 1 4 

Penggunaan istilah, 

simbol, atau ikon 

Konsistensi penggunaan 

istilah. 

4 2 4 

Konsistensi penggunaan 

simbol atau ikon. 

4 2 3 

Berdasarkan tabel 4.32., dapat dilihat hasil penilaian yang diperoleh baik 

dari guru maupun ahli metode bahwa pada ketepatan struktur kalimat, kefektifan 

kalimat, kebakuan istilah, keterbacaan pesan, ketepatan penggunaan kaida bahasa, 

keruntutan dan keterpaduan sub kecerdasan, keruntutan dan keterpaduan antar 

paragraf, konsistensi penggunaan istilah, dan konsistensi penggunaan simbol atau 

ikon dinilai oleh guru dan para ahli sudah cukup. 

Selain penilaian tersebut, ada beberapa saran perbaikan untuk dimensi ini, 

yaitu  (a) perlu adanya perbaikan pada konsistensi kata yang digunakan, (b) 
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adanya istilah-istilah yang sering berubah, (c) deskripsi tiap kecerdasan lebih 

diperjelas, dan (d) perlu kalimat-kalimat yang mengerucut, bukan kalimat yang 

meluas untuk menuju pemahaman pembaca tentang penerapan metode ini dalam 

pembelajaran bahasa Arab. 

Dari tiga hal yang dinilai dalam prototipe metode pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Aberbasis teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligence), dari penilaian terhadap aspek kelayakan isi, aspek kelayakan 

penyajian, dan aspek kelayakan bahasa. Dapat dihasilkan bahwa rata-rata dari 

penilaian terhadap metod ini adalah cukup baik. Sehingga dapat disimpulkan 

secara keseluruhan metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab 

berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence) layak digunakan 

dengan revisi sesuai dengan masukan-masukan yang diberikan oleh guru dan ahli.  

4.3.4. Saran Perbaikan Secara Umum terhadap Prototipe Metode 

Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Arab Berbasis Teori 

Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligence) 

Ada beberapa saran perbaikan secara umum  yang diberikan baik oleh 

guru maupun ahli terhadap prototipe metode pembelajaran keterampilan membaca 

bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence), yaitu (a) 

langkah-langkah pembelajaran perlu sedikit perubahan (b) penambahan contoh 

konkret kegiatan pembelajaran lewat sebuah materi,  (c) penambahan sumber pada 

alat ukur tes kecerdasan majemuk, dan (d) penambahan penjelasan agar hubungan 

antara kecerdasan majemuk, metode pembelajaran, dan keterampilan membaca 
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lebih akurat, (e) perlu dibuatnya bagan umum dalam langkah-langkah 

pembelajaran, (f) perlu adanya penambahan tabel karakteristik masing-masing 

kecerdasan dan kegiatan pembelajarannya secara umum., (g) perlunya 

penambahan kegiatan pada bagian langkah-langkah pembelajaran yang banyak 

melibatkan siswa lebih banyak, (h) perlu penambahan sebuah pengantar sebelum 

masuk pembahasan metode pada masing-masing kecerdasan, (i) perlu adanya 

perbaikan pada konsistensi kata yang digunakan, (j) adanya istilah-istilah yang 

sering berubah, (k) deskripsi tiap kecerdasan lebih diperjelas, dan (l) perlu 

kalimat-kalimat yang mengerucut, bukan kalimat yang meluas untuk menuju 

pemahaman pembaca tentang penerapan metode ini dalam pembelajaran bahasa 

Arab. 

4.3.4.1. Perbaikan Pada Bagian Pengantar 

Perbaikan pada bagian  pengantar adalah, penambahan sebuah kata 

pengantar yang menggambarkan secara singkat isi dari metode yang akan 

dipaparkan, cara penggunaan metode, dan tujuan penggunaan metode. Bagian 

pengantar yang sebelumnya tidak ada kemudian ditambahkan untuk memudahkan 

pengguna dalam membentuk persepsi awal terhadap metode metode pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple 

intelligence) ini. 

Tabel 4.33. Contoh kutipan penambahan bagian pengantar 

“Metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis 

teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences) adalah sebuah metode 

pembelajaran yang dikembangkan dari metode-metode pembelajaran bahasa 

yang sudah ada, berbasis kecerdasan majemuk siswa, yang bertujuan untuk  



 

 

 

122 

lanjutan 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks bacaan bahasa Arab. Metode ini 

tidak serta merta langsung dilakukan begitu saja di dalam kelas, namun seorang 

guru terlebih dahulu dihimbau untuk melakukan serangkaian analisis 

kecerdasan siswa yang akan diberikan pelajaran baik melalui observasi, angket, 

atau wawancara.” 

4.3.4.2. Perbaikan dan Penambahan Penunjang Penyajian 

Perbaikan juga dilakukan pada bagian penunjang penyajian. Perbaikan 

tersebut meliputi penambahan tabel, bagan, dan sumber alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur kecerdasan siswa. Penambahan tabel dilakukan agar pembaca 

lebih mudah memahami metode dan tidak bosan karena harus terus menerus 

membaca dalam sebuah paragraf. Tabel ditambahkan untuk menjelaskan bagian 

karakteristik umum masing-masing kecerdasan berserta aktivitas pembelajaran 

yang disukai ketika belajar keerampilan memebaca (pemahaman) bahasa Arab. 

Tabel 4.34. Contoh tabel karakteristik dan aktivitas pembelajaran 

Kecerdasan Intrapersonal 

Karakteristik Aktivitas Pembelajaran 

 Cerdas secara emosi 

 Mampu mengendalikan diri 

 Bekerja sendiri 

 Sangat mencintai keadilan 

 Selalu ingin tahu tujuan yang ingin 

dicapai 

 Mampu mengungkapkap perasaan 

diri dengan akurat 

 Melakukan tugas mandiri 

 Membuat identifikasi diri 

 Menyusun tujuan 

 Melakukan refleksi semenit 

 Motivasi diri 

 Pengalaman pribadi 

 Belajar melalui perasaan atau nilai 

 Melakukan refleksi kegunaan 
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Kecerdasan Intrapersonal 

Karakteristik Aktivitas Pembelajaran 

 Mampu mengambil pelajaran hidup 

 Memiliki harga diri 

 Kunjungan ke panti asuhan 

 Berbagi kasih 

Kemudian, juga ditambahkan bagan untuk menjelaskan langkah-langkah 

pembelajaran yang sifatnya garis besar dan tidak terperinci. Penambahan ini juga 

membantu pembaca khususnya guru untuk membaca pesan peneliti tentang 

gambaran kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 

Bagan 4.1 Contoh langkah-langkah pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa mendengarkan materi pelajaran seperti biasa 

dan guru menjelaskan dengan menekankan hal-hal 

penting 

Langkah-langkah pembelajaran keterampilan 

membaca (pemahaman) bahasa Arab berbasis 

Kecerdasan Intrapersonal 

Siswa diperkenalkan sebuah materi pelajaran baru dan 

menjelasjan tujuannya untuk membuat siswa tertarik 

Siswa membuat identifikasi tentang diri mereka 

sendiri meliputi karakter yang melekat pada diri siswa 

Siswadiminta untuk  memaparkan tujuan tersebut dan 

menempelkannya di buku masing-masing sebagai 

pengingat 

Sswa diminta untuk membuat tujuan belajar realistik 

terhadap materi pelajaran yang hendak dipelajari 
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Kemudian juga ditambahkan sumber alat ukur yang digunakan untuk 

mengukur kecerdasan siswa. Agar sumber semakin jelas, peneliti kemudian 

memasukkan semua sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunan metode 

pembelajaran bahasa Arab berbasis kecerdasan majemuk (multiple intelligences) 

ini. Maka ditambahkan sebuah daftar pustaka pada bagian akhir sebelum lampiran 

setelah pembahasan metode pembelajaran selesai. 

Tabel 4.35. Contoh bagian daftar pustaka 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-‘Arabiyyah li An-Nasyiin. Al-Mamlakatul ‘Arabiyyah As-Su’udiyyah 

Chatib, Munif dan Alamsyah Said. 2012. Sekolah Anak-Anak Juara : Berbasis 

Kecerdasan Jamak dan Pendidikan Berkeadilan. Bandung : Kaifa 

 

Siswa menyimak penjelasan guru dan mencatat hal-

hal penting yang ditekankan oleh guru dalam 

penjelasannya 

Siswa diberikan jeda yang hening untuk diberikan 

kesempatan agar merefleksi pengetahuannya 

Siswa melanjutkan lagi penjelasan dari guru  dengan 

situasi yang lebih mengundang perhatian 

Siswa mereflesi kembali pengetahuannya setelah 

dijelaskan sampai mereka benar-benar faham dan 

target belajar mereka pada hari itu tercapai 
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Chatib, Munif. 2011. Gurunya Manusia : Menjadikan Semua Anak Istimewa 

dan Semua Anak Juara. Bandung : Kaifa 

Effendy, Ahmad Fuad. 2009. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: 

Misykat 

Syaekhuddin, A dan Hasan Saefullah. 2009. Ayo Memahami Bahasa Arab Jilid 

2. Jakarta : Erlangga 

Syaekhuddin, A dan Hasan Saefullah. 2009. Ayo Memahami Bahasa Arab Jilid 

3. Jakarta : Erlangga 

Yaumi, Muhammad. 2012. Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences. 

Jakarta: Dian Rakyat 

www.formulasi.or.id, diunduh pada tanggal 22 Februari 2014 pukul 16.23 

Handayani, Sri. 2010. Pengembangan Pembelajaran Berbasis Multiple 

Intelligences (MI) Pada Materi Pokok Termokimia Kelas XI IPA di 

MAN 1 Semarang Tahun Ajaran 2010/2011. Skripsi. Semarang: 

IAIN Walisongo 

4.3.4.3. Perbaikan Pada Bagian Langkah-Langkah Pembelajaran 

Perbaikan juga dilakukan pada bagian langkah-langkah pembelajaran, 

perbaikan ini meliputi adanya sedikit perubahan agar penjelasan semakin jelas dan 

keterlibatan siswa aktif dalam pembelajaran lebih ditonjolkan, lalu 

ditambahkannya contoh-contoh konkret kegiatan pembelajaran lewat sebuah 

materi. Seluruh perbaikan tersebut terangkun dalam setiap langkah-langkah 

pembelajaran pada masing-masing kecerdasan. 
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Tabel 4.36. Contoh perbaikan pada langkah-langkah pembelajaran 

Keterangan : 

a. Guru membuat powerpoint sebelum masuk ke kelas, powerpoint tersebut 

berisi kosakata, ilustrasi gambar, dan Qiro’ah yang akan diajarkan. 

Diharapkan guru membuat powerpoint dengan penggunaan warna yang 

menarik, iringan musik yang menimbulkan imajinasi siswa serta gambar 

atrakrif. 

Contoh powerpoint : 

 

b. Iringan musik yang membuat siswa rileks akan menyiapkan otak siswa untuk 

belajar pada saat itu serta menimbulkan suasanya yang nyaman. 

Contoh iringan musik adalah Symphony no. 38 dari Wolfgang Amadeus 

Mozart. 

c. Siswa diperkenalkan kosakata baru yang berkaitan dengan teks Qiro’ah lewat 

powerpoint yang atraktif, dibantu oleh ilustrasi gambar yang mampu 

melekatkan ingatan siswa terhadap kosakata tersebut. 

Contoh : 
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d. Lalu siswa hanya disuguhkan gambar kemudian siswa diminta menyebutkan 

kosakata gambar tersebut, atau kosakata saja kemudian siswa menyebutkan 

artinya begitu terus secara berulang-ulang sampai dirasa siswa mampu 

menguasai kosakata. 

e. Siswa diberikan sebuah teks Qiro’ah dan kemudian siswa diminta membaca 

secara bersama, kemudian teks tersebut dibahas secara singkat bersama untuk 

menumbuhkan pemahaman awal. Penyuguhan teks ini masih dalam 

powerpoint dan masih menggunakan tampilan yang atraiktif. 

f. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dan membagikan potongan kertas 

acak warna-warni berisi teks Qiro’ah kepada masing-masing kelompok. 

Misalnya adalah qiro’ah tentang fi al-maktabah : 

 فِْي اْلَمْكتَبَةِ 

 

 َدَخَل إِْبَراِهْيُم اْلَمْكتَبَةَ، قََرأَ قَلِْيالً ثُمَّ َخَرَج.

 

إِْبَراهَْيُم َعْن َحقِْيبَتِِه اْلَحْضَراِء َخاِرَج اْلَمْكتَبَِة َما َوَجَد إِْبَراِهْيُم اْلَحقِْيبَةَ  بََحثَ   

 

 َشاهََد إِْبَراِهْيُم َصِدْيقَهُ أَْحَمد، هَُو يَْحِمُل َحقِْيبَةً َخْضَراَء.

 

 َسأََل إِْبَراِهْيُم أَْحَمد : لَِماَذا أََخْذَت َحقِْيبَتِْي ؟
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 أََجاَب أَْحَمُد : هَِذِه َحقِْيبَتِْي أَنَا، ثُمَّ فَتََح اْلَحقِْيبَةَ 

 

 َوقَاَل إلْبَراِهْيم : اُْنظُْر َداِخَل اْلَحقِْيبَِة، هَِذِه َمالَبِِسْي، ثُمَّ أَْغلََق اْلَحقِْيبَةَ.

 

َب إِْبَراِهْيُم، هَِذِه اْلَحقِْيبَةُ تُْشبِهُ حَ  قِْيبَتَهُ،تََعجَّ  

 

 ثُمَّ اْعتََذَر َوقَاَل ألَْحَمد : َعْفًوا هَِذِه لَْيَسْت َحقِْيبَتِْي، فِْي َحقِْيبَتِْي ُكتٌُب َوَدفَاتِر َوأَْقالَم.

 

 قَاَل لَهُ أَْحَمد : ُربََّما تَِجُد َحقِْيبَتََك فِْي اْلَمْكتَبَِة.

 

 نَِسَي إِْبَراِهْيُم َمَكاَن َحقِْيبَتِِه.

 

فَّ ؟ هَْل ِهَي فِْي اْلَمْلَعِب ؟. تََذكََّر إِْبَراِهْيُم أَِخْيًرا َمَكاَن اْلَحقِْيبَِة.  هَْل فِْي الصَّ

 

 نََعْم، ِهَي فِْي اْلبَْيِت.

 

a. Kemudian siswa diminta untuk mengurutkan bacaan yang acak tadi sehingga 

terbentuklah sebuah cerita utuh yang sesuai dengan bacaan yang sebelumnya. 

Kegiatan ini dapat dijadikan sebuah kompetisi ajang cepat tepat. 

b. Setelah selesai dengan kegiatan mengurutkan sebuah cerita, agar pemahaman 

siswa lebih mendalam dan menyeluruh siswa diminta oleh guru membuat mind 

map yang berisi tentang point-point urutan cerita. Kegiatan ini juga mampu 

dijadikan sebagai ajang penilaian, dengan ketentuan pembuat mind map terbaik 

dan mampu dipahami akan mendapatkan reward dari guru. 

Contoh mind map : 
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4.3.4.4. Perbaikan Pada Aspek Bahasa 

Perbaikan berikutnya juga diberikan pada aspek kebahasaan dalam 

pembuatan metode pembelajaran bahasa Arab berbasis kecerdasan majemuk 

(multiple intelligences), perbaikan pada aspek bahasa meliputi penyeragaman 

konsistensi kata dan  istilah-istilah  yang digunakan dan deskripsi tiap kecerdasan 

lebih diperjelas. Perbaikan ini bertujuan agar tidak menimbulkan persepsi ganda 

pada para pengguna metode dan penggunaan istilah menjadi lebih baku. 

Tabel 4.37. Contoh perbaikan pada aspek kebahasaan 

Sebelum Perbaikan Setelah Perbaikan 

Kecerdasan Jamak / Kecerdasan 

Majemuk 

Kecerdasan Majemuk 

  

 إِْبَراِهْيمُ  قََرأَ  وَ َدَخَل 

 فِْي اْلَمْكتَبَةِ 

بََحَث إِْبَراهَْيُم 

َعْن َحقِْيبَتِِه 

 اْلَحْضَراءِ 

َب إِْبَراِهْيُم،  تََعجَّ

 اْلَحقِْيبَةُ تُْشبِهُ َحقِْيبَتَهُ 

ِهْيُم َمَكاَن َي إِْبَرانَسِ 

 َحقِْيبَتِهِ 

 هُ َحقِْيبَتُ 

 فِْي اْلبَْيِت 
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Sebelum Perbaikan Setelah Perbaikan 

Kecerdasan Linguistik-Verbal / 

Kecerdasan Verbal-Linguistik / 

Kecerdasan Bahasa 

Kecerdasan Verbal-Linguistik 

Kecercasan Logis-Matematis / 

Kecerdasan Logika-Matematika 

Kecercasan Logis-Matematis 

Kecerdasan Visual-Spasial / Kecerdasan 

Visual-Ruang 

Kecerdasan Visual-Spasial 

Kecerdasan Jasmaniah-Kinestetik / 

Kecerdasan Kinestetis Jasmani 

Kecerdasan Jasmaniah-Kinestetik 

Kecerdasan Irama Musikal / Kecerdasan 

Musikal / Kecerdasan Musikal Ritmik / 

Kecerdasan Berirama-Musik 

Kecerdasan Berirama-Musik 

Dst. Dst. 

4.4. Hasil Uji Coba Metode Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa 

Arab Berbasis Teori Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligence) 

Hasil uji coba metode pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab 

berbasis teori kecerdasan majemuk (multiple intelligence) terhadap siswa SMP IT 

Harapan Bunda ini dikaitkan antara penggunaan produk lama dan produk baru. 

Hal ini dilakukan agar terhilat perbandingan antara penggunaan produk lama dan 

produk baru berdasarkan instrumen untuk mengukur efektivitas produk. 

4.4.1.  Hasil Analisis Kecerdasan Siswa 

Sebelum peneliti melakukan uji coba produk, terlebih dahulu dilakukan 

analisis kecerdasan di kelas yang akan dijadikan penelitian. Hal ini dilakukan agar 
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guru menyiapkan metode yang tepat untuk meyampaikan materi sehingga 

perlakukan terhadap siswa sesuai dengan jenis kecerdasan maisg-masing. Dari 

angket berisi pernyataan yang diberikan guru, siswa diminta untuk mengisi sesuai 

dengan dirinya sendiri. Berikut hasil analissisnya : 
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Tabel 4.39. Hasil jumlah kecerdasan majemuk siswa kelas VIII D 

No. 
NAMA SISWA 

(dengan kode) 

JENIS KECERDASAN 

Ver-Ling Log-Mat Vis-Spa Jas-Kin Ira-Mus Intra Inter Natur Eks-Spi 

1. A 7 7 8 8 14 8 9 14 16 

2. B 8 8 8 13 16 10 12 13 16 

3. C 20 17 14 13 26 13 11 25 17 

4. D 11 6 12 14 7 13 6 14 15 

5. E 8 11 11 8 3 7 11 9 19 

6. F 6 10 14 21 24 8 22 15 13 

7. G 4 9 8 15 23 20 17 10 18 

8. H 4 8 9 15 23 10 18 16 20 

9. I 18 17 13 19 22 14 19 8 14 

10. J 6 8 4 3 11 11 16 2 11 

11. K 14 17 13 15 13 14 20 16 15 

12. L 10 11 6 14 13 9 15 13 14 

13. M 23 7 12 6 28 15 22 15 22 
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14. N 3 8 7 16 22 16 9 4 20 

15. O 14 21 10 22 26 19 23 10 13 

16. P 10 17 17 13 14 11 15 23 14 

17. Q 11 17 14 12 15 15 13 16 17 

18. R 11 20 16 19 16 17 16 20 21 

Keterangan : 

 : Kecerdasan yang menonjol pertama 

   

 : Kecerdasan yang menonjol kedua 

   

 : Kecerdasan yang menonjol ketiga 

   

 : Kecerdasan yang menonjol keempat 
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Berdasarkan tabel 4.39. dapat dilihat jumlah nilai masing-masing siswa 

setelah tes pertama dan kedua dijumlahkan. Dari sembilan kecerdasan yang ada, 

peneliti memilih empat kecerdasan teratas untuk menentukan perlakuan yang 

sesuai dengan kecerdasan yang paling dominan di kelas tersebut. Kemudian untuk 

membedakan urutan kecerdasan berdasarkan pilihan siswa, peneliti memberikan 

nilai 4 untuk kecerdasan yang dipilih siswa sebagai kecerdasan pertama, nilai 3 

untuk kecerdasan yang dipilih siswa sebagai kecerdasan kedua, nilai 2 untuk 

kecerdasan yang dipilih siswa sebagai kecerdasan ketiga, dan nilai 1 untuk 

kecerdasan yang dipilih siswa sebagai kecerdasan keempat. 

Dipilihnya 4 kecerdasan teratas ini bertujuan, agar peneliti lebih fokus 

mengelola kecerdasan yang telah ada pada diri siswa untuk membantu 

memaksimalkan pemahaman terhadap materi pelajaran sehingga pembelajaran 

akan berjalan lebih efektif. Berikut hasil analisis urutan kecerdasan yang terdapat 

pada kelas VIII D SMP IT Harapan Bunda Semarang : 

Tabel 4.40. Hasil urutan kecerdasan siswa 

Kecerdasan 
Siswa yang memilih 

Total Urutan 
(4) (3) (2) (1) 

Verl-Ling - 1 1 1 6 8 

Log-Mat - 4 1 1 15 6 

Vis-Spa - - 1 1 3 9 

Jas-Skin 1 1 4 3 18 5 

Ira-Mus 8 1 2 2 41 1 

Intra - 1 2 2 9 7 
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Kecerdasan 
Siswa yang memilih 

Total Urutan 
(4) (3) (2) (1) 

Inter 2 2 3 3 23 3 

Natur 1 4 2 1 21 4 

Eks-Spi 5 3 1 3 34 2 

Dari tabel 4.40. di atas dapat disimpulkan, bahwa empat kecerdasan yang 

paling dominan di kelas VIII D SMP IT Harapan Bunda adalah (1) Kecerdasan 

Irama-Musikal dengan nilai 41, (2) Kecerdasan Eksistensial-Spiritual dengan nilai 

34, (3) Kecerdasan Interpersonal dengan nilai 23, dan (4) Kecerdasan Naturalis 

dengan nilai 21. Pengetahuan peneliti tentang kecerdasan yang paling menonjol di 

kelas VIII D SMP IT Harapan Bunda sangat berpengaruh terhadap pembuatan 

Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP), terutama pada bagian langkah-langkah 

pembelajaran. 

4.4.2.  Hasil Uji Coba Penilaian 

Penilaian yang dilakukan terhadap siswa kelas VIII D SMP IT Harapan 

Bunda dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan pemberian dua macam soal. Soal 

pertama adalah pilihan ganda berjumlah 20 butir soal. Soal ini diberikan setelah 

diajarkan dengan menggunakan metode lama dan kemudian diberikan lagi setelah 

diajarkan dengan menggunakan metode baru. Kemudian siswa juga diminta 

menilai kecepatan pemahaman terhadap pelajaran, kreativitas, dan hasil belajar 

sebelum diajarkan dengan metode baru dan sesudah menggunakan metode baru, 

inilah soal bentuk yang kedua. Selama pembelajaran berlangsung, guru peneliti 
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dan siswa juga dinilai secara perubahan aktivitas oleh observer yang menilai. 

Diberikannya dua macam soal dan dilakukannya observasi ini untuk menguatkan 

perhitungan antara efektivitas penggunaan metode lama dengan metode yang 

baru. 

Soal tes sejumlah 20 butir soal yang diberikan kepada siswa dalam uji 

coba metode diuji validitasnya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah soal-soal 

tersebut sudah sesuai diberikan kepada siswa. Uji validitas digunakan untuk 

mengetahui kevalidan soal dengan menggunakan validitas isi, yaitu menganalisis 

isi tes dan mencocokannya dengan materi pelajaran yang diberikan sesuai dengan 

SK dan KD. Analisis validitas isi adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.41. Validitas isi soal tes 

Kompetensi Dasar Indikator Kesesuaian Soal 

Mengidentifikasi kosa kata 

sulit dan menemukan 

makna gagasan atau 

pikiran dari wacana tertulis 

sederhana tentang  Di 

Perpustakaan (  ( في المكتبة 

dengan menggunakan 

struktur kalimat meliputi 

kata susunan ( نافية ليس، ما )  

Memahami kosakata yang 

sulit yang terdapat dalam 

teks tertulis sederhana 

yang berkaitan dengan Di 

Perpustakaan (  ( في المكتبة 

dengan menggunakan 

struktur kalimat meliputi 

kata susunan ( نافية ليس، ما ) . 

√ 
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Kompetensi Dasar Indikator Kesesuaian Soal 

 Memahami isi bacaan 

yang terdapat dalam teks 

tulis sederhana yang 

berkaitan dengan Di 

Perpustakaan (  ( في المكتبة 

dengan menggunakan 

struktur kalimat meliputi 

kata susunan ( نافية ليس، ما )  

√ 

Menjawab pertanyaan atau 

latihan tentang kandungan 

bahan qira’ah Di 

Perpustakaan (  ( في المكتبة 

dengan menggunakan 

struktur kalimat meliputi 

kata susunan ( نافية ليس، ما ) . 

√ 

Penilaian pertama melalui soal tes sejumlah 20 butir soal ditunjukkan pada 

tabel 4.42. setelah diajarkan dengan metode lama, kemudian tabel 4.43. 

menunjukkan hasil belajar siswa setelah diajarkan dengan menggunakan metode 

baru. Adapun hasil perbandingan antara produk lama dengan produk baru yang 

ditunjukkan dari soal tes yang dikerjakan siswa terlihat pada tabel 4.44. 
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Perbandingan produk metode lama dengan baru menurut Sugiyono 

(2010:419-420) dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

Tabel 4.44. Perbandingan produk metode lama dan produk metode 

baru dengan soal tes 

Metode Mengajar 

Lama 
Butir Soal 

Metode Mengajar 

Baru 

94,44 % 1 94,44 % 

83,33 % 2 100 % 

66,67 % 3 94,44 % 

77,78% 4 100 % 

44,44 % 5 88,89 % 

50 % 6 94,44 % 

50 % 7 88,89 % 

44,44 % 8 94,44 % 

61,11 % 9 94,44 % 

88,89 % 10 100 % 

5,55 % 11 72,22 % 

11,11 % 12 72,22 % 

94,44 % 13 100 % 

66,67 % 14 100 % 

55,55 % 15 100 % 

72,22 % 16 100 % 

44,44 % 17 55,55 % 

72,22 % 18 100 % 

61,11 % 19 94,44 % 

   



 

 

 

139 

lanjutan 

Metode Mengajar 

Lama 
Butir Soal 

Metode Mengajar 

Baru 

5,55 % 20 22,22  % 

57,49 % Rata-rata 88,33 % 

Data penilaian dari 18 responden/siswa terhadap produk lama dan produk 

baru dengan menggunakan soal tes ditunjukkan pada tabel 4.45. berikut. Untuk 

menghitung rata-rata efektifitas produk lama dan baru pertama-tama harus 

ditentukan skor kriterium/ideal untuk masing-masing butir soal. 

Tabel 4.45. Sistem perbandingan produk metode lama dan produk 

metode baru dengan soal tes 

Produk Lama Produk Baru 

Skor ideal : 5 x 20 x 18 = 1800 

Keterangan:  

5 : Skor jawaban tertinggi 

20 : Butir instrumen 

18: Jumlah responden 

Skor ideal : 5 x 20 x 18 = 1.800 

Keterangan:  

5 : Skor jawaban tertinggi 

20 : Butir instrumen 

18: Jumlah responden 

Jumlah data dari produk lama : 1020 Jumlah data dari produk baru : 1595 

Skor ideal setiap butir Instrumen : 

5 x 18 = 90 

Skor ideal setiap butir Instrumen : 

5 x 18 = 90 

Rata-rata (Jumlah / skor ideal) : 

1020/1800 x 100 % = 57,49 % 

Rata-rata (Jumlah / skor ideal) : 

1595/1800 x 100 % = 88,33 % 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa setelah diajarkan dengan 

menggunakan produk baru, efektivitas penggunaan produk baru jauh lebih tinggi 

dari produk lama. Rata-rata efektivitas produk lama hanya 57,49 % dan efektivitas 

produk baru mencapai 88,33 %. 
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Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru tersebut, 

perlu diuji secara statistik dengan t-tes berkorelasi (related). Menurut Arikunto 

(2010:337) rumus yang digunakan ditujukan pada rumus dibawah ini: 

 

Dimana: 

N : banyaknya subjek peserta tes 

r :  korelasi antara data dua kelompok 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih dulu 

korelasi nilai efektivitas produk lama dan baru. 

Tabel 4.46. Nilai efektifitas produk lama dan produk baru dilihat dari 

soal tes 

No. 

Responden 

X1 

(X) 

X2 

(Y) 
X

2
 Y

2
 XY 

1. 75 100 5625 10000 7500 

2. 70 100 4900 10000 7000 

3. 55 90 3025 8100 4950 

4. 75 90 5625 8100 6750 

5. 60 85 3600 7225 5100 

6. 50 85 2500 7225 4250 

7. 50 95 2500 9025 4750 

8. 45 80 2025 6400 3600 

9. 65 90 4225 8100 5850 

10. 25 70 625 4900 1750 
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lanjutan 

No. 

Responden 

X1 

(X) 

X2 

(Y) 
X

2
 Y

2
 XY 

11. 60 95 3600 9025 5700 

12. 60 95 3600 9025 5700 

13. 70 90 4900 8100 6300 

14. 55 95 3025 9025 5225 

15. 65 85 4225 7225 5525 

16. 60 90 3600 8100 5400 

17. 30 75 900 5625 2250 

18. 50 85 2500 7225 4250 

 
1020 1595 61000 142425 91850 

Untuk dapat menghitung t, terlebih dahulu menghitung r dengan rumus 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Ho diterima : t hitung > t tabel 

Ha diterima : t hitung ≤ t tabel 
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Pengujian dengan menggunakan t-test berkorelasi uji pihak kanan karena 

hipotesis alternatif (Ha) dinyatakan lebih baik dengan hasil hitung t positf 

sebagaimana berikut ini : 

 

 

Untuk membuat keputusan, apakah perbedaan signifikan atau tidak, maka 

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

hitung jatuh pada daerah penerimaan Ha, maka Ha yang menyatakan bahwa 

sistem kerja baru lebih baik dari sistem kerja lama diterima. Berdasarkan 

perhitungan ternyata t hitung 5,224 jatuh pada penerimaan Ha atau penolakan Ho, 

sedangkan t tabel dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan dk = (N-2) 

yaitu 16 menunjukkan nilai 1,746. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas produk baru dan produk 

lama, dimana produk baru lebih efektif dari produk lama, diukur dari aspek hasil 

belajar siswa ketika mengerjakan soal tes. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.  Uji hipotesis berdasarkan soal tes 

1,746 5,224 

Daerah penerimaan Ho 

Daerah penerimaan Ha 
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Penilaian kedua melalui observasi penilaian dari siswa sebelum diajarkan 

dengan menggunakan metode baru dan setelah diajarkan dengan metode baru, 

dinilai dari kecepatan pemahaman terhadap teks qiro’ah, kreativitas, dan hasil 

belajar ditunjukkan pada tabel 4.47. dan tabel 4.48. Adapun hasil perbandingan 

antara produk lama dengan produk baru yang ditunjukkan dari angket penilaian 

siswa terlihat pada tabel 4.49. 

Perbandingan produk metode lama dengan baru menurut Sugiyono 

(2010:419-420) dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

Tabel 4.49. Perbandingan produk metode lama dan produk metode 

baru dengan hasil penilaian siswa 

Metode Mengajar 

Lama 

Aspek-Aspek Kinerja 

Sistem 

Metode Mengajar 

Baru 

47,22 % 
Peningkatan Kecepatan 

Keterampilan Membaca 
72,22 % 

40,27 % Kreativitas Siswa 79,16 % 

50,00 % Hasil Belajar 70,83 % 

45,83 % Rata-rata 74,07 % 

Data penilaian dari 18 responden/siswa terhadap produk lama dan produk 

baru dengan menggunakan observasi penelitian ditunjukkan pada tabel 4.49. 

berikut. Untuk menghitung rata-rata efektifitas produk lama dan baru pertama-

tama harus ditentukan skor kriterium/ideal untuk masing-masing butir soal. 
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Tabel 4.50. Sistem perbandingan produk metode lama dan produk 

metode baru dengan hasil penilaian siswa 

Produk Lama Produk Baru 

Skor ideal : 4 x 3 x 18 = 216 

Keterangan:  

4 : Skor jawaban tertinggi 

3 : Butir instrumen 

18: Jumlah responden 

Skor ideal : 4 x 3 x 18 = 216 

Keterangan:  

4 : Skor jawaban tertinggi 

3 : Butir instrumen 

18: Jumlah responden 

Jumlah data dari produk lama : 99 Jumlah data dari produk baru : 160 

Skor ideal setiap butir Instrumen : 

4 x 18 = 72 

Skor ideal setiap butir Instrumen : 

4 x 18 = 72 

Peningkatan keterampilan membaca : 

34/72 x 100 % = 47,22 % 

Peningkatan keterampilan membaca: 

52/72 x 100 % = 72,22 % 

Kreativitas siswa : 

29/72 x 100 % = 40,27 % 

Kreativitas siswa : 

57/72 x 100 % = 79,16 % 

Hasil belajar : 

36/72 x 100 % = 50,00 % 

Hasil belajar : 

51/72 x 100 % = 70,83 % 

Rata-rata (Jumlah / skor ideal) : 

99/216 x 100 % = 45,83 % 

Rata-rata (Jumlah / skor ideal) : 

160/216 x 100 % = 74,07 % 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa setelah diajarkan dengan 

menggunakan produk baru, efektivitas penggunaan produk baru jauh lebih tinggi 

dari produk lama. Rata-rata efektivitas produk lama hanya 45,83 % dan efektivitas 

produk baru mencapai 74,07 %. 

Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru tersebut, 

perlu diuji secara statistik dengan t-tes berkorelasi (related). Menurut Arikunto 

(2010:337) rumus yang digunakan ditujukan pada rumus dibawah ini: 
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Dimana: 

N : banyaknya subjek peserta tes 

r :  korelasi antara data dua kelompok 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih dulu 

korelasi nilai efektivitas produk lama dan baru. 

Tabel 4.51. Nilai efektifitas produk lama dan produk baru dilihat dari 

penilaian siswa 

No. 

Responden 

X1 

(X) 

X2 

(Y) 
X

2
 Y

2
 XY 

1. 3 6 9 36 18 

2. 5 6 25 36 30 

3. 3 9 9 81 27 

4. 6 9 36 81 54 

5. 6 11 36 121 66 

6. 7 9 49 81 63 

7. 7 9 49 81 63 

8. 7 12 49 144 84 

9. 8 12 64 144 96 

10. 4 7 16 49 28 

11. 6 11 36 121 66 

12. 5 6 25 36 30 

13. 4 6 16 36 24 

14. 7 9 49 81 63 
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lanjutan 

No. 

Responden 

X1 

(X) 

X2 

(Y) 
X

2
 Y

2
 XY 

15. 6 10 36 100 60 

16. 3 8 9 64 24 

17. 6 10 36 100 60 

18. 6 10 36 100 60 

 
99 160 585 1492 916 

Untuk dapat menghitung t, terlebih dahulu menghitung r dengan rumus 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Ho diterima : t hitung > t tabel 

Ha diterima : t hitung ≤ t tabel 

Pengujian dengan menggunakan t-test berkorelasi uji pihak kanan karena 

hipotesis alternatif (Ha) dinyatakan lebih baik dengan hasil hitung t positf 

sebagaimana berikut ini : 
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Untuk membuat keputusan, apakah perbedaan signifikan atau tidak, maka 

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

hitung jatuh pada daerah penerimaan Ha, maka Ha yang menyatakan bahwa 

sistem kerja baru lebih baik dari sistem kerja lama diterima. Berdasarkan 

perhitungan ternyata t hitung 3,791 jatuh pada penerimaan Ha atau penolakan Ho, 

sedangkan t tabel dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan dk = (N-2) 

yaitu 16 menunjukkan nilai 1,746. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan efektivitas produk baru dan produk lama, 

dimana produk baru lebih efektif dari produk lama, baik pada aspek peningkatan 

kecepatan keterampilan membaca, kreatifitas siswa, hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2.  Uji hipotesis berdasarkan observasi penilaian siswa 

Penilaian ketiga melalui observasi yang dilakukan oleh guru mata 

pelajaran (observer) kepada guru peneliti sebelum menggunakan metode baru dan 

1,746 3,791 

Daerah penerimaan Ho 

Daerah penerimaan Ha 
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setelah menggunakan metode baru, dinilai dari perubahan aktivitasnya, 

ditunjukkan pada tabel 4.52. dan tabel 4.53. Adapun hasil perbandingan antara 

produk lama dengan produk baru yang ditunjukkan dari observasi perubahan  

aktivitas guru peneliti terlihat pada tabel 4.54.  

Perbandingan produk metode lama dengan baru menurut Sugiyono 

(2010:419-420) dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

Tabel 4.54. Perbandingan produk metode lama dan produk metode 

baru dengan hasil observasi oleh guru mata pelajaran 

Metode Mengajar 

Lama 

Aspek-Aspek Kinerja 

Sistem 

Metode Mengajar 

Baru 

60,00 % 
Penggunaan metode 

kreatif oleh guru 
80,00 % 

60,00 % 

Guru memberikan 

kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif 

80,00 % 

60,00 % 
Penyampaian materi yang 

menarik oleh guru 
80,00 % 

60,00 % Rata-rata 80,00 % 

Data penilaian dari observer terhadap aktivitas guru ketika mengajar 

dengan menggunakan produk lama dan produk baru ditunjukkan pada tabel 4.54. 

berikut. Untuk menghitung rata-rata efektifitas produk lama dan baru pertama-

tama harus ditentukan skor kriterium/ideal untuk masing-masing butir soal. 
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Tabel 4.55. Sistem perbandingan produk metode lama dan produk 

metode baru dengan hasil observasi oleh guru mata 

pelajaran 

Produk Lama Produk Baru 

Skor ideal : 5 x 3 x 1 = 15 

Keterangan:  

5 : Skor jawaban tertinggi 

3 : Butir instrumen 

1: Jumlah responden 

Skor ideal : 5 x 3 x 1 = 15 

Keterangan:  

5 : Skor jawaban tertinggi 

3 : Butir instrumen 

1: Jumlah responden 

Jumlah data dari produk lama : 9 Jumlah data dari produk baru : 12 

Skor ideal setiap butir Instrumen : 

5 x 1 = 5 

Skor ideal setiap butir Instrumen : 

5 x 1 = 5 

Penggunaan metode kreatif oleh guru : 

3/5 x 100 % = 60,00 % 

Penggunaan metode kreatif oleh guru : 

4/5 x 100 % = 80,00 % 

Guru memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif : 

3/5 x 100 % = 60,00 % 

Guru memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa untuk 

berpartisipasi aktif : 

4/5 x 100 % = 80,00 % 

Penyampaian materi yang menarik oleh 

guru : 

3/5 x 100 % = 60,00 % 

Penyampaian materi yang menarik oleh 

guru : 

4/5 x 100 % = 80,00 % 

Rata-rata (Jumlah / skor ideal) : 

9/15 x 100 % = 60,00 % 

Rata-rata (Jumlah / skor ideal) : 

12/15 x 100 % = 80,00 % 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa setelah diajarkan dengan 

menggunakan produk baru, efektivitas penggunaan produk baru jauh lebih tinggi 

dari produk lama. Rata-rata efektivitas produk lama hanya 60,00 % dan efektivitas 

produk baru mencapai 80,00 %. 



 

 

 

150 

Kemudian observasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran (observer) 

kepada siswa sebelum menggunakan metode baru dan setelah menggunakan 

metode baru, dinilai dari perubahan aktivitasnya, ditunjukkan pada tabel 4.56. dan 

tabel 4.57. Adapun hasil perbandingan antara produk lama dengan produk baru 

yang ditunjukkan dari observasi perubahan  aktivitas siswa terlihat pada tabel 

4.58. 

Perbandingan produk metode lama dengan baru menurut Sugiyono 

(2010:419-420) dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

Tabel 4.58. Perbandingan produk metode lama dan produk metode 

baru dengan hasil observasi oleh guru mata pelajaran 

Metode Mengajar 

Lama 

Aspek-Aspek Kinerja 

Sistem 

Metode Mengajar 

Baru 

32,22 % Antusiasme siswa 72,22 % 

34,44 % 
Perhatian siswa terhadap 

arahan dan instruksi guru 
71,11 % 

74,44 % 
Keterlibatan aktif siswa 

dalam pembelajaran 
94,44 % 

62,22 % 

Keberanian siswa dalam 

praktik keterampilan 

membaca bahasa Arab 

73,33 % 

34,44 % 

Siswa lancar dalam 

mengartikan teks qiro’ah 

yang sedang dipelajari 

62,22 % 
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lanjutan 

Metode Mengajar 

Lama 

Aspek-Aspek Kinerja 

Sistem 

Metode Mengajar 

Baru 

43,33 % 

Siswa tampak paham dan 

mengerti benar informasi 

yang terdapat dalam teks 

qiro’ah yang sedang 

dipelajari 

85,55 % 

46,85 % Rata-rata 76,48 % 

Data penilaian dari observer terhadap aktivitas siswa ketika diajar dengan 

menggunakan produk lama dan produk baru ditunjukkan pada tabel 4.59. berikut. 

Untuk menghitung rata-rata efektifitas produk lama dan baru pertama-tama harus 

ditentukan skor kriterium/ideal untuk masing-masing butir soal. 

Tabel 4.59. Sistem perbandingan produk metode lama dan produk metode 

baru dengan hasil observasi oleh guru mata pelajaran 

Produk Lama Produk Baru 

Skor ideal : 5 x 6 x 18 = 540 

5 : Skor jawaban tertinggi 

6 : Butir instrumen 

18: Jumlah responden 

Skor ideal : 5 x 6 x 18 = 540 

5 : Skor jawaban tertinggi 

6 : Butir instrumen 

18: Jumlah responden 

Jumlah data dari produk lama : 253 Jumlah data dari produk baru : 413 

Skor ideal setiap butir Instrumen : 

5 x 18 = 90 

Skor ideal setiap butir Instrumen : 

5 x 18 = 90 

Antusiasme siswa : 

29/90 x 100 % = 32,22 % 

Antusiasme siswa : 

65/90 x 100 % = 72,22 % 

 

 
 



 

 

 

152 

lanjutan 

Produk Lama Produk Baru 

Perhatian siswa terhadap arahan dan 

instruksi guru : 

31/90 x 100 % = 34,44 % 

Perhatian siswa terhadap arahan dan 

instruksi guru : 

64/90 x 100 % = 71,11 % 

Keterlibatan aktif siswa dalam 

pembelajaran : 

67/90 x 100 % = 74,44 % 

Keterlibatan aktif siswa dalam 

pembelajaran : 

85/90 x 100 % = 94,44 % 

Keberanian siswa dalam praktik 

keterampilan membaca bahasa Arab : 

56/90 x 100 % = 62,22 % 

Keberanian siswa dalam praktik 

keterampilan membaca bahasa Arab : 

66/90 x 100 % = 73,33 % 

Siswa lancar dalam mengartikan teks 

qiro’ah yang sedang dipelajari : 

31/90 x 100 % = 34,44 % 

Siswa lancar dalam mengartikan teks 

qiro’ah yang sedang dipelajari : 

56/90 x 100 % = 62,22 % 

Siswa tampak paham dan mengerti 

benar informasi yang terdapat dalam 

teks qiro’ah yang sedang dipelajari : 

39/90 x 100 % = 43,33 % 

Siswa tampak paham dan mengerti 

benar informasi yang terdapat dalam 

teks qiro’ah yang sedang dipelajari : 

77/90 x 100 % = 85,55 % 

Rata-rata (Jumlah / skor ideal) : 

253/540 x 100 % = 46,85 % 

Rata-rata (Jumlah / skor ideal) : 

413/540 x 100 % = 76,48 % 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa setelah diajarkan dengan 

menggunakan produk baru, efektivitas penggunaan produk baru jauh lebih tinggi 

dari produk lama. Rata-rata efektivitas produk lama hanya 46,85 % dan efektivitas 

produk baru mencapai 76,48 %. 

Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru tersebut, 

perlu diuji secara statistik dengan t-tes berkorelasi (related). Menurut Arikunto 

(2010:337) rumus yang digunakan ditujukan pada rumus dibawah ini: 
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Dimana: 

N : banyaknya subjek peserta tes 

r :  korelasi antara data dua kelompok 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih dulu 

korelasi nilai efektivitas produk lama dan baru. 

Tabel 4.60. Nilai efektifitas produk lama dan produk baru dilihat dari 

observasi guru mata pelajaran 

No. 

Responden 

X1 

(X) 

X2 

(Y) 
X

2
 Y

2
 XY 

1. 20 28 400 784 560 

2. 21 28 441 784 588 

3. 13 22 169 484 286 

4. 17 26 289 676 442 

5. 15 22 225 484 330 

6. 11 21 121 441 231 

7. 12 22 144 484 264 

8. 10 19 100 361 190 

9. 14 23 196 529 322 

10. 7 17 49 289 119 

11. 15 25 225 625 375 

12. 17 26 289 676 442 

13. 17 25 289 625 425 

14. 14 25 196 625 350 
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lanjutan 

No. 

Responden 

X1 

(X) 

X2 

(Y) 
X

2
 Y

2
 XY 

15. 15 21 225 441 315 

16. 14 24 196 576 336 

17. 8 18 64 324 144 

18. 13 21 169 441 273 

 
253 413 3787 9649 5992 

Untuk dapat menghitung t, terlebih dahulu menghitung r dengan rumus 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Ho diterima : t hitung > t tabel 

Ha diterima : t hitung ≤ t tabel 

Pengujian dengan menggunakan t-test berkorelasi uji pihak kanan karena 

hipotesis alternatif (Ha) dinyatakan lebih baik dengan hasil hitung t positf 

sebagaimana berikut ini : 
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Untuk membuat keputusan, apakah perbedaan signifikan atau tidak, maka 

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

hitung jatuh pada daerah penerimaan Ha, maka Ha yang menyatakan bahwa 

sistem kerja baru lebih baik dari sistem kerja lama diterima. Berdasarkan 

perhitungan ternyata t hitung 10,959 jatuh pada penerimaan Ha atau penolakan 

Ho, sedangkan t tabel dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan dk = 

(N-2) yaitu 16 menunjukkan nilai 1,746. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan efektivitas produk baru dan produk 

lama, dimana produk baru lebih efektif dari produk lama, baik pada aspek 

perubahan aktivitas guru maupun siswa. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.  Uji hipotesis berdasarkan observasi guru mata pelajaran 

Dengan terujinya produk baru tersebut, maka langkah-langkah pengujian 

produk untuk tahap terbatas ini dinyatakan selesai. 

1,746 10,959 

Daerah penerimaan Ho 

Daerah penerimaan Ha 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian Penelitian dan Pengembangan (R&D) berjudul 

Pengembangan Metode Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

Berbasis Teori Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligences) dengan teknik 

pengumpulan data berupa tes dan non tes, dapat dikemukakan simpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap produk metode 

pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis teori kecerdasan 

majemuk (multiple intelligences) menunjukkan hasil guru menghendaki 

sebuah metode pembelajaran yang berisi langkah-langkah rinci proses 

pembelajaran yang memuat : (a) latar belakang, (b) asumsi, (c) langkah-

langkah penyajian, (d) tujuan penggunaan, dan (e) cara identifikasi 

kecerdasan siswa. 

2. Analisis penilaian ahli dan praktisi terhadap desain produk metode dapat 

ditarik kesimpulan bahwa desain metode ini dinilai cukup baik dan layak 

digunakan dengan revisi. Dengan saran dan masukan dari ahli untuk 

nambahkan ; (a) pengantar, (b) penunjang penyajian seperti tabel, bagan, dan 

pemberian daftar pustaka, (c) perbaikan langkah-langkah pembelajaran yang 

disertai dengan contoh langsung pada materi, dan (d) perbaikan pada aspek 

kebahasaan. 
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3. Hasil uji coba metode meliputi (a) hasil analisis kecerdasan siswa yang 

menunjukkan kecerdasan yang paling dominan adalah Kecerdasan Irama-

Musikal, Eksistensial-Spiritual, Interpersonal, dan Naturalis, (b) hasil uji coba 

penilaian metode dilakukan melalui tiga cara yaitu soal tes, angket penilaian 

siswa, dan hasil observasi guru yang dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan efektivitas produk baru dan produk lama, dimana 

produk baru lebih efektif dari produk lama. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan ada pembuatan metode yang serupa guna memperkaya hasanah 

metode pembelajaran bahasa Arab dengan mengembangkannya pada 

pembelajaran keterampilan lain seperti menyimak, berbicara, dan menulis. 

2. Peneliti lain berkenan melanjutkan penelitian ini sampai pada yang lebih 

jauh. Penelitian yang lebih lanjut ini akan menghasilkan saran dan perbaikan 

yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas produk agar lebih 

sempurna dan menguji kelayakan metode sebagai referensi baru yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. 

3. Guru-guru bahasa Arab berkenan memanfaatkan  metode ini sebagai metode 

yang menunjang dan membantu proses belajar mengajar baik di kelas 

maupun di sekolah dan sebagai rujukan untuk menciptakan kegiatan yang 

kreatif dalam proses belajar mengajar. 
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PANDUAN WAWANCARA 

Informan : Guru Bahasa Arab Kelas VIII SMP IT Harapan Bunda 

1. Bagaimanakah menurut Bapak pembelajaran bahasa Arab itu ? 

2. Bagaimanakah kegiatan pembelajaran bahasa Arab yang biasanya terlaksana 

di SMP IT Harapan Bunda ? 

3. Bagaimanakah menurut Bapak keterampilan membaca itu ? 

4. Apakah menurut Bapak siswa mengalami kesulitan dalam memahami teks 

qiro’ah ? 

5. Apa penyebab siswa mengalami kesulitan dalam memahami teks qiro’ah ? 

6. Bagaimanakah cara Bapak mengenalkan kosakata baru kepada siswa ? 

7. Apa yang Bapak ketahui tentang kecerdasan majemuk (mutiple 

intelligences) ? 

8. Benarkah SMP IT Harapan Bunda telah menerapkan kecerdasan majemuk 

(mutiple intelligences) dalam kegiatan pembelajarannya ? 

9. Bagaimanakah penerapan kecerdasan majemuk (mutiple intelligences) yang 

telah dilakukan SMP IT Harapan Bunda dalam pembalajaran ? 

10. Buku apakah yang digunakan dalam pembalajaran bahasa Arab di SMP IT 

Harapan Bunda ? 

11. Apakah Bapak selalu menggunakan strategi belajar yang disesuaikan 

dengan kecerdasan siswa ? 

12. Metode pembelajaran apakah yang sering Bapak gunakan ketika mengajar 

di kelas ? 

13. Apakah metode tersebut dirasa sudah tepat ? Mengapa ? 

14. Metode mengajar seperti apakah yang dapat mengakomodir seluruh 

kecerdasan siswa dalam kelas ? 

15. Apakah menurut Bapak perlu dikembangkan sebuah metode mengajar 

berbasis kecerdasan majemuk (mutiple intelligences) dalam pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab ? 
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Tabel 4.38. Hasil Analisis Tes I & II Kecerdasan Majemuk Siswa Kelas VIII D 

No. NAMA 

JENIS KECERDASAN 

Ver-Ling Log-Mat Vis-Spa Jas-Kin Ira-Mus Intra Inter Natur Eks-Spi 

I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

1. Aisyah Sarifanisa Mufida 2 5 1 6 3 5 4 4 10 4 2 6 3 6 8 6 6 10 

2. Evita Sari 4 4 3 5 2 6 7 6 9 7 6 4 7 5 7 5 8 8 

3. Fadhila Natha Adriyani 13 7 8 9 7 7 7 6 15 9 5 8 5 6 16 9 12 5 

4. Fara Dina Nur Fauziyah 5 6 -1 7 6 6 8 6 1 6 7 6 3 3 7 7 6 9 

5. Fatimah Mujahidah 4 4 6 5 6 5 4 4 2 1 4 3 6 5 5 4 9 10 

6. Marcha Adlzie M. B. 0 6 4 6 7 7 14 7 15 9 4 4 13 9 9 6 6 7 

7. Muthmainnah Imtiyaz 1 3 3 6 2 6 10 5 14 9 14 6 9 8 6 4 8 10 

8. Naily Chasanah 1 3 5 3 5 4 9 6 14 9 6 4 10 8 8 8 11 9 

9. Noorinnazmi Liearya Achya 11 7 11 6 8 5 12 7 14 8 7 7 13 6 4 4 5 9 

10. Putri Indah Ayuningtyas 1 5 1 7 -2 6 1 2 5 6 5 6 12 4 0 2 1 10 

11. Rona Alya Salsabila Nur 10 4 8 9 7 6 10 5 6 7 9 5 13 7 10 6 5 10 

12. Saqilla Tristy Natasya 4 6 4 7 2 4 6 8 8 5 4 5 8 7 8 5 5 9 
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lanjutan 

13. Shafa Roihan Vic Arianda 15 8 3 4 7 5 -1 7 19 9 6 9 18 4 10 5 12 10 

14. Sofa Azizah Utaminingsih 1 2 3 5 2 5 10 6 14 8 12 4 4 5 0 4 12 8 

15. Tasya Dinda Salsabila 7 7 12 9 6 4 14 8 16 10 13 6 18 5 5 5 4 9 

16. Tsabita Aulia 3 7 9 8 8 9 6 7 9 5 9 2 8 7 16 7 5 9 

17. Wega Anggana Nareswari 7 4 9 8 8 6 8 4 7 8 7 8 11 2 9 7 7 10 

18. Zahratussa’adah 7 11 11 20 9 16 12 19 8 16 11 17 10 16 14 20 11 21 

Tabel 4.42. Hasil Belajar Siswa Menggunakan Metode Lama 

No. 

Responden 
Skor untuk butir no. Jumlah 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 0 0 75 

2. 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 0 0 5 0 5 5 5 5 5 0 70 

3. 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0 5 5 0 5 0 5 55 

4. 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 75 
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lanjutan 

5. 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 0 0 5 5 5 5 0 60 

6. 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 50 

7. 5 0 0 0 5 0 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0 50 

8. 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 5 0 45 

9. 0 5 0 5 5 0 0 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 65 

10. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 25 

11. 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5 0 0 5 5 0 5 5 5 5 0 60 

12. 5 5 0 5 0 0 5 5 5 5 0 0 5 5 0 5 0 5 5 0 60 

13. 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 5 5 5 5 0 0 5 0 70 

14. 5 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 0 5 0 5 5 0 55 

15. 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 0 5 5 0 5 0 5 0 0 65 

16. 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 0 0 5 5 0 5 0 5 0 0 60 

17. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 30 

18. 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 5 5 0 0 50 

Jumlah 85 75 60 70 40 45 45 40 55 80 5 10 85 60 50 65 40 65 55 5 1020 
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Tabel 4.43. Hasil Belajar SiswaMenggunakan Metode Baru 

No. 

Responden 
Skor untuk butir no. Jumlah 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

2. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

3. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 90 

4. 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 90 

5. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5 0 85 

6. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 0 5 5 0 85 

7. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 95 

8. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 0 5 5 0 80 

9. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 

10. 5 5 5 5 5 5 0 5 0 5 5 0 5 5 5 5 0 5 0 0 70 

11. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 95 

12. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 95 
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lanjutan 

13. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 90 

14. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 95 

15. 5 5 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 85 

16. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 0 90 

17. 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 0 5 5 0 75 

18. 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 85 

Jumlah 85 90 85 90 80 85 80 85 85 90 65 65 90 90 90 90 50 90 85 20 1595 
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Tabel 4.47. Penilaian Siswa Terhadap Produk Lama 

No. 

Responden 

Skor untuk butir no. 
Jumlah 

a b c 

1. 1 1 1 3 

2. 2 1 2 5 

3. 1 1 1 3 

4. 2 2 2 6 

5. 2 2 2 6 

6. 3 2 2 7 

7. 2 2 3 7 

8. 2 2 3 7 

9. 3 2 3 8 

10. 1 1 2 4 

11. 2 2 2 6 

12. 2 1 2 5 

13. 2 1 1 4 

14. 2 2 3 7 

15. 2 2 2 6 

16. 1 1 1 3 

17. 2 2 2 6 

18. 2 2 2 6 

Jumlah 34 29 36 99 
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Tabel 4.48. Penilaian Siswa Terhadap Produk Baru 

No. 

Responden 

Skor untuk butir no. 
Jumlah 

a b c 

1. 2 2 2 6 

2. 2 2 2 6 

3. 3 4 2 9 

4. 3 3 3 9 

5. 4 4 3 11 

6. 3 3 3 9 

7. 3 3 3 9 

8. 4 4 4 12 

9. 4 4 4 12 

10. 2 3 2 7 

11. 4 4 3 11 

12. 2 2 2 6 

13. 2 2 2 6 

14. 3 3 3 9 

15. 3 3 4 10 

16. 2 3 3 8 

17. 3 4 3 10 

18. 3 4 3 10 

Jumlah 52 57 51 160 

Keterangan: 

a : Kecepatan Peningkatan Keterampilan Membaca 

b : Kreativitas 

c : Hasil belajar 
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Tabel 4.52. Hasil observasi aktivitas guru peneliti ketika 

menggunakan produk lama 

Skor untuk butir no. 

Jumlah 

a b c 

3 3 3 9 

Tabel 4.53. Hasil observasi aktivitas guru peneliti ketika 

menggunakan produk baru 

Skor untuk butir no. 

Jumlah 

a b c 

4 4 4 12 

Keterangan: 

a : Penggunaan metode kreatif oleh guru 

b : Guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa 

  untuk berpartisipasi aktif 

c : Penyampaian materi yang menarik oleh guru 

Tabel 4.56. Hasil observasi aktivitas siswa ketika menggunakan 

produk lama 

No. 

Responden 

Skor untuk butir no. 

Jumlah 

a b c d e f 

1. 3 4 4 3 3 3 20 
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2. 3 4 4 4 3 3 21 

3. 1 2 4 3 1 2 13 

4. 3 4 4 2 2 2 17 

5. 2 2 4 3 2 2 15 

6. 1 1 3 4 0 2 11 

7. 1 1 3 3 1 3 12 

8. 0 1 3 4 0 2 10 

9. 2 2 4 3 2 1 14 

10. 0 0 4 2 0 1 7 

11. 2 1 4 4 2 2 15 

12. 2 1 4 4 3 3 17 

13. 3 1 4 3 3 3 17 

14. 1 1 3 3 3 3 14 

15. 2 2 4 2 2 3 15 

16. 2 2 4 2 2 2 14 

17. 0 0 3 3 1 1 8 

18. 1 2 4 4 1 1 13 

Jumlah 29 31 67 56 31 39 253 
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Tabel 4.57. Hasil observasi aktivitas siswa ketika menggunakan 

produk baru 

No. 

Responden 

Skor untuk butir no. 

Jumlah 

a b c d e f 

1. 5 5 5 4 4 5 28 

2. 5 5 5 4 4 5 28 

3. 4 3 5 4 2 4 22 

4. 4 5 5 4 3 5 26 

5. 3 3 5 3 3 5 22 

6. 3 3 4 4 3 4 21 

7. 4 4 4 3 3 4 22 

8. 3 3 4 3 2 4 19 

9. 4 4 5 3 2 5 23 

10. 2 0 5 4 2 4 17 

11. 4 5 5 4 4 3 25 

12. 4 5 5 4 4 4 26 

13. 4 4 5 3 4 5 25 

14. 4 5 4 4 4 4 25 

15. 3 3 5 3 4 3 21 

16. 4 3 5 4 4 4 24 
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17. 2 1 4 4 2 5 18 

18. 3 3 5 4 2 4 21 

Jumlah 65 64 85 66 56 77 413 

Keterangan: 

a : Antusiasme siswa 

b : Perhatian siswa terhadap arahan dan instruksi guru 

c : Keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran 

d : Keberanian siswa dalam praktik keterampilan membaca bahasa Arab 

e : Siswa lancar dalam mengartikan teks qiro’ah yang sedang dipelajari 

f : Siswa tampak paham dan mengerti benar informasi yang terdapat dalam 

  teks qiro’ah yang sedang dipelajari 

Tabel 4.61. Hasil angket kebutuhan terhadap guru 

No. Nama 
Butir Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Muhammad Ichsan E A A E A A A A E A A A 

2. Sofwan, S. Ag. D C B B B E E B D C A B 

3. 
Maftuh Abdul Aziz, 

S.Pd.I 
C C C B A A A B C D A B 

4. Abdul Wahab, S.Pd.I C C B B A A C A C B A A 

5. Cita Saroya, S.Pd.I D C B B A B C A C C A A 
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Tabel 4.62. Hasil angket kebutuhan terhadap siswa 

No. Nama 
Butir Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Aisyah Sarifanisa Mufida C D C B E E C D E A 

2. Evita Sari C D C B E E C D E C 

3. Fadhila Natha Adriyani B D A B E A A D E A 

4. Fara Dina Nur Fauziyah B D C B E E D D D C 

5. Fatimah Mujahidah B D E A B E D D E C 

6. Marcha Adlzie M. B. C C E B D E C B E A 

7. Muthmainnah Imtiyaz C D B B C E C D E C 

8. Naily Chasanah C D A B E E D D E A 

9. Noorinnazmi Liearya A. C E C B C E B D E A 

10. Putri Indah Ayuningtyas C D C A A C C C A C 

11. Rona Alya Salsabila Nur C D B E C D D D A B 

12. Saqilla Tristy Natasya C D C B E E C D E B 

13. Shafa Roihan Vic Arianda D D C E C D C D D D 

14. Sofa Azizah Utaminingsih C D C B E E C D E C 

15. Tasya Dinda Salsabila B D C B B C C D D C 

16. Tsabita Aulia B C C E B C C D E C 

17. Wega Anggana Nareswari C D E B A D B D E B 

18. Zahratussa’adah B D B E B B C D E A 
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PERTANYAAN UNTUK GURU 

Nama   :        

Jenis Kelamin :        

1. Metode apa yang sering dipergunakan guru untuk mengajar bahasa Arab 

dalam satu pertemuan di kelas? 

a. Satu metode saja, sebutkan         

b. Tidak jelas menggunakan metode apa 

c. Menggunakan lebih dari satu metode, sebutkan      

d. Disesuaikan dengan materi dan jenis kecerdasan siswa 

e. .           

2. Sebaiknya metode pembelajaran bahasa Arab yang seperti apakah yang baik 

diterapkan di kelas? 

a. Satu metode, yaitu          

b. Metode yang sesuai dengan karakteristik siswa 

c. Metode yang sesuai dengan isi materi pembelajaran 

d. Metode yang sesuai dengan kemampuan guru 

e. .           

3. Bagaimanakah respon siswa ketika belajar bahasa Arab dibandingkan dengan 

belajar mata pelajaran lainnya? 

a. Sangat antusias 

b. Antusias 

c. Cukup antusias 

d. Kurang antusias 

e. Tidak antusias 

4. Menurut Bapak/Ibu cara penyampaian seperti apakah yang paling disukai 

anak? 

a. Banyak mendengarkan penjelasan 

b. Banyak menggunakan praktik atau latihan 

c. Banyak mencatat 

d. Berkelompok 
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e. .           

5. Apakah Bapak/Ibu tahu jika setiap siswa itu pada dasarnya cerdas dan 

memiliki jenis kecerdasan yang beragam setiap individunya? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Cukup tahu 

d. Kurang tahu 

e. Tidak tahu 

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang teori kecerdasan majemuk/multiple 

intelligences? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Cukup tahu 

d. Kurang tahu 

e. Tidak tahu 

7. Apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan teori kecerdasan majemuk dalam 

pembelajaran bahasa Arab di dalam kelas? 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Pernah 

d. Tidak pernah 

e. Tidak mengenal 

8. Apakah Bapak/Ibu memerlukan sebuah pengembangan metode baru yang 

berlandaskan teori kecerdasan majemuk/multiple intelligences? 

a. Sangat perlu 

b. Perlu 

c. Cukup perlu 

d. Kurang perlu 

e. Tidak perlu 

9. Jika ada metode berbasis kecerdasan majemuk/multiple intelligences, maka 

bentuk metode seperti apakah yang diharapkan oleh Bapak/Ibu Guru? 



 

 

 

179 

a. Hanya berupa nama metode dan teori yang melandasinya saja 

b. Mencakup garis besar pembelajaran saja 

c. Mencakup langkah-langkah rinci proses pembelajaran 

d. Seperti RPP 

e. .           

10. Bagaimanakah tingkat pemahaman siswa terhadap teks bacaan pada mata 

pelajaran bahasa Arab? 

a. Sangat tinggi 

b. Tinggi 

c. Cukup tinggi 

d. Kurang 

e. Rendah 

 

11. Apakah kendala Bapak/Ibu dalam mengajarkan kemampuan membaca bahasa 

Arab di kelas? 

a. Latar belakang siswa yang bervariasi 

b. Bahasa Arab dianggap bukan bahasa Internasional atau bahasa yang 

penting 

c. Kurangnya motivasi siswa 

d. Tidak adanya metode yang tepat sesuai dengan kecerdasan siswa 

e. .           

12. Perlukah diadakan peningkatan keterampilan membaca (pemahaman) siswa 

dengan menggunakan sebuah pengembangan metode baru yang berlandaskan 

teori kecerdasan majemuk/multiple intelligences? 

a. Sangat Perlu 

b. Perlu 

c. Cukup Perlu 

d. Kurang Perlu 

e. Tidak Perlu 
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PERTANYAAN UNTUK SISWA 

Nama   :        

Jenis Kelamin :        

1. Apakah pembelajaran bahasa Arab membuat Anda antusias mengikutinya? 

a. Sangat antusias 

b. Antusias 

c. Cukup antusias 

d. Kurang antusias 

e. Tidak antusias 

2. Apakah menurut Anda cara belajar setiap siswa itu berbeda-beda? 

a. Sama semua 

b. Rata-rata sama 

c. Sedikit yang sama 

d. Berbeda 

e. Tidak tahu 

3. Apakah cara mengajar guru itu harus sesuai dengan masing-masing cara 

belajar Anda? 

a. Harus 

b. Iya 

c. Tidak harus 

d. Tidak 

e. Boleh 

4. Apakah pembelajaran bahasa Arab selama ini di kelas sudah disesuaikan 

dengan masing-masing cara belajar Anda? 

a. Sudah 

b. Terkadang 

c. Pernah 

d. Belum 

e. Tidak tahu 

5. Cara belajar seperti apakah yang paling anda sukai? 
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a. Banyak mendengarkan penjelasan 

b. Banyak menggunakan praktik atau latihan 

c. Banyak mencatat 

d. Berkelompok 

e. .           

 

6. Apakah Anda tahu tentang kecerdasan majemuk/multiple intelligences? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Cukup tahu 

d. Kurang tahu 

e. Tidak tahu 

7. Apakah Anda tahu tentang empat kemahiran berbahasa? 

a. Sangat tahu 

b. Tahu 

c. Cukup tahu 

d. Kurang tahu 

e. Tidak tahu 

8. Apakah Anda kesulitan dalam memahami teks bacaan dalam mata pelajaran 

bahasa Arab? 

a. Sangat kesulitan 

b. Kesulitan 

c. Cukup kesulitan 

d. Kadang kesulitan 

e. Tidak kesulitan 

9. Apakah kendala Anda dalam mempelajari teks bacaan di mata pelajaran 

bahasa Arab? 

a. Latar belakang yang bervariasi 

b. Bahasa Arab dianggap bukan bahasa Internasional atau bahasa yang 

penting 

c. Kurangnya motivasi 
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d. Tidak adanya metode yang tepat sesuai dengan kecerdasan yang kami 

miliki 

e. .           

10. Perlukah diadakan peningkatan keterampilan membaca (pemahaman) dengan 

menggunakan sebuah pengembangan metode baru yang berlandaskan teori 

kecerdasan majemuk/multiple intelligences? 

a. Sangat Perlu 

b. Perlu 

c. Cukup Perlu 

d. Kurang Perlu 

e. Tidak Perlu 
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Test Multiple Intelligences (Tes Kecerdasan Majemuk) 

Nama   :        

Jenis Kelamin :        

Berikut ini ada sejumlah pertanyaan. Anda diminta untuk memberikan nilai pada 

masing-masing pertanyaan, sesuai dengan gambaran diri anda. Berilah tanda (√) 

pada pernyataan yang Anda anggap sesuai dengan diri Anda. 

Penilaian : 

0 : jika pernyataan tersebut sangat tidak menggambarkan diri anda. 

1 : jika pernyataan tersebut tidak menggambarkan diri anda. 

2 : jika pernyataan tersebut sedikit menggambarkan diri anda. 

3 : jika pernyataan tersebut kurang lebih / kira-kira menggambarkan diri anda. 

4 : jika pernyataan tersebut menggambarkan diri anda. 

5 : jika pernyataan tersebut sangat menggambarkan diri anda. 

 

No. Pernyataan 0 1 2 3 4 5 

1. Saya sangat suka bekerja dengan objek       

2. Saya dapat dengan mudah mengenali arah       

3. Saya punya kemampuan untuk membantu 

menyelesaikan perselisihan di antara kawan saya 

      

4. Saya dapat dengan mudah mengingat kata / lirik yang 

ada dalam sebuah lagu 

      

5. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi 

sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti 

      

6. Saya selalu mengerjakan sesuatu selangkah demi 

selangkah 

      

7. Saya suka melakukan segala sesuatu secara berurutan       

8. Saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak 

orang 

      

9. Saya mudah belajar dengan cara mendengarkan ceramah 

dan diskusi 

      

10. Saya merasakan perubahan mood saat mendengarkan 

music 

      

11. Saya menikmasti puzzle, TTS, dan persoalan yang 

melibatkan logika 

      

12. Saya belajar, grafik, gambar, diagram, penting bagi saya       

13. Saya peka terhadap mood dan perasaan orang di sekitar 

saya 

      

14. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak       
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dan mengerjakannya sendiri 

15. Saya memelihara atau menyukai hewan atau tumbuhan       

16. Saya harus melihat manfaat yang bisa saya dapatkan 

sebelum saya memulai mempelajari sesuatu 

      

17. Saya membutuhkan privasi dan ketenangan saat bekerja 

dan berfikir 

      

18. Saya mendengarkan musik, saya tahu alat music apa 

saja yang digunakan 

      

19. Saya dapat dengan mudah mengingat dan melihat 

kembali kejadian yang pernah saya alami 

      

20. Saya suka dan tertarik dengan topik yang berhubungan 

dengan lingkungan 

      

21. Saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas dan 

dapat mengungkapkan diri dengan baik dengan 

menggunakan kata-kata tersebut 

      

22. Saya suka mencatat       

23. Saya memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan 

menikmati kegiatan fisik 

      

24. Saya mengerti pola dan hubungan yang terdapat dalam 

sebuah pengalaman atau kejadian 

      

25. Saya mampu bekerja sama salam suatu kelompok       

26. Saya mengerti cara kerja tubuh dan memperhatikan 

kesehatan saya 

      

27. Saya tanggap dan jeli, sering kali melihat sesuatu yang 

terlewatkan oleh orang lain 

      

28. Saya mudah gelisah (mis : karena harus duduk diam 

dalam waktu yang lama) 

      

29. Saya suka bekerja atau belajar sendiri (tidak perlu 

ditemani orang lain) 

      

30. Saya suka musik atau membuat lagu       

31. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal 

matematika 

      

32. Saya bisa membaca arah perubahan cuaca berdasarkan 

kondisi alam 

      

33. Saya tidak suka berlibur di pedesaan       

34. Saya merasa kesulitan di sekolah dalam menguasai mata 

pelajaran matematika 

      

35. Saya merasa kesulitan dalam merawat atau memelihara 

tanaman / hewan peliharaan 
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36. Kadang-kadang saya tidak mengenali wajah orang yang 

seharusnya saya kenal 

      

37. Saya menghadapi kesulitan menerjemahkan gagasan 

saya ke dalam kata-kata tertulis 

      

38. Saya menghadapi kesulitan mengukuti irama musik       

39. Saya mempunyai kesulitan dalam memperlajari langkah 

tarian baru. 

      

40. Saya sangat malu bila bertemu dengan orang-orang baru       

41. Sering sekali saya merasa rendah diri       

42. Biasanya saya menjasi bingung jika mengerjakan teka-

teki asah otak yang membutuhkan pemikiran logis 

dalam buku teka-teki 

      

43. Saya menghadapi kesulitan menemukan jalan di kota 

atau gedung yang kurang saya kenal 

      

44. Saya sering merasa kesulitan mengeluarkan kata yang 

pas untuk menggambarkan sebuah benda, situasi, atau 

gagasan 

      

45. Saya akan menghadapi kesulitan mencocokkan suara 

saya dengan satu nada di piano 

      

46. Saya canggung bila melakukan gerakan jasmani 

sederhana seperti berjalan, olahraga, atau senam 

      

47. Seringkali saya mempunyai kesulitan besar untuk 

berempati pada orang lain 

      

48. Saya mudah terganggu dengan peristiwa sederhana 

dalam hidup saya 

      

49. Saya sering merenung tentang apakah Tuhan itu ada?       

50. Saya sering berfikit tentang tujuan hidup ini       

51. Sebenarnya tidak tahu mengapa saya terlahir di dunia       

52. Saya terkadang berfikir bagaimana Tuhan bisa 

menciptakan alam semesta ini 

      

53. Saya tidak tahu mengapa saya ada di dunia ini       

54. Kadang saya berfikir, kenapa Tuhan menciptakan 

manusia dengan beragam karakter yang berbeda-beda 
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Petunjuk pengisisan : 

1. Berilah tanda (√) pada pernyataan yang paling sesuai dengan Anda dan tanda 

(X) pada pernyataan yang tidak sesuai dengan anda ! 

2. Mohon diisi dengan sejujurya ! 

A. Kecerdasan Verbal-Linguistik 

1. (          ) Buku sangat penting bagi saya. 

2. (          ) Saya dapat mendengar kata-kata di kepala saya sebelum saya 

membaca, berbicara, atau menuliskannya. 

3. (          ) Saya mendapatkan lebih banyak hal dari mendengarkan radio 

atau kaset yang lebih banyak berisi kata-kata daripada televisi 

atau film. 

4. (          ) Saya tidak mengalami kesulitan dalam permainan kata seperti 

tebak-tebakan. 

5. (          ) Saya senang menghibur diri sendiri atau orang lain dengan 

tebak-tebakan atau permainan kata. 

6. (          ) Kadang-kadang saya suka menggunakan istilah-istilah asing 

dalam berbicara atau menulis sehingga orang lain meminta saya 

untuk menjelaskan makna kata yang digunakan dalam tulisan 

atau pembicaraan saya. 

7. (          ) Ketika bersekolah, saya menganggap pelajaran bahasa, social, 

dan sejarah lebih mudah daripada matematika dan ilmu alam. 

8. (          ) Kalau saya berkendara di jalan bebas hambatan, saya lebih 

memperhatikan kata-kata yang tertulis di depan reklame 

daripada memperhatikan pemandangan. 

9. (          ) Dalam percakapan, saya sering mengungkapkan atau 

menceritakan segala sesuatu yang pernah say abaca atau dengar. 

10. (          ) Saya suka membuat (menulis) cerita. 

B. Kecerdasan Visual-Spasial 

1. (          ) Saya sering melihat gambaran visual yang jelas ketika menutup 

kedua mata. 

2. (          ) Saya peka terhadap warna 

3. (          ) Saya sering menggunakan kamera atau comcoder untuk 

merekam apa yang ada di sekitar saya. 

4. (          ) Saya gemar mengerjakan puzzle, menggambar dan teka-teki 

visual lainnya. 

5. (          ) Saya sering mengalami mimpi yang seperti nyata di malam hari 

6. (          ) Biasanya saya dapat mengenali jalan bahkan di wilayah yang 



 

 

 

187 

tidak saya kenal. 

7. (          ) Bagi saya, ilmu ukur lebih mudah daripada aljabar. 

8. (          ) Saya suka membayangkan saya bisa terbang seperti burung dan 

melihat semua yang ada di bawah. 

9. (          ) Saya lebih senang membaca yang banyak gambarnya daripada 

yang tidak bergambar. 

10. (          ) Saya suka menggambar atau mencorat-coret. 

C. Kecerdasan Jasmaniah-Kinestetik 

1. (          ) Saya selalu berolahraga secara teratur. 

2. (          ) Saya tidak suka duduk diam berlama-lama tanpa beraktifitas. 

3. (          ) Saya lebih suka bekerja dengan kedua tangan saya dalam 

kegiatan konkret daripada bekerja yang menggunakan pikiran / 

otak. 

4. (          ) Seringkali ide terbaik saya muncul ketika saya berada di luar 

rumah untuk berjalan-jalan, atau ketika saya sedang melakukan 

kegiatan jasmani lain. 

5. (          ) Saya sering menghabiskan waktu luang di luar rumah. 

6. (          ) Seringkali saya menrik tan atau bentuk bahasa tubuh lain ketika 

bercakap-cakap dengan seseorang. 

7. (          ) Saya harus menyentuk bermacam-macam benda supaya lebih 

banyak mengetahui tentang benda tersebut. 

8. (          ) Saya senang naik permainan yang mendebarkan atau ikut dalam 

petualangan jasmani yang menegangkan. 

9. (          ) Saya senang menggambarkan diri saya sendiri sebagai orang 

yang mempuanyai koordinasi tubuh yang baik. 

10. (          ) Saya suka mempraktekkan keterampilan baru yang saya dapat 

dari membaca atau menonton televise. 

D. Kecerdasan Interpersonal 

1. (          ) Saya adalah jenis orang yang didatangi orang lain untuk dimintai 

nasehat dan bimbingan di sekolah atau di tempat tinggal. 

2. (          ) Saya lebih suka menyukai olahraga berkelompok seperti 

bulutangkis, bola voli, atau sepak bole daripada olahraga tunggal 

seperti, berenang san jogging. 

3. (          ) Kalau saya menghadapi masalah, saya cenderung mencari orang 

lain untuk dimintai pertolongan daripada berusaha untuk 

memecahkannya sendiri. 

4. (          ) Saya mempunyai sekurang-kurangnya tiga sahabat dekat. 
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5. (          ) Saya lebih menyukai permainan bersama untuk mengisi waktu, 

seperti monopoli atau bridge daripada hiburan yang dilakukan 

sendiri, seperti bermain video game dan kartu poker. 

6. (          ) Saya senang untuk mengajari oranglain atau kelompok orang, 

tentang apa yang dapat saya kerjakan. 

7. (          ) Saya menganggap diri saya sebagai pemimpin (atau orang lain 

menganggap saya begitu). 

8. (          ) Saya senang berada di dalam kerumunan orang. 

9. (          ) Saya senang terlibat dalam kegiatan social yang berhubungan 

dengan pekerjaan, tempat ibadah, atau komunitas tempat tinggal 

saya. 

10. (          ) Saya lebih suka menghabiskan waktu di tempat yang ramai 

daripada sendirian di rumah. 

E. Kecerdasan Berirama-Musik 

1. (          ) Saya adalah orang yang mudah mengingat lirik lagu. 

2. (          ) Saya adalah orang yang mudah berubah mood ketika 

mendengarkan musik. 

3. (          ) Saya tertarik mempelajari alat music dan berusaha untuk bisa 

memainkannya dengan baik. 

4. (          ) Saya suka tiba-tiba bersenandung kecil ketika mengerjakan 

sesuatu. 

5. (          ) Saya suka memukul-mukul peralatan yang saya pegang, untuk 

meghasilkan irama yang menarik. 

6. (          ) Saya ikut bersenangdung, ketika mendengar orang lain 

bersenandung. 

7. (          ) Saya mempunyai setidaknya tiga penyanyi favorit. 

8. (          ) Saya tidak senang, ketika mendengar seseorang bernyanyi 

dengan nada yang tidak pas. 

9. (          ) Saya senag sekali menciptakan lagu. 

10. (          ) Saya berani tampil di depan umum membawakan sebuah lagu. 

F. Kecerdasan Logis-Matematis 

1. (          ) Saya sangat suka mata pelajaran matematika dan sains. 

2. (          ) Saya tidak suka materi pelajaran yang hanya menggunakan 

hafalan-hafalan saja. 

3. (          ) Saya menikmasti puzzle, TTS, dan persoalan yang melibatkan 

logika berfikir. 

4. (          ) Saya membutuhkan alasan yang tepat dan logis untuk melakukan 
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sesuatu.  

5. (          ) Saya peka terhadap cara bicara orang lain yang kurang logis dan 

berusaha menemukan jawaban yang lebih logis. 

6. (          ) Saya senang bermain dengan angka-angka di kegiatan sehari-

hari. 

7. (          ) Saya senang mengikuti sebuah praktikum untuk membuktikan 

sebuah teori yang dipelajari di dalam kelas. 

8. (          ) Saya terbiasa berfikir untuk mengambil sebuah kesimpulan dari 

setiap masalah yang saya temukan. 

9. (          ) Saya senang belajar dengan menggunakan komputer dan 

software sederhana. 

10. (          ) Saya sering secara spontan melakukan perhitungan-perhitungan 

untung-rugi yang akan terjadi pada saya jika saya melakukan 

sesuatu. 

G. Kecerdasan Intrapersonal 

1. (          ) Saya impulsif (tidak memerlukan pendapat orang lain) dalam 

mengambil keputusan. 

2. (          ) Saya lebih suka menyukai olahraga tunggal, yang tidak 

dikerjakan secara berkelompok, seperti berenang dan jogging. 

3. (          ) Kalau saya menghadapi masalah, saya lebih suka menyendiri 

untuk berfikir dan merenung. 

4. (          ) Saya sangat sadar serta mengenal kelemahan dan kekuatan yang 

ada pada diri sendiri. 

5. (          ) Saya suka menulis buku harian atau blog tentang curahan hati 

pribadi. 

6. (          ) Saya focus dalam mengejar impian dan suka mengikuti naluri. 

7. (          ) Saya pandai mengkomunikasikan perasaan-perasaan saya  

seperti kesukaan, ketidaksukaan, kekuatan, kelemahan, baik, 

buruk, dan sebagainya. 

8. (          ) Sebelum tidur, saya suka mengingat-ingat seluruh kejadian di 

hari tersebut. 

9. (          ) Saya mampu menentukan cita-cita yang paling masuk akal yang 

bisa dicapai dan sesuai dengan kemampuan pribadi. 

10. (          ) Tidak bergantung terhadap oranglain. 

H. Kecerdasan Naturalistik 

1. (          ) Sangat mencintai dunia luar, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan 

semua objek alami. 
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2. (          ) Senang belajar di alam terbuka dan dekat dengan alam. 

3. (          ) Takjub dan sangat tampak terpengaruh dengan hal-hal seperti 

cuaca, dedaunan yang berubah di musim gugur, suara angin, 

matahari yang hangat atau mendung, maupun seekor serangga 

yang masuk ke dalam kamar. 

4. (          ) Saya mempunyai hewan peliharaan yang sangat disayang. 

5. (          ) Saya suka menanam pohon, berkebun, menyirami tanaman, 

senang mengamati proses perkembangan tumbuhan yang kalian 

tanam. 

6. (          ) Mempunyai kecenderungan untuk membawa pulang ke rumah 

segala jenis binatang yang tersesat, kelaparan, dan terlantar 

untuk dipelihara. 

7. (          ) Senang pergi ke pantai, bukit, gunung, atau alam terbuka lainnya 

untuk menghabiskan waktu. 

8. (          ) Tergabung dalam keragan pecinta alam. 

9. (          ) Akan sangat bersemangat jika seluruh mata pelajaran dikaitkan 

dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam. 

10. (          ) Senang menasehati orang tentang pentingnya menjaga 

lingkungan. 

I. Kecerdasan Eksistensial-Spiritual 

1. (          ) Saya sangat tertarik belajar tentang ilmu agama dan sangat 

filosofis. 

2. (          ) Sering merenungi arti dari kehidupan ini. 

3. (          ) Suka mencari hakikat tujuan hidup dan berusaha menemukan 

kebahagiaan sejati. 

4. (          ) Saya sering mengagumi kebesaran-kebesaran Tuhan yang ada di 

sekitar saya. 

5. (          ) Saya sangat memperhatikan mana perilaku yang benar dan mana 

yang salah. 

6. (          ) Percaya bahwa Tuhan-lah yang mengatur segalanya dan hanya 

kepada-Nyalah meminta dan berserah diri. 

7. (          ) Melakukan segala sesuatu bersumber dari hati dan 

mengutamakan keikhlasan. 

8. (          ) Saya senang mengajak orang lain berbuat kebaikan. 

9. (          ) Menyukai segala sesuatu yang sifatnya adalah menenangkan 

batin dan fikiran. Tidak suka terlibat dengan kejahatan. 

10. (          ) Percaya bahwa kesenangan di dunia ini bukanlah segala-galanya 
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LEMBAR INSTRUMEN PENILAIAN METODE PEMBELAJARAN 

Judul Penelitian : Pengembangan Metode Pembelajaran Keterampilan 

Membaca Basaha  Bahasa Arab Berbasis Teori 

Kecerdasan Majemuk (Multiple Intelligences) 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi   : Semua bab pada keterampilan membaca (pemahaman) 

Sasaran  : Siswa SMP IT 

 

Nama    :         

Pekerjaan   :         

Instansi   :         

Produk pembelajaran   :         

yang pernah dibuat  

(bahan ajar/media/metode) 

I. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Membaca dan mengamati dengan seksama isi dan tampilan metode. 

2. Memberikan nilai berupa tanda ( √ ) yang tersedia di aspek penilaian dengan 

kategori penilaian yang ditentukan dibawah ini: 

Skor Kategori Rentangan Nilai 

5 Sangat baik 86-100 

4 Baik 71-85 

3 Cukup 56-70 

2 Kurang 41-55 

1 Sangat kurang 26-40 

3. Jika tidak paham dengan indikator yang disajikan, dapat melihat keterangan 

pada kolom deskripsi. 

4. Memberikan catatan-catatan khusus tentang kekurangan dan atau perbaikan 

metode. 
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5. Memberikan kesimpulan tentang kelayakan metode dan validasi akhir 

dengan paraf ahli. 

II. ASPEK PENILAIAN 

A. ASPEK KELAYAKAN ISI 

Indikator Butir Penilaian 1 2 3 4 5 

1. Kesesuaian latar belakang 

pembuatan metode dengan 

metode yang dihasilkan 

a. Permasalahan yang 

diungkapkan  
  

   

b. Kemungkinan 

penggunaannya dalam 

pelajaran bahasa Arab 

  

   

2. Kesesuaian metode 

pembelajaran keterampilan 

membaca (pemahaman) 

berbasis kecerdasan majemuk 

c. Kelengkapan langkah-

langkah pembelajaran 
  

   

d. Kesesuaian cara identifikasi 

kecerdasan 
  

   

e. Keluasan metode untuk dapat 

dikembangkan guru 
  

   

3. Keakuratan Metode f. Keakuratan konsep dan 

definisi 
  

   

g. Keakuratan hubungan 

langkah-langkah 

pembelajaran dengan 

keterampilan membaca 

(pemahaman) 

  

   

4. Pendukung Metode 

Pembelajaran 

h. Keakuratan acuan pustaka      

i. Penalaran terhadap metode      

j. Keterkaitan teori kecerdasan 

majemuk, pembelajaran 

keterampilan membaca, dan 

metode pembelajaran 
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k. Komunikasi metode      

l. Penerapan metode      

m. Kemenarikan langkah-

langkah pembelajaran 
  

   

n. Mendorong untuk mencari 

informasi lebih jauh 
  

   

B. ASPEK KELAYAKAN PENYAJIAN 

Indikator Butir Penilaian 1 2 3 4 5 

1. Teknik penyajian a. Konsistensi sistematika 

sajian dalam setiap 

kecerdasan 

     

b. Keruntutan isi metode      

2. Pendukung penyajian c. Pengantar      

d. Bagan       

e. Tujuan pmbelajaran      

3. Penyajian pembelajaran f. Keterlibatan peserta 

didik dalam 

penggunaan metode 

     

4. Kelengkapan penyajian g. Bagian pendahuluan      

h. Bagian isi      

i. Bagian penutup      

C. ASPEK PENILAIAN BAHASA 

Indikator Butir Penilaian 1 2 3 4 5 

1. Lugas a. Ketepatan struktur 

kalimat. 
  

   

b. Keefektifan kalimat      

c. Kebakuan istilah      

2. Komunikatif d. Keterbacaan pesan      
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e. Ketepatan penggunaan 

kaidah bahasa. 
  

   

3. Keruntutan dan 

keterpaduan alur pikir. 

f. Keruntutan dan 

keterpaduan sub 

kecerdasan 

  

   

g. Keruntutan dan 

keterpaduan antar 

paragraf. 

  

   

4. Penggunaan istilah, 

simbol atau ikon. 

h. Konsistensi 

penggunaan istilah. 
  

   

i. Konsistensi 

penggunaan simbol 

atau ikon. 

  

   

Deskripsi : 

Butir Penilaian Deskripsi 

ASPEK KELAYAKAN ISI 

a. Permasalahan yang 

diungkapkan  

Permasalahan yang diungkapkan dalam pendahuluan metode 

menunjukkan latar belakang diciptakannya metode pembelajaran ini 

b. Kemungkinan 

penggunaannya dalam 

pelajaran bahasa Arab 

Metode yang dijelaskan dan dikonsepkan sangat mungkin 

digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab keteampilan membaca 

(pemahaman) bahasa Arab 

c. Kelengkapan langkah-

langkah pembelajaran 

Langkah-langkah yang disajikan dalam metode pembelaharan sudah 

lengkap berisi proses pengajaran yang dilakukan siswa dan guru 

d. Kesesuaian cara 

identifikasi kecerdasan 

Lampiran berupa angket Tes Kecerdasan Majemuk sudah sesuai 

untuk mengidentifikasi kecerdasan siswa 

e. Keluasan metode untuk 

dapat dikembangkan guru 

Konsep, definisi, kaidah dan paparan sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran bahasa Arab keterampilan membaca (pemahaman) 

dengan bentuk yang mudah dipahami. Metode juga dapat 
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dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan guru pada 

realita sekolah. 

f. Keakuratan konsep dan 

definisi 

Metode harus disajikan secara akurat untuk menghindari 

miskonsepsi yang dilakukan guru. Konsep dan definisi dirumuskan 

dengan jelas untuk mendukung tercapainya pemahaman dalam 

keterampilan membaca 

g. Keakuratan hubungan 

langkah-langkah 

pembelajaran dengan 

keterampilan membaca 

(pemahaman) 

Langkah-langkah pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk ini 

sudah sesuai dan layak diterapkan dalam proses pembelajaran 

keterampilan membaca (pemahaman) bahasa Arab 

h. Keakuratan acuan pustaka Pustaka atau bahan acuan yang digunakan dalam menyusun metode 

harus akurat. 

i. Penalaran terhadap 

metode 

Penalaran berperan pada saat guru akan menggunakan metode ini. 

Karenanya metode perlu memuat langkah-langkah yang jelas dan 

tujuan pembelajaran. 

j. Keterkaitan teori 

kecerdasan majemuk, 

pembelajaran 

keterampilan membaca, 

dan metode pembelajaran 

Keterkaitan antar identifikasi kecerdasan siswa, teori kecerdasan 

majemuk, langkah-langkah pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. 

Hal ini dimaksudkan untuk membantu guru dalam membangun 

pemahaman dalam penggunaan metode ini. 

k. Komunikasi metode Metode memuat langkah-lagkah pembelajaran yang jelas untuk 

mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 

l. Penerapan metode Materi memuat uraian jelas tentang pembelajaran keterampilan 

membaca (pemahaman) menggunakan metode ini yang menjelaskan 

penerapan konsep metode 

m. Kemenarikan langkah-

langkah pembelajaran 

Metode dibuat sedemikian rupa sehingga pembelajaran dapat 

menarik siswa untuk belajar bahasa Arab dan meningkatkan 

pemabahaman terhadap teks bacaan. 

n. Mendorong untuk mencari Metode ini memuat karakteristik anak dengan kecerdasan yang 
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informasi lebih jauh bermacam-macam  yang mendorong guru untuk memperoleh 

informasi lebih lanjut dari sumber lain seperti bertanya kepada 

bertanya pada pakar pendidikam, mencari di buku paket, dll. 

ASPEK KELAYAKAN PENYAJIAN 

a. Konsistensi sistematika 

sajian dalam setiap 

kecerdasan 

Setiap kecerdasan minimal memuat motivasi dan isi. 

Motivasi dapat disajikan dalam bentuk baganyang memudahkan 

guru untuk menggunakan metode ini. Isi memuat hal-hal yang 

disebutkan dalam kelayakan isi. 

b. Keruntutan isi metode Penyajian sesuai dengan alur berpikir induktif (khusus ke umum) 

atau deduktif (umum ke khusus). Konsep disajikan dengan 

kemungkinan guru untuk mengembangkan penggunaan metode ini 

agar disesuaikan dengan kemampuan guru. 

c. Pengantar Memuat informasi tentang peran metode dalam proses 

pembelajaran. 

d. Bagan  Memuat garis besar langkah-langkah pembelajaran agar mudah 

difahami dan dibaca guru 

e. Tujuan pmbelajaran Memuat tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik 

kecerdasan anak. 

f. Keterlibatan peserta didik 

dalam penggunaan metode 

Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif, ada bagian 

mengajak yang terdapat dalam metode, misalnya mengajak siswa 

melakukan kegiatan yang diperintahkan oleh guru. 

g. Bagian pendahuluan Pada awal metode terdapat latar belakang, dan urutan menggunakan 

metode dan cara mengidentifikasi kecerdasan siswa, 

h. Bagian isi Penyajian dilengkapi dengan pengantar, bagan dan tujuan 

pembelajaran yang jelas 

i. Bagian penutup Pada bagian akhir terdapat form analisis kecerdasan siswa 

ASPEK PENILAIAN BAHASA 

a. Ketepatan struktur 

kalimat. 

Kalimat yang dipakai mewakili isi pesan atau informasi yang ingin 

disampaikan dengan tetap mengikuti tata kalimat bahasa indonesia 

yang baik dan benar. 
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b. Keefektifan kalimat Kalimat yang dipakai sederhana dan langsung ke sasaran. 

c. Kebakuan istilah Istilah yang digunakan baku sesuai dengan KBBI atau ada istilah 

lain yang baku biasa digunakan dalam bahasa Arab. 

d. Keterbacaan pesan Pesan disampaikan dengan bahasa yang menarik, jelas, tidak 

menimbulkan makna ganda dan lazim dalam komunikasi tulis 

sehingga mendorong untuk mempelajari secara tuntas. 

e. Ketepatan penggunaan 

kaidah bahasa. 

Kata dan ejaan mengacu pada kaidah tata bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. Penggunaan istilah yang menggambarkan suatu 

konsep harus konsisten. 

f. Keruntutan dan 

keterpaduan sub 

kecerdasan 

Penyampaian pesan antar satu bagian dengan bagian lain yang 

berdekatan dan mencerminkan hubungan logis. 

g. Keruntutan dan 

keterpaduan antar 

paragraf. 

Penyampaian pesan antar paragraf yang berdekatan dan antar 

kalimat dalam paragraf mencerminkan hubungan logis. 

h. Konsistensi penggunaan 

istilah. 

Penggunaan istilah yang menggambarkan suatu konsep harus 

konsisten antar bagian metode. 

i. Konsistensi penggunaan 

simbol atau ikon. 

Penggunaan simbol atau ikon harus konsisten antar bagian-bagian 

metode 

III. KRITIK DAN SARAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ......................................................................................................................................  
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IV. KESIMPULAN 

Metode pembelajaran keterampilam membaca bahasa Arab berbasis 

teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences) dinyatakan *) : 

1. Layak digunakan tanpa ada revisi. 

2. Layak digunakan dengan revisi. 

3. Tidak layak digunakan. 

 

*) lingkari salah satu. 

 

 

Semarang, ..... Maret 2014  

 

Praktisi, 

 

 

       (    ) 

       NIP  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PRA PENGGUNAAN METODE KECERDASAN MAJEMUK  

A. Identitas 

 Nama Sekolah  :  SMP IT Harapan Bunda Semarang 

 Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 

 Kelas / Semester :  VIII / 2 (Genap) 

 Alokasi waktu  :  2 x 40 menit 

 

B. Standar Kompetensi 

MEMBACA (  ( القراءة

Memahami wacana tulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 

Di Perpustakaan (  dengan menggunakan struktur kalimat meliputi ( في المكتبة 

kata susunan ( نافية ليس، ما ) . 

 

C. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi kosa kata sulit dan menemukan makna gagasan atau pikiran 

dari wacana tertulis sederhana tentang  Di Perpustakaan (  dengan ( في المكتبة 

menggunakan struktur kalimat meliputi kata susunan ( نافية ليس، ما ) . 

 

D. Indikator 

 Memahami kosakata yang sulit yang terdapat dalam teks tertulis sederhana 

yang berkaitan dengan Di Perpustakaan (  dengan menggunakan ( في المكتبة 

struktur kalimat meliputi kata susunan ( نافية ليس، ما ) .  

 Memahami isi bacaan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang 

berkaitan dengan Di Perpustakaan (  dengan menggunakan ( في المكتبة 

struktur kalimat meliputi kata susunan ( نافية ليس، ما ) . 

 Menjawab pertanyaan atau latihan tentang kandungan bahan qira’ah Di 

Perpustakaan (  dengan menggunakan struktur kalimat meliputi ( في المكتبة 

kata susunan ( نافية ليس، ما ) . 



 

 

 

200 

 Siswa mampu memiliki sikap religius, disiplin, jujur, bersahabat/ 

komunikatif, peduli sosial, tanggungjawab, rasa ingin tahu, mandiri, 

kreatif, kerja keras, dan semangat. 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa mampu memahami kosakata yang sulit, memahami isi teks bacaan, 

dan menjawab pertanyaan atau latihan tentang Di Perpustakaan (  ( في المكتبة 

dengan menggunakan struktur kalimat meliputi kata susunan ( نافية ليس، ما )  

dengan baik dan benar. 

 Siswa mampu memiliki sikap religius, disiplin, jujur, bersahabat/ 

komunikatif, peduli sosial, tanggungjawab, rasa ingin tahu, mandiri, 

kreatif, kerja keras, dan semangat.  

 

F. Materi Pembelajaran 

 ِفْي اْلَمْكَتَبةِ 

َبِتِه اْلَْْضرَاِء َخارَِج َدَخَل ِإبْ رَاِهْيُم اْلَمْكَتَبَة، قَ رََأ قَِلْيلا ُُثَّ َخرََج. ََبََث ِإبْ رَاَهْيُم َعْن َحِقيْ 

رَاَء. اْلَمْكَتَبِة َما َوَجَد ِإبْ رَاِهْيُم اْلَِْقْيَبَة. َشاَهَد ِإبْ رَاِهْيُم َصِديْ َقُه َأْْحَد، ُهَو ََيِْمُل َحِقْيَبةا َخضْ 

َبِِتْ أَنَا، ُُثَّ فَ َتَح َسَأَل ِإبْ رَاِهْيُم َأْْحَد : ِلَماَذا َأَخْذَت َحِقْيَبِِتْ ؟ َأَجاَب َأْْحَُد : َهِذِه َحِقيْ 

َب اْلَِْقْيَبَة َوقَاَل ْلبْ رَاِهْيم : اُْنظُْر َداِخَل اْلَِْقْيَبِة، َهِذِه َملَِبِسْي، ُُثَّ أَْغَلَق اْلَِْقْيَبَة. تَ َعجَّ 

ا َهِذِه لَْيَسْت َحِقْيَبِِتْ، ِفْ ِإبْ رَاِهْيُم، َهِذِه اْلَِْقْيَبُة ُتْشِبُه َحِقْيَبَتُه، ُُثَّ اْعَتَذَر َوقَاَل أَلْْحَد : َعْفوا 

َا َتَُِد َحِقيْ  َي ِإبْ رَاِهْيُم َبَتَك ِفْ اْلَمْكَتَبِة. َنسِ َحِقْيَبِِتْ ُكُتٌب َوَدفَاتِر َوأَْقَلم. قَاَل لَُه َأْْحَد : ُرَّبَّ
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بْ رَاِهْيُم َأِخي ْراا َمَكاَن َمَكاَن َحِقْيَبِتِه. َهْل ِفْ الصَّفَّ ؟ َهْل ِهَي ِفْ اْلَمْلَعِب ؟. َتذَكََّر إِ 

 اْلَِْقْيَبِة. نَ َعْم، ِهَي ِفْ اْلبَ ْيِت.

Tata Bahasa : Kata ( نافية ليس، ما )  

Seperti yang telah kita ketahui, makna dari ليس adalah tidak/bukan. 

Begitupun dengan ما memiliki makna yaitu tidak/bukan. ما adalah salah satu huruf 

yang diserupakan dengan ليس, sesuai dengan kaidah Arab berikut ini : 

 َوأَمَّا اْْلُُرْوُف اْلُمَشب ََّهُة بَِلْيَس َفَأْربَ َعٌة َما َوالَ َوِإْن َواَلتَ 
“Huruf-huruf yang diserupakan dengan ليس ada empat, yaitu إن  , ما dan الت.” 

 

 املفردات اجلديدة :

 Membuka : يَ ْفَتحُ  -فَ َتَح  Perpustakaan : ْكَتَبةُ اْلمَ 

  Pakaian : َملَِبسُ  Masuk : َيْدُخلُ  -َدَخَل 

  Menutup : يُ ْغِلقُ  -أَْغَلَق  Keluar : ََيْرُجُ  -َخرََج 

 Sangat terkejut : يَ تَ َعجَّبُ  -تَ َعجََّب  Tas : اْلَِْقْيَبةُ 

 Mirip : ِبهُ ُتشْ  Warna hiijau : اْلَْْضرَاءُ 

 Mengemukakan alasan : يَ ْعَتِذرُ  -ِاْعَتَذَر   Menemukan : َيَِدُ  -َوَجَد 

 Bukan : لَْيَس / لَْيَستْ   Menyaksikan : ُيَشاِهدُ  -َشاَهَد 

َا  Membawa : ََيِْملُ  -َْحََل   Mungkin : ُرَّبَّ

 Lupa : ْنَسىي َ  -َنِسَي   Bertanya : َيْسَألُ  -َسَأَل 

 Letak / tempat : َمَكانَ   Mengambil : يَْاُخذُ  -َأَخَذ 

 Berusaha mengingat : يَ َتذَكَّرُ  -َتذَكََّر  Menjawab : َيُِْيبُ  -َأَجاَب 
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G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Quantum yaitu model 

pembelajaran yang berupaya “mengorkestrasi” proses belajar-mengajar agar 

siswa dapat belajar dengan perasaan aman, nyaman, dan menyenangkan dan 

dengan Metode Membaca. 

 

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal 

- Siswa memulai kegiatan pembelajaran dengan membaca doa yang 

dipimpin oleh Guru (Religius) 

- Siswa dipresensi kehadirannya oleh Guru (Disiplin) 

- Siswa ditanyakan kabarnya terlebih dahulu oleh Guru, dengan fokus 

pada mereka yang tidak datang atau yang pada pertemuan sebelumnya 

tidak datang (Jujur, Bersahabat/Komunikatif, dan Peduli Sosial) 

- Siswa diberi info oleh Guru berkenaan dengan tujuan pembelajaran 

yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut (Tanggung Jawab) 

b. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

- Siswa diberikan mufrodat baru oleh guru tentang Di Perpustakaan ( في  

 dan sebuah teks qiro’ah untuk dipelajari secara mandiri ( المكتبة

beberapa saat. (Rasa Ingin Tahu) 

- Siswa mendengarkan terlebih dahulu qira’ah yang dibacakan oleh guru 

secara seksama. (Peduli Sosial) 

- Setelah siswa mendengarkan contoh bacaan yang dibacakan oleh guru 

dengan baik dan benar, siswa diminta untuk membaca nyaring teks 

qiro’ah kalimat per kalimat yang dibacakan oleh guru. (Komunikatif) 
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Elaborasi 

- Setelah dianggap mampu membaca dengan intonasi yang baik dan 

benar, siswa diberikan kesempatan untuk membaca diam dan 

memahami bacaan. (Mandiri) 

- Setelah itu siswa diberikan kesempatan sebentar untuk menanyakan 

kosakata yang dianggap sulit yang belum mereka ketahui. (Kreatif) 

- Setelah siswa dianggap telah memahami bacaan tersebut, siswa 

diberikan soal latihan untuk dikerjakan siswa. (Kerja Keras) 

Konfirmasi 

- Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya kepada guru untuk dikoreksi. 

(Semangat Kebangsaan) 

- Kemudian siswa kembali secara bergiliran dicoba oleh guru satu demi 

satu untuk mengartikan teks qiro’ah kalimat per kalimat (Komunikatif) 

c. Kegiatan Akhir 

- Siswa kemudian diberikan motivasi oleh Guru agar terus semangat dan 

rajin belajar (Semangat Kebangsaan) 

- Siswa dipimpin oleh Guru menutup pertemuan pada hari itu dengan doa 

(Religius) 

 

I. Sumber, Bahan, dan Media Belajar 

1. Buku Paket Al-‘Arabiyyah Lin Nasyiin 

2. Lembar Kerja Siswa 

3. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab 

4. Papan Tulis 

J. Penilaian 

a. Kisi-Kisi 
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Indikator 
Penilaian 

Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Contoh Instrumen 

1. Memahami kosakata yang sulit 

yang terdapat dalam teks tertulis 

sederhana yang berkaitan 

dengan Di Perpustakaan ( في  

 dengan menggunakan ( المكتبة

struktur kalimat meliputi kata 

susunan ( نافية ليس، ما ) .  

2. Memahami isi bacaan yang 

terdapat dalam teks tulis 

sederhana yang berkaitan 

dengan Di Perpustakaan ( في  

 dengan menggunakan ( المكتبة

struktur kalimat meliputi kata 

susunan ( نافية ليس، ما ) . 

3. Menjawab pertanyaan atau 

latihan tentang kandungan 

bahan qira’ah Di Perpustakaan ( 

 dengan menggunakan ( في المكتبة

struktur kalimat meliputi kata 

susunan ( نافية ليس، ما ) . 

4. Siswa mampu memiliki sikap 

religius, disiplin, jujur, 

bersahabat/ komunikatif, peduli 

sosial, tanggungjawab, rasa 

ingin tahu, mandiri, kreatif, 

kerja keras, dan semangat. 

1. Individu 

2. Individu  

3. Individu 

4. Individu 

1. Tulisan  

2. Tulisan 

3. Tulisan 

4.  - 

١ . 
ُ
ْفَرَداِت ِاْحَفِظ ْامل

  ْاآلتَِيِة !

. اقرأ وافهم هذه ٢

 !القراءة

اخرت أصح األجوبة . ٣

من أ، ب، ج، أو د 

( إحدى xبتصليب )

األحرف ِف ورقة 

 !اْلجابة
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b. Soal / Instrumen 

 . I( اختر أصح األجوبة من أ، ب، ج، أو د بتصليبx إحدى األحرف في ورقة )
 اإلجابة !

 ْيُم ؟. أَْيَن َدَخَل ِإبْ رَاهِ ۱
َداَرةِ  ب. اْلَفْصلِ  أ. اْلَمْكَتَبةِ   د. اْلبَ ْيتِ  ج. اْْلِ

 ِإبْ رَاِهْيُم ِفْ اْلَمْكَتَبِة ؟ . َماَذا فَ َعلَ ٢
 ج. َأَكَل قَِلْيلا  أ. َغَسَل قَِلْيلا 

 قَ رَأَ قَِلْيلا  د. َكَتَب قَِلْيلا  ب.
 . َماَذا ََبََث ِإبْ رَاِهْيُم ؟٣

 ج. ََبََث ِإبْ رَاِهْيُم َعْن َحِقْيَبِتهِ  َعْن َساَعِتهِ  أ. ََبََث ِإبْ رَاِهْيمُ 
 ََبََث ِإبْ رَاِهْيُم َعْن َملَِبِسهِ  د. ََبََث ِإبْ رَاِهْيُم َعْن ِكَتابِهِ  ب.

 ِإبْ رَاِهْيم ؟ َحِقْيَبة. َما َلْوٌن ٤
 د. َصْفرَاءُ  ج. َسْوَداءُ  ب. َْحْرَاءُ  أ. َحْضرَاءُ 

 ْيُم اْلَِْقْيَبَة ؟. َهْل َوَجَد ِإبْ رَاهِ ٥
 ج. نَ َعْم، َما َوَجَد ِإبْ رَاِهْيُم اْلَِْقْيَبةَ  أ. نَ َعْم، َوَجَد ِإبْ رَاِهْيُم اْلَِْقْيَبةَ 

 اَل، َوَجَد ِإبْ رَاِهْيُم اْلَِْقْيَبةَ  د. اَل، َما َوَجَد ِإبْ رَاِهْيُم اْْلَِقْيَبةَ  ب.
 اْلَمْكَتَبِة ؟. َمْن ََيِْمُل َحِقْيَبةا َخْضرَاَء َخارَِج ٦

 ج. َأْْحَُد ََيِْمُل َحِقْيَبةا َسْوَداُء َخارَِج اْلَمْكَتَبةِ  أ. َأْْحَُد ََيِْمُل َحِقْيَبةا َخْضرَاَء َخارَِج اْلَمْكَتَبةِ 
 اُء َخارَِج اْلَمْكَتَبةِ ِإبْ رَاِهْيُم ََيِْمُل َحِقْيَبةا َسْودَ  د. ِإبْ رَاِهْيُم ََيِْمُل َحِقْيَبةا َخْضرَاَء َخارَِج اْلَمْكَتَبةِ  ب.

 . ِفْ َحِقْيَبِة َأْْحَد ..........٧
 د. َدفَاتِر ج. َملَِبسُ  ب. أَْقَلم أ. ُكُتبٌ 
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 . ِفْ َحِقْيَبِة ِإبْ رَاِهْيُم ..........٨
 د. َدفَاتِر ج. َملَِبسُ  ب. َهاِتفُ  أ. ِمْسطََرةٌ 

 ِإبْ رَاِهْيم ِفْ ........... اَْيَن َحِقْيَبُة ِإبْ رَاِهْيم ؟ َحِقْيَبُة ٩
 د. اْلبَ ْيتِ  ج. اْلَمْلَعبِ  ب. الصَّف   أ. اْلَمْكَتَبةِ 

 ترمجة الكلمة الىت حتتها خطِإبْ رَاِهْيُم، َهِذِه اْلَِْقْيَبُة ُتْشِبُه َحِقْيَبَتُه، .  تَ َعجَّبَ . ١١
.......... 

 Sangatد.  Sangat maluج.  Sangat marahب.  Sangat terkejutأ. 

menyesal 
ُه ..........١١  . اَْغَلَق ِضدُّ

 د. فَ َتحَ  ج. قَ رَأَ  ب. َضَربَ  أ. ََبَثَ 
 ِضدُُّه ........... َسَأَل ١٢

 د. فَ َتحَ  ج. فَاَعلَ  ب. َأَجابَ  أ. َخارِجَ 
 ترمجتها........... ِلَماَذا َأَخْذَت َحِقْيَبِِتْ ؟ ، ١٣

 ? Mengapa kamu mencuri taskuج.  ? Mengapa kamu mengambil taskuأ. 
 ? Mengapa kamu jahat padaku د. ? Mengapa kamu menyembunyikan tasku ب.

١٤ .“Maaf, ini bukan tasku, di dalam tasku ada buku, buku tulis, dan pena” 
 ........وعربيتها

 اتِر َوأَْقَلمأ. َعْفواا َهِذِه لَْيَس َقَلِمْي، ِفْ َقَلِمْي ُكُتٌب َوَدفَ 
 ب. َعْفواا َهِذِه لَْيَسْت َحِقْيَبِِتْ، ِفْ َحِقْيَبِِتْ َملَِبِسْي َوَهاِتفِ 

 ج. َعْفواا َهِذِه لَْيَسْت ِمْسَطَرِتْ، ِفْ ِمْسَطَرِتْ ُكُتٌب َوَدَفاتِر َوأَْقَلم
 َدفَاتِر َوأَْقَلمد. َعْفواا َهِذِه لَْيَسْت َحِقْيَبِِتْ، ِفْ َحِقْيَبِِتْ ُكُتٌب وَ 
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 . َهْل َحِقْيَبُة ِإبْ رَاِهْيُم ُتْشِبُه َحِقْيَبُة َأْْحَُد ؟١٥
 ج. نَ َعْم، َحِقْيَبُة ِإبْ رَاِهْيُم حَتَْتِلُف َحِقْيَبُة َأْْحَدُ  أ. نَ َعْم، َحِقْيَبُة ِإبْ رَاِهْيُم ُتْشِبُه َحِقْيَبُة َأْْحَدُ 

 اَل، َحِقْيَبُة ِإبْ رَاِهْيُم حَتَْتِلُف َحِقْيَبُة َأْْحَدُ  د. ِبُه َحِقْيَبُة َأْْحَدُ اَل، َحِقْيَبُة ِإبْ رَاِهْيُم ُتشْ  ب.
 . أَْقَلم، مفرده ..........١١

 د. قُ ُلْومٌ  ج. َقلَّمٌ  ب. قَ َلَمانِ  أ. قَ َلمٌ 
 ِكَتاٌب، مجعه ........... ١١

 َكتَّابٌ د.   ُكُتبٌ ج.   َأْكُتبٌ ب.  ُكتُ ْوبٌ أ.  
 .......... -َيْدُخُل، َوَخرََج  –َدَخَل  .١١

 ََيْرُجِ د.  ََيْرَجُ ج.  ََيْرُجُ ب.  ََيْرِجُ أ. 
 .......... -يَ تَ َعجَُّب، َوَتذَكََّر  –تَ َعجََّب  .١١

 يَ َتذَكَّرُ د.  يَ َتذَكُّرُ ج.  يَ َتذَكَّرَ ب.  َتذَكَّرَ أ. َ 
 ِلَماَذا تَ َعجََّب ِإبْ رَاِهْيُم ؟ .٢٢

 َأَْحد ُتْشِبُه َحِقْيَبَتهُ أ. ألنَّ َحِقْيَبُة 
 ب. ألنَّ َضاَعْت َعَلْيِه َحِقْيَبُتهُ 

 ج. ألنَّ َشاَهَد ِإبْ رَاِهْيُم َصِديْ َقُه َأْْحَد، ُهَو ََيِْمُل َحِقْيَبةا َخْضرَاءَ 
 د. ألنَّ َنِسَي ِإبْ رَاِهْيُم َمَكاَن َحِقْيَبِتهِ 

 

c. Pedoman Penskoran 

Nomor Pertanyaan Aspek Pertanyaan Skor 

1 Kognisi isi bacaan 5 

2 Kognisi isi bacaan 5 

3 Kognisi isi bacaan 5 
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4 Kognisi isi bacaan 5 

5 Kognisi isi bacaan 5 

6 Kognisi isi bacaan 5 

7 Kognisi isi bacaan 5 

8 Kognisi isi bacaan 5 

9 Kognisi isi bacaan 5 

10 Kognisi isi bacaan 5 

11 Kosa kata 5 

12 Kosa kata 5 

13 Kognisi isi bacaan 5 

14 Kognisi isi bacaan 5 

15 Kognisi isi bacaan 5 

16 Kosa kata 5 

17 Kosa kata 5 

18 Kosa kata 5 

19 Kosa kata 5 

20 Kognisi isi bacaan 5 

 

 

 

Semarang, 3 Maret 2013  

Guru Mata Pelajaran      Guru Peneliti 

 

 

 

Muhammad Ichsan      Farisya Puspita Alfihani 

       NIM. 2303410031 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PASCA PENGGUNAAN METODE KECERDASAN MAJEMUK  

A. Identitas 

 Nama Sekolah  :  SMP IT Harapan Bunda Semarang 

 Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 

 Kelas / Semester :  VIII / 2 (Genap) 

 Alokasi waktu  :  2 x 40 menit 

 

B. Standar Kompetensi 

MEMBACA (  ( القراءة

Memahami wacana tulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang 

Di Perpustakaan (  dengan menggunakan struktur kalimat meliputi ( في المكتبة 

kata susunan ( نافية ليس، ما ) . 

 

C. Kompetensi Dasar 

Mengidentifikasi kosa kata sulit dan menemukan makna gagasan atau pikiran 

dari wacana tertulis sederhana tentang  Di Perpustakaan (  dengan ( في المكتبة 

menggunakan struktur kalimat meliputi kata susunan ( نافية ليس، ما ) . 

 

D. Indikator 

 Memahami kosakata yang sulit yang terdapat dalam teks tertulis sederhana 

yang berkaitan dengan Di Perpustakaan (  dengan menggunakan ( في المكتبة 

struktur kalimat meliputi kata susunan ( نافية ليس، ما ) .  

 Memahami isi bacaan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang 

berkaitan dengan Di Perpustakaan (  dengan menggunakan ( في المكتبة 

struktur kalimat meliputi kata susunan ( نافية ليس، ما ) . 

 Menjawab pertanyaan atau latihan tentang kandungan bahan qira’ah Di 

Perpustakaan (  dengan menggunakan struktur kalimat meliputi ( في المكتبة 

kata susunan ( نافية ليس، ما ) . 
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 Siswa mampu memiliki sikap religius, disiplin, jujur, bersahabat/ 

komunikatif, peduli sosial, tanggungjawab, rasa ingin tahu, mandiri, 

kreatif, kerja keras, dan semangat. 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa mampu memahami kosakata yang sulit, memahami isi teks bacaan, 

dan menjawab pertanyaan atau latihan tentang Di Perpustakaan (  ( في المكتبة 

dengan menggunakan struktur kalimat meliputi kata susunan ( نافية ليس، ما )  

dengan baik dan benar. 

 Siswa mampu memiliki sikap religius, disiplin, jujur, bersahabat/ 

komunikatif, peduli sosial, tanggungjawab, rasa ingin tahu, mandiri, 

kreatif, kerja keras, dan semangat.  

 

F. Materi Pembelajaran 

 ِفْي اْلَمْكَتَبةِ 

 َدَخَل ِإبْ رَاِهْيُم اْلَمْكَتَبَة، قَ رََأ قَِلْيلا ُُثَّ َخرََج. ََبََث ِإبْ رَاَهْيُم َعْن َحِقْيَبِتِه اْلَْْضرَاِء َخارِجَ 

ِإبْ رَاِهْيُم َصِديْ َقُه َأْْحَد، ُهَو ََيِْمُل َحِقْيَبةا َخْضرَاَء.  اْلَمْكَتَبِة َما َوَجَد ِإبْ رَاِهْيُم اْلَِْقْيَبَة. َشاَهدَ 

َسَأَل ِإبْ رَاِهْيُم َأْْحَد : ِلَماَذا َأَخْذَت َحِقْيَبِِتْ ؟ َأَجاَب َأْْحَُد : َهِذِه َحِقْيَبِِتْ أَنَا، ُُثَّ فَ َتَح 

َبِة، َهِذِه َملَِبِسْي، ُُثَّ أَْغَلَق اْلَِْقْيَبَة. تَ َعجََّب اْلَِْقْيَبَة َوقَاَل ْلبْ رَاِهْيم : اُْنظُْر َداِخَل اْلَِْقيْ 

ِِتْ، ِفْ ِإبْ رَاِهْيُم، َهِذِه اْلَِْقْيَبُة ُتْشِبُه َحِقْيَبَتُه، ُُثَّ اْعَتَذَر َوقَاَل أَلْْحَد : َعْفواا َهِذِه لَْيَسْت َحِقْيبَ 

َا َتَُِد َحِقيْ  َحِقْيَبِِتْ ُكُتٌب َوَدفَاتِر َوأَْقَلم. قَاَل لَهُ  َي ِإبْ رَاِهْيُم َبَتَك ِفْ اْلَمْكَتَبِة. َنسِ َأْْحَد : ُرَّبَّ
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َمَكاَن َحِقْيَبِتِه. َهْل ِفْ الصَّفَّ ؟ َهْل ِهَي ِفْ اْلَمْلَعِب ؟. َتذَكََّر ِإبْ رَاِهْيُم َأِخي ْراا َمَكاَن 

 اْلَِْقْيَبِة. نَ َعْم، ِهَي ِفْ اْلبَ ْيِت.

Tata Bahasa : Kata ( نافية ليس، ما )  

Seperti yang telah kita ketahui, makna dari ليس adalah tidak/bukan. 

Begitupun dengan ما memiliki makna yaitu tidak/bukan. ما adalah salah satu huruf 

yang diserupakan dengan ليس, sesuai dengan kaidah Arab berikut ini : 

 ْوُف اْلُمَشب ََّهُة بَِلْيَس َفَأْربَ َعٌة َما َوالَ َوِإْن َواَلتَ َوأَمَّا اْْلُرُ 
“Huruf-huruf yang diserupakan dengan ليس ada empat, yaitu إن  , ما dan الت.” 

 

 املفردات اجلديدة :

 Membuka : يَ ْفَتحُ  -فَ َتَح  Perpustakaan : اْلَمْكَتَبةُ 

  Pakaian : َملَِبسُ  Masuk : َيْدُخلُ  -َدَخَل 

  Menutup : يُ ْغِلقُ  -أَْغَلَق  Keluar : ََيْرُجُ  -َخرََج 

 Sangat terkejut : يَ تَ َعجَّبُ  -تَ َعجََّب  Tas : اْلَِْقْيَبةُ 

 Mirip : ُتْشِبهُ  Warna hiijau : اْلَْْضرَاءُ 

 Mengemukakan alasan : يَ ْعَتِذرُ  -ِاْعَتَذَر   Menemukan : َيَِدُ  -َوَجَد 

 Bukan : لَْيَس / لَْيَستْ   Menyaksikan : ُيَشاِهدُ  -َشاَهَد 

َا  Membawa : ََيِْملُ  -َْحََل   Mungkin : ُرَّبَّ

 Lupa : ْنَسىي َ  -َنِسَي   Bertanya : َيْسَألُ  -َسَأَل 

 Letak / tempat : َمَكانَ   Mengambil : يَْاُخذُ  -َأَخَذ 

 Berusaha mengingat : يَ َتذَكَّرُ  -ذَكََّر تَ  Menjawab : َيُِْيبُ  -َأَجاَب 
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G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kecerdasan Majemuk 

(Multiple Intellignces) yaitu model pembelajaran yang berupaya menghargai 

jenis kecerdasan dan gaya belajar siswa sehingga siswa belajar dengan 

perasaan aman, nyaman, dan menyenangkan serta efektif dan dengan strategi 

Diskografi, Musik Instrumen, dan Tanya Jawab. 

 

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

d. Kegiatan Awal 

- Siswa memulai kegiatan pembelajaran dengan membaca doa yang 

dipimpin oleh Guru (Religius) 

- Siswa diperdengarkan sebuah instrumen musik untuk menggiring siswa 

ke dalam zona alfa dan mempersiapkan diri untuk belajar (Kreatif). 

- Siswa dipresensi kehadirannya oleh Guru (Disiplin) 

- Siswa ditanyakan kabarnya terlebih dahulu oleh Guru, dengan fokus 

pada mereka yang tidak datang atau yang pada pertemuan sebelumnya 

tidak datang (Jujur, Bersahabat/Komunikatif, dan Peduli Sosial) 

- Siswa diberi info oleh Guru berkenaan dengan tujuan pembelajaran 

yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut (Tanggung Jawab) 

e. Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

- Siswa diperdengarkan lagu instrumen lain yang berbeda oleh guru 

sebagai penanda inti pelajaran akan segera diberikan (Rasa Ingin Tahu). 

- Siswa diberikan mufrodat baru oleh guru tentang Di Perpustakaan ( في  

 dengan cara biasa, untuk memancing apersepsi siswa melalui ( المكتبة

power point (Kreatif). 

- Setelah siswa cukup terbiasa dengan pengucapan kosakata baru 

tersebut, untuk lebih memudahkan siswa faham dan hafal, kumpulan 

kosakata tersebut diajarkan oleh guru melalui sebuha Diskografi atau 

mengubah lirik lagu (Komunikatif). 
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- Siswa berulang kali diajarkan Diskografi kosakata tersebut, sampai 

siswa nyaman dengan liriknya dan hafal dengan mudah (Semangat). 

- Kemudian untuk mengecek pemahaman siswa terhadap kosakata, guru 

memberikan tebak-tebakan kosakata secara biasa (tanpa lagu) (Kerja 

Keras). 

Elaborasi 

- Kemudian siswa diberikan sebuah teks qiro’ah melalui power point. 

Guru membacakan teks tersebut satu kali untuk membiasakan siswa 

menyimak (Peduli Sosial). 

- Setelah siswa mendengarkan contoh bacaan yang dibacakan oleh guru 

dengan baik dan benar, siswa diminta untuk membaca nyaring teks 

qiro’ah kalimat per kalimat yang dibacakan oleh guru. (Komunikatif) 

- Setelah dianggap mampu membaca dengan intonasi yang baik dan 

benar, siswa diberikan kesempatan untuk membaca diam dan 

memahami bacaan. (Mandiri) 

- Setelah itu siswa diberikan kesempatan sebentar untuk menanyakan 

kosakata yang dianggap sulit yang belum mereka ketahui. (Kreatif) 

- Setelah siswa dianggap telah memahami bacaan tersebut, siswa 

diberikan soal latihan untuk dikerjakan. Siswa mengerjakan soal 

diiringi dengan instrumen pelan dan nyaman untuk membantu siswa 

berkonsentrasi dalam mengerjakan(Kerja Keras) 

Konfirmasi 

- Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya kepada guru untuk dikoreksi 

setelah selesai mengerjakan. (Semangat Kebangsaan) 

- Siswa kemudian diberi pertanyaan oleh guru, manfaat apa yang 

diperoleh siswa setelah mempelari materi Di Perpustakaan (  ( في المكتبة 

dengan menggunakan struktur kalimat meliputi kata susunan ( ليس، ما 

( نافية  dengan salah satu siswa mewakili untuk mengungkapkannya. 

- Siswa dipandu oleh guru kembali menyanyikan lagu mufrodat yang tadi 

dipelajari agar terus ingat (Kreatif). 

f. Kegiatan Akhir 
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- Siswa diminta oleh guru menuliskan pesan dan kesan selama 

mendapatkan pelajaran bahasa Arab pada hari tersebut. (Peduli Sosial) 

- Siswa kemudian diberikan motivasi oleh Guru agar terus semangat dan 

rajin belajar (Semangat Kebangsaan) 

- Siswa dipimpin oleh Guru menutup pertemuan pada hari itu dengan doa 

(Religius) 

 

I. Sumber, Bahan, dan Media Belajar 

1. Buku Paket Al-‘Arabiyyah Lin Nasyiin 

2. Lembar Kerja Siswa (daftar pertanyaan) 

3. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia dan Indonesia-Arab 

4. Papan Tulis 

5. Laptop 

6. Speaker 

7. Powerpoint 

8. Teks lagu mufrodat 

 

J. Penilaian 

d. Kisi-Kisi 

 

Indikator 
Penilaian 

Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Contoh Instrumen 

5. Memahami kosakata yang sulit 

yang terdapat dalam teks tertulis 

sederhana yang berkaitan 

dengan Di Perpustakaan ( في  

 dengan menggunakan ( المكتبة

struktur kalimat meliputi kata 

susunan ( نافية ليس، ما ) .  

6. Memahami isi bacaan yang 

5. Individu 

6. Individu  

7. Individu 

8. Individu 

5. Tulisan  

6. Tulisan 

7. Tulisan 

8.  - 

١ . 
ُ
ْفَرَداِت ِاْحَفِظ ْامل

 ْاآلتَِيِة !

. اقرأ وافهم هذه ٢

 !القراءة
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terdapat dalam teks tulis 

sederhana yang berkaitan 

dengan Di Perpustakaan ( في  

 dengan menggunakan ( المكتبة

struktur kalimat meliputi kata 

susunan ( نافية ليس، ما ) . 

7. Menjawab pertanyaan atau 

latihan tentang kandungan 

bahan qira’ah Di Perpustakaan ( 

 dengan menggunakan ( في المكتبة

struktur kalimat meliputi kata 

susunan ( نافية ليس، ما ) . 

8. Siswa mampu memiliki sikap 

religius, disiplin, jujur, 

bersahabat/ komunikatif, peduli 

sosial, tanggungjawab, rasa 

ingin tahu, mandiri, kreatif, 

kerja keras, dan semangat. 

اخرت أصح األجوبة . ٣

من أ، ب، ج، أو د 

( إحدى xبتصليب )

األحرف ِف ورقة 

 !اْلجابة

 

 

e. Soal / Instrumen 

I( اختر أصح األجوبة من أ، ب، ج، أو د بتصليبx إحدى األحرف في ورقة )
 اإلجابة !

 . أَْيَن َدَخَل ِإبْ رَاِهْيُم ؟۱
َداَرةِ  ب. اْلَفْصلِ  أ. اْلَمْكَتَبةِ   د. اْلبَ ْيتِ  ج. اْْلِ

 ِإبْ رَاِهْيُم ِفْ اْلَمْكَتَبِة ؟ . َماَذا فَ َعلَ ٢
 لا ج. َأَكَل قَِليْ  أ. َغَسَل قَِلْيلا 

 قَ رَأَ قَِلْيلا  د. َكَتَب قَِلْيلا  ب.
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 . َماَذا ََبََث ِإبْ رَاِهْيُم ؟٣
 ج. ََبََث ِإبْ رَاِهْيُم َعْن َحِقْيَبِتهِ  أ. ََبََث ِإبْ رَاِهْيُم َعْن َساَعِتهِ 

 ََبََث ِإبْ رَاِهْيُم َعْن َملَِبِسهِ  د. ََبََث ِإبْ رَاِهْيُم َعْن ِكَتابِهِ  ب.
 ِإبْ رَاِهْيم ؟ َحِقْيَبة . َما َلْونٌ ٤

 د. َصْفرَاءُ  ج. َسْوَداءُ  ب. َْحْرَاءُ  أ. َحْضرَاءُ 
 . َهْل َوَجَد ِإبْ رَاِهْيُم اْلَِْقْيَبَة ؟٥

 ج. نَ َعْم، َما َوَجَد ِإبْ رَاِهْيُم اْلَِْقْيَبةَ  أ. نَ َعْم، َوَجَد ِإبْ رَاِهْيُم اْلَِْقْيَبةَ 
 اَل، َوَجَد ِإبْ رَاِهْيُم اْلَِْقْيَبةَ  د. ِقْيَبةَ اَل، َما َوَجَد ِإبْ رَاِهْيُم اْلَْ  ب.

 . َمْن ََيِْمُل َحِقْيَبةا َخْضرَاَء َخارَِج اْلَمْكَتَبِة ؟٦
 ج. َأْْحَُد ََيِْمُل َحِقْيَبةا َسْوَداُء َخارَِج اْلَمْكَتَبةِ  أ. َأْْحَُد ََيِْمُل َحِقْيَبةا َخْضرَاَء َخارَِج اْلَمْكَتَبةِ 

 ِإبْ رَاِهْيُم ََيِْمُل َحِقْيَبةا َسْوَداُء َخارَِج اْلَمْكَتَبةِ  د. اِهْيُم ََيِْمُل َحِقْيَبةا َخْضرَاَء َخارَِج اْلَمْكَتَبةِ ِإبْ رَ  ب.
 . ِفْ َحِقْيَبِة َأْْحَد ..........٧

 د. َدفَاتِر ج. َملَِبسُ  ب. أَْقَلم أ. ُكُتبٌ 
 .... ِفْ َحِقْيَبِة ِإبْ رَاِهْيُم .......٨

 د. َدفَاتِر ج. َملَِبسُ  ب. َهاِتفُ  أ. ِمْسطََرةٌ 
 . اَْيَن َحِقْيَبُة ِإبْ رَاِهْيم ؟ َحِقْيَبُة ِإبْ رَاِهْيم ِفْ ..........٩

 د. اْلبَ ْيتِ  ج. اْلَمْلَعبِ  ب. الصَّف   أ. اْلَمْكَتَبةِ 
 ترمجة الكلمة الىت حتتها خطَتُه، . ِإبْ رَاِهْيُم، َهِذِه اْلَِْقْيَبُة ُتْشِبُه َحِقْيبَ  تَ َعجَّبَ . ١١

.......... 

 Sangatد.  Sangat maluج.  Sangat marahب.  Sangat terkejutأ. 

menyesal 
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ُه ..........١١  . اَْغَلَق ِضدُّ
 د. فَ َتحَ  ج. قَ رَأَ  ب. َضَربَ  أ. ََبَثَ 

 ِضدُُّه ........... َسَأَل ١٢
 َتحَ د. ف َ  ج. فَاَعلَ  ب. َأَجابَ  أ. َخارِجَ 

 ترمجتها........... ِلَماَذا َأَخْذَت َحِقْيَبِِتْ ؟ ، ١٣
 ? Mengapa kamu mencuri taskuج.  ? Mengapa kamu mengambil taskuأ. 

 ? Mengapa kamu jahat padaku د. ? Mengapa kamu menyembunyikan tasku ب.
١٤ .“Maaf, ini bukan tasku, di dalam tasku ada buku, buku tulis, dan pena” 

 ........وعربيتها
 أ. َعْفواا َهِذِه لَْيَس َقَلِمْي، ِفْ َقَلِمْي ُكُتٌب َوَدفَاتِر َوأَْقَلم

 ب. َعْفواا َهِذِه لَْيَسْت َحِقْيَبِِتْ، ِفْ َحِقْيَبِِتْ َملَِبِسْي َوَهاِتفِ 
  ُكُتٌب َوَدَفاتِر َوأَْقَلمج. َعْفواا َهِذِه لَْيَسْت ِمْسَطَرِتْ، ِفْ ِمْسَطَرِتْ 

 د. َعْفواا َهِذِه لَْيَسْت َحِقْيَبِِتْ، ِفْ َحِقْيَبِِتْ ُكُتٌب َوَدفَاتِر َوأَْقَلم
 . َهْل َحِقْيَبُة ِإبْ رَاِهْيُم ُتْشِبُه َحِقْيَبُة َأْْحَُد ؟١٥

 نَ َعْم، َحِقْيَبُة ِإبْ رَاِهْيُم حَتَْتِلُف َحِقْيَبُة َأْْحَدُ ج.  أ. نَ َعْم، َحِقْيَبُة ِإبْ رَاِهْيُم ُتْشِبُه َحِقْيَبُة َأْْحَدُ 
 اَل، َحِقْيَبُة ِإبْ رَاِهْيُم حَتَْتِلُف َحِقْيَبُة َأْْحَدُ  د. اَل، َحِقْيَبُة ِإبْ رَاِهْيُم ُتْشِبُه َحِقْيَبُة َأْْحَدُ  ب.

 . أَْقَلم، مفرده ..........١١
 د. قُ ُلْومٌ  ج. َقلَّمٌ  ب. قَ َلَمانِ  أ. قَ َلمٌ 

 ِكَتاٌب، مجعه ........... ١١
 َكتَّابٌ د.   ُكُتبٌ ج.   َأْكُتبٌ ب.  ُكتُ ْوبٌ أ.  

 .......... -َيْدُخُل، َوَخرََج  –َدَخَل  .١١
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 ََيْرُجِ د.  ََيْرَجُ ج.  ََيْرُجُ ب.  ََيْرِجُ أ. 
 .......... -يَ تَ َعجَُّب، َوَتذَكََّر  –تَ َعجََّب  .١١

 يَ َتذَكَّرُ د.  يَ َتذَكُّرُ ج.  يَ َتذَكَّرَ ب.  َتذَكَّرَ أ. َ 
 ِلَماَذا تَ َعجََّب ِإبْ رَاِهْيُم ؟ .٢٢

 أ. ألنَّ َحِقْيَبُة َأَْحد ُتْشِبُه َحِقْيَبَتهُ 
 ب. ألنَّ َضاَعْت َعَلْيِه َحِقْيَبُتهُ 

 ج. ألنَّ َشاَهَد ِإبْ رَاِهْيُم َصِديْ َقُه َأْْحَد، ُهَو ََيِْمُل َحِقْيَبةا َخْضرَاءَ 
 د. ألنَّ َنِسَي ِإبْ رَاِهْيُم َمَكاَن َحِقْيَبِتهِ 

 

a. Pedoman Penskoran 

Nomor Pertanyaan Aspek Pertanyaan Skor 

1 Kognisi isi bacaan 5 

2 Kognisi isi bacaan 5 

3 Kognisi isi bacaan 5 

4 Kognisi isi bacaan 5 

5 Kognisi isi bacaan 5 

6 Kognisi isi bacaan 5 

7 Kognisi isi bacaan 5 

8 Kognisi isi bacaan 5 

9 Kognisi isi bacaan 5 

10 Kognisi isi bacaan 5 

11 Kosa kata 5 

12 Kosa kata 5 

13 Kognisi isi bacaan 5 

14 Kognisi isi bacaan 5 

15 Kognisi isi bacaan 5 
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16 Kosa kata 5 

17 Kosa kata 5 

18 Kosa kata 5 

19 Kosa kata 5 

20 Kognisi isi bacaan 5 

 

 

 

Semarang, 3 Maret 2013  

Guru Mata Pelajaran      Guru Peneliti 

 

 

 

Muhammad Ichsan      Farisya Puspita Alfihani 

       NIM. 2303410031 
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LEMBAR OBSERVASI 

Nama Observer  :          

Jenis Kelamin :          

Pekerjaan  :          

Berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan, observer diminta untuk 

memberikan nilai pada masing-masing pertanyaan, sesuai dengan apa yang telah 

diamati. Berilah tanda (√) pada pernyataan yang observer anggap sesuai dengan 

pengamatan. 

Penilaian : 

Nomor Katergori Skor 

5 Sangat baik sekali 100 

4 Sangat baik 80 

3 Baik 60 

2 Cukup 40 

1 Kurang 20 

0 Sangat kurang 0 

 

Aspek Penilaian Metode Lama Metode Baru 

GURU 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

D. Penggunaan metode kreatif oleh 

guru 
            

E. Guru memberikan kesempatan 

seluas-luasnya kepada siswa 

untuk berpartisipasi aktif 

            

F. Penyampaian materi yang 

menarik oleh guru 
            

SISWA Metode Lama Metode Baru 

G. Antusiasme siswa 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

1. Aisyah Sarifanisa Mufida             

2. Evita Sari             

3. Fadhila Natha Adriyani             

4. Fara Dina Nur Fauziyah             

5. Fatimah Mujahidah             
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6. Marcha Adlzie M. B.             

7. Muthmainnah Imtiyaz             

8. Naily Chasanah             

9. Noorinnazmi Liearya Achya             

10. Putri Indah Ayuningtyas             

11. Rona Alya Salsabila Nur             

12. Saqilla Tristy Natasya             

13. Shafa Roihan Vic Arianda             

14. Sofa Azizah Utaminingsih             

15. Tasya Dinda Salsabila             

16. Tsabita Aulia             

17. Wega Anggana Nareswari             

18. Zahratussa’adah             

H. Perhatian siswa terhadap arahan 

dan instruksi guru 
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

1. Aisyah Sarifanisa Mufida             

2. Evita Sari             

3. Fadhila Natha Adriyani             

4. Fara Dina Nur Fauziyah             

5. Fatimah Mujahidah             

6. Marcha Adlzie M. B.             

7. Muthmainnah Imtiyaz             

8. Naily Chasanah             

9. Noorinnazmi Liearya Achya             

10. Putri Indah Ayuningtyas             

11. Rona Alya Salsabila Nur             

12. Saqilla Tristy Natasya             

13. Shafa Roihan Vic Arianda             

14. Sofa Azizah Utaminingsih             

15. Tasya Dinda Salsabila             

16. Tsabita Aulia             

17. Wega Anggana Nareswari             

18. Zahratussa’adah             

I. Keterlibatan aktif siswa dalam 

pembelajaran 
5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

1. Aisyah Sarifanisa Mufida             

2. Evita Sari             
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3. Fadhila Natha Adriyani             

4. Fara Dina Nur Fauziyah             

5. Fatimah Mujahidah             

6. Marcha Adlzie M. B.             

7. Muthmainnah Imtiyaz             

8. Naily Chasanah             

9. Noorinnazmi Liearya Achya             

10. Putri Indah Ayuningtyas             

11. Rona Alya Salsabila Nur             

12. Saqilla Tristy Natasya             

13. Shafa Roihan Vic Arianda             

14. Sofa Azizah Utaminingsih             

15. Tasya Dinda Salsabila             

16. Tsabita Aulia             

17. Wega Anggana Nareswari             

18. Zahratussa’adah             

J. Keberanian siswa dalam praktik 

keterampilan membaca bahasa 

Arab 

5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

1. Aisyah Sarifanisa Mufida             

2. Evita Sari             

3. Fadhila Natha Adriyani             

4. Fara Dina Nur Fauziyah             

5. Fatimah Mujahidah             

6. Marcha Adlzie M. B.             

7. Muthmainnah Imtiyaz             

8. Naily Chasanah             

9. Noorinnazmi Liearya Achya             

10. Putri Indah Ayuningtyas             

11. Rona Alya Salsabila Nur             

12. Saqilla Tristy Natasya             

13. Shafa Roihan Vic Arianda             

14. Sofa Azizah Utaminingsih             

15. Tasya Dinda Salsabila             

16. Tsabita Aulia             

17. Wega Anggana Nareswari             

18. Zahratussa’adah             
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K. Siswa lancar dalam mengartikan 

teks qiro’ah yang sedang 

dipelajari 

5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

1. Aisyah Sarifanisa Mufida             

2. Evita Sari             

3. Fadhila Natha Adriyani             

4. Fara Dina Nur Fauziyah             

5. Fatimah Mujahidah             

6. Marcha Adlzie M. B.             

7. Muthmainnah Imtiyaz             

8. Naily Chasanah             

9. Noorinnazmi Liearya Achya             

10. Putri Indah Ayuningtyas             

11. Rona Alya Salsabila Nur             

12. Saqilla Tristy Natasya             

13. Shafa Roihan Vic Arianda             

14. Sofa Azizah Utaminingsih             

15. Tasya Dinda Salsabila             

16. Tsabita Aulia             

17. Wega Anggana Nareswari             

18. Zahratussa’adah             

L. Siswa tampak paham dan 

mengerti benar informasi yang 

terdapat dalam teks qiro’ah 

yang sedang dipelajari 

5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 

1. Aisyah Sarifanisa Mufida             

2. Evita Sari             

3. Fadhila Natha Adriyani             

4. Fara Dina Nur Fauziyah             

5. Fatimah Mujahidah             

6. Marcha Adlzie M. B.             

7. Muthmainnah Imtiyaz             

8. Naily Chasanah             

9. Noorinnazmi Liearya Achya             

10. Putri Indah Ayuningtyas             

11. Rona Alya Salsabila Nur             

12. Saqilla Tristy Natasya             
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13. Shafa Roihan Vic Arianda             

14. Sofa Azizah Utaminingsih             

15. Tasya Dinda Salsabila             

16. Tsabita Aulia             

17. Wega Anggana Nareswari             

18. Zahratussa’adah             
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LEMBAR UJI EFEKTIVITAS PRODUK 

Nama   :        

Jenis Kelamin :        

Berdasarkan pembelajaran yang telah Anda lalui hari ini, Anda diminta untuk 

memberikan nilai pada masing-masing pertanyaan, sesuai dengan gambaran diri 

anda. Berilah tanda (√) pada pernyataan yang Anda anggap sesuai dengan diri 

Anda. 

Penilaian : 

4 : sangat cepat / tinggi  3 : cepat / tinggi 

2 : agak cepat / tinggi   1 : lambat / rendah 

A. Belajar dengan menggunakan metode lama 

No. Pernyataan 1 2 3 4 

1. Bagaimanakah kecepatan pemahaman Anda terhadap 

teks qiro’ah ketika guru mengajar dengan menggunakan 

metode lama ? 

    

2. Bagaimanakan kreativitas Anda ketika guru mengajar 

dengan menggunakan metode lama ? 

    

3. Bagaimanakah hasil belajar Anda ketika guru mengajar 

dengan menggunakan metode lama ? 

    

B.  Belajar dengan menggunakan metode baru 

No. Pernyataan 1 2 3 4 

1. Bagaimanakah kecepatan pemahaman Anda terhadap 

teks qiro’ah ketika guru mengajar dengan menggunakan 

metode baru ? 

    

2. Bagaimanakan kreativitas Anda ketika guru mengajar 

dengan menggunakan metode baru ? 

    

3. Bagaimanakah hasil belajar Anda ketika guru mengajar 

dengan menggunakan metode baru ? 

    

Kesan : 
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Pesan : 
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