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ABSTRAK 

 

Ahmad, Farhah Khoiriah. 2014. Efektivitas Pendekatan Quantum Learning Tipe 

Card Sort untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Bahasa Arab Siswa 

Kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra 

Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Dr. Zaim El Mubarok, S.Ag.,M.Ag.  

Kata kunci: kemahiran menulis, quantum learning, card sort 

  

Kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran berbahasa yang tujuan 

pembelajarannya cukup sulit tercapai oleh siswa. Salah satu faktornya adalah 

pengemasan pembelajaran yang kurang variatif dan kemahiran ini bersifat 

reseptif. Menurut hasil penelitian awal melalui uji coba soal terhadap kelas VII 

MTs Negeri 1 Banjarnegara menunjukkan hasil yang kurang maksimal. Nilai rata-

rata yang diperoleh hanya 57,67. Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut 

adalah adanya ketidakvariatifan dan ketidaksesuaian penerapan pendekatan 

pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

sehingga memungkinkan terjadinya kejenuhan siswa dalam belajar. Salah satu 

buktinya adalah siswa kesulitan menyusun huruf menjadi kata dan menyusun kata 

yang telah dihafalkan menjadi kalimat. Selain itu, 70% siswa berasal dari Sekolah 

Dasar yang notabene tidak ada mata pelajaran bahasa Arab. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan 

pendekatan quantum learning tipe card sort untuk meningkatkan kemahiran 

menulis bahasa Arab siswa kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 

2013/2014? dan 2) Bagaimana efektivitas pendekatan quantum learning tipe card 

sort dalam meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab siswa kelas VII MTs 

Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014?. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui penerapan dan efektivitas pendekatan quantum learning tipe 

card sort untuk meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab siswa kelas VII 

MTs Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014. 

Jenis dan desain penelitian ini adalah kuantitatif dan kuasi eksperimen 

dengan pola nonequivalent control group design (pretest-posttest yang tidak 

ekuivalen). Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan nontes. Instrumen tes 

yang digunakan berupa tes uraian dan non tes berupa angket dan dokumentasi. 

Berdasarkan data penelitian yang dihimpun, 92,31% siswa mengaku 

penerapan pendekatan quantum learning tipe card sort efektif meningkatkan 

kemahiran menulis bahasa Arab dan 61,54% siswa menyatakan senang dengan 

pembelajaran ini. Peningkatan yang signifikan terjadi pada hasil pretest-posttest 

kelompok eksperimen yang diberi treatment. Hal itu bila dengan dibandingkan 

kelompok kontrol yang tidak diberi treatment. Perolehan nilai rata-rata pada 

kelompok eksperimen dari pretest ke posttest meningkat hingga 21,56 poin, yaitu 

dari 59,82 meningkat 81,38. Adapun nilai rata-rata pada siswa kelompok kontrol 

dari pretest ke posttest meningkat 14,17 poin saja, yaitu dari 57,71 meningkat 

menjadi 71,88. 



 
 

 
 

x 

DAFTAR ISI 

 

 Halaman 

HALAMAN JUDUL  ..................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................  iii 

PERNYATAAN   ........................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................................  v 

KATA PENGANTAR  ................................................................................  vi 

ABSTRAK  ..................................................................................................  ix 

DAFTAR ISI  ..............................................................................................  x 

DAFTAR TABEL .......................................................................................  xv 

DAFTAR GAMBAR DAN ATAU DIAGRAM  ........................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN  ..............................................................................  xvii 

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................  1  

1.1 Latar Belakang  ...........................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah .......................................................................  7 

1.3 Tujuan Penelitian .........................................................................  7 

1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................  8 

 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI   ....................  10 

2.1 Kajian Pustaka  ...........................................................................  10 

2.2 Landasan Teori ...........................................................................  16 



 
 

 
 

xi 

2.2.1 Quantum Learning .............................................................  16 

2.2.1.1 Ciri-ciri Quantum Learning ......................................  19 

2.2.1.2 Prinsip-prinsip Quantum Learning ............................  20 

2.2.1.3 Tujuan dan Manfaat Quantum Learning ...................  23 

2.2.1.4 Keunggulan dan Kelemahan Quantum Learning .......  24 

2.2.1.5 Tipe-tipe Quantum Learning ....................................  26 

2.2.2 Card Sort ...........................................................................  34 

2.2.2.1 Manfaat dan Tujuan Card Sort..................................  35 

2.2.2.2 Komponen-komponen Card Sort ..............................  37 

2.2.2.3 Prinsip-prinsip Card Sort ..........................................  39 

2.2.2.4 Keunggulan dan Kelemahan Card Sort .....................  40 

2.2.2.5 Langkah-langkah Penerapan Card Sort .....................  41 

2.2.3 Kemahiran Menulis Bahasa Arab .......................................  44 

2.2.3.1  Kategori Kemahiran Menulis ...................................  45 

2.2.3.2 Tahap-tahap Latihan Menulis ...................................  47 

2.2.3.3 Tes dan Indikator Penilaian Kemahiran Menulis .......  49 

 

BAB III  METODE PENELITIAN ... .......................................................  53 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian .........................................................  53 

3.2 Variabel Penelitian .....................................................................  57 

3.2.1 Variabel Bebas  .................................................................  58 

3.2.2 Variabel Terikat  ................................................................  58 

 



 
 

 
 

xii 

3.3 Sumber Data  ..............................................................................  59 

3.3.1 Populasi  ............................................................................  59 

3.3.2 Sampel ..............................................................................  60 

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian  ......................................................  61 

3.4.1 Lokasi Penelitian  ..............................................................  61 

3.4.2 Waktu Penelitian  ..............................................................  61 

3.5 Instrumen Penelitian  ..................................................................  62 

3.5.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  ........................  62 

3.5.2 Pretest dan Posttest ...........................................................  64 

3.5.2.1 Pretest ......................................................................  65 

3.5.2.2 Posttest .....................................................................  65 

3.5.3 Pedoman Angket atau Kuesioner (Questionnaires)  ...........  66 

3.5.3.1 Lembar Angket Tebuka  ...........................................  66 

3.5.3.2 Lembar Angket Tertutup ..........................................  66 

3.6 Hipotesis.....................................................................................  67 

3.7 Teknik Pengumpulan Data  .........................................................  68 

3.7.1 Tes  ...................................................................................  68 

3.7.2 Non Tes (Bukan Tes)  ........................................................  69 

3.7.2.1 Angket atau Kuesioner (Questionnaires)  .................  69 

3.7.2.2 Dokumentasi  ...........................................................  70 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes  ..............................  70 

3.8.1 Validitas Isi Instrumen .......................................................  71 

3.8.2 Uji Reliabilitas Instrumen ..................................................  71 



 
 

 
 

xiii 

 

3.9 Teknik Analisis Data  .................................................................  72 

3.9.1 Uji Kesamaan Dua Varians (Homogenitas)  .......................  74 

3.9.2 Menghitung Data Menggunakan Uji T-Test .......................  75 

 

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ..........................  77 

4.1 Penerapan Model Quantum Learning Tipe Card Sort ..................  77 

4.1.1 Hasil Perhitungan Angket Terbuka  ...................................  78 

4.1.2 Hasil Perhitungan Angket Tertutup ....................................  79 

4.2 Peningkatan Kemahiran Menulis Siswa  ......................................  82 

4.2.1 Uji Coba Soal Instrumen Tes  ............................................  83 

4.2.1.1 Uji Validitas Isi Pretest dan Posttest Kelompok Uji  .  

Coba  Soal Instrumen Tes  ........................................  83 

4.2.1.2 Uji Reliabilitas Pretest dan Posttest Kelompok Uji  ..  

Coba  Soal Instrumen Tes  ........................................  85 

4.2.2 Uji Homogenitas  ...............................................................  90 

4.2.3 Tabulasi Data Hasil Tes   ...................................................  93 

4.2.3.1 Kelompok Eksperimen  ............................................  94 

4.2.3.2 Kelompok Kontrol  ...................................................  97 

4.2.3.3 Perbandingan Nilai Pretest-posttest Kelompok  ........  

Eksperimen dan Kelompok Kontrol ..........................  101 

4.2.4 Uji Hipotesis  .....................................................................  103 

 



 
 

 
 

xiv 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  ............................................................  106 

5.1 Simpulan  ...................................................................................  106 

5.2 Saran  .........................................................................................  107 

DAFTAR PUSTAKA  .................................................................................  110 

LAMPIRAN ................................................................................................  114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

xv 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel  Halaman 

2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya  ......................  14 

2.2 Prinsip-prinsip Quantum Learning  .........................................................  20 

2.3 Tabel Pedoman Penilaian/Penentuan dan Deskripsi Kriteria Tes  ............  

Kemahiran Menulis Bahasa Arab  ..........................................................  52 

3.1  Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator Mata Pelajaran 

Bahasa Arab Kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara Tema 62  ..........   األطزج 

4.1  Kesimpulan Hasil Perhitungan Angket Tertutup  ....................................  79 

4.2  Hasil Analisis Validitas Isi Pretest  ........................................................  82 

4.3  Hasil Analisis Validitas Isi Posttest  .......................................................  82 

4.4  Nilai Pretest-posttest Kelompok Eksperimen  ........................................  94 

4.5  Prosentase Hasil Penelitian Pretest Kelompok Eksperimen  ...................  95 

4.6  Prosentase Hasil Penelitian Posttest Kelompok Eksperimen  ..................  96 

4.7  Nilai Pretest-posttest Kelompok Kontrol  ...............................................  97 

4.8  Prosentase Hasil Penelitian Pretest Kelompok Kontrol  ..........................  98 

4.9  Prosentase Hasil Penelitian Posttest Kelompok Kontrol  ........................  100 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

xvi 

DAFTAR GAMBAR DAN ATAU DIAGRAM 

 

 

Gambar Halaman 

3.1  Ilustrasi Pola Nonequivalent (pretest and posttest)Control Group  ..........  

Design ...................................................................................................  54 

3.2  Paradigma Sederhana dari Penelitian  .....................................................  59 

4.1  Prosentase Pretest Kelompok Eksperimen  .............................................  96 

4.2  Prosentase Posttest Kelompok Eksperimen  ...........................................  97 

4.3  Prosentase Pretest Kelompok Kontrol  ...................................................  99 

4.4  Prosentase Posttest Kelompok Kontrol ...................................................  101 

4.5  Diagram Garis (Grafik) Pretest-posttest Kelompok Eksperimen dan ......  

Kelompok Kontrol  ................................................................................  102 

4.6  Kurva Peningkatan Kemahiran Menulis Bahasa Arab Kelompok  ..........  

Eksperimen dengan Kelompok Kontrol  .................................................  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

xvii 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran          

1. RPP (Pretest) Kelompok Kontrol dan Kelompok Eksperimen  

2. RPP (Postest) Kelompok Kontrol    

3. RPP (Postest) Kelompok Eksperimen 

4. Penjabaran Bentuk Tes Pretest Kelompok Eksperimen dan Kelompok 

Kontrol 

5. Penjabaran Bentuk Tes Posttest Kelompok Eksperimen dan Kelompok 

Kontrol 

6. Pedoman Angket Terbuka Kelompok Eksperimen 

7. Pedoman Angket Tertutup Kelompok Eksperimen 

8. Tabel Prosentase Hasil Perhitungan Angket Terbuka 

9. Tabel Hasil Perhitungan dan Tabel Prosentase Hasil Perhitungan Angket 

Tertutup 

10. Tabel Penolong Uji Reliabilitas Pretest Uji Coba Soal Instrumen Tes (Kelas 

VII A) 

11. Tabel Penolong Uji Reliabilitas Posttest Uji Coba Soal Instrumen Tes 

(Kelas VII A) 

12. Tabel Penolong Uji Homogenitas Pretest-posttest Kelompok Eksperimen 

13. Tabel Penolong Uji Homogenitas Pretest-posttest Kelompok Kontrol 

14. Tabel Penolong Perhitungan Uji Hipotesis Menggunaakan Uji T-Test 

Kelompok Eksperimen 



 
 

 
 

xviii 

15. Tabel Penolong Perhitungan Uji Hipotesis Menggunaakan Uji T-Test 

Kelompok Kontrol 

16. Silabus 

17. Daftar dan Presensi Siswa Kelas VII A (Kelompok Uji Coba Soal Pretest-

posttest)  

18. Daftar dan Presensi Siswa Kelas VII B (Kelompok Eksperimen)  

19. Daftar dan Presensi Siswa Kelas VII E (Kelompok Kontrol)  

20. Nilai Pretest Kelompok Eksperimen 

21. Nilai Pretest Kelompok Kontrol  

22. Nilai Posttest Kelompok Eksperimen  

23. Nilai Posttest Kelompok Kontrol 

24. Dokumentasi Penelitian 

25. Surat Pengangkatan Dosen Pembimbing 

26. Surat Izin Penelitian 

27. Surat Keterangan Penelitian 

28. Surat Ujian Skripsi 

29. Biodata Peneliti  

 

 

 

 

 

 



1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 

siswa melalui kegiatan pengajaran sehingga ia dapat berkembang secara 

sempurna. Ada dua buah konsep yang berkaitan dengan kependidikan, yaitu 

belajar (learning) dan pembelajaran  (intruction). Konsep belajar berakar 

pada pihak siswa sedangkan konsep pembelajaran berakar pada pihak guru 

(Sapri 2008:1). 

Dalam pembelajaran terjadi interaksi antara guru dan siswa. Interaksi 

tersebut diperoleh dengan cara guru melakukan sebuah aktivitas yang 

membawa siswa ke arah tujuan, sementara siswa melakukan serangkaian 

kegiatan yang telah direncanakan oleh guru agar terarah pada tujuan yang 

ingin dicapai.  

Pembelajaran substansinya adalah kegiatan mengajar yang dilakukan 

secara maksimal oleh seorang guru agar siswa yang ia ajari tertentu 

melakukan kegiatan belajar dengan baik. Dengan kata lain pembelajaran 

adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan kegiatan belajar 

materi tertentu yang kondusif untuk mencapai tujuan (Hermawan 2011:32). 

Menurut RC Rifa'i dan Anni (2009:194) bila pembelajaran tersebut, ditinjau 

dari pendekatan sistem, maka dalam prosesnnya akan melibatkan berbagai 

komponen. Komponen-komponen tersebut adalah: tujuan, subjek belajar, 
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materi pelajaran, strategi, model, pendekatan, metode, media, evaluasi dan 

penunjang.  

Salah satu komponen pembelajaran adalah strategi pembelajaran. 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Dalam penerapan strategi pembelajaran guru perlu memilih 

model-model dan pendekatan yang tepat, metode mengajar yang sesuai dan 

teknik-teknik mengajar yang menunjang pelaksanaan mengajar. Untuk 

menentukan strategi pembelajaran yang tepat guru mempertimbangkan akan 

tujuan, karakteristik siswa, materi pelajaran dan sebagainya agar strategi 

pembelajaran tersebut dapat berfungsi maksimal (RC Rifa'i dan Anni 

2009:196).  

Berbicara mengenai pendekatan pembelajaran, para ahli memandang 

pendekatan (approach) dalam proses pembelajaran sebagai seperangkat 

asumsi yang paling berkaitan, yang bersangkutan dengan hakikat mengajar 

dan hakikat belajar. Lebih lanjut, pendekatan bisa diartikan sebagai cara 

pandang filosofis terhadap sebuah objek tertentu yang dipercayai dan 

diyakini kebenarannya tanpa harus dibuktikan lagi kebenarannya. 

Berdasarkan pengertian ini, pendekatan itu bersifat aksiomatis, artinya tidak 

perlu dibuktikan lagi kebenarannya yang fungsi utamanya adalah 

mendeskripsikan hakikat apa yang akan diajarkan (Abidin 2012:19-20).  

Penggunaan pendekatan secara arif dan bijaksana dalam suatu proses 

pembelajaran merupakan keharusan bagi setiap guru. Pandangan guru 
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tentang pembelajaran dan proses belajar sangat menentukan sikap dan 

perbuatannya dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran (Abidin 

2012:22). Terdapat lima macam pendekatan pembelajaran yang biasa 

diterapkan dalam proses kegiatan pembelajaran yaitu pendekatan Quantum 

atau Quantum Learning (QL), pendekatan kooperatif atau Cooperative 

Learning (CL), PAIKEM, pendekatan berbasis masalah atau Problem Based 

Learning (PBL), dan pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and 

Learning (CTL) (Effendy 2009:190-199). 

Quantum learning merupakan salah satu pendekatan pembelajaran 

yang sering digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Quantum 

learning adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti 

efektif untuk semua umur (DePorter 2007:15). Langkah-langkah yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran melalui konsep quantum learning dengan 

cara: (1) kekuatan Ambak yaitu motivasi yang didapat dari pemilihan secara 

mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan, (2) penataan 

lingkungan belajar, (3) memupuk sikap juara, (4) bebaskan gaya belajarnya, 

5) membiasakan mencatat, (6) membiasakan membaca, (7) jadikan anak 

lebih kreatif, dan (8) melatih kekuatan memori (Hidayat 2010:70). Salah 

satu tipe atau macam dari pendekatan ini adalah card sort. 

Card sort merupakan teknik pembelajaran aktif yang digunakan untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui pemberian tugas terkait 

dengan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta atau menilai informasi yang 

dilakukan dalam kelompok kecil siswa melalui cara yang menyenangkan 
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dengan menggunakan fasilitas kartu. Gerakan fisik yang ada didalamnya 

dapat membantu menghilangkan kejenuhan siswa selama pembelajaran 

(Widiastuti 2010:3).  

Card sort ini dapat diterapkan apabila guru hendak menyajikan materi 

atau topik pembelajaran yang memiliki bagian-bagian atau kategori yang 

luas. Caranya guru menuliskan materi dan bagian-bagiannya ke dalam 

kertas karton secara terpisah. Kertas diacak dan setiap siswa dipersilakan 

mengambil satu kertas kemudian mencari pasangan siswa lain dalam 

kelompok berdasarkan kategori yang tertulis. Jika seluruh siswa sudah dapat 

menemukan pasangannya berdasarkan kategori yang tepat, mintalah mereka 

berjajar secara urut kemudian salah satu menjelaskan kategori kelompoknya 

(Marno dan Idris 2009:157). Jika dilihat dari deskripsi singkat langkah-

langkahnya, card sort sangat cocok diterapkan oleh guru pada saat 

menjelaskan materi di kelas karena dapat membantu meminimalisir adanya 

kesulitan dan kejenuhan saat kegiatan pembelajaran.  

Kemahiran menulis pada mata pelajaran bahasa Arab merupakan salah 

satu kemahiran berbahasa yang tujuan pembelajarannya cukup sulit tercapai 

oleh siswa. Salah satu faktornya adalah pengemasan pembelajaran yang 

kurang variatif dan kemahiran ini bersifat reseptif yang artinya siswa tidak 

terlalu banyak dilibatkan secara aktif dan ekspresif saat proses 

pembelajaran.    

Mata pelajaran bahasa Arab selalu identik dengan sekolah-sekolah 

yang bernaung pada Kementerian Agama yang meliputi Madrasah 
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Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (selanjutnya disingkat MTs) dan 

Madrasah Aliyah (MA). MTs Negeri 1 Banjarnegara yang terletak di Jalan 

Raya Semampir nomor 1 Banjarnegara merupakan lembaga pendidikan 

formal yang bercirikan agama islam di Kabupaten Banjarnegara. 

Sebagaimana lembaga pendidikan formal lainnya, MTs Negeri 1 

Banjarnegara juga menyelenggarakan sistem dan pola pembelajaran yang 

mengacu kepada undang-undang sistem pendidikan nasional, baik dalam hal 

mekanisme proses belajar mengajar, maupun dalam penggunaan model 

pembelajaran, materi pembelajaran dan lain-lain termasuk dalam penerapan 

dan pembentukan karakter pada siswa. Selain itu MTs Negeri 1 

Banjarnegara sangat mengedepankan terwujudnya generasi islami, cerdas 

dan peduli. 

Menurut hasil penelitian awal melalui uji coba soal yang telah 

dilakukan oleh peneliti memperlihatkan bahwa hasil uji coba yang 

dilakukan terhadap kelas VII menunjukkan hasil yang kurang maksimal. 

Nilai rata-rata yang diperoleh hanya 57,67, artinya masih jauh dari Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 70. Soal uji coba 

berupa lima soal uraian pembelajaran kemahiran menulis bahasa Arab 

berbentuk perintah untuk membuat kalimat yang sempurna dari mufrādat 

yang disediakan tentang األطزج. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut baik dari sudut pandang guru maupun siswa, antara lain dari guru 

adanya ketidakvariatifan dan kurangnya khazanah akan pendekatan 

pembelajaran atau ketidaksesuaian penerapan pendekatan pembelajaran 
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yang akan dilakukan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

sehingga memungkinkan terjadinya kejenuhan siswa dalam belajar 

(kurangnya motivasi dan semangat belajar siswa). Salah satu buktinya 

adalah siswa kesulitan menyusun huruf menjadi sebuah kata dan menyusun 

kata yang telah dihafalkan menjadi kalimat. Adapun dari siswa sendiri 

antara lain background sekolah asal siswa yang hampir 70% berasal dari 

Sekolah Dasar (SD) yang notabene tidak ada mata pelajaran bahasa Arab. 

Melihat kenyataan tersebut, salah satu yang ditawarkan peneliti 

sebagai variasi alternatif pendekatan pembelajaran bahasa Arab adalah 

dengan menerapkan pendekatan quantum learning tipe card sort untuk 

meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab siswa kelas VII MTs Negeri 

1 Banjarnegara. Melalui pendekatan pembelajaran ini, diharapkan guru 

dapat membiasakan siswa untuk belajar nyaman dan menyenangkan 

sehingga membantu menghilangkan kejenuhan siswa selama pembelajaran 

dan tujuan pembelajaran bahasa Arab, khususnya kemahiran menulis akan 

tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Untuk 

subjek penelitian, peneliti memilih siswa kelas VII B dan VII E MTs Negeri 

1 Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014 berdasarkan diskusi antara peneliti 

dengan guru yang lebih mengetahui kompetensi siswa-siswanya. Tujuannya  

untuk membuktikan/mengetahui keefektivan pendekatan quantum learning 

tipe card sort untuk meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab siswa.  
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Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti memilih judul “Efektivitas 

Pendekatan Quantum Learning Tipe Card Sort untuk Meningkatkan 

Kemahiran Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas VII Mts Negeri 1 

Banjarnegara Tahun Ajaran 2013/2014”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.   

1. Bagaimana penerapan pendekatan quantum learning tipe card sort 

untuk meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab siswa kelas VII 

MTs Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana efektivitas pendekatan quantum learning tipe card sort 

dalam meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab siswa kelas VII 

MTs Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan maka tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan pendekatan quantum learning tipe card 

sort untuk meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab siswa kelas 

VII MTs Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014.  
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2. Untuk mengetahui efektivitas pendekatan quantum learning tipe card 

sort dalam meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab siswa kelas 

VII MTs Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat secara 

teoretis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran tentang variasi alternatif pendekatan pembelajaran bahasa Arab 

bagi pembelajaran kemahiran menulis bahasa Arab melalui penerapan 

pendekatan quantum learning tipe card sort dan untuk menambah khazanah 

ilmu pengetahuan khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian eksperimen ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

guru, siswa, sekolah dan peneliti. 

a. Manfaat bagi guru 

Penelitian ini dapat dijadikan alternatif pemilihan strategi dalam 

peningkatan pembelajaran kemahiran menulis bahasa Arab. 

b. Manfaat bagi siswa 

1) Meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab melalui pendekatan 

quantum learning tipe card sort.  
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2) Memberikan pengalaman baru terhadap pendekatan pembelajaran 

quantum learning tipe card sort sehingga akan meningkatkan 

kemahiran  menulis bahasa Arab. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Memberikan motivasi terhadap upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran dan mutu pendidikan. 

d. Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan 

tentang penggunaan pendekatan quantum learning tipe card sort dalam 

meningkatkan kemahiran menulis siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan membahas kajian pustaka dan landasan teori. Kajian 

pustaka adalah penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya 

yang relevan dengan penelitian ini. Adapun landasan teori ini adalah teori-teori 

yang mendukung dengan penelitian ini. Landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini mencakup (1) quantum learning, (2) tipe card sort dan (3) 

kemahiran menulis bahasa Arab.  

 

2.1 Kajian Pustaka 

Pustaka yang mendasari penelitian ini yaitu hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian yang 

berkaitan tentang quantum learning dan card sort sudah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya oleh Putri (2008), Rosyidi (2009) 

dan Ariyani (2011).  

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2008) dengan judul 

Implementasi Pendekatan Quantum Learning sebagai Upaya 

Meminimalisasi Miskonsepsi Bioteknologi di SMA Negeri 8 Surakarta 

menunjukkan bahwa: (1) penggunaan quantum learning dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran materi bioteknologi dan (2) 

penggunaan quantum learning dapat meminimalisasi miskonsepsi pada 

materi bioteknologi di SMA Negeri 8 Surakarta.  
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Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Putri dengan penelitian ini 

terletak pada strategi pembelajaran yang digunakan yaitu tentang quantum 

learning. Subjek penelitian Putri siswa SMA Negeri 8 Surakarta sedangkan 

subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas VII B (sebagai 

kelompok eksperimen) dan kelas VII E (sebagai kelompok kontrol). Desain 

penelitian Putri menggunakan desain penelitian tindakan kelas/Classroom 

Action Research (CAR), sedangkan pada penelitian ini menggunakan desain 

penelitian kuasi eksperimen dengan pola nonequivalent control group 

design (pretest-posttest yang tidak ekuivalen).  

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi (2009) dengan judul Pengaruh 

Model Pembelajaran Quantum Learning dengan Software Computer 

Algebraic System terhadap Prestasi Belajar Matematika ditinjau dari 

motivasi belajar siswa SMA Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa: (1) 

penggunaan model pembelajaran quantum learning denganSoftware 

Computer Algebraic System lebih baik dari pada model pembelajaran 

strukturalistik pada prestasi belajar siswa, (2) prestasi belajar siswa yang 

mempunyai motivasi tinggi lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang 

motivasi sedang atau rendah dan prestasi belajar siswa yang mempunyai 

motivasi sedang lebih baik dari pada prestasi belajar siswa yang mempunyai 

motivasi rendah dan (3) pada masing-masing klasifikasi motivasi siswa, 

model pembelajaran quantum learning dengan Software Computer 

Algebraic System lebih baik dari pada model pembelajaran strukturalistik 

pada prestasi belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis 
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dua jalan dengan taraf signifikan α= 5%, yang menunjukkan pula bahwa: (1) 

ada pengaruh penggunaan model pembelajaran quantum learning dengan 

Software Computer Algebraic System (CAS) terhadap hasil belajar 

trigonometri siswa kelas X SMA Negeri di Sragen (Fa= 6,73 > 3,84 = F(a,p-

1,N-p.qa)= F(0,05;1;227), (2) ada pengaruh motivasi terhadap prestasi 

belajar trigonometri siswa kelas X SMA di Sragen ((Fa= 4,28 > 3,00 = 

F(a,q-1,N-p.qa)= F(0,05;2;227) dan (3) tidak ada interaksi antara 

pendekatan pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar trigonometri siswa kelas X SMA Negeri di Sragen ((Fa= 0,78 > 

3,00= F(a,(p-1)(q-1),N-p.qa)= F(0,05;2;227)).  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi dengan penelitian 

ini terletak pada strategi pembelajaran yang digunakan yaitu tentang 

quantum learning dan tergolong ke dalam desain penelitian eksperimen 

semu/kuasi eksperimen. Perbedaannya terdapat pada tipe/teknik yang 

digunakan, yaitu menggunakan Software Computer Algebraic System 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan quantum learning 

tipe card sort. Populasi penelitian Rosyidi adalah seluruh siswa kelas X di 

Kabupaten Sragen, sedangkan pada penelitian ini populasi penelitiannya 

adalah siswa kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara. Pengambilan sampel 

oleh Rosyidi dilakukan secara sampling random stratifikasi (stratified 

cluster random sampling) sedangkan pada penelitian ini tidak dilakukan 

pengambilan sampel secara random atau acak. Penelitian Rosyidi 
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menggunakan instrumen tes pilihan ganda, sedangkan pada penelitian ini 

instrumen yang digunakan adalah pretest dan posttest berbentuk soal uraian.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyani (2011) dengan judul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Bahasa Arab dengan Model 

Pembelajaran Quantum Teaching Teknik Tandur pada Siswa Kelas VII 

SMP Islam Moga Kabupaten Pemalang menunjukkan hasil yang baik. Hasil 

belajar siswa meningkat sebesar 22,50%.  

Relevansi penelitian yang dilakukan Ariyani ini terletak pada tujuan 

peningkatan kemahiran menulis bahasa Arab yang ingin dicapai oleh 

peneliti. Perbedaannya terdapat pada tipe/teknik yang diterapkan yaitu 

menggunakan model pembelajaran quantum teaching teknik tandur, 

pembelajaran lebih berorientasi kepada guru dan subjek penelitian pada 

siswa kelas VII SMP Islam Moga Kabupaten Pemalang. Sedangkan 

tipe/teknik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

quantum learning tipe card sort, pembelajaran lebih berorientasi kepada 

siswa dan subjek penelitian pada siswa kelas VII MTs Negeri 1 

Banjarnegara. Desain penelitian Ariyani menggunakan desain penelitian 

tindakan kelas, sedangkan desain penelitian ini menggunakan desain 

penelitian kuasi eksperimen dengan pola nonequivalent control group 

design (pretest-posttest yang tidak ekuivalen).  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

yang sedang dikembangkan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan 
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dengan penelitian-penelitian tersebut. Adapun perbedaan dan persamaannya 

dapat dilihat pada tabel berikut.  

 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian 

Sebelumnya 

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1.  Implementasi Pendekatan  

Quantum Learning sebagai 

Upaya Meminimalisasi 

Miskonsepsi Bioteknologi 

di SMANegeri 8 Surakarta 

oleh Kuncoro Putri tahun 

2008 

Strategi pembelajaran 

yang digunakan yaitu 

tentang pendekatan 

quantum learning 

Subjek penelitian: siswa 

SMA Negeri 8 Surakarta  

Desain penelitian: desain 

penelitian tindakan 

kelas/Classroom Action 

Research (CAR) 

2.  Pengaruh Model 

Pembelajaran Quantum 

Learning dengan Software 

Computer Algebraic 

System terhadap Prestasi 

Belajar Matematika 

ditinjau dari motivasi 

belajar siswa SMA 

Kabupaten Sragen oleh 

Natsir Rosyidi tahun 2009 

 

Strategi pembelajaran 

yang digunakan yaitu 

tentang quantum 

learning 

Desain penelitian: 

desain penelitian 

eksperimen semu/kuasi 

eksperimen 

Tipe/teknik yang 

digunakan: menggunakan 

Software Computer 

Algebraic System 

Populasi penelitian: 

seluruh siswa kelas X di 

Kabupaten Sragen, 

Pengambilan sampel 

dilakukan secara sampling 

random stratifikasi 

(stratified cluster random 

sampling) dan 

menggunakan instrumen 

tes pilihan ganda 
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Lanjutan Tabel 2.1  

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

3. Peningkatan Keterampilan 

Menulis Bahasa Arab 

dengan Model 

Pembelajaran Quantum 

Teaching Teknik Tandur 

pada Siswa Kelas VII 

SMP Islam Moga 

Kabupaten Pemalang oleh 

Vera Strisly Budi Ariyani 

tahun 2011 

 

Strategi pembelajaran 

yang digunakan yaitu 

tentang pembelajaran 

quantum  

Tujuan peningkatan 

kemahiran menulis 

yang ingin dicapai oleh 

peneliti 

 

Tipe/teknik yang 

diterapkan yaitu 

menggunakan model 

pembelajaran quantum 

teaching teknik tandur 

Pembelajaran lebih 

berorientasi kepada guru 

Subjek penelitian: siswa 

kelas VII SMP Islam 

Moga Kabupaten 

Pemalang  

Desain penelitian: desain 

penelitian tindakan kelas 

 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian yang sedang dikembangkan 

dalam skripsi ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Skripsi ini mengkaji 

khusus tentang efektivitas pendekatan quantum learning tipe card sort 

untuk meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab siswa kelas VIIMTs 

Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014. 

Fokus penelitian ini adalah keefektifan pendekatan quantum learning 

tipe card sort terhadap peningkatan kemahiran menulis siswa kelas VII MTs 

Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014 setelah menerapkan 

pendekatan quantum learning tipe card sort pada pembelajaran bahasa 

Arab. 

Subjek penelitian ini ditujukan kepada siswa kelas VII B (sebagai 

kelompok eksperimen) dan kelas VII E (sebagai kelompok kontrol) MTs 

Negeri 1 Banjarnegara dengan menggunakan desain penelitian kuasi 

eksperimen yang berpola nonequivalent control group design (pretest-
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posttest yang tidak ekuivalen). Melalui pendekatan quantum learning tipe 

card sort diharapkan guru dapat membiasakan siswa untuk belajar 

kemahiran menulis bahasa Arab secara aktif, komunikatif, nyaman, dan 

menyenangkan sehingga membantu menghilangkan kejenuhan siswa selama 

pembelajaran dan tujuan pembelajaran kemahiran menulis bahasa bahasa 

Arab akan tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan yang 

diharapkan.  

 

2.2 Landasan Teori 

Penelitian ini memanfaatkan teori yang meliputi konsep-konsep 

tentang (1) quantum learning, (2) tipe card sort dan (3) kemahiran menulis 

bahasa Arab. 

2.2.1 Quantum Learning 

Menurut terjemahan buku Quantum Learning: Unleashing the Genius 

in You karya Bobbi DePorter bersama Mike Hernacki, quantum learning ini 

berakar dari upaya Dr. Georgi Lozanov, seorang pendidik berkebangsaan 

Bulgaria yang bereksperiman dengan apa yang disebutnya sebagai 

“suggestology” atau “suggestopedia”. Prinsipnya adalah bahwa sugesti 

dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar dan setiap detail apapun 

memberikan sugesti positif atau negatif (DePorter dan Hernacki 2006:14). 

Tokoh utama dibalik quantum learning adalah Bobbi DePorter. Dia 

perintis, pencetus dan pengembang utama quantum learning. Sejak tahun 

1982 DePorter mematangkan dan mengembangkan gagasan quantum 
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learning di SuperCamp. Dengan dibantu oleh teman-temannya, terutama 

Eric Jansen, Greg Simmons, Mike Hernacki, Mark Reardon dan Sarah 

Singer Nouric, DePorter secara terprogram dan terencana menguji coba 

gagasan-gagasan quantum learning kepada para remaja di SuperCamp 

selama tahuan awal 1980-an. DePorter menjelaskan bahwa quantum 

learning dibangun berdasarkan pengalaman dan penelitian terhadap 2.500 

siswa dan sinergi pendapat ratusan guru di SuperCamp untuk membantu 

meningkatkan keberhasilan hidup dan karir para remaja di rumah. Quantum 

learning merupakan kiat, petunjuk, strategi dan seluruh proses belajar yang 

dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar 

sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat 

(http://www.slideshare.net).  

Quantum learning juga diartikan sebagai pengubahan belajar yang 

meriah dengan segala nuansanya, yang menyertakan segala kaitan, interaksi 

dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar serta berfokus pada 

hubungan dinamis dalam lingkungan kelas-interaksi yang mendirikan 

landasan dalam rangka untuk belajar (DePorter dan Hernacki dalam Wena 

2009:161).   

Filosofi dari quantum learning adalah agar pembelajaran menjadi 

efektif, dengan kondisi belajar yang harus menyenangkan (the condition 

should be fun). Dengan kondisi yang menyenangkan, siswa akan dapat 

melakukan aktivitas belajarnya dengan baik. Konsep quantum learning akan 

selalu bertentangan dengan praktik pembelajaran yang membonsai siswa. 

http://www.slideshare.net/lizawi2n/quantum-learning
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Quantum learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran dengan daya 

kreativitas dan akselerasi potensi yang sangat menakjubkan. Dalam waktu 

relatif singkat, dengan menggunakan teknik-teknik canggih siswa dapat 

melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh banyak orang. Untuk 

melakukan pembelajaran dengan pendekatan quantum learning, seorang 

guru harus memahami diferensiasi individu siswa. Perbedaan individu ini 

akan dengan sendirinya menimbulkan the fresh zona atau zona nyaman bagi 

siswa. Zona nyaman tersebut dalam terminologi quantum learning dikenal 

dengan sebutan “modalitas/gaya belajar siswa” (Baharuddin dan Makin 

2007:230-231).  

Quantum learning bersandar pula pada suatu konsep yang lain yaitu 

“bawalah dunia siswa ke dunia guru, dan antarkan dunia guru ke dunia 

siswa”. Hal ini berarti bahwa langkah pertama seorang guru dalam kegiatan 

proses belajar mengajar adalah memahami atau memasuki dunia siswa, 

sebagai bagian kegiatan pembelajaran. Tindakan ini akan memberi 

peluang/izin pada guru untuk memimpin, menuntun dan memudahkan 

kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar. Kegiatan ini dilakukan 

dengan cara mengaitkan apa yang akan diajarkan guru dengan sebuah 

peristiwa, pikiran, atau perasaan yang diperoleh dari kehidupan rumah, 

sosial, atletik, musik, seni, rekreasi atau akademis siswa (DePorter, Reardon 

dan Nourie dalam Wena 2009:161). Setelah kaitan itu terbentuk, siswa 

dapat dibawa ke dunia guru, dan memberi siswa pemahaman tentang isi 

pembelajaran. Pada tahap ini rincian isi pembelajaran dijabarkan.  
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa quantum learning merupakan sebuah pendekatan pembelajaran 

kreatif yang menyertakan segala kaitan, interaksi dan perbedaan dengan 

memaksimalkan momen dalam aktivitas belajar sehingga membuat aktivitas 

belajar itu sendiri sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat.  

 

2.2.1.1 Ciri-ciri Quantum Learning 

Secara garis besar pembelajaran yang menggunakan quantum learning 

menurut DePorter dan Hernacki (2010:2-10) dalam prinsip dan metode 

quantum learning menunjukkan ciri-ciri:  

1. Terdapat tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar 

mengajar yaitu keterampilan akademis, prestasi fisik dan keterampilan 

dalam hidup. 

2. Mendekati materi-materi yang diajarkan sebagai pengalaman 

menyeluruh, bukan sekadar “materi” yang harus dicerna dan 

dimuntahkan kembali.  

3. Menjadikan pengalaman belajar dapat diterapkan pada kehidupan 

nyata, bukan semata-mata bersifat akademis/teoretis. 

4. Menciptakan program/kegiatan dengan mengkombinasikan 

penumbuhan rasa percaya diri, keterampilan belajar dan kemampuan 

berkomunikasi dalam suatu lingkungan yang efektif, penting, aman, 

nyaman dan menyenangkan.  
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5. Adanya pembentukan lingkungan emosional bagi siswa baik akal, 

fisik dan emosi/pribadi. 

6. Mengajarkan para siswa tentang keterampilan how-to-learn. 

7. Membentuk siswa yang sehat dan bahagia.  

8. Adanya beberapa pergeseran paradigma untuk mematahkan mitos 

“aku tak bisa” pada siswa yang membuat mereka mundur dalam 

belajarnya.  

Berdasarkan penjelasan di atas, pada hakikatnya ciri utama dari 

quantum learning adalah mengorkestrasi proses belajar-mengajar agar siswa 

dapat belajar dengan perasaan aman, nyaman dan menyenangkan. Maka dari 

itu, pendekatan ini bisa dan sebaiknya diterapkan di semua jenjang 

pendidikan. Selain itu, yang paling penting adalah pembelajaran ini bersifat 

student oriented, sehingga memicu terjadinya pembelajaran yang aktif serta 

proses pembelajarannya mengutamakan pengalaman nyata dari siswa yang 

diharapkan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran tercapai dengan 

baik.  

 

2.2.1.2 Prinsip-prinsip Quantum Learning 

Adapun prinsip-prinsip quantum learning adalah sebagai berikut 

(Wena 2009:161-162): 
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Tabel 2.2 Prinsip-prinsip Quantum Learning 

No Prinsip Penerapan di Kelas 

1. Segalanya berbicara: Segalanya 

dari lingkungan kelas hingga 

bahasa tubuh guru, dari kertas 

yang dibagikan hingga rancangan 

pembelajaran, semuanya 

mengirimkan pesan tentang 

belajar 

Dalam hal ini guru dituntut untuk 

mampu merancang/mendesain segala 

aspek yang ada dilingkungan kelas 

(guru, media pembelajaran, dan siswa) 

maupun sekolah (guru lain, kebun 

sekolah, sarana olahraga, kantin 

sekolah, dan sebagainya) sebagai 

sumber belajar bagi siswa 

 

2. Segalanya bertujuan: Semuanya 

yang terjadi dalam kegiatan 

proses belajar mengajar 

mempunyai tujuan 

Dalam hal ini setiap kegiatan belajar 

harus jelas tujuannya. Tujuan belajar ini 

harus dijelaskan pada siswa 

3. Pengalaman sebelum 

pemberian nama: Proses belajar 

paling baik terjadi ketika siswa 

telah mengalami informasi 

sebelum mereka memperoleh 

makna untuk apa yang mereka 

pelajari 

Dalam mempelajari suatu (konsep, 

rumus, teori dan sebagainya) harus 

dilakukan denngan cara memberi siswa 

tugas (pengalaman/eksperimen) terlebih 

dahulu. Dengan tugas tersebut akhirnya 

siswa mampu menyimpulkan sendiri 

konsep, rumus dan teori tersebut. Dalam 

hal ini guru harus mampu merancang 

pembelajaran yang mendorong siswa 

untuk melakukan penelitian sendiri dan 

berhasil menyimpulkan. Dalam hal ini 

guru harus menciptakan simulasi 

konsep agar siswa memperoleh 

pengalaman 

4. Akui setiap usaha: Dalam setiap 

proses belajar mengajar siswa 

patut mendapat pengakuan atas 

prestasi dan kepercayaan dirinya 

Guru harus mampu memberi 

penghargaan/pengakuan pada setiap 

usaha siswa. Jika usaha siswa jelas 

salah, guru harus mampu memberi 

pengakuan/penghargaan walaupun 

usaha siswa salah, dan secara perlahan 

membetulkan jawaban siswa yang 

salah. Jangan mematikan semangat 

siswa untuk belajar 
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Lanjutan Tabel 2.2 

No Prinsip Penerapan di Kelas 

5 Jika layak dipelajari maka 

layak pula dirayakan: Perayaan 

dapat memberi umpan balik 

mengenai kemajuan dan 

meningkatkan asosiasi positif 

dengan belajar 

Dalam hal ini guru harus memiliki 

strategi untuk memberi umpan balik 

(feedback) positif yang dapat 

mendorong semangat belajar siswa. 

Berilah umpan balik pada setiap usaha 

siswa, baik secara berkelompok maupun 

secara individu 

 

Dari pemaparan mengenai prinsip-prinsip quantum learning, pada 

intinya pembelajaran ini menuntun adanya kerjasama antara guru dengan 

siswa sehingga terjadi stimulus-respon yang baik. Misalnya, sebelum guru 

mengajar sebaiknya guru mempersiapkan terlebih dahulu media dan metode 

pembelajaran yang akan diterapkan dan sebelum mempelajari materi siswa 

terlebih dahulu diberikan analogi konsep dan teori umum sebagai tugas 

untuk nantinya dipelajari saat pembelajaran. Materi atau tugas yang dipakai 

bersifat interdisiplin dan mementingkan bahan-bahan otentik alamiah. Hal 

ini diharapkan agar saat proses pembelajaran berlangsung tidak terjadi 

pembelajaran satu arah. Prinsip yang lain adalah guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mencari pengalaman pada saat proses 

pembentukan pengetahuan berlangsung. Guru juga harus mampu 

menghubungkan belajar dengan konsep yang realistis dan relevan, 

menghubungkan materi pembelajaran dengan dunia nyata yang dimiliki 

oleh siswa yang pada akhirnya terjadi suasana interaksi sosial di dalam 

kelas. Selain itu, guru harus memberikan penghargaan terhadap hasil karya 

siswa sekecil apapun (jangan mematikan semangat siswa untuk belajar).  
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2.2.1.3 Tujuan dan Manfaat Quantum Learning 

Tujuan dari quantum learning adalah sebagai berikut 

(http://buningpap.staff.uns.ac.id): 

1. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. 

2. Untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. 

3. Untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan 

oleh otak. 

4. Untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir. 

5. Untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran 

Adapun manfaat yang diperoleh dari quantum learning adalah sikap 

positif, motivasi, keterampilan belajar seumur hidup, kepercayaan diri dan 

sukses (DePorter dan Hernacki 2010:13). 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikatakan bahwa quantum 

learning memicu tumbuhnya nilai-nilai karakter karena pembelajaran ini 

menyelaraskan ketiga aspek tujuan pembelajaran (kognisi, afeksi, dan 

psikomotor). Selain itu, karena pendekatan ini mengutamakan percepatan 

belajar dengan cara keikutsertaan peserta didik dalam melihat potensi diri 

dalam kondisi penguasaan diri, maka memungkinkan adanya stimulus 

respon (interaksi antara guru dengan peserta didik). Pada pendekatan ini, 

proses pembelajarannya dianggap fenomena yang kompleks. Artinya segala 

sesuatunya dapat berarti setiap kata, pikiran, tindakan, dan asosiasi dan 

sampai sejauh mana pengajar mengubah lingkungan, penyajian, dan 

rancangan pengajaran, maka sejauh itulah proses belajar berlangsung. 

http://buning/
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2.2.1.4 Keunggulan dan Kelemahan Quantum Learning 

Dibawah ini terdapat beberapa keunggulan dari quantum learning. 

Keunggulan tersebut antara lain (http://buning_pap.staff.uns.ac.id): 

a. Quantum learning berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisik 

b. Quantum learning lebih bersifat humanistis.  

c. Quantum learning lebih konstruktivistis. 

d. Quantum learning memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu 

dan bermakna, bukan sekadar transaksi makna.  

e. Quantum learning sangat menekankan pada pemercepatan 

pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. 

f. Quantum learning sangat menentukan kealamiahan dan kewajaran 

proses pembelajaran, bukan keadaan yang dibuat-buat.  

g. Quantum learning sangat menekankan kebermaknaan dan 

kebermutuan proses pembelajaran. 

h. Quantum learning memiliki model yang memadukan konteks dan isi 

pembelajaran. 

i. Quantum learning memusatkan perhatian pada pembentukan 

keterampilan akademis, keterampilan (dalam) hidup, dan prestasi 

fisikal ataupun material.  

j. Quantum learning menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian 

penting proses pembelajaran.  

k. Quantum learning mengutamakan keberagaman dan kebebasan, 

bukan keseragaman dan ketertiban.  

http://buning/
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l. Quantum learning mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam 

proses pembelajaran. 

Selain quantum learning memiliki kelebihan, quantum learning juga 

memiliki kelemahan (http://buning_pap.staff.uns.ac.id). Adapun kelemahan 

yang dimaksud antara lain: 

1. Membutuhkan pengalaman yang nyata. 

2. Membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan motivasi siswa 

dalam belajar. 

3. Kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa saat proses belajar 

mengajar. 

4. Memerlukan atau menuntut keahlian dan keterampilan guru lebih 

khusus. 

5. Memerlukan proses perancangan dan persiapan pembelajaran yang 

cukup matang dan terencana dengan cara yang lebih baik. 

6. Adanya keterbatasan sumber belajar, alat belajar, dan menuntut situasi 

dan kondisi serta waktu yang lebih banyak.  

Pada hakikatnya quantum learning memiliki banyak keunggulan dan 

kelemahan yang sudah dipaparkan di atas. Keunggulan yang paling  

mendasar dari pembelajaran ini adalah quantum learning mengutamakan 

adanya keselarasan antara kognisi, afeksi dan psikomotor, dan bersifat 

humanistis yang artinya siswa diperkenankan memilih materi dan isi 

pembelajaran dengan bebas, tetapi tetap bisa dipertanggungjawabkan. Selain 

itu, memungkinkan guru menerapkan dan mungkin memadukan model-
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model dan metode-metode pembelajaran sehingga siswa tidak merasa jenuh. 

Adapun kelemahan yang paling terlihat dari pembelajaran ini adalah  

membutuhkan waktu yang lama baik dari guru maupun dari siswa karena 

keduanya dituntut mampu mengidentifikasi keahlian dan keterampilan  

lebih khusus. Adanya sarana prasarana penunjang pembelajaran ini yang 

sangat kompleks dan terbatas juga merupakan salah satu kelemahan dari 

quantum learning.   

 

2.2.1.5 Tipe-tipe Quantum Learning 

Adapun tipe belajar quantum learning adalah: 1) learning starts with a 

question, 2) everyone is a teachere here, 3) the power of two, 4) information 

search, 5) snowballing, 6) jingsaw learning, 7) debat yang efektif, 8) card 

sort, 9) synergetic teaching, 10) tim pendengar (listening team), 11) point 

counterpoint dan 12) tim kuis (Marno dan Idris 2009:151-160). 

1. Learning Starts With a Question 

Langkah-langkahnya adalah: 

a. Bagikan bahan belajar dan mintalah mereka belajar 

berpasangan.  

b. Siswa diminta buat pertanyaan hal-hal yang belum dimengerti. 

c. Kumpulkan semua pertanyaan dan kelompokkan jenisnya atau 

yang paling banyak dibutuhkan siswa. 

d. Mulailah pelajaran dengan menjawab dan menjelaskan hal-hal 

yang mereka tanyakan. 
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e. Dengan cara ini, akan terjadi pembelajaran tanya jawab secara 

aktif.  

2. Everyone is a Teachere Here 

Langkah-langkahnya adalah: 

a. Bagikan kertas kepada siswa dan mintalah mereka untuk 

menuliskan pertanyaan tentang materi atau hasil belajar yang 

harus didiskusikan atau dipelajari.  

b. Kumpulkan kertas-kertas tersebut, kocok dan bagikan kembali 

kepada siswa secara acak. 

c. Undang sukarelawan (seorang siswa) untuk ke depan dan 

membacakan pertanyaan, serta memberikan jawaban/tanggapan 

atas pertanyaan tersebut. 

d. Kembangkan diskusi berangkat dari pertanyaan tersebut. 

e. Klarifikasi materi/hasil belajar dari setiap pertanyaan yang 

didiskusikan agar seluruh siswa memperoleh pemahaman 

tentang materi/hasil belajar. 

3. The Power of Two 

Langkah-langkahnya adalah: 

a. Ajukan satu atau dua pertanyaan/masalah (terkait topik 

pembelajaran) yang membutukan perenungan (reflection) dan 

pemikiran (thinking). 

b. Mintalah siswa menjawab tertulis secara perorangan. 

c. Kelompokkan siswa secara berpasangan (dua-dua).  
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d. Mintalah mereka saling menjelaskan dan mendiskusikan 

jawaban baru. 

e. Brainstorming (panel), siswa membandingkan jawaban hasil 

diskusi kecil antarkelompok. 

f. Klarifikasi dan simpulkan agar seluruh siswa memperoleh 

kejelasan. 

4. Information Search 

Langkah-langkahnya adalah: 

a. Bagikan resource material (bacaan, materi, buku teks, handout, 

dokumen dan seterusnya). 

b. Susunan sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat dicari di 

resource material tersebut. 

c. Untuk menumbuhkan persaingan sehat, bagilah siswa dalam 

kelompok kecil. 

d. Mintalah kepada kelompok untuk mempresentasikan. 

e. Klarifikasi dan bahaslah jawaban yang benar secara bersama. 

f. Kembangkan jawaban tersebut untuk memperluaskan cakupan 

belajar. 

5. Snowballing 

Langkah-langkahnya adalah: 

a. Ajukanlah pertanyaan atau permasalahan terkait topik 

pembelajaran. 

b. Kelompokkan siswa beranggotakan dua atau tiga orang siswa. 
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c. Setelah itu, kelompok kecil siswa menjawab atau memecahkan 

permasalahan dalam beberapa menit.  

d. Gabungkanlah dua kelompok menjadi satu kelompok baru yang 

beranggotakan empat atau enam orang. 

e. Pada grup yang baru ini, mintalah mereka untuk  melakukan 

sharing untuk merumuskan jawaban baru yang disepakati 

bersama. 

f. Klarifikasi jawaban atau pemecahan masalah yang benar agar 

seluruh siswa/kelompok memperoleh pemahaman terhadap 

jawaban atau pemecahan masalah. 

6. Jingsaw Learning 

Langkah-langkahnya adalah: 

a. Bagikan semua bahan ajar yang dapat menunjang pencapaian 

kompetensi/hasil belajar secara utuh. 

b. Bentuk kelompok belajar (1) (sesuai hasil belajar yang 

dipelajari). 

c. Diskusikan secara berkelompok, tetapi tiap individu membuat 

resume hasil diskusi. 

d. Bentuklah kelompok (2) secara acak, tiap anggota kelompok 

yang baru bertugas menjelaskan hasil resumenya pada kelompok 

sebelumnya, kemudian setiap anggota kelompok merumuskan 

hasil belajar secara utuh. 

e. Presentasikan hasil belajar (diwakili). 
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f. Klarifikasi dan simpulkan agar seluruh siswa memperoleh 

pemahaman yang utuh. 

7. Debat yang Efektif 

Langkah-langkahnya adalah: 

a. Kembangkan suatu kasus yang kontrovesial dalam suatu topik 

pembelajaran. 

b. Bagi kelas menjadi dua kelompok "pro" dan "kontra". 

c. Minta setiap kelompok untuk menunjuk wakil mereka: dua atau 

tiga orang. 

d. Awali debat ini dengan meminta juru bicara untuk 

mengemukakan pendapatnya secara bergantian. 

e. Setelah menyampaikan pendapatnya, juru bicara kembali ke 

kelompoknya dan mengatur strategi untuk membuat bantahan 

dari kelompok lainnya.  

f. Bila dirasa cukup hentikan debat tersebut dengan tetap 

menyisakan follow up dari kasus yang diperdebatkan. 

g. Klarifikasi dan simpulkan agar seluruh siswa memperoleh 

pemahaman yang utuh. 

8. Card Sort  

Langkah-langkahnya adalah: 

1. Bagikan kertas yang berisi informasi atau contoh atau langkah-

langkah yang telah disusun secara sistematis dalam satu kategori 

tertentu atau lebih secara acak. 
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2. Biarkan siswa berbaur mencari kawan yang memiliki kertas 

dengan kategori yang sama. 

3. Setelah siswa menemukan kawan-kawan dalam satu kategori, 

mintalah mereka berdiri berjajar sesuai urutan kategori dan 

menjelaskan kategori tersebut ke seluruh kelas. 

4. Setelah semua kategori dijelaskan, berilah penjelasan tentang 

hal-hal yang masih dianggap perlu agar semua siswa 

memperoleh pemahaman yang utuh.  

9. Synergetic Teaching 

Langkah-langkahnya adalah: 

a. Bagi kelas menjadi empat kelompok. 

b. Bagikan tugas belajar masing-masing kelompok untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

c. Kelompok I: mencari informasi tentang pentingnya 

permasalahan. 

d. Kelompok II: menjelaskan kebijakan/pemecahan saat ini dan 

alternatif yang diusulkan. 

e. Kelompok III: Membuat satu usulan kebijakan/pemecahan 

untuk mengatasi masalah (bisa dukung kelompok 2, modifikasi, 

baru). 

f. Kelompok IV: Membuat suatu rencana tindakan pemecahan 

yang dapat diterima dan dilakukan semua pihak. 
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g. Pertemukan/gabung masing-masing kelompok dengan anggota 

kelompok yang lain, kemudian tayangkan hasil kerja kelompok 

secara utuh. 

h. Buatlah show case (tayangkan kasus) portofolio untuk diketahui 

oleh semua pihak. 

10. Tim Pendengar (Listening Team) 

Langkah-langkahnya adalah: 

a. Bagi kelas menjadi empat kelompok dan berikan tugas: 

Kelompok Peran Tugas 

A Penanya Setelah guru menjelaskan 

materi atau topik 

pembelajaran, kelompok 

mengajukan beberapa 

pertanyaan 

B Pendukung Mengemukakan poin-poin 

yang disetujui dan 

memberikan alasannya 

C Penentang Menyampaikan poin-poin 

yang tidak disetujui dan 

memberikan alasannya  

D Pemberi Contoh Memberikan contoh 

spesifik dan aplikasinya 

yang lebih kongkret 

dalam kehidupan 
 

b. Sampaikan materi Anda dengan teknik merujuk pada buku 

acuan/sumber setelah itu beri siswa waktu untuk menyelesaikan 

tugas. 

c. Mintalah masing-masing kelompok untuk bertanya, menyetujui 

menolak, atau memberi contoh sesuai dengan tugas awal. 
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11. Point Counterpoint 

Langkah-langkahnya adalah: 

a. Pilihlah satu topik yang memiliki dua pandangan atau lebih. 

b. Bagi kelas menjadi beberapa kelompok sesuai dengan 

banyaknya pandangan yang ada. 

c. Pastikan bahwa masing-masing kelompok duduk terpisah.  

d. Beri kesempatan salah satu kelompok untuk memulai debat. 

Setelah itu undang anggota kelompok lain untuk menyampaikan 

pandangan yang berbeda. 

e. Berilah kesimpulan dngan membandingkan isu-isu yang terlihat 

secara utuh. 

12. Tim Kuis 

Langkah-langkahnya adalah: 

a. Pilihlah topik yang dapat disampaikan dalam tiga segmen. 

b. Bagi siswa menjadi 3 kelompok. 

c. Jelaskan format sesi yang akan disampaikan dan mulailah 

penyampaian materi. Batasi hingga 10 menit. 

d. Mintalah tim A untuk membuat kuis jawaban ringkas. 

Sementara tim B dan C mereview catatan mereka. 

e. Tim A memberi pertanyaan pada tim B. Apabila tidak bisa, 

pertanyaan pindah ke tim C. 

f. Tim A mengajukan pertanyaan ke tim C. Apabila tidak bisa, 

pertanyaan pindah ke tim B. 
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g. Lanjutkan penyampaian materi segmen kedua dan tunjuk tim B 

sebagai pemandu kuis. 

h. Setelah tim B selesai, lanjutkan penyampaian materi dan tunjuk 

tim C sebagai pemandu kuis. 

Tipe-tipe quantum learning yang peneliti kembangkan dalam 

penelitian ini adalah card sort karena diantara tipe-tipe yang lain card sort 

lebih mudah untuk diterapkan dan sederhana (tidak membutuhkan media 

pembelajaran yang terlalu sulit). Selain itu, langkah-langkah penerapannya 

juga sangat mudah diterapkan di semua jenjang dan yang paling utama 

adalah sangat cocok diterapkan untuk meningkatkan kemahiran menulis 

berbahasa. Biasanya kemahiran menulis identik dengan pembelajaran yang 

membosankan dan sulit untuk dicerna oleh siswa karena pada kemahiran ini 

sangat kompleks, perlu memperhatikan unsur-unsur internal dan eksternal 

suatu bahasa. Maka dari itu, untuk mengantisipasi kejenuhan tersebut salah 

satunya diterapkanlah card sort yang dapat meminimalisir adanya hal 

tersebut.  

 

2.2.2. Card Sort 

Card sort merupakan kegiatan kolaboratif yang bisa digunakan untuk 

mengerjakan konsep, karakteristik, klasifikasi, fakta, tentang objek atau 

mereview informasi (Zaini dkk. 2008:50). Card sort ini juga menekankan 

terhadap gerakan fisik, yang diutamakan dapat membantu untuk memberi 

energi kepada suasana kelas yang mulai jenuh karena aktivitas pembelajaran 



35 
 

 

 

yang sangat padat (Mursyidin 2011:6). Maka, secara garis besar pengertian 

card sort berdasarkan pengertian-pengertian di atas adalah pendekatan 

pembelajaran yang bersifat kerjasama, saling menolong dan tanggung jawab 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan lewat permainan kartu untuk 

membantu memberikan energi kepada suasana kelas yang mulai jenuh 

karena aktifitas pembelajaran yang sangat padat.  

 

2.2.2.1 Manfaat dan Tujuan Card Sort 

Pada card sort  terdapat saling ketergantungan positif diantara siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setiap siswa mempunyai kesempatan 

yang sama untuk sukses.  Card sort  beranjak dari dasar  pemikiran  “getting 

better together”, yang menekankan pada pemberian kesempatan belajar 

yang lebih luas dan suatu yang kondusif dimana siswa dapat memperoleh, 

dan mengembangkan pengetahuan, sikap, nilai, serta kompetensi-

kompetensi sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. Card 

sort  dikenal dengan pembelajaran secara kelompok. Menurut Posamentier 

(dalam Fachruddin 2011:16) menyebutkan belajar secara kooperatif adalah 

menempatkan beberapa siswa dalam kelompok kecil dan memberikan 

mereka sebuah atau beberapa tugas.  

Melalui pembelajaran card sort, siswa bukan hanya belajar dan 

menerima apa yang disajikan oleh guru dalam proses belajar mengajar, 

melainkan dapat pula belajar dari siswa lainnya sekaligus mempunyai 

kesempatan untuk membelajarkan siswa yang lain (Masitoh 2009:232). 
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Selain itu, card sort memungkinkan semua siswa dapat menguasai materi 

pada tingkat penguasaan yang relatif sama atau sejajar. Pada saat siswa 

belajar dalam kelompok akan berkembang suasana belajar yang terbuka 

dalam dimensi kesejawatan, karena pada saat itu akan terjadi proses belajar 

kolaboratif dalam hubungan pribadi yang saling membutuhkan, pada  saat 

itu pula siswa yang belajar dalam kelompok kecil akan tumbuh dan 

berkembang pola belajar tutor sebaya (peer group) dan belajar secara 

bekerja sama (cooperative). Pada card sort, guru bukan lagi berperan 

sebagai satu-satunya narasumber dalam proses belajar mengajar, tetapi 

berperan sebagai mediator, stabilisator, dan manajer pembelajaran. Iklim 

belajar yang berlangsung dalam suasana keterbukaan dan demokrasi akan 

memberikan kesempatan yang optimal bagi siswa untuk memperoleh 

informasi yang lebih banyak mengenai materi yang dibelajarkan dan 

sekaligus melatih sikap dan kemahiran sosialnya sebagai bekal dalam 

kehidupan di masyarakat, sehingga perolehan dan hasil belajar siswa akan 

semakin meningkat (Fachruddin 2011:16-17). 

Secara garis besar manfaat dan tujuan card sort adalah memudahkan 

siswa dalam memahami sebuah materi pembelajaran, mengembangkan 

pengetahuan, sikap, nilai dan kompetensi-kompetensi sosial yang 

bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. Card sort juga 

memungkinkan semua siswa dapat menguasai materi pada tingkat 

penguasaan yang relatif sama atau sejajar. Artinya tidak ada diskriminasi 

terhadap kompetensi siswa yang berbeda-beda. Siswa juga pada akhirnya 
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akan terbiasa mengungkapkan sesuatu atau mengekspresikan hasil karya 

yang positif pada khalayak umum dengan optimal.  

 

2.2.2.2 Komponen-komponen Card Sort 

Adapun komponen-komponen card sort (Mursyidin 2011:9-11) 

meliputi :  

1) Pengalaman 

Pembelajaran akan berlangsung efektif dan siswa dapat aktif ketika 

siswa tersebut mengalami sendiri proses belajar mengajar karena anak akan 

belajar banyak melalui perbuatan dan pengalaman langsung akan lebih 

banyak mengaktifkan indra dari pada hanya melalui mendengarkan, adapun 

proses ini dapat dilakukan melalui kegiatan: pengamatan, percobaan, 

membaca, menyelidiki, wawancara dan sebagainya.  

2) Interaksi  

Untuk menarik keterlibatan siswa, guru harus membangun hubungan. 

Hubungan ini akan membangun jembatan membangun kehidupan bergairah, 

siswa membuka jalan memasuki dunia baru mereka, mengetahui minat kuat 

mereka. Bentuk interaksi ini bisa dilakukan dalam: diskusi, tanya jawab, 

bekerja kelompok dan sebagainya. 

3) Komunikasi  

Seorang guru yang membuka komunikasi kepada siswa akan membuat 

pembelajaran lebih efektif karena dengan komunikasi terbuka akan 

membuat siswa bersikap defentif. Hal ini disebabkan seorang siswa merasa 
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mendapat perhatian dari guru, sehingga mereka akan memberi umpan balik 

juga. Bentuk kegiatan ini dapat berupa kegiatan mengemukakan pendapat, 

presentasi,  laporan, memajangkan hasil karya siswa dan sebagainya.  

4) Refleksi  

Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau 

berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan dimasa yang 

lalu. Siswa mengendapkan apa yang baru,yang merupakan pengayaan atau 

revisi dari pengetahuan sebelumnya (DePorter dan Reardom 2005:24).  

Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau 

pengetahuan yang baru diterima (Trianto 2007:113).  

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat empat komponen card sort. 

Pertama pengalaman, proses pembelajaran yang berlangsung harus 

menuntut adanya kejadian nyata yang harus dilakukan siswa agar 

pembelajaran lebih mengena, misalnya melakukan pengamatan dan 

praktikum. Kedua interaksi, kegiatan belajar mengajar harus dua arah. 

Artinya guru dan siswa harus sama-sama aktif, misalnya dengan berdiskusi, 

presentasi dan lain-lain. Ketiga komunikasi, adanya stimulus respon saat 

guru menyampaikan materi sehingga diharapkan siswa mampu 

mengemukakan pendapatnya akan materi tersebut. Terakhir adalah refleksi, 

guru memberikan apresiasi dan respon positif terhadap apa-apa yang 

dilakukan siswanya selama pembelajaran.  
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2.2.2.3 Prinsip-prinsip Card Sort 

Secara umum prinsip-prinsip yang harus diperhatikandalam card sort 

yang diturunkan dari prinsip belajar adalah (Hamruni 2009:22-24):  

1) Interaktif  

Prinsip interaktif mengandung makna bahwa mengajar bukan hanya 

sekadar menyampaikan pengetahuan dari guru ke siswa, akan tetapi 

mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat 

merangsang peserta didik untuk belajar.  

2) Inspiratif  

Proses pembelajaran adalah proses yang inspiratif, yang 

memungkinkan peserta didik untuk mencoba dan melakukan sesuatu.  

3) Menyenangkan  

Proses pembelajaran adalah proses yang dapat mengembangkan 

seluruh potensi siswa. Seluruh potensi itu hanya mungkin dapat berkembang 

manakala mereka terbebas dari rasa takut dan menegangkan.  

4) Menantang  

Proses pembelajaran adalah proses yang menantang siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir, yakni merangsang kerja otak secara 

maksimal. Kemampuan tersebut dapat ditumbuhkan dengan cara 

mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik melalui kegiatan mencoba, 

berpikir secara intuitif atau bereksplorasi. 
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5) Memberi Motivasi  

Motivasi adalah aspek yang sangat penting untuk membelajarkan 

siswa. Tanpa adanya motivasi,tidak mungkin mereka memiliki kemauan 

untuk belajar.  

Dari prinsip-prinsip card sort dapat disimpulkan bahwa prinsip yang 

paling penting dari tipe ini adalah menuntut pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif dan menyenangkan. Artinya pembelajarannya santai tetapi 

tetap serius dan mampu dipertanggungjawabkan. Selain itu dalam 

pembelajarannya memiliki prinsip adanya kerja berkelompok daripada 

individu karena akan lebih mudah terselesaikan.  

 

2.2.2.4 Keunggulan dan Kelemahan Card Sort 

Kelebihan card sort (Fitriana 2013:39) adalah (1) guru mudah 

menguasai kelas, (2) mudah dilaksanakan, (3) mudah mengorganisir kelas, 

(4) dapat diikuti oleh siswa yang jumlahnya banyak (5) mudah 

menyiapkannya dan (6) guru mudah menerangkan dengan baik. Sedangkan 

kelemahannya adalah adanya kemungkinan terjadi penyimpangan perhatian 

murid, terutama apabila terjadi jawaban-jawaban yang menarik 

perhatiannya, padahal bukan sasaran (tujuan) yang diinginkan dalam arti 

terjadi penyimpangan dari pokok persoalan semula.  

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui kelebihan dari card sort 

adalah mudah dalam penyampaian materi serta menghindari dari kelas yang 

monoton sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Sementara itu kelemahan 
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dari card sort adalah memungkinkan adanya ketidakkondusifan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga sebenarnya peran guru 

sangat penting sekali saat menerapkan tipe pembelajaran ini.  

 

2.2.2.5 Langkah-langkah Penerapan Card Sort  

Penerapan card sort dapat digunakan dalam pembelajaran dengan cara 

menggunakan kartu-kartu yang dibuat oleh guru dan didalamnya terdapat 

poin-poin yang berkaitan tentang suatu materi. Adapun langkah-langkah 

penerapan card sort adalah sebagai berikut (Marno dan Idris 2009:156):   

a. Bagikan kertas yang berisi informasi atau contoh atau langkah-

langkah yang telah disusun secara sistematis dalam satu kategori 

tertentu atau lebih secara acak. 

b. Biarkan siswa berbaur mencari kawan yang memiliki kertas dengan 

kategori yang sama. 

c. Setelah siswa menemukan kawan-kawan dalam satu kategori, 

mintalah mereka berdiri berjajar sesuai urutan kategori dan 

menjelaskan kategori tersebut ke seluruh kelas. 

d. Setelah semua kategori dijelaskan, berilah penjelasan tentang hal-hal 

yang masih dianggap perlu agar semua siswa memperoleh 

pemahaman yang utuh.  

Langkah-langkah dibawah ini juga dapat digunakan ketika 

menerapkan card sort dalam pembelajaran, langkah-langkah tersebut 

meliputi (Zaini dkk. 2008:50-51): 
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1. Setiap siswa diberi potongan kertas yang berisi informasi atau contoh 

yang tercakup dalam satu atau lebih kategori.  

2. Mintalah siswa untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas untuk 

menemukan kartu dengan kategori yang sama. Anda dapat 

mengumumkan kategori tersebut sebelumnya atau membiarkan siswa 

menemukan sendiri.  

3. Siswa dengan kategori yang sama diminta mempresentasikan kategori 

masing-masing di depan kelas.  

4. Seiring dengan presentasi dari tiap-tiap kategori tersebut, berikan 

poin-poin terkait materi.  

Catatan:   

1) Mintalah setiap kelompok untuk menjelaskan tentang  kategori yang 

mereka selesaikan.  

2) Pada awal kegiatan bentuklah beberapa tim. Beri tiap tim satu set 

kartu yang sudah di acak sehingga kategori yang mereka sortir tidak 

nampak. Mintalah setiap tim untuk mensortir kartu-kartu tersebut ke 

dalam kategori-kategori tertentu. Setiap tim memperoleh nilai untuk 

setiap kartu yang disortir dengan benar.  

Adapun alternatif prosedur lain yang dapat di lakukan ketika 

menerapkan card sort dalam pembelajaran adalah (Ismail 2008:88): 

a. Guru menyiapkan kartu berisi tentang materi pokok bahasan yang 

sesuai dengan standar kompetensi/kompetensi dasar (sejumlah siswa 

dikelas). 



43 
 

 

 

b. Seluruh kartu diacak/dikocok agar campur.  

c. Guru membagikan kartu kepada siswa dan pastikan masing-masing 

memperoleh satu kartu (atau boleh dua kartu).  

d. Guru memerintahkan setiap siswa bergerak mencari kartu induknya 

dengan mencocokkan kepada teman sekelas.  

e. Setelah kartu induk beserta seluruh kartu rinciannya katemu, 

perintahkan masing-masing membentuk kelompok dan menempelkan 

hasilnya secara urut.  

f. Lakukan koreksi bersama-sama setelah semua kelompok 

menempelkan hasilnya.  

g. Mintalah salah satu penaggung jawab kelompok untuk menjelaskan 

hasil sortir  kartunya, kemudian mintalah komentar dari kelompok 

lainnya.  

h. Guru memberi apresiasi setiap hasil kerja siswa.  

i. Guru melakukan klarifikasi, penyimpulan dan tindak lanjut 

pembetulan bila ada yang salah.  

j. Guru memberi tugas rumah kepada siswa.  

Berdasarkan pemaparan mengenai langkah-langkah penerapan card 

sort di atas sebenarnya sangat mudah untuk diterapkan. Guru hanya 

memerlukan media berupa kertas berwarna yang dibuat menyerupai kartu-

kartu. Kartu-kartu tersebut bertuliskan kosakata-kosakata yang telah 

dipelajari yang nantinya untuk dijadikan evaluasi. Adapun guru bisa 

memodifikasi dan mengembangkan sendiri langkah-langkah tersebut 
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disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi yang akan dicapai oleh 

siswa. Perlu diperhatikan juga bahwa berdasarkan langkah-langkahnya card 

sort juga tidak terpaku diterapkan pada satu mata pelajaran saja (bahasa 

Arab).   

 

2.2.3 Kemahiran Menulis Bahasa Arab  

Secara umum pengajaran kemahiran menulis bertujuan agar siswa 

dapat berkomunikasi secara tertulis dalam bahasa Arab, terutama untuk 

kebutuhan yang nyata dalam kehidupan. Sedangkan pengertian kemahiran 

menulis (writing skill) itu sendiri adalah kemampuan dalam 

mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang 

sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks 

yaitu mengarang (Hermawan 2011:151).  

إن مهارة الكتابة مبعىن التعبًن التحريري باللغة العربية تقوم على توفر 
االستيعاب على املفردات  مع تنوع صيغها  :املعلومات األساسية، منها

وكذلك  االستيعاب على تنوع املركبات . بوصفها موادا لتكوين اجلمل العربية
واالستيعاب . العربية  اليت هبا تتألف اجلمل بصورة تؤدي إىل املعىن املقصود

على أساليب اللغة العربية اليت ىي طريقة كالمية يسلكها الكاتب للتعبًن 
 .عن مقاصده

"Kemahiran menulis itu sejatinya adalah pengungkapan secara tertulis 

dengan bahasa Arab yang mencakup berbagai informasi pokok, 

diantaranya adalah penguasaan kosakata dengan berbagai bentuknya 

dengan mendeskripsikannya sebagai muatan-muatan yang digunakan 

untuk membentuk kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Selainitu, 

kemahiran menulis juga mencakup penguasaan berbagai macam 

tarkib atau frase sebagai bagian dari kalimat yang merujuk pada 

makna-makna tertentu serta penguasaan tata bahasa Arab yang 
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digunakan dalam tindak tutur untuk menyampaikan maksud-maksud 

penulis" (Sa‟id 2011:1). 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemahiran menulis 

merupakan suatu bentuk manifestasi kemahiran berbahasa yang paling akhir 

dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah kemahiran mendengarkan, 

berbicara dan membaca. Dibandingkan dengan tiga kemahiran berbahasa 

yang lain, kemahiran menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli 

bahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal ini disebabkan kemahiran menulis 

menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar 

bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan. Baik unsur bahasa maupun 

unsur isi haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga menghasilkan tulisan 

yang runtut dan padu. Dapat dikatakan pula kemahiran menulis adalah 

kemahiran yang terdapat aktivitas menghasilkan pesan dan membuat makna 

yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan individu dalam 

memahami konteks sosial budaya tempat tulisan tersebut dibuat. 

 

2.2.3.1 Kategori Kemahiran Menulis 

Kegiatan menulis dalam pelajaran bahasa Arab secara garis besar 

dapat dibagi ke dalam tiga kategori yang tak terpisahkan, yaitu imlak (al-

imla’), kaligrafi (al-khath) dan mengarang (al-insya’). Imlak (al-imla’) 

adalah kategori menulis yang menekankan rupa/postur huruf sesuai 

posisinya yang benar dalam membentuk kata-kata dan kalimat. Kaligrafi 

(al-khath) atau disebut juga tahsin al-khath (membaguskan tulisan) adalah 

kategori menulis yang tidak hanya menekankan rupa/postur huruf dalam 
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membentuk kata-kata dan kalimat, tetapi juga menyentuh aspek-aspek 

estetika (al-jamal). Sedangkan mengarang (al-insya’) adalah kategori 

menulis yang berorientasi kepada pengekspresian pokok pikiran berupa ide, 

pesan, perasaan dan sebagainya ke dalam bahasa tulisan, bukan visualisasi 

bentuk atau rupa huruf, kata atau kalimat saja. Dengan kata lain menulis 

karangan tidak hanya mendeskripsikan kata-kata atau kalimat ke dalam 

tulisan secara struktural, melainkan juga bagaimana ide atau pikiran penulis 

tercurah secara sistematis untuk meyakinkan pembaca (Hermawan 

2011:117).  

Kegiatan menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemahiran 

berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah 

kemahiran mendengarkan, berbicara dan membaca. Dibandingkan dengan 

tiga kemahiran tersebut, kemahiran menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh 

penutur asli bahasa  yang bersangkutan sekalipun.  Dalam tes kemahiran 

menulis, agar siswa dapat memperlihatkan kemahirannya, maka perlu 

dipersiapkan tes yang baik. Misalnya, melalui imlak, kaligrafi dan insya' 

(mengarang). Ketiga tes tersebut dianggap paling relevan untuk mengukur 

sejauh mana tingkat keberhasilan kemahiran menulis setiap siswa. Akan 

tetapi, kelemahannya adalah memungkinkan terjadinya kadar subjektivitas 

pada saat melakukan penilaian yang dilakukan guru. Maka dari tu 

diperlukan sebuah pendekatan yang tepat agar tercipta sebuah penilaian 

yang benar-benar objektif.  
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2.2.3.2 Tahap-tahap Latihan Menulis 

Latihan menulis ini pada prinsipnya diberikan setelah latihan 

menyimak, berbicara dan membaca. Ini tidak berarti bahwa latihan menulis 

hanya diberikan setelah siswa memiliki ketiga kemahiran tersebut. Latihan 

menulis dapat diberikan pada jam yang sama dengan kemahiran yang lain; 

sudah tentu dengan memperhatikan tahap-tahap latihan sesuai dengan 

tingkat kemahiran siswa. Tahap-tahap latihan menulis antara lain (Effendy 

2009:170-176):  

1) Latihan Kebahasaan 

Latihan kebahasaan banyak ragamnya, antara lain latihan rekombinasi 

dan transformasi. Rekombinasi adalah latihan menggabungkan kalimat-

kalimat yang mulanya berdiri sendiri menjadi satu kalimat panjang. 

Sedangkan transformasi adalah latihan mengubah bentuk kalimat dari 

kalimat positif menjadi kalimat negatif, kalimat berita menjadi kalimat tanya 

dan sebagainya.   

2) Mencontoh 

Sungguhpun mencontoh ini memang aktivitas yang mekanis, tidak 

berarti siswa tidak akan belajar apa-apa. Pertama, siswa belajar dan melatih 

diri menulis dengan tepat sesuai dengan contoh. Kemahiran ini pada suatu 

saat tentu ada gunanya. Kedua, siswa belajar mengeja dengan benar. Ketiga, 

siswa berlatih menggunakan bahasa Arab yang benar.  
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3) Reproduksi 

Reproduksi adalah menulis berdasarkan apa yang telah dipelajari 

secara lisan. 

4) Imlak 

Imlak banyak sekali faedahnya asal saja bahan yang diimlakan dipilih 

dengan cermat. Imlak disamping melatihkan ejaan juga melatih penggunaan 

„gerbang-telinga‟. Bahkan pemahaman juga dilatihkan sekaligus. Ada dua 

macam imlak: Pertama, imlak yang dipersiapkan sebelumnya (seen/يعهىزج). 

Siswa diberitahu sebelumnya materi/teks yang akan diimlakan. Kedua, 

imlak yang tidak dipersiapkan sebelumnya (unseen/غيز يعهىزج). Siswa tidak 

diberitahu sebelumnya materi/teks yang akan diimlakan.  

5) Mengarang Terpimpin 

Pada tahap 4 di atas, kalimat-kalimat yang dilatihkan masih 

merupakan kalimat-kalimat lepas. Sedangkan pada tahap ini, sisa mulai 

dikenalkan dengan penulisan alinea, walaupun sifatnya masih terpimpin.  

6) Mengisi Formulir, Bagan dan Sejenisnya 

7) Mengarang Bebas 

Tahap ini merupakan tahap yang melatih siswa mengutarakan isi 

hatinya dengan memilih kata-kata dan pola kalimat secara bebas namun 

tetap diberikan bimbingan dan pengarahan.  

Pada hakikatnya tahapan kemahiran menulis terbagi atas tiga tahap 

yakni pramenulis, saat menulis dan pascamenulis. Pramenulis ini lebih 

memperluas kesempatan kepada siswa dalam rangka menentukan ide apa 
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yang akan ditulis. Selanjutnya tahap menulis ini mengembangkan kerangka 

karangan yang telah dibuat oleh siswa. Siswa harus mengembangkan 

kerangka karangan yang telah dibuatnya. Adapun pascamenulis 

mengemukakan beberapa kegiatan yang dilakukan siswa setelah membuat 

karangan, misalnya  merevisi dan mengedit tulisan sendiri sampai pada 

publikasi tulisan. 

 

2.2.3.3 Tes dan Indikator Penilaian Kemahiran Menulis 

Kemahiran menulis (kitabah) secara umum dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu menulis terbimbing (muwajjah) dan menulis bebas 

(hurr). Menulis terbimbing merupakan kemahiran menulis dengan 

menggunakan panduan tertentu atau stimulus, misalnya berupa gambar, 

pertanyaan dan kosakata atau kalimat pemandu. Adapun menulis bebas 

merupakan kemahiran menulis tanpa panduan atau stimulus, sehingga 

penulis bebas berkreasi dalam mengembangkan tulisannya (Ainin, Tohir 

dan Asrori 2006:179).  

Secara rinci kemahiran menulis terbimbing meliputi: 

a. Mengurutkan kata menjadi kalimat 

b. Menyusun kalimat berdasarkan gambar 

c. Menyusun kalimat berdasarkan kosakata 

d. Mengurutkan kalimat menjadi paragraf 

e. Mendeskripsikan objek atau gambar tunggal berdasarkan pertanyaan  

f. Mendeskripsikan objek atau gambar tunggal 
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g. Mendeskripsikan gambar berseri 

h. Menyusun paragraf berdasarkan pertanyaan  

Donald Knapp (dalam Effendy 2009:180-181) mengusulkan penilaian 

tulisan pembelajar berdasarkan butir-butir berikut ini.  

(1) Segi bentuk dan tulisan 

a. judul jelas dan sesuai dengan isi 

b. margin dan permulaan alinea tampak jelas 

c. tulisan jelas dan mudah dibaca 

(2) Segi pengembangan alinea 

a. kalimat pertama berisi ide pokok alinea 

b. kalimat-kalimat lain sebagai penunjang 

c. terdapat hubungan antara satu kalimat dan kalimat lainnya 

(3) Segi kebahasaan 

a. kata-kata (termasuk kata penghubung) dipilih dan digunakan 

secara tepat 

b. rumusan kalimat bervariasi sehingga enak dibaca 

c. ejaan benar 

d. penomoran dan pungtuasi digunakan secara memadai 

e. rincian-rincian memperjelas dan memperkuat ide pokok 

f. penutup alinea menyempurnakan ide pokok 

(4) Segi gagasan dan isi 

a. kejelasan ide atau gagasan memudahkan pemahaman 

b. isi karangan cukup bermakna 
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c. isi karangan spontan, kreatif dan orisinal 

Mary Finoechiaro (dalam Effendy 2009:181) mengusulkan model 

koreksi yang melibatkan siswa sehingga mengetahui letak kesalahan dan 

bagaimana pembetulannya. Yaitu dengan meminta siswa menyisakan 

margin kiri secukupnya dengan membaginya menjadi empat kolom, masing-

masing diisi dengan: ejaan, pungtuasi, kosakata dan kaidah. Guru hanya 

menggarisbawahi bagian yang salah dan memberikan tanda chek (√) pada 

kolom yang sesuai, untuk menunjukkan dari segi apa kesalahan itu terjadi. 

Berikut ini sebuah contoh:  

قواعد  ترقيم  مفردات   هجاء

ذىبت فاطمة أمس إىل بييت      
ىل ترافقين إىل الصوق  – قالت 

 :  تشرتي فستان قلت إليهاريديىي 
.   خًن سأرافق ولكن بسريع فقط  - 

 

Pada penelitian ini menggunakan pedoman penskoran kemahiran 

menulis menurut  Mary Finoechiaro yang terdiri atas empat aspek meliputi 

ejaan, pungtuasi, kosakata dan kaidah. Akan tetapi, peneliti sedikit 

memodifikasinya yakni dengan menambahkan deksripsi kriteria dari 

masing-masing aspek penilaian tersebut. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan peneliti memberikan nilai saat kemahiran menulis 

berlangsung. Deskripsi kriteria ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan 
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secara detail skor yang didapat dari tiap aspeknya. Berikut disajikan tabel 

deskripsi kriteria dari masing-masing aspek penilaian kemahiran menulis. 

  

Tabel 2.3 Pedoman Penilaian dan Deskripsi Kriteria Tes 

Kemahiran Menulis Bahasa Arab 

No. Aspek 

penilaian 

Deskripsi Kriteria Skor 

 a. Ejaan sangat benar, jelas dan mudah dibaca 5 هجاء .1

b. Ejaan benar, jelas dan mudah dibaca 4 

c. Ejaan cukup benar, jelas dan mudah dibaca 3 

d. Ejaan kurang benar, jelas dan mudah dibaca 1-2 

 a. Tanda baca sangat lengkap dengan kalimat 5 ذزقيى .2

b. Tanda baca lengkap dengan kalimat 4 

c. Tanda baca cukup lengkap dengan kalimat 3 

d. Tanda baca kurang lengkap dengan kalimat 1-2 

 a. Pemilihan mufrādat sangat tepat dan sesuai يفززاخ .3

dengan tema 

5 

b. Pemilihan mufrādat tepat dan sesuai dengan 

tema 

4 

c. Pemilihan mufrādat cukup tepat dan sesuai 

dengan tema 

3 

d. Pemilihan mufrādat kurang tepat dan sesuai 

dengan tema 

1-2 

 a. Penulisan kalimat sangat sesuai dengan kaidah  5 قىاعس .4

b. Penulisan kalimat sesuai dengan kaidah  4 

c. Penulisan kalimat cukup sesuai dengan kaidah  3 

d. Penulisan kalimat tidak  sesuai dengan kaidah  1-2 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang (1) jenis dan desain penelitian, (2) 

variabel penelitian, (3) sumber data, (4) lokasi dan waktu penelitian, (5) instrumen 

penelitian, (6) hipotesis, (7) teknik pengumpulan data, (8) uji validitas dan 

reliabilitas instrumen tes dan (9) teknik analisis data. 

 

3.1    Jenis dan Desain Penelitian  

Penelitian tentang “Efektivitas Pendekatan Quantum Learning Tipe 

Card Sort untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Bahasa Arab Siswa 

Kelas VII Mts Negeri 1 Banjarnegara Tahun Ajaran 2013/2014” 

diklasifikasikan dalam jenis penelitian kuantitatif. Pada penelitian 

kuantitatif data dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik 

statistik (Ainin 2010:12).   

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian kuasi 

eksperimen atau eksperimen semu dengan pola nonequivalent control group 

design (pretest-posttest yang tidak ekuivalen). Kuasi eksperimen ini 

merupakan pengembangan dari true experimental design, yang sulit 

dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian desain ini 

lebih baik dari pre-experimental design. Desain kuasi eksperimen digunakan 



54 

 

 

karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang 

digunakan untuk penelitian (Sugiyono 2008:77). Sedangkan Nonequivalent 

(pretest and posttest) Control Group Design adalah: “In this design, a 

popular approach to quasi experiments, the experimental group A and the 

control group B are selected without random assignment. Both group a 

pretest and posttest, and only the experimental group received the 

treatment” (Cresswell dalam http://repository.upi.edu).  

Berdasarkan pendapat Cresswell, Nonequivalent (pretest and posttest) 

Control Group Design merupakan pendekatan yang paling populer dalam 

kuasi eksperimen, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dipilih 

bukan dengan cara random. Kedua kelompok diberi pretest dan posttest dan 

hanya kelompok eksperimen yang mendapat perlakuan, sedangkan 

kelompok kontrol tidak diberi perlakuan, tetapi melaksanakan pembelajaran 

seperti biasa yaitu menerima materi dari guru secara konvensional. Hal 

tersebut dapat diilustrasikan pada pola berikut (Sugiyono 2008:79):  

 

 

 

   

 

Gambar 3.1 Ilustrasi Pola Nonequivalent (pretest and posttest) 

Control Group Design 

 

O₁             X           O₂ 

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

 O₃                       O₄ 

 

http://repository.upi.edu/3800/6/T_POR_1007370_Chapter3.pdf
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Keterangan: 

O₁ dan O₃             : Tes awal (pretest) untuk mengetahui keadaan awal  

siswa terhadap kemahiran menulis bahasa Arab siswa 

kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

O₂                              :   Tes akhir (posttest) untuk mengetahui keadaan akhir  

siswa terhadap kemahiran menulis bahasa Arab siswa 

kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara pada kelompok 

eksperimen setelah diberi treatment (perlakuan) 

dengan pendekatan quantum learning tipe card sort.  

O₄                              :  Tes akhir (posttest) untuk mengetahui keadaan akhir  

siswa terhadap kemahiran menulis bahasa Arab siswa 

kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara pada kelompok 

kontrol yang tidak diberi treatment (perlakuan) atau 

dengan menggunakan metode yang biasa digunakan 

guru (hanya berceramah saja).  

Pada ilustrasi di atas terdapat dua kelompok (kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol) tidak dipilih secara random, kemudian diberi pretest 

untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol atau tidak. Hasil pretest yang baik bila 

nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan dengan nilai 

kelompok kontrol. Pengaruh perlakuan adalah (O₂ - O₁) – (O₄ - O₃).  
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Adapun langkah-langkah pengumpulan data yang ditempuh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan uji validitas instrumen penelitian dengan menggunakan 

validitas isi dan uji reliabilitas pretest dan posttest pada kelompok uji 

coba instrumen tes yaitu kelas VII A dengan jumlah 39 siswa yang 

mengikuti uji coba intrumen tes ini.  

2. Melakukan diskusi dengan guru mata pelajaran bahasa Arab MTs 

Negeri 1 Banjarnegara untuk menentukan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang 

dimiliki oleh siswa karena guru yang lebih mengetahuinya dalam 

pembelajaran sebelumnya.   

3. Memberikan pretest yang sama pada kelompok eksperimen dan 

kontrol untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum diberikan 

treatment. Pretest yang sama berisi lima soal uraian pembelajaran 

kemahiran menulis bahasa Arab siswa kelas VII MTs dan berbentuk 

perintah untuk membuat/menyusun kalimat yang sempurna dari 

mufrādat yang disediakan tentang األطزج. Pretest ini perlu dilakukan 

untuk mengetahui seberapa jauh kemahiran menulis bahasa Arab yang 

dimiliki siswa pada kedua kelompok tersebut secara umum, sebelum 

uji coba penggunaan pendekatan quantum learning tipe card sort pada 

kelompok eksperimen dilakukan.  

4. Memberikan treatment kepada kelas VII B (kelompok eksperimen) 

dengan menggunakan pendekatan quantum learning tipe card sort, 
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sedangkan di kelas VII E (kelompok kontrol) tidak diberikan 

treatment, namun tetap menggunakan metode yang biasa digunakan 

guru (secara konvensional) yaitu hanya berceramah saja. Treatment 

disesuaikan dengan materi pembelajaran kemahiran menulis bahasa 

Arab kelas VII MTs, yaitu materi tentang  األطزج. 

5. Memberikan posttest sebagai data kemampuan akhir siswa yang 

digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan yang dimiliki 

kedua sampel baik pada kelompok ekperimen yang sudah diberi 

treatment maupun pada kelompok kontrol yang tidak diberi treatment. 

Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui perbandingan skor 

pretest dan posttest. Dalam hal ini, soal posttest berisi lima soal uraian 

pembelajaran kemahiran menulis bahasa Arab siswa kelas VII MTs 

dan berbentuk perintah untuk membuat/menyusun kalimat yang 

sempurna dari mufrādat yang disediakan tentang األطزج agar linear 

dengan soal pretest sebelumnya.  

6. Pengambilan angket sebagai alat ukur bagaimana penerapan 

pendekatan quantum learning tipe card sort untuk meningkatkan 

kemahiran menulis bahasa Arab siswa kelas VII MTs Negeri 1 

Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014.  

 

3.2   Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto 2010:161). Selain itu, pengertian lain 
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menyebutkan bahwa variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono 2010:60). 

Arikunto (2010:162) membagi variabel berdasarkan kesamaan 

pengaruh suatu treatment menjadi 2 yaitu: (1) variabel bebas atau 

independent variable (X) yaitu variabel yang mempengaruhi dan (2) 

variabel terikat atau dependent variable (Y) yaitu variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan 

variabel terikat.  

 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang menjadi 

sebab atau berubah/mempengaruhi suatu variabel lain (variable dependent). 

Juga sering disebut variabel bebas, prediktor, stimulus, eksogen atau 

antecendent (Siregar 2010:110). Dalam penelitian ini variabel bebasnya 

adalah pendekatan quantum learning tipe card sort, yang diberikan pada 

kelas VII B MTs Negeri 1 Banjarnegara saja sebagai kelompok eksperimen.  

  

3.2.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat atau variabel dependen, merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel 

bebas). Variabel ini sering disebut variabel terikat, variabel respons atau 
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endogen (Siregar 2010:110). Dalam penelitian ini varibel terikatnya adalah 

kemahiran menulis bahasa Arab siswa kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara 

tahun ajaran 2013/2014. 

 

   

 

   Gambar 3.2 Paradigma Sederhana dari Penelitian 

 

3.3   Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian terdiri atas populasi dan sampel. Berikut 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:  

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto 2010:173). 

Menurut Ary, et all. (dalam Ainin 2010:98) populasi adalah semua anggota 

sekelompok orang, kejadian atau objek yang telah dirumuskan secara jelas, 

atau kelompok lebih besar yang menjadi sasaran generalisasi. Pengertian 

lain menyebutkan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada 

pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan 

penelitian (Riduwan 2003:7). 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs Negeri 1 

Banjarnegara yang terdiri atas kelas VII A-VII F dengan jumlah 241 siswa.  

 

 

 

Y X 
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti, karena tidak semua data dan informasi 

akan diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan 

cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya (Riduwan 2003:10).  

Mengingat jumlah kelas dan siswa yang cukup banyak pada kelas VII 

MTs Negeri 1 Banjarnegara, pengambilan sampel tidak dilakukan secara 

acak tetapi telah ditentukan berdasarkan hasil diskusi antara peneliti dengan 

Ibu Musfiatul Muniroh, S.Pd.I sebagai guru bahasa Arab kelas VII MTs 

Negeri 1 Banjarnegara  yang lebih mengetahui kompetensi siswa-siswanya 

selama pembelajaran yang sudah berlangsung sebelumnya hingga 

terlaksananya penelitian ini. Hasil diskusi tersebut adalah siswa kelas VII B 

(sebagai kelompok eksperimen) dan siswa kelas VII E (sebagai kelompok 

kontrol) sebagai sampel penelitian.  

Kelas VII B pada penelitian ini merupakan kelompok eksperimen 

dengan jumlah 41 siswa yang terdiri atas 16 siswa dan 25 siswi dan kelas 

VII E merupakan kelompok kontrol dengan jumlah 40 siswa yang terdiri 

atas 16 siswa dan 24 siswi. Alasan memilih sampel kelas VII MTs Negeri 1 

Banjarnegara adalah karena menurut hasil penelitian awal yang telah 

dilakukan oleh peneliti menunjukkan hampir 70% siswa berasal dari 

Sekolah Dasar (SD) yang notabene tidak ada mata pelajaran bahasa Arab. 

Selain itu adanya ketidakvariatifan dan kurangnya khazanah akan 

pendekatan pembelajaran atau ketidaksesuaian penerapan pendekatan 
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pembelajaran yang akan dilakukan dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai, sehingga memungkinkan terjadinya kejenuhan siswa dalam belajar 

(kurangnya motivasi dan semangat belajar siswa). Salah satu buktinya 

adalah siswa kesulitan menyusun huruf menjadi sebuah kata dan menyusun 

kata yang telah dihafalkan menjadi kalimat.  

 

3.4   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian akan peneliti uraikan di bawah ini.  

3.4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di MTs Negeri 1 Banjarnegara sebagai 

salah satu sekolah di bawah naungan Kementerian Agama di kabupaten 

Banjarnegara yang terdapat kurikulum mata pelajaran bahasa Arab. Lokasi 

MTs Negeri 1 Banjarnegara terletak di Jalan Raya Semampir nomor 1 

Kabupaten Banjarnegara.  

 

3.4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 Februari sampai 1 Maret 

2014. Pembuatan instrumen penelitian dilaksanakan pada tanggal 11 

Februari 2014 dengan tujuan agar dapat digunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs pada semester genap tahun ajaran 

2013/2014.   
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3.5    Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono 2010:148). 

Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa rencana 

pelaksanaan pembelajaran, instrumen pretest dan posttest dan pedoman 

angket atau kuesioner (questionnaires).  

3.5.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (selanjutnya disingkat RPP) 

adalah bentuk persiapan pembelajaran atau perangkat pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dalam waktu satu kali tatap muka, untuk mencapai 

kompetensi dasar. Penyusunan RPP mengacu pada silabus (Sigalingging 

2009:50).  

Penjabaran RPP dalam penelitian ini disesuaikan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar pada silabus mata pelajaran bahasa Arab 

kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara. Penjabaran tersebut dipaparkan 

melalui tabel berikut:  

Tabel 3.1 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator  

Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas VII MTs Negeri 1 

Banjarnegara Tema األسرة 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 
 
[[[  

4. Menulis/Kitabah 

Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

pengalaman dan 

informasi melalui 

kegiatan menulis  

 

4.1 Menulis kata,  frasa 

atau kalimat 

sederhana tentang 

 األطزج

 

 

 
4.1.1 Menulis kalimat-

kalimat Arab tentang  

 ‟melalui imla األطزج

manqul 

4.1.2 Menyusun kata acak 

menjadi kalimat    



63 

 

 

Lanjutan Tabel 3.1 

  
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

tentang lingkungan 

keluarga. 
 

4.2 Mengungkapkan 

informasi dan 

gagasan secara 

tertulis dalam kalimat 

sederhana tentang 

 األطزج

Sempurna 

 

4.2.1 Menggunakan 

mufradat yang tepat 

dalam kalimat-

kalimat yang 

disediakan yang 

berkaitan dengan   

 dan struktur  األطزج

kalimat dasar yang 

meliputi  mubtada 

dan khobar (fi‟il 

mudhari‟/ فعم يضارع 

   .(يفزز

4.2.2 Menjawab pertanyaan 

yang disediakan 

dengan baik dan 

benar 

4.2.3 Menyusun kalimat 

dengan menggunakan 

kata-kata yang 

disediakan 

4.2.4 Menyusun paragraf 

sederhana dengan 

ungkapan-ungkapan/ 

kalimat yang 

disediakan 
 

Di saat penelitian berlangsung, pembelajaran kemahiran menulis 

bahasa Arab siswa kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara sudah masuk pada 

kompetensi dasar kedua yang berbunyi: "Mengungkapkan informasi dan 

gagasan secara tertulis dalam kalimat sederhana tentang األطزج", dengan 

indikator ketiga yang berbunyi: "Menyusun kalimat dengan menggunakan 

kata-kata yang disediakan".  
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Untuk lebih jelasnya penjabaran RPP yang dimaksud dapat dilihat 

dalam lampiran 1-3 penelitian ini.   

 

3.5.2 Pretest dan Posttest   

Penelitian ini menggunakan pretest (dilakukan pada awal pertemuan) 

dan posttest (dilakukan setelah diberikan treatment untuk kelompok 

eksperimen, sedangkan untuk kelompok kontrol tidak diberikan treatment) 

terkait kemahiran menulis bahasa Arab kelas VII MTs tentang األطزج. 

Sebelum melakukan pretest dan posttest kepada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, pretest dan posttest terlebih dahulu diberikan kepada 

siswa kelas VII A (kelompok uji coba instrumen tes), peneliti mula-mula 

menguji validitas terhadap instrumen penelitian dengan menggunakan 

validitas isi untuk mengetahui apakah instrumen tes (pretest dan posttest) 

yang peneliti buat sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran (RPP) yang 

meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dengan soal 

pretest dan posttest yang telah dibuat atau belum. Setelah itu baru peneliti 

melakukan uji reliabilitas dari pretest dan posttest tersebut. Jika sudah 

diketahui kevalidannya, maka pretest dan posttest dapat diberikan kepada 

kelas VII B (kelompok eksperimen) dan VII E (kelompok kontrol) MTs 

Negeri 1 Banjarnegara dengan soal yang sama untuk kedua kelas tersebut.   
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3.5.2.1 Pretest  

Soal pretest berjumlah lima soal dan berbentuk perintah untuk 

membuat/menyusun kalimat yang sempurna dari mufrādat yang disediakan 

tentang األطزج. Soal pretest ini menggunakan indikator penilaian kemahiran 

menulis menurut Mary Finoechiaro yaitu ejaan, pungtuasi, kosakata dan 

kaidah sebagai pedoman penghimpunan skor perbutir soalnya dengan 

modifikasi yang dibuat peneliti untuk memudahkan dalam penilaian. 

Dibawah ini akan dijabarkan secara rinci bentuk soal, kunci jawaban dan 

pedoman penskoran pretest untuk kedua kelas di atas.  

Untuk lebih jelasnya penjabaran pretest yang dimaksud dapat dilihat 

dalam lampiran 4 penelitian ini.  

 

3.5.2.2 Posttest  

Posttest diberikan kepada kelas VII B (kelompok eksperimen) dan VII 

E (kelompok kontrol) MTs Negeri 1 Banjarnegara dengan soal yang sama 

dengan pretest dan menggunakan indikator penilaian kemahiran menulis 

menurut Mary Finoechiaro yang sama dengan pretest juga. Dalam hal ini, 

soal posttest berisi lima soal uraian pembelajaran kemahiran menulis bahasa 

Arab siswa kelas VII MTs dan berbentuk perintah untuk 

membuat/menyusun kalimat yang sempurna dari mufrādat yang disediakan 

tentang األطزج agar linear dengan soal pretest sebelumnya. Untuk 

pelaksanaannya, sebelum posttest diberikan pada kedua kelompok tersebut, 

dalam pembelajaran kemahiran menulis bahasa Arab kelas VII B (kelompok 
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eksperimen) menggunakan pendekatan quantum learning tipe card sort 

sedangkan pada kelas VII E (kelompok kontrol) menggunakan metode yang 

biasa digunakan guru (secara konvensional yaitu hanya dengan berceramah 

saja).  

Untuk lebih jelasnya penjabaran posttest yang dimaksud dapat dilihat 

dalam lampiran 5 penelitian ini.  

 

3.5.3 Pedoman Angket atau Kuesioner (Questionnaires). 

Pedoman angket digunakan untuk mengukur respon siswa terhadap 

sebelum dan sesudah penerapan pendekatan quantum learning tipe card sort 

dalam pembelajaran kemahiran menulis bahasa Arab kelas VII MTs Negeri 

1 Banjarnegara. Dalam hal ini, peneliti menggunakan lembar angket terbuka 

dan angket tertutup untuk ditujukan kepada siswa.  

3.5.3.1 Lembar Angket Terbuka 

Lembar angket terbuka ini ditujukan untuk siswa kelompok 

eksperimen. Untuk lebih jelasnya penjabaran lembar angket terbuka yang 

dimaksud dapat dilihat dalam lampiran 6 penelitian ini.  

 

3.5.3.2 Lembar Angket Tertutup  

Lembar angket tertutup ini ditujukan untuk siswa kelompok 

eksperimen tanpa terkecuali.  

Untuk lebih jelasnya penjabaran lembar angket tertutup yang 

dimaksud dapat dilihat dalam lampiran 7 penelitian ini.  
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3.6   Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melaui data 

yang terkumpul (Arikunto 2010:110). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan hipotesis kerja/hipotesis alternatif (𝐻𝑎 ). Hipotesis ini 

menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y, atau adanya 

perbedaan antara dua kelompok. Berikut 𝐻𝑎  pada penelitian ini: 

𝐻𝑎 : Terdapat perbedaan peningkatan kemahiran menulis bahasa Arab 

antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol  

Saat pembuktian Ha diubah menjadi Hipotesis nol (𝐻0) agar peneliti 

tidak mempunyai prasangka. Jadi, penelitian ini diharapkan jujur dan tidak 

terpengaruh pernyataan 𝐻𝑎 . Kemudian dikembangkan lagi ke 𝐻𝑎  pada 

rumusan akhir pengetesan hipotesis. 𝐻0 ini menyatakan tidak adanya 

perbedaan antara dua variabel, atau tidak adanya pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. Berikut 𝐻0 pada penelitian ini:  

𝐻0: Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemahiran menulis bahasa 

Arab antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang 

hendak di capai dan di pecahkan. Hipotesis hanya bersifat dugaan yang 

mungkin benar atau justru mungkin salah.  
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3.7    Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah teknik tes dan non tes berupa angket atau kuesioner (questionnaires) 

dan dokumentasi.  

3.7.1 Tes  

Menurut Ary, et all (dalam Ainin 2010:117), tes adalah seperangkat 

rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan 

jawaban yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan skor. Sependapat 

dengan ini, definisi tes yang lain 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 menggunakan teknik tes, peneliti 

menggunakan instrumen tes berupa soal pretest dan posttest mengenai 

kemahiran menulis bahasa Arab kelas VII MTs tentang األطزج. 

Pretest dan posttest dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan siswa 

sebelum dan setelah penerapan pendekatan quantum learning tipe card sort 

dalam pembelajaran kemahiran menulis siswa kelas VII MTs Negeri 1 

Banjarnegara pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

Tes diberikan kepada siswa pada awal pertemuan (pretest) dan akhir 

pertemuan (posttest) setelah diberi treatment untuk kelompok eksperimen 

dan untuk kelompok kontrol tidak diberikan treatment. Treatment berupa 

penggunaan pendekatan quantum learning tipe card sort dalam 

pembelajaran kemahiran menulis siswa kelas VII B (kelompok eksperimen). 
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Sedangkan pada siswa kelas VII E (kelompok kontrol) MTs Negeri 1 

Banjarnegara pembelajaran kemahiran menulis bahasa Arab hanya 

menggunakan metode yang biasa digunakan oleh guru yaitu hanya 

berceramah saja.  

Hasil pretest dan posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol kemudian dibandingkan dengan melakukan pengukuran dalam 

bentuk diagram lingkaran dan grafik.  

 

3.7.2 Non Tes (Bukan Tes) 

Teknik non tes yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan angket atau kuesioner (questionnaires) dan 

dokumentasi.  

3.7.2.1 Angket atau Kuesioner (Questionnaires) 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto 2010:194). Dalam hal ini, 

peneliti menggunakan angket terbuka yaitu dengan memberi kesempatan 

kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri dan angket 

tertutup dengan tidak memberi kesempatan kepada responden untuk 

menjawab dengan kalimatnya sendiri namun cukup memilih opsi jawaban 

yang sudah disediakan peneliti. Angket ini ditujukan kepada siswa kelas VII 

B MTs Negeri 1 Banjarnegara mengenai pembelajaran kemahiran menulis 

bahasa Arab baik yang sudah menggunakan pendekatan quantum learning 
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tipe card sort atau yang masih menggunakan metode yang biasa digunakan 

guru (secara konvensional yaitu hanya berceramah saja).  

 

3.7.2.2 Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya (Arikunto 2010:274). Metode dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa silabus, RPP dan buku ajar mata pelajaran bahasa Arab 

kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara. Selain itu dokumentasi ditujukan 

kepada siswa dan digunakan untuk mendapatkan informasi apa saja 

mengenai siswa serta pengambilan gambar pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes 

Dasar penyusunan instrumen penelitian adalah variabel-variabel 

penelitian yang ditetapkan untuk dikembangkan menjadi indikator-indikator 

penilaian yang dapat dipahami dan sesuai dengan teori-teori pendukung 

sehingga diperoleh instrumen yang valid/sahih. Untuk memenuhi prinsip 

kesahihan instrumen penelitian maka peneliti akan melakukan uji validitas 

instrumen penelitian dengan menggunakan validitas isi dan uji reliabilitas 

instrumen tes (pretest dan posttest).  
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3.8.1 Validitas Isi Instrumen  

Validitas isi diartikan oleh Gronlund dan Linn (1985) sebagai 

tingkatan yang menunjukkan bagaimana tes dapat mengukur sampel yang 

representatif dari ranah yang diukur. Validitas isi mempersoalkan apakah isi 

dari suatu alat ukur cukup mewakili sebuah populasi materi yang diukur 

atau tidak. Pertanyaan tersebut dilontarkan karena validitas isi digunakan 

untuk mengukur unjuk kerja sekelompok subjek dalam suatu bidang 

tertentu. Validitas ini dilakukan dengan melacak rencana dan prosedur 

pembuatan instrumennya. Standar validasi isi adalah a) sekumpulan item tes 

yang representatif dan b) metode yang sesuai dengan tujuan dan situasi 

dalam pembuatan tes (Ainin, Tohir dan Asrori 2006:26).  

Untuk lebih jelasnya penjabaran uji validitas isi yang dimaksud dapat 

dilihat dalam tabel 4.2 dan tabel 4.3 pada bab 4 penelitian ini.  

  

3.8.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Secara umum, reliabel atau reliabilitas dapat diartikan bahwa suatu 

alat ukur/tes adalah handal, ajeg dan dipercaya. Suatu alat pengukuran 

memiliki reliabilitas bila menunjukkan ketetapan hasilnya. Dengan kata lain 

orang yang dites itu akan mendapat skor yang sama bila dia dites kembali 

dengan alat uji yang sama. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang 

tinggi yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang 

terpercaya. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengetahui 

reliabilitas pada instrumen pretest dan posttest berbentuk uraian adalah 
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teknik penggunaan rumus Alpha Cronbach. Rumus tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan:  

n     =  Jumlah responden                    ơb2  =      jumlah Varians butir 

X    =  Nilai skor yang dipilih            ơt2 =      varians total 

K    =  Jumlah butir pertanyaan         r11  = koefisien reliabilitas  

instrumen 

Untuk dapat memberikan penafsiran tehadap uji realibilitas, maka 

peneliti menggunakan pedoman interpretasi sebagai berikut (Sugiyono 

2013:231): 

0,00 – 0,199 = Sangat rendah 

0,20 – 0,399 = Rendah 

0,40 – 0,599 = Sedang 

0,60 – 0,799 = Kuat 

0,80 – 1,000 = Sangat kuat 

 

3.9    Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

𝑟11 =  
𝑘

𝑘 − 1
  1 −

 ơ𝑏2

ơ𝑡2
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menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono 2008:244).  

Data penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung yang 

dilaksanakan pada kondisi awal pembelajaran di dalam kelas pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dan pada saat diberikan 

treatment pada kelompok eksperimen, sedangkan untuk kelompok kontrol 

tidak diberikan treatment. Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data kepastian apakah terdapat perbedaan peningkatan 

kemahiran menulis bahasa Arab antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol atau tidak.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan kebenaran dari 

hipotesis yang dikemukakan artinya hipotesis akan diterima atau ditolak. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t-test. Nilai tes 

dianalisis dengan uji statistika untuk menentukan ada tidaknya perbedaan 

yang signifikan antara hasil pretest dan posttest setelah kelompok 

eksperimen diberi treatment berupa penerapan pendekatan quantum 

learning tipe card sort pada pembelajaran kemahiran menulis bahasa Arab. 

Sebelum uji hipotesis, peneliti membandingkan nilai pretest-posttest 

kelompok eksperimen dengan nilai pretest-posttest kelompok kontrol untuk 

dibuatkan tabulasi data hasil tes yang dipresentasikan ke dalam diagram 
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lingkaran ataupun grafik sebagai tanda terdapat perbedaan peningkatan 

kemahiran menulis bahasa Arab kelas VII MTs antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol atau tidak. Selanjutnya, peneliti 

melakukan uji homogenitas nilai pretest dan posttest kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol untuk mengetahui keadaan awal dan akhir siswa 

adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol atau 

tidak. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda 

secara signifikan dengan nilai kelompok kontrol. Sedangkan hasil posttest 

yang baik bila nilai kelompok eksperimen berbeda secara signifikan dengan 

nilai kelompok kontrol. Kemudian setelah itu peneliti baru melakukan uji 

hipotesis.  

 

3.9.1 Uji Kesamaan Dua varians (Homogenitas) 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan 

homogen. Hipotesis statistika sebagai berikut: 

Ho =  σ21
2 =  σ11

2 , artinya kedua kelas mempunyai varians sama. 

𝐻1 =  𝜎21
2 ≠  𝜎11

2 , artinya kedua kelas mempunyai varians tidak sama. 

Untuk menguji kesamaan dua varians digunakan rumus sebagai 

berikut: 

a. Rumus 𝑓𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   (Usman dan Akbar 2006:134). 

𝑓𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖 𝑎𝑛𝑠  𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
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b. Rumus 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (Usman dan Akbar 2006:134).  

𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 𝑓1

2
 𝛼  

(dk varians terbesar – 1, dk varians terkecil -1) 

Diketahui taraf signifikansi (𝛼) = 0,10  

Sehingga, akan didapat kriteria pengujian 𝐻0 diterima jika 𝑓𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤ 

𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dan 𝐻𝑎   diterima jika  𝑓𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   ≥  𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (Usman dan Akbar 2006:134) 

dengan taraf signifikansi 5%. Adapun langkah-langkah uji homogenitas 

sebagai berikut: 

1. Merumuskan 𝐻𝑎  dan 𝐻0 secara verbal. 

2. Merumuskan Ha  dan H0 secara statistik. 

3. Mencari varians nilai pretest dan posttest kelompok eksperimen dan 

varians pretest kelompok kontrol dengan menggunakan rumus: 

S² = 
 X1

2  – ( X1 )²

𝑛  (𝑛−1)
 .  

4. Mencari 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  nilai pretest dan posttest kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dan Menghitung 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 

5. Kesimpulan. 

 

3.9.2 Menghitung Data Menggunakan Uji T-Test 

Setelah mendapat hasil nilai rata-rata (mean) dari kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen, digunakan rumus t-test untuk menentukan ada 

tidaknya perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest 

terhadap kedua kelompok tersebut setelah kelompok eksperimen diberi 

pembelajaran kemahiran menulis bahasa Arab menggunakan pendekatan 
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quantum learning tipe card sort dengan menggunakan rumus (Arikunto 

2010: 354): 

 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

  
 ²+ ²𝑌𝑋

𝑁𝑋 + 𝑁𝑌−2
  

1

𝑁𝑋
+

1

𝑁𝑌
 

 

 

Keterangan : 

   𝑀𝑥   =  Mean dari deviasi setiap nilai posttest dan pretest kelompok   

eksperimen  

𝑀𝑦   =   Mean dari deviasi setiap nilai posttest  dan pretest kelompok kontrol 

𝑁𝑥   =    jumlah siswa kelompok eksperimen  

𝑁𝑦   =    jumlah siswa kelompok kontrol 

 ²𝑋 = jumlah kuadrat deviasi nilai posttest dan pretest kelompok 

eksperimen  

 ²𝑌  =   jumlah kuadrat deviasi nilai posttest dan pretest kelompok kontrol 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian “Efektivitas Pendekatan Quantum Learning Tipe Card Sort 

untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas VII MTs 

Negeri 1 Banjarnegara Tahun Ajaran 2013/2014”, akan dipaparkan pada bab ini 

diantaranya (1) penerapan pendekatan quantum learning tipe card sort dan (2) 

peningkatan kemahiran menulis siswa. Adapun peningkatan kemahiran ini 

diperoleh dari berbagai tahapan yakni: (a) uji coba soal instrumen tes, (b) uji 

homogenitas, (c) tabulasi data hasil tes dan (d) uji hipotesis.  

  

4.1    Penerapan Pendekatan Quantum Learning Tipe Card Sort 

Penelitian efektivitas quantum learning tipe card sort untuk 

meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab ditujukan kepada siswa kelas 

VII MTs Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014. Sekolah ini 

memiliki 6 kelas pada kelas VII, yaitu kelas VII A-VII F. Namun, hanya 

sejumlah 39 dari 41 siswa kelas VII B (kelompok eksperimen), 34 dari 40 

siswa VII E (kelompok kontrol) dan 39 dari 40 siswa kelas VII A 

(kelompok uji coba pretest dan posttest) turut serta berpartisipasi dalam 

proses penelitian ini. Hal ini dikarenakan beberapa anak dari masing-masing 

kelas di atas berhalangan untuk hadir ke sekolah, seperti sakit, izin dan 

tanpa keterangan apapun.  
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memperoleh 

data-data relevan berupa angket terbuka dan angket tertutup terkait 

penerapan pendekatan quantum learning tipe card sort untuk meningkatkan 

kemahiran menulis bahasa Arab siswa kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara 

tahun ajaran 2013/2014. Perolehan data-data relavan di atas akan dijabarkan 

melalui prosentase hasil perhitungan dari kedua angket tersebut. 

4.1.1 Hasil Perhitungan Angket Terbuka 

Hasil perhitungan angket terbuka direkapitulasi dan dipersenkan agar 

lebih mudah dalam menganalisanya.  

Dengan prosentase dari setiap nomor pada lampiran 8 penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan sikap dan perilaku siswa yang 

lebih positif setelah penerapan pendekatan quantum learning tipe card sort 

dalam pembelajaran kemahiran  menulis bahasa Arab kelas VII MTs Negeri 

1 Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014. Pada pembelajaran ini, dapat 

memudahkan mereka dalam meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab. 

Selain itu, 92,31% dari siswa mengaku penerapan pendekatan quantum 

learning tipe card sort efektif meningkatkan kemahiran menulis berbahasa 

Arab mereka. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan mereka di atas bahwa 

penerapan pendekatan quantum learning tipe card sort tidak membuat 

suasana jenuh di kelas karena pada saat pembelajaran materi kemahiran 

menulis bahasa Arab kelas VII berlangsung dapat dilakukan dengan 

kelompok. Sehingga pembelajaran kemahiran menulis bahasa Arab 

menyenangkan, seru/mengasyikkan dan mudah dipelajari untuk dapat 
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menyusun kalimat yang benar dan dapat mengetahui arti dari kosakata yang 

belum diketahui. 

  

4.1.2 Hasil Perhitungan Angket Tertutup 

Hasil perhitungan angket tertutup juga direkapitulasi dan dipersenkan 

agar lebih mudah dalam menganalisanya. Dengan prosentase dari setiap 

nomor pada tabel hasil perhitungan angket tertutup dan tabel prosentase 

hasil perhitungan angket tertutup dalam lampiran 9 penelitian ini, dapat 

disimpulkan adanya tanggapan positif setelah penerapan pendekatan 

quantum learning tipe card sort dalam pembelajaran kemahiran menulis 

bahasa Arab kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014. 

Agar lebih jelas, berikut kesimpulan hasil perhitungan angket sesuai dengan 

aspek perbutir pertanyaannya. Dalam hal ini penyajian data akan berbentuk 

tabel.  

Tabel 4.1 Kesimpulan Hasil Perhitungan Angket Tertutup 

No. Aspek 

Pertanyaan 

Nomor 

Soal 

Kesimpulan 

1. Tanggapan siswa 

terhadap mata 

pelajaran bahasa 

Arab 

1 dan 2 Sebagian besar siswa kelas VII 

MTs Negeri 1 Banjarnegara 

beranggapan bahwa mata 

pelajaran bahasa Arab  siswa  
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Lanjutan Tabel 4.1 

No. Aspek 

Pertanyaan 

Nomor 

Soal 

Kesimpulan 

   merupakan mata pelajaran yang 

tidak disukai dan sulit bagi 

mereka. Hal ini ditunjukkan dari 

perhitungan angket yang 

menyatakan bahwa 41,03% dari 

mereka tidak menyukai pelajaran 

bahasa Arab dan 64,10% dari 

mereka menganggap bahwa mata 

pelajaran bahasa Arab adalah 

mata pelajaran yang sulit. 

2. Tanggapan siswa 

terhadap 

kemahiran  

menulis bahasa 

Arab  

3 Sekitar 66,66% dari siswa 

mengaku mengalami kesulitan 

dalam menguasai kemahiran  

menulis bahasa Arab. 
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Lanjutan Tabel 4.1  

No. Aspek 

Pertanyaan 

Nomor 

Soal 

Kesimpulan 

3. Tanggapan siswa 

terhadap 

penerapan 

pendekatan 

quantum 

learning tipe 

card sort dalam 

meningkatkan 

kemahiran  

menulis bahasa 

Arab. 

 4, 5 dan 

6 

Penerapan pendekatan  quantum 

learning tipe card sort dalam 

meningkatkan kemahiran  

menulis ini mendapat apresiasi 

yang baik dari siswa. Dapat 

dilihat bahwa sebelum 

menerapkan pendekatan quantum 

learning tipe card sort, 35,9% 

dari siswa menyatakan 

pembelajaran bahasa Arab dalam 

kelas berlangsung biasa saja, 

bahkan 41,02% dari mereka 

menyatakan tidak senang. Namun 

setelah menerapkan pendekatan 

quantum learning tipe card sort 

ini,  
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Lanjutan Tabel 4.1 

No. Aspek 

Pertanyaan 

Nomor 

Soal 

Kesimpulan 

   61,54% siswa menyatakan bahwa 

mereka senang dengan 

pembelajaran ini. Bahkan 74,36% 

menyatakan bahwa penerapan 

pendekatan quantum learning 

tipe card sort memudahkan 

mereka dalam meningkatkan 

kemahiran  menulis bahasa Arab 

dan sebagian besar dari siswa 

mengaku penerapan  pendekatan 

quantum learning tipe card sort 

efektif untuk meningkatkan 

kemahiran  mereka dalam 

menulis berbahasa Arab. 

 

4.2    Peningkatan Kemahiran  Menulis Siswa 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk mengetahui 

bagaimana peningkatan kemahiran menulis siswa kelas VII MTs Negeri 1 

Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014 setelah menerapkan pendekatan 

quantum learning tipe card sort pada pembelajaran bahasa Arab, telah 

disajikan berbagai data sebagai berikut: uji coba soal tes (pretest dan 
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posttest) yaitu mencakup pembahasan validitas isi dan reliabilitas soal tes 

yang digunakan, membandingkan peningkatan rata-rata nilai pretest ke 

posttest di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, uji homogenitas 

(pretest dan posttest) yang digunakan di kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dan uji hipotesis.  

 

4.2.1 Uji Coba Soal Instrumen Tes  

Uji coba soal instrumen tes yaitu berupa pretest dan posttest yang 

diberikan pada siswa kelas VII A. Peneliti mula-mula menguji validitas 

terhadap instrumen penelitian dengan menggunakan validitas isi untuk 

mengetahui apakah instrumen tes yang peneliti buat sudah sesuai dengan 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dengan soal pretest dan 

posttest yang telah tercantum pada perangkat pembelajaran (RPP) atau 

belum. Setelah itu baru peneliti melakukan uji reliabilitas dari pretest dan 

posttest tersebut.  

 

4.2.1.1 Uji Validitas Isi Pretest dan Posttest Kelompok Uji Coba Soal 

Instrumen Tes 

Sebelum melakukan uji validitas isi instrumen penelitian ini, 

diperlukan tabel spesifikasi analisis validitas isi (pretest dan posttest) terkait 

standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan soal pretest yang telah 

tercantum pada perangkat pembelajaran (RPP) agar memudahkan peneliti 

dalam menganalisisnya. 



84 

 

 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Validitas Isi Pretest  

No. Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Soal  Kesesuaian 

1. Menulis/Kitabah: 

Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

pengalaman dan 

informasi melalui 

kegiatan menulis 

tentang lingkungan 

keluarga 

 

Mengungkap

kan informasi 

dan gagasan 

secara tertulis 

dalam 

kalimat 

sederhana 

tentang األطزج 

Menyusun 

kalimat 

dengan 

menggunakan 

kata-kata yang 

disediakan  

 

اِْجَعِم 

اِخ  ًَ اْنَكهِ

اْْلذِيَحَ 

هَحً  ًْ ُج

!  ُيفِْيَسجً 

اأَْلَُب . ١

 اأَْلُوُّم . ٢

 

اَْنَىنَُس . ٣

اأَْلَُخ . ٤

 اأَْلُْذدُ . ٥

 

Sesuai 

 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Validitas Isi Posttest 

No. Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Soal  Kesesuaian 

1. Menulis/Kitabah: 

Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

pengalaman dan 

informasi melalui 

kegiatan menulis  

Mengungkap

kan informasi 

dan gagasan 

secara tertulis 

dalam  

Menyusun 

kalimat 

dengan 

menggunakan 

kata-kata yang 

disediakan  

 

اِْجَعِم 

اِخ  ًَ اْنَكهِ

اْْلذِيَحَ 

هَحً  ًْ ُج

!  ُيفِْيَسجً 

 

Sesuai 
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Lanjutan Tabel 4.3  

No. Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator  Soal  Kesesuaian 

  kalimat 

sederhana 

tentang األطزج 

 ذَْ ثَدُ . ١ 

 ذَْ ِظمُ . ٢

 ذُ َ ِّظ ُ . ٣

  َْشَرعُ . ٤

  َْسُرصُ . ٥

 

 

Berdasarkan hasil analisis validitas isi pada tabel 4.2 dan 4.3, terdapat 

kesesuaian pada perangkat pembelajaran (RPP) yang meliputi standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator dengan soal pretest dan posttest 

yang telah dibuat. Soal yang telah dibuat peneliti yakni menyusun/membuat 

kalimat dengan mufrādat yang ditetapkan telah sesuai dengan indikator 

yang berbunyi "menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang 

disediakan" pada masing-masing tabel di atas. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

soal pretest dan posttest yang dibuat telah valid dan dapat digunakan.   

 

4.2.1.2   Uji Reliabilitas Pretest dan Posttest Kelompok Uji Coba Soal 

Instrumen Tes 

Berdasarkan tabel penolong uji reliabilitas perbutir soal dalam 

lampiran 10 dan 11 pada penelitian ini, berikut perhitungan uji reliabilitas 

pretest dan posttest kelompok uji coba soal instrumen tes kelas VII A.  
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a. Uji reliabilitas pretest butir soal nomor 1 sampai 5 

 

𝜎1  
2 =  

 𝑋1
2 −

( 𝑋1)²

𝑛

𝑛
 

 =  
5929−

(461 )²

39

39
 

 =  
5929−5449,26 

39
 

 =  
479,74

39
 

 =  12,30 

 

𝜎2  
2 =  

 𝑋1
2 − 

( 𝑋1)²

𝑛

𝑛
 

 =  
5814− 

(454 )²

39

39
 

 =  
5814−5285,03 

39
 

 =  
528,97

39
 

 =  13,56 

 

𝜎3  
2 =  

 𝑋1
2 − 

( 𝑋1)²

𝑛

𝑛
 

 =  
5591− 

(443 )²

39

39
 

 =  
5591−5032,03 

39
 

 =  
558,97

39
 

       =  14,33 

 

𝜎4  
2 =  

 𝑋1
2 − 

( 𝑋1)²

𝑛

𝑛
 

 =  
5603− 

(441 )²

39

39
 

 =  
5603−4986,69 

39
 

 =  
616,31

39
 

       =  15,80 
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𝜎5  
2 =  

 𝑋1
2 − 

( 𝑋1)²

𝑛

𝑛
 

 

 =  
5603− 

(441 )²

39

39
 

 

 =  
5603−4986,69 

39
 

 

 =  
616,31

39
 

 

 =  15,80 

a) Jumlah varians semua butir soal: 

12,30 + 13,56 + 14,33 + 15,80 + 

13,74 = 69,73 

b) Varians total 𝜎1  
2 =  

 𝑋2 − 
( 𝑋 )²

𝑛

𝑛
 

              = 
140937  − 

2249 ²

39

39
 

             =
140937 − 129692,33

39
 

              =  
11244 ,67

39
  

             = 288,32 

 

c) Langkah selanjutnya yaitu, memasukkan data di atas ke dalam rumus 

Alpha. 

        𝑟11= (
𝑘

𝑘−1
) (1 - 

 𝜎
2
1

𝜎
2
1

)  

  = 
5

5−1
 x (1 - 

69,73

288,32
 )  

   = 
5

 4
 x (1 - 0,24 ) 

   = 1,25 x 0,76 = 0,95 

Sehingga, instrumen tes berupa pretest ini dinyatakan memiliki 

reliabilitas sangat kuat karena mencapai interpretasi antara 0,80 – 1,000.  
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b.  Uji reliabilitas posttest butir soal nomor 1 sampai 5 

 

𝜎1  
2 =  

 𝑋1
2 −

( 𝑋1)²

𝑛

𝑛
 

 =  
7730−

(542 )²

39

39
 

 =  
7730−7532,41 

39
 

 =  
197,59

39
 

 =  5,06 

 

𝜎2  
2 =  

 𝑋1
2 − 

( 𝑋1)²

𝑛

𝑛
 

 =  
7924− 

(550 )²

39

39
 

 =  
7924−7756,41 

39
 

 =  
167,59

39
 

 =  4,30 

 

𝜎3  
2 =  

 𝑋1
2 − 

( 𝑋1)²

𝑛

𝑛
 

 =  
7573− 

(537 )²

39

39
 

 =  
7573  − 7394,08 

39
 

 =  
178,92

39
 

       =  4,58 

 

𝜎4  
2 =  

 𝑋1
2 − 

( 𝑋1)²

𝑛

𝑛
 

 =  
8090− 

(556 )²

39

39
 

 =  
8090 − 7926,56 

39
 

 =  
163,44

39
 

       =  4,19 
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𝜎5  
2 =  

 𝑋1
2 − 

( 𝑋1)²

𝑛

𝑛
 

 

 =  
7519− 

(535 )²

39

39
 

 

 =  
7519−7339,10 

39
 

 

 =  
179,9

39
 

 

 =  4,61 

a) Jumlah varians semua butir soal: 

5,06 + 4,30 + 4,58 + 4,19 + 4,61  

= 22,74 

b) varians total 𝜎1  
2 =  

 𝑋2 − 
( 𝑋 )²

𝑛

𝑛
 

          = 
191274  − 

2720 ²

39

39
 

=
191274 − 189702,56

39
 

          =  
1571,44

39
  

         = 40,29 

 

c) Langkah selanjutnya yaitu, memasukkan data di atas ke dalam rumus 

Alpha. 

        𝑟11= (
𝑘

𝑘−1
) (1 - 

 𝜎
2
1

𝜎
2
1

)  

  = 
5

5−1
 x (1 - 

22,74

40,29
 )  

   = 
5

 4
 x (1 - 0,56 ) 

   = 1,25 x 0,44 = 0,55  

 

Sehingga, instrumen tes berupa posttest ini dinyatakan memiliki 

reliabilitas sedang karena mencapai interpretasi antara 0,40 – 0,599.  
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Berdasarkan uji validitas isi terhadap instrumen penelitian di atas 

menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian pada perangkat pembelajaran 

(RPP) yang meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator 

dengan soal pretest dan posttest yang telah dibuat. Hasil uji reliabilitas 

pretest dan posttest juga menunjukkan keduanya dapat dinyatakan reliabel. 

Dengan demikian instrumen penelitian ini bisa digunakan.  

 

4.2.2 Uji Homogenitas 

Sebelum melakukan uji homogenitas, untuk memudahkan proses 

perhitungan uji homogenitas ini maka peneliti menggunakan tabel penolong nilai 

pretest dan posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk lebih 

jelasnya penjabaran tabel penolong yang dimaksud dapat dilihat dalam lampiran 

12 dan lampiran 13 pada penelitian ini.  

Jawab:  

1. 𝐻𝑎 = Terdapat perbedaan peningkatan kemahiran  menulis bahasa Arab antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 

𝐻0 = Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemahiran  menulis bahasa Arab 

antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 

2. 𝐻𝑎 = σ21
2 ≠ σ11

2  

𝐻0 =  𝜎21
2 = 𝜎11

2  

3. Mencari varians nilai pretest dan posttest kelompok eksperimen dan varians 

pretest kelompok kontrol dengan menggunakan rumus: 

 S² = 
 X1

2  – ( X1 )²

𝑛  (𝑛−1)
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a. Varians nilai pretest kelompok eksperimen 

S² = 
39 .  145665  − (2333)²

39 (39 −1)
 

 

S² = 
5680935  − 5442889

1482
 = 160,62 

 

b. Varians nilai pretest kelompok kontrol 

S² = 
34 .  118022  − (1962)²

34 (34 −1)
 

 

S² = 
4012748  − 3849444

1122
 = 145,54 

 

c. Varians nilai posttest kelompok eksperimen 

S² = 
39 .  10258638  − (3174)²

39 (39 −1)
 

 

S² = 
10258638   − 10074276

1482
 = 124,40 

 

d. Varians nilai posttest kelompok kontrol 

S² = 
34 .  177820  − (2444)²

34 (34 −1)
 

 

S² = 
6045880  − 5973136

1122
 = 64,83 

 

4. Mencari 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  nilai pretest dan posttest kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dengan menggunakan rumus 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
  

5. Menghitung 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan rumus 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = F
1

2 
𝛼 (dk varians terbesar – 1, dk 

varians terkecil – 1), dengan diketahui taraf signifikansi (𝛼) = 0,10.  

a. 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  nilai pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
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𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 

𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
160,62

145,54
 = 1,10 

 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = F 
1

2 
𝛼 (dk varians terbesar – 1, dk varians terkecil – 1), dengan 

diketahui taraf signifikansi (𝛼) = 0,10. 

  F 1 2  . 0,10  34 − 1  39 − 1  

 

            F 0,05  34 , 38   = 1,74  

 

Ternyata 1,10 ≤ 1,74 atau 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , sehingga 𝐻0  diterima 

(homogen).  

Kesimpulan: 

𝐻0 yang berbunyi “tidak terdapat perbedaan peningkatan kemahiran  menulis 

bahasa Arab antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol”, 

diterima (homogen). 

b. 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  nilai posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑇𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  𝑇𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

 

𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
124,40

64,83
 = 1,92 

 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = F 
1

2 
𝛼 (dk varians terbesar – 1, dk varians terkecil – 1), dengan 

diketahui taraf signifikansi (𝛼) = 0,10. 

  F 1 2  . 0,10  34 − 1  39 − 1  

 

            F 0,05  34 , 38   = 1,74  

 

Ternyata 1,92 ≥ 1,74 atau 𝐹𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , sehingga 𝐻𝑎  diterima 

(tidak homogen).  
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Kesimpulan: 

𝐻𝑎  yang berbunyi “terdapat perbedaan peningkatan kemahiran  menulis 

bahasa Arab antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol”, 

diterima (tidak homogen).  

Berdasarkan kesimpulan uji homogenitas hasil pretest di atas dapat 

dikatakan bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama maka 

kelompok tersebut dikatakan homogen. Artinya tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kemampuan awal kelompok eksperimen dengan 

kemampuan awal kelompok kontrol setelah diberikan pretest. Untuk 

kesimpulan uji homogenitas hasil posttest di atas juga dapat dikatakan 

bahwa kedua kelompok tidak mempunyai varians yang sama maka 

kelompok tersebut dikatakan tidak homogen. Artinya, terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kemampuan akhir kelompok eksperimen dengan 

kemampuan akhir kelompok kontrol setelah diberikan posttest.  

 

4.2.3  Tabulasi Data Hasil Tes 

Berikut adalah tabulasi dari hasil pretest dan posttest untuk kelompok 

eksperimen dan kontrol, beserta prosentase dari setiap kategori penilaian: 
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4.2.3.1 Kelompok Eksperimen 

 

Tabel 4.4 Nilai Pretest-posttest Kelompok Eksperimen 

 

No. Kode Siswa Pretest 

(X₁) 

Posttest 

(X₂) 

1. X-1 36 91 

2. X-2 57 86 

3. X-3 50 89 

4. X-4 48 88 

5. X-5 76 94 

6. X-6 48 91 

7. X-7 60 61 

8. X-8 75 54 

9. X-9 47 64 

10. X-10 63 70 

11. X-11 39 95 

12. X-12 72 82 

13. X-13 80 63 

14. X-14 77 74 

15. X-15 66 90 

16. X-16 64 85 

17. X-17 45 84 

18. X-18 68 84 

19. X-19 44 92 

20. X-20 67 75 

21. X-21 51 89 

22. X-22 62 76 

23. X-23 53 81 

24. X-24 59 71 

25. X-25 46 93 

26. X-26 42 86 

27. X-27 70 78 

28. X-28 69 79 

29. X-29 56 98 

30. X-30 74 80 

31. X-31 58 71 

32. X-32 38 94 
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Lanjutan Tabel 4.4 
 
 

No. Kode Siswa Pretest 

(X₁) 

Posttest 

(X₂) 

33. X-33 76 75 

34. X-34 71 83 

35. X-35 73 100 

36. X-36 65 87 

37. X-37 49 62 

38. X-38 78 87 

39. X-39 61 72 

 Jumlah 2333 3174 

 Rata-Rata 59,82 81,38 

 

Tabel 4.5  Prosentase Hasil Penelitian Pretest Kelompok Eksperimen 

 

Rentang 

Nilai 

Kategori Jumlah Prosentase 

86-100 Sempurna /  - - (و)  يًراس

71-85 Sangat Baik /  25,64 10 (ج ج) جيس جسا% 

56-70 Baik / 38,46 15 (ج) جيس% 

41-55 Cukup / 28,21 11 (و) يقثىل% 

26-40 Kurang / 7,69 3 (ٌ) ناقص% 

11-25 Sangat Kurang / (ٌ ج) ناقص جسا - - 

Jumlah 39 100 % 

  

Prosentase dari hasil penelitian pretest kelompok eksperimen untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram lingkaran sebagai berikut: 
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       Gambar 4.1 Prosentase Pretest Kelompok Eksperimen 

 

Dari gambar diagram lingkaran pretest kelompok eksperimen di atas, 

dapat dilihat bahwa 25,64% siswa mendapat nilai berkategori sangat baik, 

38,46%  siswa mendapat nilai berkategori baik, 28,21%  siswa mendapat 

nilai berkategori cukup dan 7,69% siswa mendapat nilai berkategori kurang.  

 

                  Tabel 4.6 Prosentase Hasil Penelitian Posttest Kelompok 

Eksperimen 

 

Rentang Nilai Kategori Jumlah Prosentase 

86-100 Sempurna /  %43,56 17 (و)  يًراس

71-85 Sangat Baik / 41,03 16 (ج ج)  جيس جسا% 

56-70 Baik / 12,82 5 (ج) جيس% 

41-55 Cukup / 2,56 1 (و) يقثىل% 

26-40 Kurang / ناقص (ٌ) - - 

11-25 Sangat Kurang / (ٌ ج) ناقص جسا - - 

Jumlah 39 100 % 

 

25,64%

38,46%28,21%

7,69

Pretest Kelompok Eksperimen

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang
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Prosentase dari hasil penelitian posttest kelompok eksperimen untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram lingkaran sebagai berikut: 

 

 

         Gambar 4.2 Prosentase Posttest Kelompok Eksperimen 

Dari gambar diagram lingkaran posttest kelompok eksperimen di atas, 

dapat dilihat bahwa 43,59% siswa mendapat nilai berkategori sempurna, 

41,03% siswa mendapat nilai berkategori sangat baik, 12,82% siswa 

mendapat nilai berkategori baik dan 2,56% siswa mendapat nilai berkategori 

cukup.  

 

4.2.3.2 Kelompok Kontrol 

Tabel 4.7 Nilai Pretest-posttest Kelompok Kontrol 

 

No. Kode Siswa Pretest 

(X₁) 

Posttest 

(X₂) 

1. X-1 60 62 

2. X-2 56 63 

 

 

43,59%

41,03%

12,82%

2,56%

Posttest Kelompok Eksperimen

Sempurna

Sangat Baik

Baik

Cukup
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Lanjutan Tabel 4.7 
 

No. Kode Siswa Pretest 

(X₁) 

Posttest 

(X₂) 

3. X-3 50 82 

4. X-4 48 81 

5. X-5 79 82 

6. X-6 47 64 

7. X-7 59 77 

8. X-8 77 86 

9. X-9 44 73 

10. X-10 62 83 

11. X-11 40 60 

12. X-12 38 77 

13. X-13 72 76 

14. X-14 80 81 

15. X-15 77 80 

16. X-16 66 82 

17. X-17 63 75 

18. X-18 45 64 

19. X-19 66 76 

20. X-20 49 71 

21. X-21 62 69 

22. X-22 48 66 

23. X-23 62 63 

24. X-24 51 64 

25. X-25 57 62 

26. X-26 46 61 

27. X-27 43 67 

28. X-28 67 78 

29. X-29 69 72 

30. X-30 56 69 

31. X-31 54 73 

32. X-32 72 74 

33. X-33 58 75 

34. X-34 39 56 

Jumlah 1962 2444 

Rata-Rata 57,71 71,88 
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              Tabel 4.8  Prosentase Hasil Penelitian Pretest Kelompok Kontrol 

 

Rentang Nilai Kategori Jumlah Prosentase 

86-100 Sempurna /  - - (و)  يًراس

71-85 Sangat Baik /  17,65 6 (ج ج) جيس جسا% 

56-70 Baik / 41,18 14 (ج) جيس% 

41-55 Cukup / 32,35 11 (و) يقثىل% 

26-40 Kurang / 8,82 3 (ٌ) ناقص% 

11-25 Sangat Kurang / (ٌ ج) ناقص جسا - - 

Jumlah 34 100 % 

 

Prosentase dari hasil penelitian pretest kelompok kontrol untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam diagram lingkaran sebagai berikut: 

 

 

           Gambar 4.3 Prosentase Pretest Kelompok Kontrol 

 

17,65%

41,18%

32,35%

8,82%
Pretest Kelompok Kontrol

Sangat Baik

Baik

Cukup
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Dari gambar diagram lingkaran pretest kelompok kontrol di atas, 

dapat dilihat bahwa 17,65% siswa mendapat nilai berkategori sangat baik, 

41,18% siswa mendapat nilai berkategori baik, 32,35% siswa mendapat 

nilai berkategori cukup dan 8,82% siswa mendapat nilai berkategori kurang.  

              Tabel 4.9 Prosentase Hasil Penelitian Posttest Kelompok Kontrol 

Rentang Nilai Kategori Jumlah Prosentase 

86-100 Sempurna /  2,94 1 (و)  يًراس

71-85 Sangat Baik /  55,88 19 (ج ج) جيس جسا% 

56-70 Baik / 41,18 14 (ج) جيس% 

41-55 Cukup / (و) يقثىل - - 

26-40 Kurang / ناقص (ٌ) - - 

11-25 Sangat Kurang / (ٌ ج) ناقص جسا - - 

Jumlah 34 100 % 

 

Prosentase dari hasil penelitian postest kelompok kontrol untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam diagram lingkaran sebagai berikut: 
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           Gambar 4.4 Prosentase Posttest Kelompok Kontrol 

Dari gambar diagram lingkaran posttest kelompok kontrol di atas, 

dapat dilihat bahwa 2,94% siswa mendapat nilai berkategori sempurna, 

55,88% siswa mendapat nilai berkategori sangat baik dan 41,18% siswa 

mendapat nilai berkategori baik.  

 

4.2.3.3 Perbandingan Nilai Pretest-postest Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Berdasarkan tabel-tabel di atas terdapat perbedaan kemahiran  menulis 

bahasa Arab yang sangat jelas antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Meskipun rata-rata kedua kelompok tersebut sama-sama mengalami 

peningkatan, namun dapat dilihat bahwa kelompok eksperimen mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi dari pada kelompok kontrol.  

Nilai rata-rata pretest-posttest kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dapat digambarkan dengan diagram garis sederhana untuk 

2,94%

55,88%

41,18%

Posttest Kelompok Kontrol

Sempurna

Sangat Baik

Baik
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mengetahui peningkatan yang terjadi dari pretest ke posttest diantara 

keduanya. Diagram tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

Gambar 4.5 Diagram Garis (Grafik) Nilai Pretest-Posttest Kelompok 

Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Dilihat dari diagram garis di atas, diketahui pada kelompok 

eksperimen rata-rata dari nilai pretest adalah 59,82 dan rata-rata dari nilai 

posttest adalah 81,38. Sehingga, terlihat jelas bahwa rata-rata nilai pretest ke 

posttest meningkat hingga 21,56 poin. Sedangkan diketahui pada kelompok 

kontrol rata-rata dari nilai pretest adalah 57,71 dan rata-rata dari nilai 

posttest adalah 71,88. Sehingga terlihat jelas pula bahwa dari nilai pretest ke 

posttest meningkat 14,17 poin saja. Hal demikian dapat dikatakan bahwa 

penerapan pendekatan quantum learning tipe card sort ini efektif dan dapat 

membantu meningkatkan kemahiran  menulis siswa kelas VII MTs Negeri 1 

Banjarnegara.  

 

Pretest Posttest

Kontrol 57,71 71,88

Eksperimen 59,82 81,38
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4.2.4    Uji Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis, pada penelitian ini menggunakan uji t-test 

dengan menggunakan tabel penolong perhitungan uji hipotesis pretest-

postest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lebih jelasnya 

penjabaran tabel penolong yang dimaksud dapat dilihat dalam lampiran 14 

dan lampiran 15 pada penelitian ini.  

Jawab: 

1. 𝐻𝑎 = Terdapat perbedaan peningkatan kemahiran menulis bahasa Arab  

antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.  

𝐻0= Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemahiran menulis bahasa 

Arab antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.  

2. Menghitung beda pretest-posttest kelompok eksperimen 

𝑀𝑋 =  
841

39
 = 21,56 

3. Menghitung deviasi daya beda pretest-posttest kelompok eksperimen 

 𝑋² =  𝑋²- 
  𝑋 ²

𝑁
 = 32347 – 

(841)²

39
 = 32347 – 18135,41 = 14211,59 

4. Menghitung beda pretest-posttest kelompok kontrol 

𝑀𝑌= 
482

34
  = 14,17 

5. Menghitung deviasi daya beda pretest-posttest kelompok kontrol 

 𝑌² =  𝑌²- 
  𝑌 ²

𝑁
 = 10054 – 

(482)²

34
 = 10054 – 6833,06 = 3220,94  
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6. Dimasukkan ke rumus: 

𝑡 =
𝑀𝑥 − 𝑀𝑦

  
 ²+ ²𝑌𝑋

𝑁𝑋 + 𝑁𝑌−2
  

1

𝑁𝑋
+

1

𝑁𝑌
 

 

𝑡 =
21,56 − 14,17 

  
14211 ,59 + 3220 ,94

39 + 34 − 2
  

1

39
+

1

34
 

 

𝑡 =
7,39

  
17432 ,53

71
  

1

39
+

1

34
 

 

𝑡 =
7,39 

  245,53  0,06 
 

𝑡 =
7,93 

 14,73
 

𝑡 =
7,93 

3,84
 

   t  = 2,07 

                                                             d.b = (𝑁𝑋 +  𝑁𝑌 − 2) = 34 +39 – 2 = 71 

Dengan harta 𝑡0 = 2,71 dan db = 71, selanjutnya dilakukan pengetesan 

satu ekor. Dalam tabel lampiran V diketahui harga t kritik pada 𝑡𝑠0,05 = 1,86 

dan pada 𝑡𝑠0,01  = 2,00 .2,07 > 1,86 > 2,00. 

Harga t0 signifikan, dan kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa 

eksperimen yang dilakukan mempunyai pengaruh terhadap kelompok 

eksperimen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelompok 

eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol, dan hipotesis yang 

diterima dalam penelitian ini adalah hipotesis kerja (𝐻𝑎) karena 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  
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lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka hipotesis kerja berbunyi “terdapat perbedaan 

peningkatan kemahiran  menulis bahasa Arab antara kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol”. Hal ini dapat diilustrasikan pada kurva berikut.  

 

 

 

 

                                                                 Wilayah Penolakan 𝐻0 

                              Wilayah Penerimaan                                                                                

                                             𝐻𝑎  

                                                                                                    0,05 

                                                             + 2,07                    1,86  

Gambar 4.6 Kurva Peningkatan Kemahiran Menulis Bahasa 

Arab Kelompok Eksperimen dengan Kelompok 

Kontrol 

 

Dengan kata lain, penerapan pendekatan quantum learning tipe card 

sort efektif dan dapat meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab pada 

siswa kelas VII MTs Negeri 1 Banjarnegara tahun ajaran 2013/2014.  

 

 

  

 

 

 



 
 

106 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

Pada bab Penutup ini dikemukakan simpulan dan saran terhadap penelitian 

yang telah dilakukan, yakni berkenaan dengan hasil analisis "Efektivitas 

Pendekatan Quantum Learning Tipe Card Sort untuk Meningkatkan Kemahiran 

Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas VII Mts Negeri 1 Banjarnegara Tahun Ajaran 

2013/2014".  

 

5.1 Simpulan 

Penelitian “Efektivitas Pendekatan Quantum Learning Tipe Card Sort 

untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas VII Mts 

Negeri 1 Banjarnegara Tahun Ajaran 2013/2014” dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa penerapan pendekatan quantum learning tipe card sort 

mendapat apresiasi yang baik dari siswa dan efektif untuk meningkatkan 

kemahiran menulis bahasa Arab. Hal ini dibuktikan dengan 92,31% dari 

siswa mengaku penerapan pendekatan quantum learning tipe card sort 

efektif meningkatkan kemahiran menulis berbahasa Arab. 61,54% siswa 

menyatakan bahwa mereka senang dengan pembelajaran ini. Bahkan 

74,36% menyatakan bahwa penerapan pendekatan quantum learning tipe 

card sort memudahkan mereka dalam meningkatkan kemahiran menulis 

bahasa Arab. Tidak membuat suasana jenuh di kelas, seru/mengasyikkan, 

pembelajaran dapat dilakukan dengan kelompok, mudah dipelajari untuk 
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dapat menyusun kalimat yang benar dan dapat mengetahui arti dari kosakata 

yang belum diketahui adalah alasan mereka menyukai penerapan 

pendekatan quantum learning tipe card sort dalam pembelajaran kemahiran 

menulis. 

Keefektivan yang lain dibuktikan dengan perbandingan peningkatan 

nilai yang signifikan pada hasil pretest-posttest kelompok eksperimen yang 

diberi perlakuan (treatment) pendekatan quantum learning tipe card sort 

dibandingkan kelompok kontrol yang tidak diberi treatment. Terbukti dari 

perolehan nilai rata-rata pada kelompok eksperimen, rata-rata kelompok dari 

pretest ke posttest meningkat hingga 21,56 poin yaitu dari nilai 59,82 

meningkat menjadi 81,38, sedangkan nilai rata-rata pada siswa kelompok 

kontrol dari pretest ke posttest meningkat 14,17 poin saja yaitu dari nilai 

rata-rata 57,71 meningkat menjadi 71,88.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tersebut, saran yang dapat 

disampaikan dalam penelitian ini adalah:    

1) Guru hendaknya selalu kreatif dan inovatif dalam memilih, 

menggunakan dan memanfaatkan media serta strategi pembelajaran 

yang bervariasi sesuai dengan materi untuk menambah minat dan 

ketertarikan siswa dalam pembelajaran kemahiran menulis bahasa 

Arab. Salah satu strategi pembelajaran variatif tersebut adalah dengan 

menerapkan pendekatan quantum learning tipe card sort. Hal ini 
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dikarenakan pendekatan quantum learning tipe card sort mengajarkan 

tentang belajar menyenangkan bersama kelompok, sehingga tidak 

membuat suasana kelas menjadi jenuh, memudahkan mereka dalam 

meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab dan tidak ada siswa 

yang terlihat lebih aktif atau siswa yang hanya diam saja. Dengan 

pendekatan pembelajaran ini, terbukti mampu meningkatkan 

kemahiran menulis bahasa Arab siswa.  

2) Siswa ketika mengikuti pembelajaran bahasa Arab, hendaknya lebih 

serius memperhatikan penjelasan-penjelasan dari guru dan lebih 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang direncanakan guru karena 

keaktifan mereka dapat meningkatkan semangat belajar bahasa Arab. 

Salah satunya siswa hendaknya berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan pendekatan quantum 

learning tipe card sort.  

3) Praktisi atau peneliti di bidang pendidikan dan bahasa, khususnya di 

bidang pendidikan bahasa Arab dapat menggunakan penelitian ini 

sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lain dengan 

teknik dan metode pembelajaran yang berbeda sehingga didapatkan 

berbagai alternatif teknik dan metode dalam pembelajaran kemahiran 

menulis bahasa Arab. Selain itu peneliti hendaknya lebih sering 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa 

Arab dan menciptakan inovasi baru yang nantinya akan diterapkan di 

sekolah. Peneliti juga hendaknya juga dituntut untuk kreatif demi 
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pengembangan pembelajaran bahasa Arab. Sebab, penelitian yang 

kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, dapat mempermudah 

ketercapaian tujuan pembelajaran di sekolah yang diinginkan sesuai 

harapan. Salah satu penelitian yang kreatif, inovatif dan 

menyenangkan adalah penerapan pendekatan quantum learning tipe 

card sort.  
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 (Lampiran 1)  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BANJARNEGARA 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Waktu : 1 JP X 40 Menit 

 

 Standar Kompetensi :  

 4. Menulis/ Kitabah 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman dan informasi melalui 

kegiatan menulis tentang lingkungan keluarga. 

 

Kompetensi Dasar : 

4.1.1 Mengungkapkan informasi dan gagasan secara tertulis dalam kalimat 

sederhana tentang  األطزج. 

 

Indikator :  

4.1.1.1 Menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disediakan.  

4.1.1.2 Menunjukkan perilaku yang mencerminkan:  

Gemar membaca, cermat. 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Siswa dapat : 

 Menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disediakan. 

 Mengembangkan perilaku siswa yang mencerminkan: Gemar membaca, 

cermat 

 

 

 



116 
 

 

 

Materi Pokok : 

! ِاقْ رَأِ اْلِقرَاَءَة التَّالَِيَة َجيًِّدا

Bacalah qirā’ah berikut baik-baik!  

ِذِه اُْسرَُة فَ ْوزَانَ ! اُْ  ُرْ  ْاأُلْسرَُة َكِبي ْرٌَة َو ِىَي تَ َتَكوَُّن ِمْن َعْشرَِة . ُىْ  يَِعْيُشْوَن ِبَقْريٍَة َقرِيْ َبٍة ِمَن اْلَمِديْ َنةِ . ىٰه

.  ُىْ  َأٌب َو أُمٌّم َواَْربَ َعةُ اَْواَلٍد َواَْربَُع بَ َناتٍ . َاْ َ ااٍ 

ْ رَاَواِت َو اْلَفاِكَهةَ  ُىَو . َااْلَُب يَ ْعَمُل ِ  اْلَمْ َرَعِة ِبُكلِّ َ َشااٍ . ْاأُلْسرَُة َ ِْلْيُك َمْ َرَعًة َكِبي ْرًَة، تَ ْ رَُع ِفي َْها الرُّرزَّ َوااُْ

.  ْاأُلْسرَُة تَ ْعَمُل َكِثي ْرًا. يَْذَىُب ِاىَل اْلَمْ َرَعِة ِ  الصََّباِا َوااْلَْوااَلُد ُيَساِعُدْو َوُ َوْاالُمُّر ُ َهُِّ  َ ُْ  طََعاًما َو َ رَابًا ِ  اْلبَ ْيتِ 

ُىَو يَ ْرِجُع ِ  اْلَمَساِء . ُىَو يَِبْيُع الرُّرزَّ َو اْلَفاِكَهةَ . ِ  يَ ْوِم ااْلََ ِد، يَْذَىُب َوالُِد فَ ْوزَاَن ِاىَل اْلَمِديْ َنِة ِ  الصََّبااِ 

.  َوَ ِْمُل َلَوازَِم اْلبَ ْيِت ِمْن ُسكٍَّر ِو ُخْبٍ  َواٍَْ  َو ُ ِْ ُر َمَعوُ بَ ْعَ  اْاَْلَو  اَْي اً 

ُىْ  . ُىْ  يَ ْقُ ْوَن ُىَناَك يَ ْوًما َسِعْيًدا. ُىَو يَْذَىُب ِاىَل اْلَمْ َرَعِة َمَع ِاْخَواتِِو ِ  يَ ْوِم اْلُع َْلةِ .  ُِبُّر فَ ْوزَاَن اْلَمْ َرَعةَ 

َو ِ  اْلَعْصِر يَ ُعْوُدْوَن ِاىَل اْلبَ ْيِت َو َ ِْمُلْوَن اْلبُ ْرتُ َقاَل . يُ َن ُِّفْوَن اْلَمْ َرَعَة َوَيْسَقْو َ َها َو ُيَساِعُدْوَن َوالَِدُىْ  ِ  اْلَعَملِ 

 .َوالت ُّرفَّاَا َو اْلِعَنبَ 
 

اَلت َّرِْكْيُب  

Tata Bahasa: Struktur Mubtada’ Khabar dengan Khabar yang terdiri atas 

Fi’il Mudhāri’ Mufrad { ( ِ ْ ٌ  ُمَ ااٌِ  ُمْفَردٌ )َخبَ ٌر +  ُمْبَتَدأٌ  } 

Mubtada’ adalah isim yang terletak di awal kalimat (jumlah) dan berfungsi 

sebagai subjek. Adapun khabar adalah isim yang terletak sesudah mubtada’ serta 

menyempurnakan pengertian kalimat atau berfungsi sebagai predikat. 

Dalam bab ini, kita akan membahas struktur kalimat mubtada’ khabar dengan 

khabar yang terdiri atas fi’il mudhāri’ mufrad. Khabar yang terdiri atas fi’il 

mudhāri’ mufrad merupakan khabar jumlah ismiyyah. 

Fi’il mudhāri’ mufrad adalah fi’il mudhāri’ dengan fā’il dhamir mustatīr yang 

taqdir-nya adalah dhamir mufrad, yaitu ana ( َأَ ا), anta ( َأَْ ت) dan huwa ( َُىو). 
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Contohnya adalah   ُأَ اَ َأْكُتب (Saya menulis), أَْ َت َتْذَىب (Engkau laki-laki pergi), 

ُىَو ََيِْلس  ,(Engkau perempuan belajar) أَْ ِت َتْدرِِسٌْنَ  (Dia laki-laki duduk) dan  ُ ِىَي َت َْب 

(Dia perempuan memasak). 

 

Pendekatan: Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, peragaan/perfornance, 

penugasan, tanya jawab dan lain-lain). 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

a. Kegiatan awal/Orientasi (5 menit) 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai (perhatian). 

2. Siswa menjawab pertanyaan guru tentang mengenai mufrodat tentang  

 ,yang telah diketahuinya (perhatian, gemar membaca, percaya diri اأْلُْطَزجُ 

cermat). 

b. Kegiatan inti (30 menit) 

1. Tahap Eksplorasi 

a) Siswa menyimak penjelasan guru tentang penyusunan kalimat dan 

paragraf sederhana sesuai tema (perhatian). 

2. Tahap Elaborasi 

a) Guru menulis 5 pertanyaan pretest di papan tulis.  

b) Siswa menulis kalimat tentang  ُاأْلُْطَزج dengan mufrodat yang sudah 

ditentukan (cermat, pantang menyerah). 

c) Siswa mengumpulkan semua salinan jawabannya.  

d) Guru mengoreksi pretest bersama-sama dengan siswa. 

3. Tahap Konfirmasi 

a) Guru mengapresiasi pemahaman siswa. 

c. Kegiatan Akhir (5 menit) 

a) Guru beserta siswa mengevaluasi kegiatan pembelajaran (perhatian dan 

kerja sama). 
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Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku paket, perangkat pembelajaran, kamus,  VCD, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian 

a. Bentuk tes : tertulis.   

b. Materi tes :  

 Tes tertulis tentang :  

 Menulis kalimat tentang   ُاأْلُْطَزج dengan mufrodat yang sudah ditentukan. 

 

  ١اَلتَّْدِرْيُب 

هَحً ُيفِْيَسجً  ًْ اِخ اْْلذِيَحَ ُج ًَ !  اِْجَعِم اْنَكهِ

اأَْلَُب . ١

 اأَْلُوُّم . ٢

اَْنَىنَُس . ٣

اأَْلَُخ . ٤

 اأَْلُْذدُ .٥

 

 

Kunci Jawaban  

  ١ا اَلتَّْدِرْيُب 

Jawaban bebas sesuai karya siswa. 

Nilai = Jumlah Perolehan skor perbutir soal 
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Penilaian Karakter: 

No Nama 

Penilaian 

Analitik Gemar 

membaca 

Pantang 

Menyerah 

1     

2     

3     

 

     

     Guru Mapel 

  

 

       Musfiatul Muniroh, S.Pd.I 

       NIP. 19811022 200901 2 006 
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 (Lampiran 2) 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BANJARNEGARA 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII/Genap 

Waktu : 2 JP X 40 Menit 

 

 Standar Kompetensi :  

 4. Menulis/ Kitabah 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman dan informasi melalui 

kegiatan menulis tentang lingkungan keluarga. 

 

Kompetensi Dasar : 

4.1 Mengungkapkan informasi dan gagasan secara tertulis dalam kalimat 

sederhana tentang  األطزج. 

 

Indikator :  

4.1.1.1  Menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disediakan.  

4.1.1.2 Menunjukkan perilaku yang mencerminkan:  

Gemar membaca, cermat 

 

Tujuan Pembelajaran : 

Siswa dapat : 

 Membahas contoh susunan kalimat  ٌفِْعٌم ُيَضاِرٌع ُيْفَزز)َذثٌَز +  ُيْثرََسأ(ٌ pada teks 

mufrodat.  

 Siswa mengerjakan soal posttest dalam bentuk membuat kalimat dengan 

mufrodat yang telah disediakan tentang   ُاأْلُْطَزج. 
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 Mengembangkan perilaku siswa  yang mencerminkan: Gemar membaca, 

cermat 

 

Materi Pokok : 

! ِاقْ رَأِ اْلِقرَاَءَة التَّالَِيَة َجيًِّدا

Bacalah qirā’ah berikut baik-baik!  

ِذِه اُْسرَُة فَ ْوزَانَ ! اُْ  ُرْ  ْاأُلْسرَُة َكِبي ْرٌَة َو ِىَي تَ َتَكوَُّن ِمْن َعْشرَِة . ُىْ  يَِعْيُشْوَن ِبَقْريٍَة َقرِيْ َبٍة ِمَن اْلَمِديْ َنةِ . ىٰه

.  ُىْ  َأٌب َو أُمٌّم َواَْربَ َعةُ اَْواَلٍد َواَْربَُع بَ َناتٍ . َاْ َ ااٍ 

ْ رَاَواِت َو اْلَفاِكَهةَ  ُىَو . َااْلَُب يَ ْعَمُل ِ  اْلَمْ َرَعِة ِبُكلِّ َ َشااٍ . ْاأُلْسرَُة َ ِْلْيُك َمْ َرَعًة َكِبي ْرًَة، تَ ْ رَُع ِفي َْها الرُّرزَّ َوااُْ

.  ْاأُلْسرَُة تَ ْعَمُل َكِثي ْرًا. يَْذَىُب ِاىَل اْلَمْ َرَعِة ِ  الصََّباِا َوااْلَْوااَلُد ُيَساِعُدْو َوُ َوْاالُمُّر ُ َهُِّ  َ ُْ  طََعاًما َو َ رَابًا ِ  اْلبَ ْيتِ 

ُىَو يَ ْرِجُع ِ  اْلَمَساِء . ُىَو يَِبْيُع الرُّرزَّ َو اْلَفاِكَهةَ . ِ  يَ ْوِم ااْلََ ِد، يَْذَىُب َوالُِد فَ ْوزَاَن ِاىَل اْلَمِديْ َنِة ِ  الصََّبااِ 

.  َوَ ِْمُل َلَوازَِم اْلبَ ْيِت ِمْن ُسكٍَّر ِو ُخْبٍ  َواٍَْ  َو ُ ِْ ُر َمَعوُ بَ ْعَ  اْاَْلَو  اَْي اً 

ُىْ  . ُىْ  يَ ْقُ ْوَن ُىَناَك يَ ْوًما َسِعْيًدا. ُىَو يَْذَىُب ِاىَل اْلَمْ َرَعِة َمَع ِاْخَواتِِو ِ  يَ ْوِم اْلُع َْلةِ .  ُِبُّر فَ ْوزَاَن اْلَمْ َرَعةَ 

َو ِ  اْلَعْصِر يَ ُعْوُدْوَن ِاىَل اْلبَ ْيِت َو َ ِْمُلْوَن اْلبُ ْرتُ َقاَل . يُ َن ُِّفْوَن اْلَمْ َرَعَة َوَيْسَقْو َ َها َو ُيَساِعُدْوَن َوالَِدُىْ  ِ  اْلَعَملِ 

 .َوالت ُّرفَّاَا َو اْلِعَنبَ 
 

اَلت َّرِْكْيُب  

Tata Bahasa: Struktur Mubtada’ Khabar dengan Khabar yang terdiri atas 

Fi’il Mudhāri’ Mufrad { ( ِ ْ ٌ  ُمَ ااٌِ  ُمْفَردٌ )َخبَ ٌر +  ُمْبَتَدأٌ  } 

Mubtada’ adalah isim yang terletak di awal kalimat (jumlah) dan berfungsi 

sebagai subjek. Adapun khabar adalah isim yang terletak sesudah mubtada’ serta 

menyempurnakan pengertian kalimat atau berfungsi sebagai predikat. 

Dalam bab ini, kita akan membahas struktur kalimat mubtada’ khabar dengan 

khabar yang terdiri atas fi’il mudhāri’ mufrad. Khabar yang terdiri atas fi’il 

mudhāri’ mufrad merupakan khabar jumlah ismiyyah. 
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Fi’il mudhāri’ mufrad adalah fi’il mudhāri’ dengan fā’il dhamir mustatīr yang 

taqdir-nya adalah dhamir mufrad, yaitu ana ( َأَ ا), anta ( َأَْ ت) dan huwa ( َُىو). 

Contohnya adalah   ُأَ اَ َأْكُتب (Saya menulis), أَْ َت َتْذَىب (Engkau laki-laki pergi), 

ُىَو ََيِْلس  ,(Engkau perempuan belajar) أَْ ِت َتْدرِِسٌْنَ  (Dia laki-laki duduk) dan  ُ ِىَي َت َْب 

(Dia perempuan memasak). 

 

Pendekatan: Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, peragaan/perfornance, 

penugasan, tanya jawab dan lain-lain) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

a. Kegiatan awal/Orientasi (5 menit) 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai (perhatian) 

2. Siswa menjawab pertanyaan guru tentang mengenai mufrodat tentang  

 ,yang telah diketahuinya (perhatian, gemar membaca,percaya diri اأْلُْطَزجُ 

cermat) 

b. Kegiatan inti (68 menit) 

a) Tahap Eksplorasi 

a) Siswa menyimak penjelasan guru tentang penyusunan kalimat dan 

paragraf sederhana sesuai tema (perhatian) 

b) Tahap Elaborasi 

a) Guru membagi siswa kedalam 5 kelompok. 

b) Siswa menyusun kata acak yang tersedia menjadi kalimat sempurna 

secara berkelompok (cermat, pantang menyerah). 

c) Siswa mengumpulkan semua salinan jawabannya.  

d) Siswa menterjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke dalam bahasa 

Arab dengan bimbingan guru (cermat, perhatian,pantang menyerah). 

c) Tahap Konfirmasi 

a) Guru mengapresiasi pemahaman siswa. 
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d. Kegiatan Akhir (7 menit ) 

a) Guru beserta siswa mengevaluasi kegiatan pembelajaran (perhatian dan 

kerja sama). 

 

Alat dan Sumber Belajar: 

 Buku paket, perangkat pembelajaran, kamus,  VCD, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian 

a. Bentuk tes : tertulis.   

b. Materi tes :  

 Tes tertulis tentang :  

 menyusun kata acak. 

 menterjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. 

 

  ١اَلتَّْدِرْيُب 

 

 

 

 

يُْىِف . ١  َْقَزأُ   - اْنَجِزْ َسجَ - اَْنَجسُّم - فًِ ُغْزفَِح انضُّم

٢ . ٌَ ذَُشاِهُس - فًِ ُغْزفَِح اْنُجهُْىِص - اَْنَجسَّجُ – انرِّظهِفِِش ُّمْى

اأَْلَُب -  َأُْكُم – فًِ ُغْزفَِح ااْلَْكِم - اْنفاَِكهَحَ . ٣

سَّ . ٤ ْ ثَدِ -  اأَْلُوُّم - ذَْ ثَُد - انزُّم ًَ فًِ اْن

ًِ اْنفَْصِم -  َْكرُُة . ٥ انسَّْرَص – اأَْلَُخ – ف

ثَاحِ - اْنثَْيَد – اأَْلُْذُد . ٦ ذُ َ ِّظُ  – فًِ انصَّ

فًِ اْنَحِسْ قَِح  -  َْشَرُع - ااْلَْسهَاَر – اَْنَعىُّم . ٧

حُ . ٨ ًَّ ًَّاِو - اَْنَع ًِ اْنَح ًَالَتَِض – ف ذَْ ِظُم - اْن

َذاَكَزِج - انهُّمَ حَ اْنَعَزتِيَّحَ - اَْنَىنَُس . ٩ ًُ ًِ ُغْزفَِح اْن  َْسُرُص - ف

ْىِق - اَْنثِْ ُد . ١٠ ٌْ - اْنَرْضَزاَواِخ – فًِ انظُّم  ذَْشرَِز

 

 

 

 

 

 !ُمِفْيَد ٍة  ُ ْ َ  ٍة  ِ ي ْا تَِي َ  اْلَ ِ َ اتِ  اَتِّتبِ 
Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang sempurna! 
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Kunci Jawaban  

 ١اَلتَّْداِْيُب 

 !اَتِّتِب اْلَ ِ َ اِت ْا تَِيَ  ِ ي ُ ْ َ  ٍة ُمِفْيَد ٍة 
Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang sempurna! 

 

ثَاحِ ذُ َ ِّظ ُ  اأَْلُْذدُ . ٦  اْنثَْيَد فًِ انصَّ

 ( ِْ ٌ  ُمَ  ِرٌ  ُمْ َر ٌ )     ُمْبتََدأٌ   َخبٌَر 

 ااْلَْسهَاَر فًِ اْنَحِسْ قَِح   َْشَرعُ  اَْنَعىُّم . ٧

 ( ِْ ٌ  ُمَ  ِرٌ  ُمْ َر ٌ )   ُمْبتََدأٌ َخبٌَر 

حُ . ٨ ًَّ ًَّاِو  ذَْ ِظمُ  اَْنَع ًِ اْنَح الَتَِض ف ًَ  اْن

 ( ِْ ٌ  ُمَ  ِرٌ  ُمْ َر ٌ )    ُمْبتََدأٌ  َخبٌَر 

َذاَكَزِج   انهُّمَ حَ اْنَعَزتِيَّحَ  َْسُرصُ  اَْنَىنَسُ . ٩ ًُ ًِ ُغْزفَِح اْن  ف

 ( ِْ ٌ  ُمَ  ِرٌ  ُمْ َر ٌ )ُمْبتََدأٌ َخبٌَر 

ْىِق ذَْشرَِزي اَْنثِْ دُ . ١٠  اْنَرْضَزاَواِخ فًِ انظُّم

 ( ِْ ٌ  ُمَ  ِرٌ  ُمْ َر ٌ )      ُمْبتََدأٌ  َخبٌَر 

 

يُْىِف    َْقَزأُ  اَْنَجسُّم .  ١  اْنَجِزْ َسجَ فًِ ُغْزفَِح انضُّم

 ( ِْ ٌ  ُمَ  ِرٌ  ُمْ َر ٌ )ُمْبتََدأٌ  َخبٌَر 

جُ . ٢ ٌَ فًِ ُغْزفَِح اْنُجهُْىِص  ذَُشاِهسُ  اَْنَجسَّ  انرِّظهِفِِش ُّمْى

 ( ِْ ٌ  ُمَ  ِرٌ  ُمْ َر ٌ )ُمْبتََدأٌ  َخبٌَر 

 اْنفاَِكهَحَ فًِ ُغْزفَِح ااْلَْكِم   َأُْكمُ  اأَْلَبُ . ٣

 ( ِْ ٌ  ُمَ  ِرٌ  ُمْ َر ٌ )   ُمْبتََدأٌ  َخبٌَر 

ْ ثَدِ ذَْ ثَدُ  اأَْلُوُّم . ٤ ًَ سَّ فًِ اْن  انزُّم

 ( ِْ ٌ  ُمَ  ِرٌ  ُمْ َر ٌ )   ُمْبتََدأٌ  َخبٌَر 

ًِ اْنفَْصِم  َْكرُُة  اأَْلَخُ . ٥ انسَّْرَص ف

 ( ِْ ٌ  ُمَ  ِرٌ  ُمْ َر ٌ )   ُمْبتََدأٌ  َخبٌَر 

 

KET. 

Nilai = Skor Perolehan x 100 : 4 = 100  
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    Penilaian Karakter : 

No Nama 

Penilaian 

Analitik Gemar 

membaca 

Pantang 

Menyerah 

1.     

2.     

3.     

 

     

     Guru Mapel 

  

 

       Musfiatul Muniroh, S.Pd.I 

       NIP. 19811022 200901 2 006 
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 (Lampiran 3)  

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

A. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah  : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Banjarnegara 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII B/ Genap 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit (2 x jam pelajaran)  

 

B. Standar Kompetensi 

4.1      Menulis ( ِكرَاتَح ) 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman dan informasi melalui 

kegiatan menulis tentang lingkungan keluarga. 

 

C. Kompetensi Dasar 

 4.1.1 Mengungkapkan informasi dan gagasan secara tertulis dalam kalimat 

sederhana tentang  األطزج. 

 

D. Indikator 

4.1.1.1 Menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disediakan. 

4.1.1.2 Siswa menunjukkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam mayarakat 

berupa perilaku religius, toleransi, kerja keras, kreatif, rasa ingin tahu, 

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, gemar menulis dan tanggung 

jawab. 
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E. Tujuan Pembelajaran 

4.1.1.1 Siswa mampu menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang 

disediakan. 

4.1.1.2 Siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai moral yang berlaku dalam 

mayarakat berupa perilaku religius, toleransi, kerja keras, kreatif, rasa 

ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, gemar menulis 

dan tanggung jawab. 

 

F. Materi Pembelajaran 

اَْلِقَراَءُ            

! ِاقْ رَأِ اْلِقرَاَءَة التَّالَِيَة َجيًِّدا

Bacalah qirā’ah berikut baik-baik!  

ِذِه اُْسرَُة فَ ْوزَانَ ! اُْ  ُرْ  ْاأُلْسرَُة َكِبي ْرٌَة َو ِىَي تَ َتَكوَُّن ِمْن َعْشرَِة . ُىْ  يَِعْيُشْوَن ِبَقْريٍَة َقرِيْ َبٍة ِمَن اْلَمِديْ َنةِ . ىٰه

.  ُىْ  َأٌب َو أُمٌّم َواَْربَ َعةُ اَْواَلٍد َواَْربَُع بَ َناتٍ . َاْ َ ااٍ 

ْ رَاَواِت َو اْلَفاِكَهةَ  ُىَو . َااْلَُب يَ ْعَمُل ِ  اْلَمْ َرَعِة ِبُكلِّ َ َشااٍ . ْاأُلْسرَُة َ ِْلْيُك َمْ َرَعًة َكِبي ْرًَة، تَ ْ رَُع ِفي َْها الرُّرزَّ َوااُْ

.  ْاأُلْسرَُة تَ ْعَمُل َكِثي ْرًا. يَْذَىُب ِاىَل اْلَمْ َرَعِة ِ  الصََّباِا َوااْلَْوااَلُد ُيَساِعُدْو َوُ َوْاالُمُّر ُ َهُِّ  َ ُْ  طََعاًما َو َ رَابًا ِ  اْلبَ ْيتِ 

ُىَو يَ ْرِجُع ِ  اْلَمَساِء . ُىَو يَِبْيُع الرُّرزَّ َو اْلَفاِكَهةَ . ِ  يَ ْوِم ااْلََ ِد، يَْذَىُب َوالُِد فَ ْوزَاَن ِاىَل اْلَمِديْ َنِة ِ  الصََّبااِ 

.  َوَ ِْمُل َلَوازَِم اْلبَ ْيِت ِمْن ُسكٍَّر ِو ُخْبٍ  َواٍَْ  َو ُ ِْ ُر َمَعوُ بَ ْعَ  اْاَْلَو  اَْي اً 

ُىْ  . ُىْ  يَ ْقُ ْوَن ُىَناَك يَ ْوًما َسِعْيًدا. ُىَو يَْذَىُب ِاىَل اْلَمْ َرَعِة َمَع ِاْخَواتِِو ِ  يَ ْوِم اْلُع َْلةِ .  ُِبُّر فَ ْوزَاَن اْلَمْ َرَعةَ 

َو ِ  اْلَعْصِر يَ ُعْوُدْوَن ِاىَل اْلبَ ْيِت َو َ ِْمُلْوَن اْلبُ ْرتُ َقاَل . يُ َن ُِّفْوَن اْلَمْ َرَعَة َوَيْسَقْو َ َها َو ُيَساِعُدْوَن َوالَِدُىْ  ِ  اْلَعَملِ 

 .َوالت ُّرفَّاَا َو اْلِعَنبَ 
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اَلت َّرِْكْيُب  

Tata Bahasa: Struktur Mubtada’ Khabar dengan Khabar yang terdiri atas 

Fi’il Mudhāri’ Mufrad { ( ِ ْ ٌ  ُمَ ااٌِ  ُمْفَردٌ )َخبَ ٌر +  ُمْبَتَدأٌ  } 

Mubtada’ adalah isim yang terletak di awal kalimat (jumlah) dan berfungsi 

sebagai subjek. Adapun khabar adalah isim yang terletak sesudah mubtada’ serta 

menyempurnakan pengertian kalimat atau berfungsi sebagai predikat. 

Dalam bab ini, kita akan membahas struktur kalimat mubtada’ khabar dengan 

khabar yang terdiri atas fi’il mudhāri’ mufrad. Khabar yang terdiri atas fi’il 

mudhāri’ mufrad merupakan khabar jumlah ismiyyah. 

Fi’il mudhāri’ mufrad adalah fi’il mudhāri’ dengan fā’il dhamir mustatīr yang 

taqdir-nya adalah dhamir mufrad, yaitu ana ( َأَ ا), anta ( َأَْ ت) dan huwa ( َُىو). 

Contohnya adalah   ُأَ اَ َأْكُتب (Saya menulis), أَْ َت َتْذَىب (Engkau laki-laki pergi), 

ُىَو ََيِْلس  ,(Engkau perempuan belajar) أَْ ِت َتْدرِِسٌْنَ  (Dia laki-laki duduk) dan  ُ ِىَي َت َْب 

(Dia perempuan memasak). 

 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran   

1. Pendekatan yang digunakan       : Quantum learning tipe card sort 

2. Metode yang diterapkan            : Komunikatif 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

1.1 Mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan membaca 

basmalah bersama-sama (religius). 

1.2 Mengamati dan mengarahkan sikap siswa agar siap memulai pelajaran 

(tanggung jawab). 

1.3 Guru memeriksa kehadiran siswa (tanggung jawab dan rasa ingin tahu). 

1.4 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sesuai silabus 

(tanggung jawab). 
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1.5 Mengingatkan pelajaran yang sudah diterima dan mengaitkan pada 

pelajaran yang akan diajarkan hari ini (tanggung jawab). 

 

2. Kegiatan Inti (68 menit) 

2.1 Eksplorasi (18 menit) 

2.1.1 Siswa mendengarkan dan menirukan guru membaca teks qirā’ah tentang 

 /’yang berstruktur kalimat dasar mubtada’dan khabar (fi’il mudhāri ْاأُلْسَرةُ 

ُيْفَزز ُيَضاِرعٌ  فِْعمٌ  ) dengan makhroj dan intonasi yang baik dan benar 

(toleransi, kerja keras, rasa ingin tahu dan bersahabat/komunikatif). 

2.1.2 Guru membahas beberapa contoh susunan kalimat mubtada’ dan khabar 

(fi’il mudhāri’/ ُيْفَزز ُيَضاِرعٌ  فِْعمٌ  ) yang ada dalam teks qirā’ah (kerja keras 

dan tanggung jawab). 

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

secara (rasa ingin tahu).  

2.2 Elaborasi (45 menit) 

2.2.1 Guru membagi siswa kedalam 5 kelompok (1 kelompok terdiri atas 8/9 

orang). 

2.2.2 Siswa mendengarkan arahan guru ketika menjelaskan permainan card sort 

tentang  ُاأْلُْطَزج (toleransi).  

2.2.3 Guru menyiapkan kartu berisi tentang materi  ُاأْلُْطَزج. Dalam hal ini, seluruh 

kartu berjumlah 50 kartu induk dan 150 kartu pendukung yang berisi 

mufrādat tentang  ُاأْلُْطَزج serta 120 kartu pengecoh. Masing-masing mufrādat 

tersebut tertulis dalam kartu-kartu yang berbeda tiap warnanya yaitu warna 

merah, kuning, biru, hijau dan ungu (kerja keras dan kreatif).  

2.2.4 Seluruh kartu tersebut diacak/dikocok agar tercampur dan diletakkan 

diatas meja (kreatif dan kerja keras).  

2.2.5 Perwakilan siswa (1 orang) tiap kelompoknya mengambil kartu induk 

dengan waktu 1 menit. Setelah waktu habis, para siswa kembali pada 

kelompoknya masing-masing (menghargai prestasi). 

2.2.6 Siswa diberi waktu 1 menit untuk memahami kartu induk yang telah 

didapat (toleransi). 
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2.2.7 Siswa mengirim 2 perwakilannya untuk menyortir kartu pendukung dan 

kartu pengecoh di meja secara bebas yang dirasa cocok dengan kartu 

induknya selama 2 menit. Setelah waktu habis, para siswa kembali ke 

kelompokknya untuk berdiskusi (rasa ingin tahu, menghargai prestasi dan 

bersahabat/komunikatif).  

2.2.8 Siswa diberi waktu selama 3 menit untuk menyusun suatu kalimat dengan 

mencocokkan tiap kartunya agar tersusun suatu kalimat yang sempurna 

(berpola dasar mubtada’ dan khabar (fi’il mudhāri’/ ُيْفَزز ُيَضاِرعٌ   فِْعمٌ  ) (kerja 

keras, kreatif, bersahabat/komunikatif dan gemar menulis).  

2.2.9 Guru meminta 1 perwakilan siswa pada masing-masing kelompok untuk 

menyalin atau menuliskan kembali hasil jawaban/sortir kartunya dikertas 

selama 1 menit.  

2.2.10 Siswa mengumpulkan semua hasil jawaban/sortir kartunya ke guru 

(tanggung jawab).  

2.2.11 Guru meminta 4 perwakilan siswa pada masing-masing kelompoknya. 2 

orang untuk menempelkan hasil sortir kartunya di papan tulis atau di atas 

meja dan 2 orang untuk menjelaskan hasil sortir kartunya juga selama 5 

menit untuk masing-masing kelompok (kerja keras dan 

bersahabat/komunikatif).  

2.2.12 Siswa membuat kalimat tentang  ُاأْلُْطَزج dengan mufrādat yang sudah 

dipelajari pada kegiatan pembelajaran sebelumnya (mufrādat ditentukan 

oleh guru).  

 

2.3 Konfirmasi (5 menit) 

2.3.1 Siswa mendapatkan reward dari guru berupa tepuk tangan dan hadiah 

yang bermanfaat (toleransi).  

2.3.2 Siswa bertanya tentang pelajaran hari ini yang belum paham (rasa ingin 

tahu).  
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3. Kegiatan Penutup (7 menit) 

3.1 Guru melakukan klarifikasi, penyimpulan dan tindak lanjut pembetulan 

bila ada yang salah pada pembelajaran kompetensi menulis bahasa Arab 

hari ini (tanggung jawab). 

3.2 Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa (tanggung jawab).  

3.3 Guru memberi tugas rumah kepada siswa (rasa ingin tahu).  

3.4 Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama 

dan salam (religius).  

 

I. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran  : 

1. Sumber Belajar : 

1.1 Buku Fasih Berbahasa Arab 1 untuk Kelas VII Madrasah Tsanawiyah 

karangan H. Darsono dan T. Ibrahim Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Solo 

2009. 

1.2 Buku-buku lain yang relevan.  

 

2. Media Pembelajaran : 

2.1 Papan tulis dan meja.  

2.2 Card Sort  (50 kartu induk, 150 kartu pendukung dan 120 kartu pengecoh) 

2.3 Kertas Karton 
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J. Penilaian 

1. Penilaian Proses 

a) Kisi-kisi 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

 Membaca nyaring kata, 

kalimat dan wacana 

(teks qirā’ah) dengan 

makhroj serta intonasi 

yang benar.   

 Membahas contoh 

susunan kalimat ( ُيْثرََسأٌ + 

َذثَزٌ  (فِْعٌم ُيَضاِرٌع ُيْفَززٌ )  

pada teks qirā’ah.  

 

 Siswa mengerjakan soal 

posttest dalam bentuk 

model quantum 

learning tipe card sort.  

 

Kelompok 

 

 

 

 

Individu 

 

 

 

 

 

Kelompok 

Lisan 

 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

 

Tertulis 

!   إِْقَزاء

 

 

 

 

Terangkan contoh 

contoh susunan kalimat 

 (فِْعٌم ُيَضاِرٌع ُيْفَززٌ )ُيْثرََسأٌ + 

  !pada teks qirā’ah َذثَزٌ 

Kerjakan soal posttest 

dalam bentuk card sort 

bersama-sama dengan 

kelompok!  

 

b) Pedoman Penilaian 

No. Nama Siswa 
Soal Posttest 

(100)  

1.   

2.   

3.   
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c) Pedoman Penskoran 

Deskriptor Skor 

Pada soal posttest terdapat 10 butir soal. Pemberian skor 

berdasarkan mufrādat yang urut dan sesuai dengan pola kalimat 

mubtada’ dan khabar (fi’il mudhāri’mufrad/ ُيْفزَ  ُيَضاِرعٌ  فِْعمٌ ) . Tiap 1 butir 

soal terdapat 1 kalimat yang terdiri atas 4 mufrādat dan masing-masing 

mufrādat pada tiap butir soal skornya 1. Jika siswa dapat menjawab 

semuanya dengan benar maka nilainya 4 x 1= 4 x 100 : 4 = 100.  

Selebihnya guru diberikan kebebasan memberikan skor sesuai dengan 

kemahiran siswa masing-masing sebagaimana mestinya.  

100 

 

d) Instrumen Tes/Bentuk Soal 

 )١)تَْدِريب 

1. Kerjakan soal posttest dalam bentuk card sort bersama-sama dengan 

kelompok!  

 

يَ ْقرَأُ   - اجلَْرِْيَدَة - اجلَْدُّر - ِ  ُغْرَفِة ال ُّريُ ْوِف . ١
ُة – التِِّلِف ِي ُّرْوَن . ٢ ُتَشاِىُد - ِ  ُغْرَفِة اجْلُُلْوِس - اجلَْدَّ
َاأْلَُب - يَْأُكُل – ِ  ُغْرَفِة ْاالَْكِل - اْلفاَِكَهَة . ٣
ِ  اْلَم َْبِ  -  َاأْلُمُّر - َت َْبُ  - الرُّرزَّ . ٤
الدَّْرَس - َاأْلَُخ – ِ  اْلَفْصِل - َيْكُتُب . ٥
 

تُ َن ُِّف – ِ  الصََّباِا - اْلبَ ْيَت – َاأْلُْخُت . ٦
ِ  ااَِْديْ َقِة  - يَ ْ رَُع - ْااَلْزَىاَر – اَْلَع ُّر . ٧
تَ ْغِسُل - اْلَمالَِبَس – ِ  ااَْمَّاِم - اَْلَعمَّةُ . ٨
يَْدُرُس - ِ  ُغْرَفِة اْلُمَذاَكرَِة - اللُّرَغَة اْلَعرَبِيََّة - اَْلَوَلُد . ٩

 َتْشرَتِيْ - ااَْْ رَاَواِت – ِ  السُّرْوِق - اَْلِبْنُت . ١٠
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e) Kunci Jawaban Instrumen Tes 

( ١)تَْدِريب 

1. Kerjakan soal posttest dalam bentuk card sort bersama-sama dengan 

kelompok!  

 

 اْلبَ ْيَت ِ  الصََّباِا تُ َن ِّفُ  َاأْلُْختُ . ٦
 (ِ ْ ٌ  ُمَ ااٌِ  ُمْفَردٌ )     ُمْبَتَدأٌ   َخبَ ٌر 

 ْااَلْزَىاَر ِ  ااَِْديْ َقِة  يَ ْ رَعُ  اَْلَع ُّر . ٧
 (ِ ْ ٌ  ُمَ ااٌِ  ُمْفَردٌ )   ُمْبَتَدأٌ َخبَ ٌر 

 اْلَمالَِبَس ِ  ااَْمَّاِم  تَ ْغِسلُ  اَْلَعمَّةُ . ٨
 (ِ ْ ٌ  ُمَ ااٌِ  ُمْفَردٌ )    ُمْبَتَدأٌ  َخبَ ٌر 

 اللُّرَغَة اْلَعرَبِيََّة ِ  ُغْرَفِة اْلُمَذاَكرَِة يَْدُرسُ  اَْلَوَلدُ . ٩
 (ِ ْ ٌ  ُمَ ااٌِ  ُمْفَردٌ )ُمْبَتَدأٌ َخبَ ٌر 

 ااَْْ رَاَواِت ِ  السُّرْوِق َتْشرَتِ  اَْلِبْنتُ . ١٠
 (ِ ْ ٌ  ُمَ ااٌِ  ُمْفَردٌ )      ُمْبَتَدأٌ  َخبَ ٌر 

 

 اجلَْرِْيَدَة ِ  ُغْرَفِة ال ُّريُ ْوِف   يَ ْقرَأُ  اجلَْدُّر .  ١
 (ِ ْ ٌ  ُمَ ااٌِ  ُمْفَردٌ )ُمْبَتَدأٌ  َخبَ ٌر 

ةُ . ٢  التِِّلِف ِي ُّرْوَن ِ  ُغْرَفِة اجْلُُلْوِس  ُتَشاِىدُ  اجلَْدَّ
 (ِ ْ ٌ  ُمَ ااٌِ  ُمْفَردٌ )ُمْبَتَدأٌ  َخبَ ٌر 

 اْلفاَِكَهَة ِ  ُغْرَفِة ْاالَْكِل  يَْأُكلُ  َاأْلَبُ . ٣
 (ِ ْ ٌ  ُمَ ااٌِ  ُمْفَردٌ )   ُمْبَتَدأٌ  َخبَ ٌر 

 الرُّرزَّ ِ  اْلَم َْبِ  َت َْب ُ  َاأْلُمُّر . ٤
 (ِ ْ ٌ  ُمَ ااٌِ  ُمْفَردٌ )   ُمْبَتَدأٌ  َخبَ ٌر 

ْرَس ِ  اْلَفْصِل َيْكُتُب  َاأْلَخُ . ٥ الدَّ
 (ِ ْ ٌ  ُمَ ااٌِ  ُمْفَردٌ )   ُمْبَتَدأٌ  َخبَ ٌر 

 

Namun, kunci jawaban ini tidak selalu terpaku pada kunci jawaban di atas. 

Kunci jawaban menyesuaikan dengan kartu mufrādat yang diambil siswa dengan 

tema tentang  ُاأْلُْطَزج asalkan tetap menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi: mubtada’ dan khabar (fi’il mudhāri’mufrad/ ُيْفَزز ُيَضاِرعٌ   فِْعمٌ  ).  
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           Pedoman Penilaian Pendidikan Karakter dan Budaya 

 

No. 
Nama 

Siswa 
Religius Toleransi 

Kerja 

Keras 
Kreatif 

Rasa 

Ingin 

Tahu 

Menghargai 

prestasi 
Bersahabat/ 

Komunikatif 

Gemar 

Menulis 

Tanggung 

Jawab 

1.           

2.           

3.           

4.           

 

Keterangan:  

BT : Belum Terlihat 

MT : Mulai Terlihat 

MB : Mulai Berkembang 

MK : Mengkultur 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran, 

 

 

Musfiatul Muniroh, S.Pd.I 

NIP. 19811022 200901 2 006 

  Banjarnegara,    Februari 2014 

 

      Peneliti, 

 

 

      Farhah Khoiriah Ahmad 

      NIM. 2303410035 
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(Lampiran 4) 

 

Bentuk Soal Pretest Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 ! ِاْجَعِل اْلَكِلَماِت اْاتَِيَة ُ َْلًة ُمِفْيَدةً  

Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata dibawah ini!  

َاأْلَُب . ١

 َاأْلُمُّر . ٢

 اَْلَوَلدُ . ٣

 َاأْلَخُ . ٤

 َاأْلُْختُ  .٥

 

 

Kunci Jawaban Pretest Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Kunci jawaban pada soal pretest ini tidak ditentukan sebagaimana mestinya. 

Jawaban boleh bebas sesuai karya siswa namun pemberian skor harus berdasarkan 

pedoman penilaian dan deskripsi kriteria tes kemahiran menulis bahasa Arab 

dibawah ini.  

 

Pedoman Penskoran Soal Pretest  

Terdapat lima butir soal pretest. Masing-masing soal butir tes diberi skor 20 

dengan memberikan skor-skor tiap aspek penilaian dan deskripsi kriteria 

penskoran kemahiran menulis bahasa Arab. Apabila Siswa dapat menjawab 

semua soal pretest dengan benar maka akan mendapat nilai 100. Nilai perbutir 
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soal akan didapat melalui penjumlahan keempat kriteria di atas kemudian nilai 

perbutir soal tersebut dijumlahkan sebagai nilai akhir.  

 

Tabel Pedoman Penilaian dan Deskripsi Kriteria Tes Kemahiran Menulis 

Bahasa Arab 

No. Aspek 

penilaian 

Deskripsi Kriteria Skor 

 e. Ejaan sangat benar, jelas dan mudah dibaca 5 هجاء .1

f. Ejaan benar, jelas dan mudah dibaca 4 

g. Ejaan cukup benar, jelas dan mudah dibaca 3 

h. Ejaan kurang benar, jelas dan mudah dibaca 1-2 

 e. Tanda baca sangat lengkap dengan kalimat 5 ذزقيى .2

f. Tanda baca lengkap dengan kalimat 4 

g. Tanda baca cukup lengkap dengan kalimat 3 

h. Tanda baca kurang lengkap dengan kalimat 1-2 

 e. Pemilihan mufrādat sangat tepat dan sesuai يفززاخ .3

dengan tema 

5 

f. Pemilihan mufrādat tepat dan sesuai dengan 

tema 

4 

g. Pemilihan mufrādat cukup tepat dan sesuai 

dengan tema 

3 

h. Pemilihan mufrādat kurang tepat dan sesuai 

dengan tema 

1-2 

 e. Penulisan kalimat sangat sesuai dengan kaidah  5 قىاعس .4

f. Penulisan kalimat sesuai dengan kaidah  4 

g. Penulisan kalimat cukup sesuai dengan kaidah  3 

h. Penulisan kalimat tidak  sesuai dengan kaidah  1-2 
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(Lampiran 5) 

 

Bentuk Soal Posttest Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

!  ِاْجَعِل اْلَكِلَماِت اْاتَِيَة ُ َْلًة ُمِفْيَدةً  

Buatlah kalimat yang sempurna dari kata-kata dibawah ini!  

 َتْ َبُ  . ١

 تَ ْغِسُل . ٢

 تُ َن ِّفُ . ٣

 يَ ْ رَعُ . ٤

 يَْدُرسُ  .٥

 

 

Kunci Jawaban Posttest Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Kunci jawaban pada soal posttest ini tidak ditentukan sebagaimana 

mestinya. Jawaban boleh bebas sesuai karya siswa namun pemberian skor harus 

berdasarkan pedoman penilaian dan deskripsi kriteria tes kemahiran menulis 

bahasa Arab dibawah ini.  

 

Pedoman Penskoran Soal Pretest  

Terdapat lima butir soal posttest. Masing-masing soal butir tes diberi skor 

20 dengan memberikan skor-skor tiap aspek penilaian dan deskripsi kriteria 

penskoran kemahiran menulis bahasa Arab. Apabila Siswa dapat menjawab 

semua soal posttest dengan benar maka akan mendapat nilai 100. Nilai perbutir 
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soal akan didapat melalui penjumlahan keempat kriteria di atas kemudian nilai 

perbutir soal tersebut dijumlahkan sebagai nilai akhir.  

 

Tabel Pedoman Penilaian dan Deskripsi Kriteria Tes Kemahiran Menulis 

Bahasa Arab 

No. Aspek 

penilaian 

Deskripsi Kriteria Skor 

 i. Ejaan sangat benar, jelas dan mudah dibaca 5 هجاء .1

j. Ejaan benar, jelas dan mudah dibaca 4 

k. Ejaan cukup benar, jelas dan mudah dibaca 3 

l. Ejaan kurang benar, jelas dan mudah dibaca 1-2 

 i. Tanda baca sangat lengkap dengan kalimat 5 ذزقيى .2

j. Tanda baca lengkap dengan kalimat 4 

k. Tanda baca cukup lengkap dengan kalimat 3 

l. Tanda baca kurang lengkap dengan kalimat 1-2 

 i. Pemilihan mufrādat sangat tepat dan sesuai يفززاخ .3

dengan tema 

5 

j. Pemilihan mufrādat tepat dan sesuai dengan 

tema 

4 

k. Pemilihan mufrādat cukup tepat dan sesuai 

dengan tema 

3 

l. Pemilihan mufrādat kurang tepat dan sesuai 

dengan tema 

1-2 

 i. Penulisan kalimat sangat sesuai dengan kaidah  5 قىاعس .4

j. Penulisan kalimat sesuai dengan kaidah  4 

k. Penulisan kalimat cukup sesuai dengan kaidah  3 

l. Penulisan kalimat tidak  sesuai dengan kaidah  1-2 
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(Lampiran 6)  

 

PEDOMAN ANGKET TERBUKA SISWA KELAS VII B 

 (KELOMPOK EKSPERIMEN) 

 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/Tanggal : 

1. Bagaimana tanggapan anda setelah mengetahui pendekatan quantum learning 

tipe card sort?  

Jawaban: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

2. Apakah pembelajaran kemahiran menulis bahasa Arab menggunakan 

pendekatan quantum learning tipe card sort memudahkan anda dalam belajar 

menulis bahasa Arab? 

Jawaban: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Apakah anda merasa senang dengan pendekatan quantum learning tipe card 

sort yang diterapka oleh guru dalam pembelajaran kemahiran menulis bahasa 

Arab? Kemudian apa alasan anda? 

Jawaban: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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4. Apa manfaat yang anda rasakan setelah guru menerapkan pendekatan quantum 

learning tipe card sort? 

Jawaban: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. Apa kesulitan yang anda rasakan ketika menulis bahasa Arab? 

Jawaban: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Apakah pendekatan quantum learning tipe card sort dapat meningkatkan 

kemahiran menulis bahasa Arab anda? 

Jawaban:  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

        Ttd. 

                 (…………………..) 

              NamaTerang 

 

 

 

 

 



142 
 

 

 

 (Lampiran 7)  

 

PEDOMAN ANGKET TERTUTUP SISWA KELAS VII B  

(KELOMPOK EKSPERIMEN) 

 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/Tanggal :  

1. Apakah anda menyukai mata pelajaran bahasa Arab? 

a. Sangat suka 

b. Suka 

c. Biasa saja 

d. Tidak suka 

e. Sangat tidak suka 

2. Apakah mata pelajaran bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang sulit 

bagi anda? 

a. Sangat sulit 

b. Sulit 

c. Biasa saja 

d. Tidak sulit 

e. Sangat tidak sulit 

3. Apakah menulis bahasa Arab sulit bagi anda? 

a. Sangat sulit 

b. Sulit 

c. Biasa saja 

d. Tidak sulit 

e. Sangat tidak sulit 
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4. Apakah anda merasa senang dengan pembelajaran kemahiran menulis 

bahasa Arab menggunakan pendekatan pembelajaran yang biasa 

diterapkan oleh guru? 

a. Sangat senang 

b. Senang 

c. Biasa saja 

d. Tidak senang 

e. Sangat tidak senang 

5. Apakah anda merasa senang dengan pembelajaran kemahiran menulis 

bahasa Arab menggunakan pendekatan quantum learning tipe card sort? 

a. Sangat senang 

b. Senang 

c. Biasa saja 

d. Tidak senang 

e. Sangat tidak senang 

6. Apakah pendekatan quantum learning tipe card sort memudahkan anda 

dalam kemahiran menulis bahasa Arab? 

a. Sangat memudahkan 

b. Memudahkan 

c. Biasa saja 

d. Tidak memudahkan 

e. Sangat tidak memudahkan 

  

 

          Ttd. 

       (……………………) 

               Nama Terang 
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 (Lampiran 8)  

 

Hasil perhitungan angket terbuka direkapitulasi dan dipersenkan agar lebih 

mudah dalam menganalisanya. Perhitungan tersebut dipresentasekan dan 

diketahui melalui rumus dibawah ini   

(http://repository.upi.edu/1284/4/s_c0551_11995_chapter3.pdf):  

 

 

Keterangan : 

%  : Persentase frekuensi dari tiap jawaban responden  

f    : Frekuensi tiap jawaban dari responden 

N  : Jumlah subjek 

 

Tabel Presentase Hasil Perhitungan Angket Terbuka 

No. Pertanyaan Jawaban 
Jumlah 

Responden 
% 

1. Bagaimana 

tanggapan anda 

setelah mengetahui 

pendekatan 

quantum learning 

tipe card sort?  

1.1 Dapat memudahkan 

dalam menulis 

bahasa Arab 

1.2 Permainan yang 

seru dan 

menyenangkan 

1.3 Mudah memahami 

materi kemahiran 

menulis 

1.4 Memudahkan untuk 

merangkai kata 

1.5 Memudahkan 

mempelajari bahasa 

Arab 

 

8 

 

 

3 

 

 

11 

 

 

1 

 

4 

 

 

 

20,51 % 

 

 

7,69 % 

 

 

28,21 % 

 

 

2,56 % 

 

10,26 % 

 

 

 

Presentase (%) = 
𝑓

𝑛
𝑥 100 
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Tabel Presentase Hasil Perhitungan Angket Terbuka 

No. Pertanyaan Jawaban 
Jumlah 

Responden 
% 

  
 

1.6 Dapat bekerja sama 

dengan kelompok 

1.7 Bagus 

1.8 Dapat mengetahui 

kosakata yang 

belum diketahui 

1.9 Membuat pikiran 

tidak jenuh dan 

tidak membosankan 

1.10 Dapat menulis 

dengan urutan yang 

tepat 

Dapat bermain 

bersama dengan 

kelompok 

 

4 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

10,26 % 

 

2,56 % 

2,56 % 

 

 

5,13 % 

 

 

7,69 % 

 

 

2,56 % 

 

2. Apakah 

pembelajaran 

kemahiran menulis 

bahasa Arab 

menggunakan 

pendekatan 

quantum learning 

tipe card sort 

memudahkan anda 

dalam belajar 

menulis bahasa 

Arab? 

2.1 Biasa saja 

2.2 Memudahkan 

dalam belajar 

menulis bahasa 

Arab 

1 

38 

2,56 % 

97,44 % 
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Tabel Presentase Hasil Perhitungan Angket Terbuka 

No. Pertanyaan Jawaban 
Jumlah 

Responden 
% 

3. Apakah anda 

merasa senang 

dengan pendekata 

quantum learning 

tipe card sort yang 

diterapkan oleh 

guru dalam 

pembelajaran 

kemahiran menulis 

bahasa Arab? 

Kemudian apa 

alasan anda? 

3.1 Memudahkan 

untuk memahami 

materi menulis  

3.2 Menyenangkan 

dan mengasyikkan 

3.3  Memudahkan 

untuk menulis 

3.4 Memudahkan 

untuk belajar 

bahasa Arab 

3.5 Tidak membuat 

jenuh 

3.6 Dapat bertanya-

tanya dan 

mengetahui artinya 

3.7 Dapat belajar dan 

bekerja sama  

dengan kelompok 

5 

 

 

10 

 

9 

 

3 

 

 

3 

 

2 

 

 

7 

12,82 % 

 

 

25,64 % 

 

23,08 % 

 

7,69 % 

 

 

7,69 % 

 

5,13  

 

 

17,95 % 
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Tabel Presentase Hasil Perhitungan Angket Terbuka 

No. Pertanyaan Jawaban 
Jumlah 

Responden 
% 

4. Apa manfaat yang 

anda rasakan 

setelah guru 

menerapkan 

pendekatan 

quantum learning 

tipe card sort? 

4.1 Memudahkan untuk 

memahami 

pembelajaran 

kemahiran menulis 

4.2 Dapat belajar 

bersama dengan 

kelompok dan 

menyenangkan 

4.3 Memudahkan untuk 

merangkai kata 

4.4 Dapat menyusun 

kalimat dengan tepat 

4.5 Dapat mengetahui 

arti dari kosakata 

yang belum 

diketahui  

4.6 Dapat mengetahui 

tata cara menulis 

yang benar 

4.7 Lebih cepat diserap 

oleh kinerja otak 

4.8 Dapat mengetahui 

subjek-subjek dalam 

kalimat 

4.9 Melatih ketelitian 

dan kecerdasan otak 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

4 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

25,64 % 

 

 

 

25,64 % 

 

 

 

15,38 % 

 

10,26 % 

 

2,56 % 

 

 

 

7,69 %  

 

 

2,56 % 

 

2,56 % 

 

 

7,69 %  
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Tabel Presentase Hasil Perhitungan Angket Terbuka 

No. Pertanyaan Jawaban 
Jumlah 

Responden 
% 

5. Apa kesulitan 

yang anda 

rasakan ketika 

menulis bahasa 

Arab 

menggunakan 

pendekatan  

pembelajaran 

yang biasa 

diterapkan oleh 

guru? 

5.1 Kesulitan dalam 

menulis 

5.2 Sulit dalam menata 

bahasa 

5.3 Biasa saja 

5.4 Sulit 

menggabungkan 

kosakata 

5.5 Tulisan selalu tidak 

rapi 

5.6 Sulit meletakkan 

harokat dan tasydid 

5.7 Kesulitan saat 

latihan dikte 

5.8 Kesulitaan 

menemukan 

kosakata yang tepat 

5.9 Sulit membedakan 

subjek dan predikat 

5.10  Lupa dengan tulisan 

yang akan ditulis 

5 

 

3 

 

5 

7 

 

 

6 

 

5 

 

1 

 

4 

 

 

2 

 

1 

 

 

12,82 % 

 

7,69 %  

 

12,82 % 

17,95 % 

 

 

15,38 % 

 

12,82 % 

 

 

2,56 % 

 

10,26 % 

 

5,13 % 

 

2,56 % 
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Tabel Presentase Hasil Perhitungan Angket Terbuka 

No. Pertanyaan Jawaban 
Jumlah 

Responden 
% 

6. Apakah 

pendekatan  

quantum learning 

tipe card sort 

dapat 

meningkatkan 

kemahiran 

menulis bahasa 

Arab anda? 

1.1 Dapat meningkatkan 

kemahiran menulis 

bahasa Arab karena 

mudah dipelajari, 

menyenangkan dan 

dilakukan bersama-

sama dengan 

kelompok 

1.2 Biasa saja 

1.3 Cukup 

meningkatkan 

kemahiran menulis 

bahasa Arab 

36 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

92,31 % 

 

 

 

 

 

 

 

5,13 % 

2,56 % 
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 (Lampiran 9) 

 

Tabel Hasil Perhitungan Angket Tertutup 

No. A B  C  D  E  

1. 0 5 13 16 5 

2. 5 25 3 6 0 

3. 5 26 3 5 0 

4. 0 9 14 16 0 

5. 15 24 0 0 0 

6. 10 29 0 0 0 

 

Tabel Presentase Hasil Perhitungan Angket Tertutup 

1. Apakah anda menyukai mata pelajaran bahasa Arab? 

A 

Sangat suka 

B 

Suka 

C 

Biasa saja 

D 

Tidak suka 

E 

Sangat tidak 

suka 

0 % 12,82 % 33,33 % 41,03 % 12,82 % 

2. Apakah mata pelajaran bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang 

sulit bagi anda? 

A 

Sangat sulit 

B 

Sulit 

C 

Biasa saja 

D 

Tidak sulit 

E 

Sangat tidak 

sulit 

12,82 % 64,10 % 7,7 % 15,38 % 0 % 

3. Apakah menulis bahasa Arab sulit bagi anda? 

A 

Sangat sulit 

B 

Sulit 

C 

Biasa saja 

D 

Tidak sulit 

E 

Sangat tidak 

sulit 

12,82 % 66,66 % 7,7 % 12,82 % 0 
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Tabel Presentase Hasil Perhitungan Angket Tertutup 

 

4. Apakah anda merasa senang dengan pembelajaran kemahiran menulis 

bahasa Arab menggunakan pendekatan pembelajaran yang biasa 

diterapkan oleh guru? 

A 

Sangat senang 

B 

senang 

C 

Biasa saja 

D 

Tidak 

senang 

E 

Sangat tidak 

senang 

0 % 23,08 % 35,9 % 41,02 % 0 % 

5. Apakah anda merasa senang dengan pembelajaran kemahiran menulis 

bahasa Arab menggunakan pendekatan quantum learning tipe card sort? 

A 

Sangat senang 

B 

senang 

C 

Biasa saja 

D 

Tidak 

senang 

E 

Sangat tidak 

senang 

38,46 % 61,54 % 0 % 0 % 0 % 

6. Apakah pendekatan quantum learning tipe card sort memudahkan anda 

dalam kemahiran menulis bahasa Arab? 

A 

Sangat memudahkan 

B 

Me-

mudahkan 

C 

Biasa saja 

D 

Tidak me-

mudahkan 

E 

Sangat tidak 

me-mudahkan 

25,64 % 74,36 % 0 % 0 % 0 % 
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(Lampiran 10) 

 

Tabel Penolong Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Pretest Uji Coba Soal Instrumen Tes (Kelas VII A) 

 

No. Nama Siswa Nomor Butir Soal 
∑Y ∑Y² (X₁)² (X₂)² (X₃)² (X₄)² (X₅)² 

X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ 
1. Abimanyu  13 10 12 11 12 58 3364 169 100 144 121 144 

2. Alfiyah  15 15 16 15 15 76 5776 225 225 256 225 225 

3. Amalia. 7 7 7 7 7 35 1225 49 49 49 49 49 

4. Aqsyal  10 12 10 8 10 50 2500 100 144 100 64 100 

5. Arlina  13 13 11 16 10 63 3969 169 169 121 256 100 

6. Bayida  13 13 14 13 13 66 4356 169 169 196 169 169 

7. Citra  16 15 17 14 12 74 5476 256 225 289 196 144 

8. Dafiq  14 14 14 15 13 70 4900 196 196 196 225 169 

9. Dhiya  13 10 11 11 12 57 3249 169 100 121 121 144 

10. Esa  14 14 16 19 15 78 6084 196 196 256 361 225 

11. Fadhilah 16 15 15 17 16 79 6241 256 225 225 289 256 

12. Fina  6 5 8 9 9 37 1369 36 25 64 81 81 

13. Fitri  14 18 15 16 17 80 6400 196 324 225 256 289 

14. Frista  16 15 13 12 13 69 4761 256 225 169 144 169 

15. Gafisola  12 13 16 17 18 76 5776 144 169 256 289 324 

16. Hafifah  6 7 6 7 6 32 1024 36 49 36 49 36 

17. Ida  12 6 6 6 11 41 1681 144 36 36 36 121 

18. Istinganah  16 15 11 14 15 71 5041 256 225 121 196 225 

19. Khoiril  8 8 8 8 8 40 1600 64 64 64 64 64 

20. Laeli  12 16 10 13 16 67 4489 144 256 100 169 256 

21. Luthfia  15 16 16 13 15 75 5625 225 256 256 169 225 

22. M. Karim  9 9 10 10 10 48 2304 81 81 100 100 100 
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Tabel Penolong Uji Reliabilitas Pretest Uji Coba Soal Instrumen Tes (Kelas VII A) 

No. Nama Siswa Nomor Butir Soal 
∑Y ∑Y² (X₁)² (X₂)² (X₃)² (X₄)² (X₅)² 

X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ 
23. Maharani  12 14 11 11 12 60 3600 144 196 121 121 144 

24. M.  Faesal  13 7 4 3 3 30 900 169 49 16 9 9 

25. M. Azmi  5 5 4 5 4 23 529 25 25 16 25 16 

26. M. Ichlasul  13 13 12 14 13 65 4225 169 169 144 196 169 

27. Nadiya  13 12 12 11 13 61 3721 169 144 144 121 169 

28. Nurohman 2 2 3 4 3 14 196 4 4 9 16 9 

29. Puja  16 15 16 15 15 77 5929 256 225 256 225 225 

30. Putri  7 13 10 8 7 45 2025 49 169 100 64 49 

31. Resha  16 13 16 13 14 72 5184 256 169 256 169 196 

32. Salya  11 11 14 12 14 62 3844 121 121 196 144 196 

33. Septiana  12 11 9 8 13 53 2809 144 121 81 64 169 

34. Sri  11 8 7 6 6 38 1444 121 64 49 36 36 

35. Tri  12 9 12 10 12 55 3025 144 81 144 100 144 

36. Umi  16 16 13 19 12 76 5776 256 256 169 361 144 

37. Wanti  7 14 11 9 11 52 2704 49 196 121 81 121 

38. Yogi  14 14 17 11 14 70 4900 196 196 289 121 196 

39. Zahwa  11 11 10 11 11 54 2916 121 121 100 121 121 

Jumlah 461 454 443 441 450 2249 140937 5929 5814 5591 5603 5728 
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(Lampiran 11) 

 

Tabel Penolong Uji Reliabilitas Posttest Uji Coba Soal Instrumen Tes (Kelas VII A) 

No. Nama Siswa Nomor Butir Soal 
∑Y ∑Y² (X₁)² (X₂)² (X₃)² (X₄)² (X₅)² 

X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ 
1. Abimanyu  19 15 20 13 12 79 6241 361 225 400 169 144 

2. Alfiyah  20 18 16 15 17 86 7396 400 324 256 225 289 

3. Amalia. 13 13 14 17 13 70 4900 169 169 196 289 169 

4. Aqsyal  16 14 15 16 15 76 5776 256 196 225 256 225 

5. Arlina  15 13 11 16 18 73 5329 225 169 121 256 324 

6. Bayida  16 16 19 14 13 78 6084 256 256 361 196 169 

7. Citra  16 15 17 14 12 74 5476 256 225 289 196 144 

8. Dafiq  17 14 13 15 13 72 5184 289 196 169 225 169 

9. Dhiya  13 12 11 13 16 65 4225 169 144 121 169 256 

10. Esa  15 16 16 19 15 81 6561 225 256 256 361 225 

11. Fadhilah 17 15 15 17 18 82 6724 289 225 225 289 324 

12. Fina  15 11 14 14 16 70 4900 225 121 196 196 256 

13. Fitri  14 15 15 16 17 77 5929 196 225 225 256 289 

14. Frista  16 15 13 12 13 69 4761 256 225 169 144 169 

15. Gafisola  12 13 16 17 18 76 5776 144 169 256 289 324 

16. Hafifah  14 15 12 13 14 68 4624 196 225 144 169 196 

17. Ida  12 12 11 11 13 59 3481 144 144 121 121 169 

18. Istinganah  11 11 13 14 15 64 4096 121 121 169 196 225 

19. Khoiril  13 20 12 11 12 68 4624 169 400 144 121 144 

20. Laeli  12 13 13 13 16 67 4489 144 169 169 169 256 

21. Luthfia  15 16 16 16 13 76 5776 225 256 256 256 169 

22. M. Karim  12 11 12 12 11 58 3364 144 121 144 144 121 
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Tabel Penolong Uji Reliabilitas Posttest Uji Coba Soal Instrumen Tes (Kelas VII A) 

 

No. Nama Siswa Nomor Butir Soal 
∑Y ∑Y² (X₁)² (X₂)² (X₃)² (X₄)² (X₅)² 

X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ 
23. Maharani  13 15 16 13 12 69 4761 169 225 256 169 144 

24. M.  Faesal  11 12 13 15 13 64 4096 121 144 169 225 169 

25. M. Azmi  15 16 14 16 10 71 5041 225 256 196 256 100 

26. M. Ichlasul  10 13 14 14 14 65 4225 100 169 196 196 196 

27. Nadiya  13 14 12 18 13 70 4900 169 196 144 324 169 

28. Nurohman 15 11 11 13 12 62 3844 225 121 121 169 144 

29. Puja  13 14 13 15 15 70 4900 169 196 169 225 225 

30. Putri  11 15 13 12 14 65 4225 121 225 169 144 196 

31. Resha  10 13 16 14 10 63 3969 100 169 256 196 100 

32. Salya  15 14 14 13 12 68 4624 225 196 196 169 144 

33. Septiana  12 10 11 12 15 60 3600 144 100 121 144 225 

34. Sri  12 14 13 17 13 69 4761 144 196 169 289 169 

35. Tri  12 15 12 13 15 67 4489 144 225 144 169 225 

36. Umi  15 16 13 12 12 68 4624 225 256 169 144 144 

37. Wanti  14 17 13 17 10 71 5041 196 289 169 289 100 

38. Yogi  13 16 14 11 13 67 4489 169 256 196 121 169 

39. Zahwa  15 12 11 13 12 63 3969 225 144 121 169 144 

Jumlah 542 550 537 556 535 2720 191274 7730 7924 7573 8090 7519 
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(Lampiran 12) 
 

Tabel Penolong Uji Homogenitas Pretest-posttest Kelompok Eksperimen 

Kelompok Eksperimen 

No. Nama Siswa 
Pretest 

(X₁) 

Posttest 

(X₂) 

Beda 

(X) (X²) 

1. Afriliani 36 91 1296 8281 

2. Agung 57 86 3249 7396 

3. Aidda 50 89 2500 7921 

4. Alvina 48 88 2304 7744 

5. Diska 76 94 5776 8836 

6. Dwi 48 91 2304 8281 

7. Enita 60 61 3600 3721 

8. Erwin 75 54 5625 2916 

9. Fahrul 47 64 2209 4096 

10. Faozan 63 70 3969 4900 

11. Farah 39 95 1521 9025 

12. Faruz 72 82 5184 6724 

13. Febriana 80 63 6400 3969 

14. Fikri 77 74 5929 5476 

15. Fitria 66 90 4356 8100 

16. Handiki 64 85 4096 7225 

17. Hesti 45 84 2025 7056 

18. Ilham 68 84 4624 7056 

19. Johan 44 92 1936 8464 

20. Khafid 67 75 4489 5625 

21. Khusnul 51 89 2601 7921 

22. M. Syafiq 62 76 3844 5776 

23. M. Syukron 53 81 2809 6561 

24. Maulida 59 71 3481 5041 

25. Meliana 46 93 2116 8649 

26. Mia 42 86 1764 7396 

27. Miftah 70 78 4900 6084 

28. Nanda 69 79 4761 6241 

29. Novia 56 98 3136 9604 

30. Pamela 74 80 5476 6400 

31. Rayhan 58 71 3364 5041 

32. Retiana 38 94 1444 8836 

33. Risda 76 75 5776 5625 

34. Suci 71 83 5041 6889 

35. Tri 73 100 5329 10000 

36. Ulfah 65 87 4225 7569 

37. Vandry 49 62 2401 3844 

38. Wanda 78 87 6084 7569 

39. Zheva 61 72 3721 5184 

Jumlah 2333 3174 145665 263042 
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(Lampiran 13) 
 

Tabel Penolong Uji Homogenitas Pretest-posttest Kelompok Kontrol 

Kelompok Kontrol 

No. Nama Siswa 
Pretest 

(Y₁) 
Posttest 

(Y₂) 
Beda 

(Y) (Y²) 

1. Agista 60 62 3600 3844 

2. Alfath 56 63 3136 3969 

3. Apriyan 50 82 2500 6724 

4. Aqsal 48 81 2304 6561 

5. Baiti 79 82 6241 6724 

6. Bi-Naufalio 47 64 2209 4096 

7. Dwi 59 77 3481 5929 

8. Eka Anjeli 77 86 5929 7396 

9. Eka Mei 44 73 1936 5329 

10. Fawaz 62 83 3844 6889 

11. Ganu 40 60 1600 3600 

12. Hesti 38 77 1444 5929 

13. Ika 72 76 5184 5776 

14. Ilhar 80 81 6400 6561 

15. Intan 77 80 5929 6400 

16. Irvan 66 82 4356 6724 

17. M. Dzaky 63 75 3969 5625 

18. M. Rizky 45 64 2025 4096 

19. Nada 66 76 4356 5776 

20. Ngaidah 49 71 2401 5041 

21. Rahayu 62 69 3844 4761 

22. Reni 48 66 2304 4356 

23. Rifakhul 62 63 3844 3969 

24. Rofik 51 64 2601 4096 

25. Rosita 57 62 3249 3844 

26. Siska 46 61 2116 3721 

27. Taat 43 67 1849 4489 

28. Tri Mugi 67 78 4489 6084 

29. Tri Nurhana 69 72 4761 5184 

30. Wahyu Setyawan 56 69 3136 4761 

31. Wahyu Suci 54 73 2916 5329 

32. Wanda 72 74 5184 5476 

33. Windiyani 58 75 3364 5625 

34. Ahmad 39 56 1521 3136 

Jumlah 1962 2444 118022 177820 
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(Lampiran 14) 

 

Tabel Penolong Perhitungan Uji Hipotesis Menggunaakan Uji T-Test 

Kelompok Eksperimen 

No. Nama Siswa 
Pretest 

 (X₁) 

Posttest 

(X₂) 

Beda 

(X) (X²) 

1. Afriliani 36 91 55 3025 

2. Agung 57 86 29 841 

3. Aidda 50 89 39 1521 

4. Alvina 48 88 40 1600 

5. Diska 76 94 18 324 

6. Dwi 48 91 43 1849 

7. Enita 60 61 1 1 

8. Erwin 75 54 -21 441 

9. Fahrul 47 64 17 289 

10. Faozan 63 70 7 49 

11. Farah 39 95 56 3136 

12. Faruz 72 82 10 100 

13. Febriana 80 63 -17 289 

14. Fikri 77 74 -3 9 

15. Fitria 66 90 24 576 

16. Handiki 64 85 21 441 

17. Hesti 45 84 39 1521 

18. Ilham 68 84 16 256 

19. Johan 44 92 48 2304 

20. Khafid 67 75 8 64 

21. Khusnul 51 89 38 1444 

22. M. Syafiq 62 76 14 196 

23. M. Syukron 53 81 28 784 

24. Maulida 59 71 12 144 

25. Meliana 46 93 47 2209 

26. Mia 42 86 44 1936 

27. Miftah 70 78 8 64 

28. Nanda 69 79 10 100 

29. Novia 56 98 42 1764 

30. Pamela 74 80 6 36 

31. Rayhan 58 71 13 169 

32. Retiana 38 94 56 3136 

33. Risda 76 75 -1 1 

34. Suci 71 83 12 144 

35. Tri 73 100 27 729 

36. Ulfah 65 87 22 484 

37. Vandry 49 62 13 169 

38. Wanda 78 87 9 81 

39. Zheva 61 72 11 121 

Jumlah 2333 3174 841 32347 
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(Lampiran 15) 

 

Tabel Penolong Perhitungan Uji Hipotesis Menggunaakan Uji T-Test 
Kelompok Kontrol 

No. Nama Siswa Pretest 

(X₁) 

Posttest 

(X₂) 

Beda 

(X) (X²) 

1. Agista 60 62 2 4 

2. Alfath 56 63 7 49 

3. Apriyan 50 82 32 1024 

4. Aqsal 48 81 33 1089 

5. Baiti 79 82 3 9 

6. Bi-Naufalio 47 64 17 289 

7. Dwi 59 77 18 324 

8. Eka Anjeli 77 86 9 81 

9. Eka Mei 44 73 29 841 

10. Fawaz 62 83 21 441 

11. Ganu 40 60 20 400 

12. Hesti 38 77 39 1521 

13. Ika 72 76 4 16 

14. Ilhar 80 81 1 1 

15. Intan 77 80 3 9 

16. Irvan 66 82 16 256 

17. M. Dzaky 63 75 12 144 

18. M. Rizky 45 64 19 361 

19. Nada 66 76 10 100 

20. Ngaidah 49 71 22 484 

21. Rahayu 62 69 7 49 

22. Reni 48 66 18 324 

23. Rifakhul 62 63 1 1 

24. Rofik 51 64 13 169 

25. Rosita 57 62 5 25 

26. Siska 46 61 15 225 

27. Taat 43 67 24 576 

28. Tri Mugi 67 78 11 121 

29. Tri Nurhana 69 72 3 9 

30. Wahyu S. 56 69 13 169 

31. Wahyu Suci 54 73 19 361 

32. Wanda 72 74 2 4 

33. Windiyani 58 75 17 289 

34. Ahmad 39 56 17 289 

Jumlah 1962 2444 482 10054 
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(Lampiran 16) 

SILABUS TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

Nama Madrasah : MTs Negeri 1 Banjarnegara 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII/ Genap 
 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Sumber 

Belajar 

Alokasi 

Waktu 
Karakter 

 

4. Menulis/Kitabah 
 

Mengungkapkan 

pikiran, 

perasaan, 

pengalaman dan 

informasi 

melalui kegiatan 

menulis tentang 
lingkungan 

keluarga. 

 

4.1 Menulis kata,  frasa atau 

kalimat sederhana tentang 

 األطزج

4.2 

Mengungkapkaninformas

i dan gagasan secara 

tertulis dalam kalimat 
sederhana tentang األطزج 

 

4.1.3 Menulis 

kalimat-

kalimat 

Arab 

tentang  

  األطزج
melalui 

imla‟ 

manqul 

4.1.4 Menyusun 

kata acak 

menjadi 

kalimat 

sempurna 

 

 

Insya’ 

muwajjah 
dengan 

mufradat dan 
struktur kalimat 

yang dipelajari 

 

 

 Siswa 

menelaah/men

gidentifikasi 

gagasan yang 

terdapat dalam 

teks tulis 

sederhana yang 

berkaitan 

dengan األطزج  

dengan 

bimbingan 

guru 

 

 Siswa 

menjelaskan 

gagasan yang 

terdapat dalam 
teks tulis 

sederhana yang 

berkaitan 

dengan   األطزج 

dan struktur 

 

 Tes tertulis 

dan lisan 

tentang 

makna 
kata,frase 

dan kalimat 

yang terdapat 

dalam teks 

tulis/qira‟ah 

sederhana 

yang 

berkaitan 

dengan  

 danاألطزج 

struktur 

kalimat yang 
meliputi  

mubtada dan 

khobar (fi‟il 

mudhari‟/ فعم

 .(يضارع يفزز

 

 

 Buku 
paket 

yang 

relevan  

 Kamus 

 Kaset 

 VCD 

 Alat 
peraga 

dsb. 

 

13  JP  

(2x40 

menit) 

 

 
 

- Gemar 

menulis 

 

- Cermat 
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Lanjutan Silabus  
 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Sumber 

Belajar 

Alokasi 

Waktu 
Karakter 

  4.2.1 Meng-

gunakan 

mufradat 

yang tepat 

dalam 
kalimat-

kalimat 

yang 

disedia-

kan yang 

berkaitan 

dengan   

 dan  األطزج

struktur 

kalimat 

dasar 

yang 
meliputi  

mubtada 

dan 

khobar 

 kalimat dasar 

yang meliputi  

mubtada dan 

khobar (fi‟il 

mudhari‟/ فعم
 .(يضارع يفزز

  

 Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

tentang 

kandungan 

teks qira‟ah 

tentang    األطزج 

 

 Siswa menulis 
kalimat-

kalimat Arab 

yang berkaitan 

dengan   ذقس ى

 melalui  األطزج 

imla‟ manqul 

dengan 

bimbingan 

guru 

 Tes tertulis 

dan lisan 

tentang 

gagasan yang 

terdapat 
dalam teks 

tulis 

sederhana 

yang 

berkaitan 

dengan   

 األطزج 

 Tes tertulis 

tentang 

kandungan 

bahan 
qira‟ah 

 Tes tertulis 

tentang imla 

   

 

Nam 
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Lanjutan Silabus  

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Sumber 

Belajar 

Alokasi 

Waktu 
Karakter 

  (fi‟il 

mudhari

‟/ فعم 

يضارع 

 .(يفزز

4.2.2  

Men-

jawab 

per-
tanyaan 

yang 

disedia-

kan 

dengan 

baik dan 

benar 

  Siswa 

menyusun kata 

acak yang 

tersedia 

menjadi 

kalimat 

sempurna 

 

 Siswa 
melengkapi 

kalimat/ teks 

hiwar tentang  

 ذقس ى األطزج 

dengan 

mufradat yang 

benar dengan 

bimbingan 

guru 

 

 Siswa 

menterjemah-
kan kalimat 

berbahasa 

Indonesia ke 

dalam bahasa 

 Tes tertulis 

menyusun 

kata acak 

menjadi 

kalimat 

sempurna 

 Tes tertulis 

tentang 

penggunaan 
mufradat 

yang tepat 

dalam 

kalimat 

 Tes tertulis 

menjawab 

pertanyaan 

yang tersedia 

dan membuat 

pertanyaan 

untuk 

jawaban 
yang tersedia 
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Lanjutan Silabus 

 
Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Sumber 

Belajar 

Alokasi 

Waktu 
Karakter 

  4.2.3 Menyusun 

kalimat 

dengan 

meng-

gunakan 

kata-kata 

yang 

disedia-

kan 

4.2.4 Menyusun 

paragraf 

sederhana 
dengan 

ungkapan

-

ungkapan/   

kalimat 

yang 

disedia-

kan 

  Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

yang diberikan 

oleh guru 

dalam bentuk 

tertulis dengan 

baik dan benar 

 

 Siswa menulis 

pertanyaan 

untuk jawaban 
yang 

disediakan 

oleh guru 

dengan baik 

dan benar 

 

 Siswa 

menyusun 

kalimat dengan 

menggunakan 

kata-
kata/mufradat 

yang 

disediakan 

dengan 

bimbingan  

 Tes tertulis 

penyusunan 

kalilmat 

 Tes tertulis 

penyusunan 

paragraf 
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Lanjutan Silabus 
 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator Materi Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian Sumber 

Belajar 

Alokasi 

Waktu 
Karakter 

     Siswa 

menyusun 

paragraf 

sederhana 

dengan 
bimbingan 

guru 

 

   

 

 

          Banjarnegara,   Februari 2014

  

Guru Mata Pelajaran,                    Peneliti,  

      

 

      

Musfiatul Muniroh, S.Pd.I                   Farhah Khoiriah Ahmad 

NIP. 19811022 200901 2 006                    NIM. 2303410035 
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(Lampiran 17)  

 

Daftar dan Presensi Siswa Kelas VII A (Kelompok Uji Coba Soal Pretest-

Posttest)  

No. NIS Nama Siswa L/P Keterangan 

1. 6586 Abimanyu Lantip Wicaksono L  

2. 6587 Alfiyah Fitriyani P  

3. 6588 Amalia Nur D. P  

4. 6589 Aqsyal Ilham Syachbana L  

5. 6590 Arlina Wulandari P  

6. 6591 Bayida Roihatul Jannah P  

7. 6592 Citra Oktyana Tyas Asih P  

8. 6593 Dafiq Maulana Hidayat L  

9. 6594 Dhiya Ulkhaq Jauhar Maknun L  

10. 6595 Esa Anugrah Salsabila P  

11. 6596 Fadhilah Isnaeni P  

12. 6597 Fina Dela Ines H P  

13. 6598 Fitri Nor Sahid L  

14. 6599 Frista Meila Aryanti P  

15. 6600 Gafisola Faishal Hanif L  

16. 6601 Hafifah Madaniah P  

17. 6602 Ida Cahyaningsih P  

18. 6603 Iqbal Candra Maulana L A 

19. 6604 Istinganah Ikhlasul Amaliah P  

20. 6605 Khoiril Abda Anam L  

21. 6606 Laeli Nur Ngazizah P  

22. 6607 Luthfia Nur Ikhfani P  

23. 6609 M. Karim Dzakiyuddin L  

24. 6610 Maharani Puspita Arum P  

25. 6611 Mohamad Faesal Hidayat L  

26. 6612 Muhammad Azmi Fathoni L  

27. 6613 Muhammad Ichlasul Amal L  

28. 6614 Nadiya Sujatmiko L  

29. 6615 Nurohman L  

30. 6616 Puja Eri Julian P  

31. 6617 Putri Diah Mardini P  

32. 6618 Resha Dwi Windu Diarja L  

33. 6619 Salya Kharisma P. P  

34. 6620 Septiana Indah Lestari P  

35. 6621 Sri Widyaningrum P  

36. 6622 Tri Sulistiyaning Tiyas P  

37. 6623 Umi Nasiroh P  

38. 6624 Wanti Setyawati P  

39. 6625 Yogi Agustina P  

40. 6626 Zahwa Fadilatussyifa P  
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(Lampiran 18) 

 

Daftar dan Presensi Siswa Kelas VII B (Kelompok Eksperimen) 

No. NIS Nama Siswa L/P Keterangan 

1. 6627 Afriliani Devi Angelina P  

2. 6628 Agung Cahya Ardi L  

3. 6629 Aidda Salsa Billa P  

4. 6630 Alma Martiana Damayanti P I 

5. 6631 Alvina Septina P  

6. 6632 Chuswatun Chasanah P  

7. 6633 Diska Ardiliana P  

8. 6634 Dwi Uswatun Khasanah P  

9. 6635 Enita Dwi Setyarini P  

10. 6636 Erwin Febri Pangestu L  

11. 6637 Fahrul Yogi Restu Ningrat L  

12. 6638 Faozan Faidillah L  

13. 6639 Farah Nurrahman P  

14. 6640 Faruz Faesal Attariqsyah L  

15. 6641 Febriana Rakhmawati P  

16. 6642 Fikri Ainun Nadhif L  

17. 6643 Fitria Mardhatillah P  

18. 6644 Handiki Bintang Pamungkas L  

19. 6645 Hesti Setia Rini P  

20. 6646 Ilham Maulana Ikhrom L  

21. 6647 Johan Firnanda L  

22. 6648 Khafid Nurcahyo L  

23. 6649 Khusnul Mar'atusaniyatun P  

24. 6650 M. Syafiq Mujtaba L  

25. 6651 M. Syukron Ni'am L  

26. 6652 Maulida Sekar Shinta W. P  

27. 6653 Meliana Sari P  

28. 6654 Mia Dewi Anggita P  

29. 6655 Miftah Dhani Setiyawati P  

30. 6656 Nanda Erik Cahyono L  

31. 6657 Novia Ramadhani P  

32. 6658 Pamela Nurul Izzati Q. P  

33. 6659 Rayhan Roshad Abirawa L  

34. 6660 Retiana Nur Fadila P  

35. 6661 Risda Amanda Putri P  

36. 6662 Suci Widianingsih P  

37. 6663 Tri Novianti P  

38. 6664 Ulfah Rodliyatun Firdaus P  

39. 6665 Vandry Dwi Ananta L  

40. 6666 Wanda Ganis Setiani P  

41. 6667 Zheva Zulian Pardede L  
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(Lampiran 19) 

 

Daftar dan Presensi Siswa Kelas VII E (Kelompok Kontrol) 

No. NIS Nama Siswa L/P Keterangan 

1. 6750 Agista Januar Widodo Putra L  

2. 6751 Alfath Fiil Araafi L  

3. 6752 Anggun Tri Wardani P S 

4. 6753 Apriyan Kholik Nur Pratama L  

5. 6754 Aqsal Zachri L  

6. 6755 Baiti Alfiaturrochmah P  

7. 6756 Bi-Naufalio Disanto L  

8. 6757 Desi Fitriana P S 

9. 6758 Dwi Khairur Rosyadi L  

10. 6759 Eka Anjeli Oktafia P  

11. 6760 Eka Mei Febrianto L  

12. 6761 Eryana Leony Candra Puspita P A 

13. 6762 Fawaz Yafi Arkana L  

14. 6763 Ganu Saputra L  

15. 6764 Hesti Murtiningsih P  

16. 6765 Ika Dita Saputri P S 

17. 6766 Ilhar Nur Maulidina Elsa P  

18. 6767 Intan Adelia Nur A. P  

19. 6768 Irvan Setia Budi L  

20. 6769 M. Dzaky Adi Nugroho L  

21. 6770 Muhammad Rizky Adikurnia L  

22. 6771 Nabilla Elsa Amalia P A 

23. 6772 Nada Rozan P  

24. 6773 Ngaidah Fitriyah P  

25. 6774 Rahayu Nur Dian Ningsih P  

26. 6775 Reni Rahmawati P  

27. 6776 Rifakhul Qoiroh P  

28. 6777 Rofik Budianto L  

29. 6778 Rosita Dewi P  

30. 6779 Septi Nurjanah P  

31. 6780 Siska Salsa Dila P  

32. 6781 Taat Sugiyat L  

33. 6782 Tri Kusumastuti P S 

34. 6783 Tri Mugi Rahayu P  

35. 6784 Tri Nurhana P  

36. 6785 Wahyu Setyawan P  

37. 6786 Wahyu Suci Romadloni L  

38. 6787 Wanda Julian Prastika P  

39. 6788 Windiyani Safitri P  

40. 6788 Ahmad Syahril Ramadhani L  
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 (Lampiran 20) 

 

        Nilai Pretest Kelompok Eksperimen  

No. Nama Siswa Nomor Butir Soal 
∑Y 

X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ 

1. Afriliani 7 7 8 7 7 36 

2. Agung 12 11 11 10 13 57 

3. Aidda 11 10 9 11 9 50 

4. Alvina 12 8 9 9 10 48 

5. Diska 15 15 15 16 15 76 

6. Dwi 9 10 12 9 8 48 

7. Enita 13 11 11 13 12 60 

8. Erwin 15 16 14 16 14 75 

9. Fahrul 8 12 9 9 9 47 

10. Faozan 11 13 12 13 14 63 

11. Farah 8 8 7 8 8 39 

12. Faruz 15 13 13 15 16 72 

13. Febriana 16 16 16 16 16 80 

14. Fikri 14 15 16 17 15 77 

15. Fitria 12 14 16 13 11 66 

16. Handiki 14 10 14 13 13 64 

17. Hesti 9 9 9 9 9 45 

18. Ilham 13 15 13 13 14 68 

19. Johan 9 9 8 9 9 44 

20. Khafid 14 9 12 16 16 67 

21. Khusnul 13 11 11 8 8 51 

22. M. Syafiq 13 13 13 11 12 62 
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Nilai Pretest Kelompok Eksperimen 

No. Nama Siswa Nomor Butir Soal 

∑Y X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ 

23. M. Syukron 9 8 9 14 13 53 

24. Maulida 11 12 11 13 12 59 

25. Meliana 9 9 9 10 9 46 

26. Mia 10 7 7 9 9 42 

27. Miftah 16 13 12 16 13 70 

28. Nanda 14 14 13 14 14 69 

29. Novia 11 12 12 10 11 56 

30. Pamela 13 17 15 14 14 74 

31. Rayhan 12 12 12 11 11 58 

32. Retiana 7 8 8 8 7 38 

33. Risda 16 15 14 15 16 76 

34. Suci 12 15 16 16 12 71 

35. Tri 16 16 12 13 16 73 

36. Ulfah 13 13 13 13 13 65 

37. Vandry 9 9 11 11 9 49 

38. Wanda 16 16 15 15 16 78 

39. Zheva 12 13 12 13 11 61 
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(Lampiran 21) 

 

Nilai Pretest Kelompok Kontrol 

No. Nama Siswa Nomor Butir Soal 
∑Y 

X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ 

1. Agista 13 11 12 11 13 60 

2. Alfath 11 11 11 12 11 56 

3. Apriyan 9 14 7 12 8 50 

4. Aqsal 7 12 11 11 7 48 

5. Baiti 16 15 16 16 16 79 

6. Bi-Naufalio 10 8 11 8 10 47 

7. Dwi 12 12 12 12 11 59 

8. Eka Anjeli 16 16 14 15 16 77 

9. Eka Mei 10 7 9 7 11 44 

10. Fawaz 12 12 13 13 12 62 

11. Ganu 8 8 8 8 8 40 

12. Hesti 8 8 7 7 8 38 

13. Ika 15 14 14 14 15 72 

14. Ilhar 17 15 15 16 17 80 

15. Intan 15 16 16 15 15 77 

16. Irvan 11 14 13 14 12 66 

17. M. Dzaky 14 12 12 11 14 63 

18. M. Rizky 7 10 8 11 9 45 

19. Nada 12 13 15 12 14 66 

20. Ngaidah 11 10 9 10 9 49 

21. Rahayu 12 13 12 13 12 62 

22. Reni 9 10 10 9 10 48 
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Nilai Pretest Kelompok Kontrol 

No. Nama Siswa Nomor Butir Soal 
∑Y 

X₁ X₁ X₁ X₁ X₁ 

23. Rifakhul 13 13 14 12 13 62 

24. Rofik 13 10 8 9 11 51 

25. Rosita 13 12 11 10 11 57 

26. Siska 10 9 9 9 9 46 

27. Taat 8 10 8 9 8 43 

28. Tri Mugi 15 12 14 13 13 67 

29. Tri Nurhana 14 13 13 14 15 69 

30. Wahyu Setyawan 9 10 11 12 14 56 

31. Wahyu Suci 10 9 10 10 15 54 

32. Wanda 16 15 15 13 13 72 

33. Windiyani 11 11 13 12 11 58 

34. Ahmad 7 8 9 7 8 39 
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 (Lampiran 22) 

 

Nilai Posttest Kelompok Eksperimen 

No. Nama Siswa Nomor Butir Soal 
∑Y 

X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ 

1. Afriliani 20 20 18 17 16 91 

2. Agung 19 17 20 16 14 86 

3. Aidda 15 15 19 20 20 89 

4. Alvina 17 18 19 18 16 88 

5. Diska 20 20 20 14 20 94 

6. Dwi 20 19 16 20 16 91 

7. Enita 13 11 12 13 12 61 

8. Erwin 10 11 11 11 11 54 

9. Fahrul 13 15 12 14 10 64 

10. Faozan 15 14 14 13 14 70 

11. Farah 19 20 18 18 20 95 

12. Faruz 15 16 20 15 16 82 

13. Febriana 12 13 12 14 12 63 

14. Fikri 17 15 16 11 15 74 

15. Fitria 15 19 16 20 20 90 

16. Handiki 20 17 18 16 14 85 

17. Hesti 19 15 15 17 18 84 

18. Ilham 13 20 20 17 14 84 

19. Johan 20 15 17 20 20 92 

20. Khafid 14 17 12 16 16 75 

21. Khusnul 17 18 17 19 18 89 

22. M. Syafiq 16 15 16 17 12 76 
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Nilai Posttest Kelompok Eksperimen 

No. Nama Siswa Nomor Butir Soal 
∑Y 

X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ 

23. M. Syukron 16 17 10 18 20 81 

24. Maulida 11 12 12 19 17 71 

25. Meliana 13 20 20 20 20 93 

26. Mia 18 17 15 17 19 86 

27. Miftah 13 17 16 16 16 78 

28. Nanda 14 15 13 18 19 79 

29. Novia 20 18 20 20 20 98 

30. Pamela 16 15 16 17 16 80 

31. Rayhan 12 16 19 13 11 71 

32. Retiana 20 18 20 16 20 94 

33. Risda 16 15 14 15 15 75 

34. Suci 20 18 16 16 13 83 

35. Tri 20 20 20 20 20 100 

36. Ulfah 17 16 18 18 18 87 

37. Vandry 12 13 11 12 14 62 

38. Wanda 17 18 17 18 17 87 

39. Zheva 15 16 12 14 15 72 
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(Lampiran 23) 

 

Nilai Posttest Kelompok Kontrol 

No. Nama Siswa Nomor Butir Soal 
∑Y 

X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ 

1. Agista 13 13 12 11 13 62 

2. Alfath 12 12 14 14 11 63 

3. Apriyan 18 16 16 17 15 82 

4. Aqsal 15 17 17 16 16 81 

5. Baiti 16 15 16 19 16 82 

6. Bi-Naufalio 14 13 13 12 12 64 

7. Dwi 17 18 19 12 11 77 

8. Eka Anjeli 16 16 15 20 19 86 

9. Eka Mei 13 14 15 18 13 73 

10. Fawaz 18 19 11 17 18 83 

11. Ganu 12 12 13 11 12 60 

12. Hesti 12 15 14 16 20 77 

13. Ika 19 14 14 14 15 76 

14. Ilhar 17 15 16 16 17 81 

15. Intan 15 17 17 16 15 80 

16. Irvan 17 16 15 17 17 82 

17. M. Dzaky 13 18 17 13 14 75 

18. M. Rizky 12 13 12 14 13 64 

19. Nada 15 16 16 15 14 76 

20. Ngaidah 13 15 14 13 16 71 

21. Rahayu 12 11 13 18 15 69 
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Nilai Posttest Kelompok Kontrol 

No. Nama Siswa Nomor Butir Soal 
∑Y 

X₁ X₁ X₁ X₁ X₁ 

22. Reni 15 10 12 15 14 66 

23. Rifakhul 13 13 14 12 11 63 

24. Rofik 14 12 12 13 13 64 

25. Rosita 13 13 11 12 13 62 

26. Siska 12 11 13 13 12 61 

27. Taat 13 12 13 14 15 67 

28. Tri Mugi 17 13 17 17 14 78 

29. Tri Nurhana 15 17 12 11 17 72 

30. Wahyu Setyawan 16 12 14 15 12 69 

31. Wahyu Suci 18 14 15 13 13 73 

32. Wanda 14 15 16 14 15 74 

33. Windiyani 17 16 13 13 16 75 

34. Ahmad 10 13 11 12 10 56 
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(Lampiran 24) 

 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

         
Wawancara dan Presentasi Konsep Penelitian dengan Kepala MTs Negeri 1 

Banjarnegara beserta Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas VII 
 

           

Instrumen Penelitian Pendekatan Quantum Learning tipe Card Sort Mata 

Pelajaran Bahasa Arab 
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Proses Pengamatan dan Penerapan Pendekatan Quantum Learning Tipe Card Sort 

Mata Pelajaran Bahasa Arab di Kelas 
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(Lampiran 25) 

SURAT PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING 
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(Lampiran 26) 

SURAT IZIN PENELITIAN 
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(Lampiran 27) 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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(Lampiran 28) 

SURAT UJIAN SKRIPSI 
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(Lampiran 29) 

 

BIODATA PENELITI 

 

Nama    : Farhah Khoiriah Ahmad 

Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 18 Agustus 1992 

Alamat    : Wiradrana RT 02 RW 10, Majalengka, 

Kec. Bawang, Kabupaten Banjarnegara,  

Jawa Tengah, 53471 

Riwayat Pendidikan  : 

SD/MI            : MI Cokro Aminoto 02 Majalengka 

SMP/MTs      : MTs Negeri 1 Banjarnegara 

SMA/MA      : SMA Negeri 1 Bawang 

Email    : farhahkhoiriah_ahmad@yahoo.com 

No. HP. .  : 085726111088/087737809593 

 

 


