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ABSTRAK 
 

Lutfiyatun, Eka. 2015. Pengembangan Media Game Edukasi Berbasis Adobe 

Flash Cs5 pada Keterampilan Menulis Bahasa Arab untuk Siswa Kelas 

VIII MTs. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan 

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

Semarang. Dosen Pembimbing: Zukhaira, S.S., M.Pd. 

Kata kunci: PengembanganGame Edukasi, Adobe Flash CS5, 

danKeterampilan Menulis 

Permasalahan siswa yang merasa kesulitan dalam pembelajaran menulis 

yang disebabkan oleh tidak adanya media pembelajaran sehingga mengurangi 

kreatifitas siswa dan karakteristik media game yang kompetitif dan di dapat 

mengasah kretifitas. Untuk itu perlu dikembangkan sebuah game edukasi sebagai 

media pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dalam belajar.Ada beberapa 

kelebihan dari game edukasi dibandingkan dengan metode konvensional. Salah 

satu kelebihan utama game edukasi adalah pada visualisasi permasalahan nyata. 

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

terhadap game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 untuk keterampilan menulis 

bahasa Arab, (2) mendiskripsikan gambaran prototipegame edukasi berbasis 

Adobe Flash CS5, (3) mengetahui validitas ahli dan guru terhadap produk game 

edukasi berbasis Adobe Flash CS5, dan (4) mengetahui efektifitas game edukasi 

berbasis Adobe Flash CS5 untuk keterampilan menulis bahasa Arab dengan kelas 

uji coba adalah kelas VIII MTs Negeri Slawi. 

Desain penelitian ini adalah research and development (R&D). Data 

penelitian ini diperoleh melalui tes dan non tes. Alat pengambilan data tes berupa 

soal tes untuk siswa berdasarkan materi yang sudah diajarkan. Alat data non tes 

yang digunakan berupa wawancara, observasi siswa terhadap kecepatan 

pemahaman, kreativitas, dan hasil belajar, serta angket kebutuhan guru dan siswa, 

angket uji validitas ahli terhadap media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 

dan dokumentasi foto. 

 Kesimpulan penelitian ini adalah hasil analisis kebutuhan menunjukkan 

guru dan siswa menghendaki sebuah media game edukasi yang memuat enam 

kompunen utama yaitu SK dan KD, Kosakata, Bacaan, Tata Bahasa, Evaluasi, dan 

Profil. Pada game ini terdiri empat tema, yaitu profesi, hobi, aktifitas di rumah, 

dan menjenguk orang sakit. Evaluasi terdiri dari permainan berupa permainan kata 

dalam bentuk puzzle game dan terdiri dari tiga level untuk masing-masing tema. 

Penilaian ahli media dan ahli materi menujukkan hasil kesesuaian pada aspek 

rekayasa perangkat lunak, komunikatif, visual, audio, kelayakan isi, kelayakan 

penyajian, kelayakan bahasa, dan kontekstual.Hasil uji hipotesis diterima, dengan 

rincian hasil uji hipotesis pihak kanan yang dihasilkan dari nilai siswa 

mengerjakan soal tes menunjukkan t hitung 18,237 dan hasil penilaian siswa 

melalui angket menujukkan t hitung 19,841. Semuanya jatuh di daerah 

penerimaan Ha, sehingga Ha diterima. Adapun t tabel 1,711 jatuh pada 

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



 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

 

 

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

HALAMAN PENGESAHAN  .......................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ...............................................................  iii 

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

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

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

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

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

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN .............................................................  xvii 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................  xix 

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

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

1.2 Rumusan Masalah .........................................................................  14 

1.3 Tujuan Penelitian...........................................................................  14 

1.4 Manfaat Penelitian.........................................................................  15 

 

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN  TEORI   ....................  17 

2.1. Kajian Pustaka  ..............................................................................  17 

2.2. Landasan Teori ..............................................................................  26 

2.2.1. Keterampilan Menulis .......................................................  26 

2.2.2. Media Pembelajaran ..........................................................  37 

2.2.3. Gamesebagai Media Pembelajaran ...................................  42 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN ... .........................................................  52 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian ...........................................................  51 

3.2 Tahap-tahap Kegiatan Penelitian Research and 

Development (Penelitian dan Pengembangan) ..............................  53 

3.2.1. Potensi dan Masalah ..........................................................  54 

3.2.2. Pengumpulan Data ............................................................  55 



 
 

xi 
 

3.2.3. Desain Produk ...................................................................  56 

3.2.4. Validasi Desain ..................................................................  57 

3.2.5. Revisi Desain .....................................................................  58 

3.2.6. Uji Coba Produk ................................................................  58 

3.2.7. Revisi Produk ....................................................................  60 

3.3 Subjek Penelitian ...........................................................................  60 

3.4 Teknik Pengumpulan Data ............................................................  61 

3.4.1. Tes .....................................................................................  61 

3.4.2. Non-Tes .............................................................................  62 

3.5 Instrumen Penilaian .......................................................................  65 

3.5.1 Instrumen Tes ......................................................................  66 

3.5.2 Instrumen Non Tes ..............................................................  67 

3.6 Uji Validitas dan reliabilitas ..........................................................  70 

3.6.1 Tes ........................................................................................  70 

3.6.2 Non Tes ................................................................................  71 

3.7 Teknik Analisis Data .....................................................................  73 

3.7.1 Tes ........................................................................................  73 

3.7.1 Non Tes ................................................................................  75 

 

BAB 4   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  .............................  79 

4.1 Hasil Analisis Kebutuhan Media GameEdukasi Berbasis Adobe 

Flash CS5 untuk Keterampilan Menulis Bahasa Arab..................  79 

4.1.1 Aspek isi dan materi media ...............................................  80 

4.1.2 Aspek visual pada media ...................................................  89 

4.1.3 Aspek audio pada media ....................................................  92 

4.2 Prototipe Media GameEdukasi Berbasis Adobe Flash CS5 

untuk Keterampilan Menulis Bahasa Arab ...................................  94 

4.2.1 Desain Pertama Media GameEdukasi Berbasis Adobe 

Flash CS5 ..........................................................................  95 

4.2.2 Desain Kedua Media GameEdukasi Berbasis Adobe 

Flash CS5 ..........................................................................  99 



 
 

xii 
 

4.3 Validasi dan Saran Perbaikan terhadap Prototipe Media Game 

Edukasi Berbasis Adobe Flash CS5 untuk Keterampilan 

Menulis Bahasa Arab ....................................................................  109 

4.3.1 Validasi Ahli Media Berbasis Rekayasa Perangkat 

Lunak Perbaikan terhadap Prototipe Media Game 

Edukasi Berbasis Adobe Flash CS5 untuk 

Keterampilan Menulis Bahasa Arab ..................................  110 

4.3.2 Validasi Ahli Materi dan Guru Bahasa Arab terhadap 

Prototipe Game Edukasi Berbasis Adobe Flash CS5 ........  119 

4.3.3 Perbaikan terhadap Prototipe Game Edukasi Berbasis 

Adobe Flash CS5 ...............................................................  133 

4.4 Efektivitas Media Pembelajaran GameEdukasi Berbasis  

Adobe Flash CS5 untuk Keterampilan Menulis Bahasa Arab ......  145 

4.4.1 Uji validitas instrumen ......................................................  146 

4.4.2 Uji reliabilitas instrumen ...................................................  149 

4.4.3 Uji efektivitas produk media gameedukasi berbasis 

Adobe Flash CS5 berdasarkan hasil tes siswa ...................  154 

4.4.4 Uji efektivitas produk media gameedukasi berbasis 

Adobe Flash CS5 berdasarkan hasil observasi siswa ........  159 

BAB 5   SIMPULAN DAN SARAN  .............................................................  165 

5.1 Simpulan .......................................................................................  165 

5.2 Saran  .............................................................................................  167 

DAFTAR PUSTAKA    ..................................................................................  168 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................  175 

  



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel Halaman 

2.1. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya .....................  25 

2.2. Tabel Penilaian Tulisan Siswa Menurut Mary Finoechiaro ...................  33 

2.3. Tabel Penilaian Keterampilan Menulis ..................................................  34 

2.4. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Bahasa Arab .....................  36 

3.1 Contoh soal untuk mengukur hasil belajar siswa ................................... 62 

3.2 Interpretasi skala ..................................................................................... 64 

3.3 Kriteria penilaian nilai tes hasil belajar siswa ........................................  66 

3.4 Instrumen perbandingan produk lama dan produk baru dengan 

menggunakannilai tes ............................................................................. 74 

3.5 Aspek validasi desain produk oleh ahli .................................................. 77 

3.6 Perbandingan produk media lama dengan produk media baru ...............  78 

4.1 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 1 angket guru 

dan siswa ................................................................................................. 82 

4.2 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 2 angket guru 

dan siswa ................................................................................................. 82 

4.3 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 3 angket guru 

dan siswa ................................................................................................. 83 

4.4 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 4 angket guru 

dan siswa .................................................................................................  84 

4.5 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 5 angket guru 

dan siswa ................................................................................................. 85 

4.6 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 6 angket guru 

dan siswa .................................................................................................  86 

4.7 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 7 angket guru 

dan siswa .................................................................................................  87 

4.8 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 8 angket guru 

dan siswa .................................................................................................  87 

 



 
 

xiv 
 

4.9 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 9 angket guru 

dan siswa .................................................................................................  88 

4.10 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 10 angket guru 

dan siswa .................................................................................................  89 

4.11 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 11 angket guru 

dan siswa .................................................................................................  89 

4.12 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 12 angket guru 

dan siswa ................................................................................................. 90 

4.13 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 13 angket guru 

dan siswa ................................................................................................. 91 

4.14 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 14 angket guru 

dan siswa .................................................................................................  91 

4.15 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 15 angket guru 

dan siswa ................................................................................................. 92 

4.16 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 16 angket guru 

dan siswa ................................................................................................. 93 

4.17 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 17 angket guru 

dan siswa ................................................................................................. 93 

4.18 Kategori validasi prototipe media ...........................................................  110 

4.19 Validasi ahli media berbasis rekayasa perangkat lunak terhadap aspek 

rekayasa perangkat lunak media game edukasi berbasis 

Adobe Flash CS5 ....................................................................................  111 

4.20 Prosentase validasi aspek rekayasa perangkat lunak ..............................  112 

4.21 Validasi ahli media berbasis rekayasa perangkat lunak terhadap aspek 

komunikasi media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 .................  113 

4.22 Prosentase validasi aspek komunikasi ....................................................  114 

4.23 Validasi ahli media berbasis rekayasa perangkat lunak terhadap aspek 

audio media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 ...........................  115 

4.24 Prosentase validasi aspek audio ..............................................................  116 

4.25 Validasi ahli media berbasis rekayasa perangkat lunak terhadap aspek 

visual media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 ..........................  117 



 
 

xv 
 

4.26 Prosentase validasi aspek visual .............................................................  118 

4.27 Validasi ahli materi dan guru bahasa Arab terhadap aspek kelayakan 

isi media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 ................................  120 

4.28 Prosentase validasi aspek kelayakan isi ..................................................  122 

4.29 Validasi ahli materi dan guru bahasa Arab terhadap aspek kelayakan 

penyajian media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 ....................  124 

4.30 Prosentase validasi aspek kelayakan penyajian ......................................  125 

4.31 Validasi ahli materi dan guru bahasa Arab terhadap aspek kelayakan 

kontekstual media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 .................  127 

4.32 Prosentase validasi aspek kelayakan kontekstual ...................................  128 

4.33 Validasi ahli materi dan guru bahasa Arab terhadap aspek kelayakan 

bahasa media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 .........................  130 

4.34 Prosentase validasi aspek kelayakan bahasa ...........................................  131 

4.35 Validitas isi soal tes ................................................................................  147 

4.36 Validitas isi instrumen angket analisis kebutuhan ..................................  148 

4.37 Validitas isi instrumen angket validasi desain ........................................  148 

4.38 Validitas isi instrumen angket observasi siswa ......................................  149 

4.39 Tabel bantu penghitungan nilai varians per butir soal ............................  150 

4.40 Tabel bantu penghitungan reliabilitas soal .............................................  151 

4.41 Tabel bantu penghitungan ∑ ơ𝑏2 angket validasi desain .......................  151 

4.42 Tabel bantu penghitungan reliabilitas angket validasi desain ................  152 

4.43 Tabel bantu penghitungan ∑ ơ𝑏2 angket observasi siswa ......................  153 

4.44 Tabel bantu penghitungan reliabilitas angket observasi siswa ...............  153 

4.45 Hasil belajar siswa menggunakan media lama .......................................  154 

4.46 Hasil belajar siswa menggunakan media baru ........................................  154 

4.47 Perbandingan produk media lama dan produk media baru ....................  154 

4.48 Sistem perbandingan produk media lama dan produk media baru 

dengan soal tes ........................................................................................  155 

4.49 Nilai efektivitas produk lama dan produk baru dilihat dari soal tes .......  156 

4.50 Penilaian siswa terhadap produk lama ....................................................  158 

 



 
 

xvi 
 

4.51 Penilaian siswa terhadap produk baru ....................................................  158 

4.52 Perbandingan produk produk media lama dan produk media baru 

dengan observasi siswa ...........................................................................  159 

4.53 Sistem perbandingan produk media lama dan produk media baru 

dengan observasi siswa ...........................................................................  160 

4.54 Nilai efektivitas produk lama dan produk baru dari observasi siswa .....  157 

  



 
 

xvii 
 

DAFTAR GAMBARDAN BAGAN 

 

 

Bagan Halaman 

3.1. Desain Penelitian Pengembangan Modifikasi dari Sugiyono ................. 53 

3.2. Desain eksperimen (before-after) ...........................................................  59 

4.1 Desain Flowchartgameedukasi ............................................................... 100 

Gambar Halaman 

3.1. Desain eksperimen (before-after). O1 nilai sebelum treatment dan 

O2 nilai sesudah treatment ...................................................................... 95 

4.1 Tampilan  menu utama gameedukasi ..................................................... 96 

4.2 Tampilan  menu “main”  gameedukasi ...................................................  96 

4.3 Tampilan  level 1 gameedukasi .............................................................. 97 

4.4 Tampilan  level 2 dan 3 gameedukasi.....................................................  97 

4.5 Tampilan  menu Profil gameedukasi ......................................................  98 

4.6 Tampilan menu SK dan KD  gameedukasi ............................................  98 

4.7 Tampilan menu Materi  gameedukasi.....................................................  98 

4.8 Tampilan menu Bacaan  gameedukasi ...................................................  99 

4.9 Tampilan desain kedua halaman utama/sampul  gameedukasi .............. 101 

4.10 Tampilan  desain kedua petunjuk aplikasi  gameedukasi scene 1 .......... 101 

4.11 Tampilan  desain kedua petunjuk aplikasi  gameedukasi scene 2 .......... 102 

4.12 Tampilan  desain kedua halaman menu utama  gameedukasi ................ 102 

4.13 Tampilan  desain kedua menu SK dan KD gameedukasi .......................  103 

4.14 Tampilan desain kedua menu kosakata gameedukasi ............................ 103 

4.15 Tampilan halaman kosakata ................................................................... 104 

4.16 Tampilan desainkedua bacaan berbahasa Arab ......................................  104 

4.17 Tampilan desain kedua menu tata bahasa gameedukasi .........................  105 

4.18 Tampilan desain kedua menu evaluasi gameedukasi .............................  106 

4.19 Tampilan petunjuk permainan scene 1 ...................................................  106 

4.20 Tampilan desain kedua pengantar evaluasi gameedukasi ......................  107 

4.21 Tampilan desain menu evaluasi gameedukasi level 1 ............................  107 



 
 

xviii 
 

4.22 Tampilan desain menu evaluasi gameedukasi level 2 ............................  108 

4.23 Tampilan evaluasi gameedukasi level 2 setelah selesai dimainkan........  108 

4.24 Tampilan menu Profil Peneliti game edukasi .........................................  109 

4.25 Tampilan halaman utama gameedukasi sebelum revisi ..........................  134 

4.26 Tampilan halaman utama gameedukasi setelah revisi ............................  135 

4.27 Tampilan halaman menu utama game edukasi sebelum revisi ...............  135 

4.28 Tampilan halaman menu utama gameedukasi setelah revisi ..................  136 

4.29 Tampilan halaman sub menu gameedukasi sebelum revisi ....................  136 

4.30 Tampilan halaman su menu gameedukasi setelah revisi ........................  137 

4.31 Tampilan halaman bacaan gameedukasi sebelum revisi ........................  137 

4.32 Tampilan halaman bacaan gameedukasi setelah revisi ..........................  138 

4.33 Tampilan halaman kosakata al hiwaayatu sebelum revisi .....................  138 

4.34 Tampilan halaman kosakata al hiwaayatu edukasi setelah revisi ..........  139 

4.35 Tampilan halaman soal evaluasi al mihnatu sebelum revisi ..................  139 

4.36 Tampilan halaman soal evaluasi al mihnatu setelah revisi .....................  140 

4.37 Tampilan halaman soal evaluasi al hiwaayatu sebelum revisi ...............  140 

4.38 Tampilan halaman soal evaluasi al hiwaayatu setelah revisi .................  141 

4.39 Tampilan evaluasi al ansyithotu fil baiti level 2 sebelum revisi ............  141 

4.40 Tampilan evaluasi al ansyithotu fil baiti level 2 setelah revisi ...............  142 

4.41 Tampilan evaluasi al ansyithotu fil baiti level 3 sebelum revisi ............  142 

4.42 Tampilan evaluasi al ansyithotu fil baiti level 3 setelah revisi ...............  143 

4.43 Tampilan halaman profil sebelum revisi ................................................  143 

4.44 Tampilan halaman profil setelah revisi...................................................  144 

4.45 Tampilan evaluasi tampa simbol penghargaan sebelum revisi ...............  144 

4.46 Tampilan evaluasi tampa simbol penghargaan setelah revisi .................  145 

4.47 Daerah penerimaan Ha hasil soal tes siswa ............................................  158 

4.48 Daerah penerimaan Ha dari observasi siswa ..........................................  163 

 

 

  



 
 

xix 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Dokumentasi 

2. Panduan wawancara 

3. Tabel bantu menghitung reliabilitas istrumen 

4. Hasil belajar siswa menggunakan media lama 

5. Hasil belajar siswa menggunakan media baru 

6. Penilaian siswa terhadap produk lama 

7. Penilaian siswa terhadap produk baru 

8. Hasil angket kebutuhan terhadap guru 

9. Hasil angket kebutuhan terhadap siswa pertanyaan I 

10. Hasil angket kebutuhan terhadap siswa pertanyaan II 

11. Daftar hadir siswa 

12. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) prapenggunaan media game 

edukasi berbasis Adobe Flash CS5 

13. Instrumen soal pretest  

14. Kunci jawaban soal pretest 

15. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) penggunaan media game 

edukasi berbasis Adobe Flash CS5 

16. Instrumen soal posttest 

17. Kunci jawaban soal posttest 

18. Lembar instrumen angket analisis kebutuhan guru 

19. Lembar instrumen analisis kebutuhan siswa 

20. Lembar instrumen penilaian ahli media 

21. Lembar instrumen penilaian ahli materi dan guru bahasa Arab 

22. Lembar uji efektivitas produk oleh siswa 

23. Surat keputusan SK dosen pembimbing 

24. Surat keterangan penelitian  



 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Bahasa Arab adalah kalimat yang dipergunakan bangsa Arab dalam 

mengutarakan maksud dan tujuan mereka (Gulayayni1994:28). Sedangkan 

Solichun (2014:29) menyatakan bahwa bahasa Arab sebagai alat yang terdiri dari 

huruf hijaiyyah yang digunakan oleh orang Arab dalam berkomunikasi dan 

berinteraksi sosial baik secara lisan maupun tulisan. 

Bahasa Arab mempunyai kedudukan tersendiri dibanding dengan bahasa-

bahasa lainnya. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa mayor di dunia yang 

dituturkan oleh lebih dari 270.000.000 umat manusia (http://en.wikipedia.com 

diakses 15 April 2015). Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pertama di dua 

puluh dua negara Arab. Dan dijadikan sebagai bahasa kedua pada sebagian 

negara-negara Islam. Ini berarti bahwa sepertujuh negara-negara di dunia 

menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pertamanya(Nurbayan 2008:16). 

Bahasa Arab juga memiliki kedudukan yang istimewa di Indonesia. 

Bahasa Arab masuk ke wilayah Indonesia bersamaan dengan masuknya agama 

Islam (Effendy 2009:27). Bahasa dan sastra Arab di Indonesia mempunyai 

perkembangan khusus yang berbeda dari perkembangan bahasa dan sastra lainnya 

karena kedudukan bahasa Arab di Indonesia sebagai bahasa agama Islam dan 

http://en.wikipedia.com/
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bahasa pengusung kebudayaan (Muzdakir 2009:1). Bahasa Arab di Indonesia 

merupakan salah satu bahasa asing yang dipelajari di lembaga-lembagapendidikan 

formal maupun pendidikan non formal, mulai dari jenjang MI/SD, MTs/SMP, 

MA/SMA, sampai jenjang perguruan tinggi. 

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2013, 

Bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk mendorong, 

membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan 

sikap positif terhasap Bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Kemampuan 

reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan 

memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan 

bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan  maupun secara tertulis. Untuk 

itu, Bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar 

berbahasa, yang mencakup empat keterampilan berbahasa yang diajarkan secara 

integral, yaitu menyimak (maharatu al istima’), berbicara (maharatu al-kalam), 

membaca (maharatul al Qira’ah), dan menulis (maharatu al kitabah) (Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2013). 

Seiring perkembangan zaman, bahasa Arab bukan hanya menjadi bahasa 

agama saja. Namun, sekarang bahasa Arab merupakan bahasa komunikasi antar 

manusia. Sehingga tujuan pembelajaran bahasa Arab dewasa ini adalah untuk 

mencapai kompetensi berbahasa demi kelancaran dalam berkomunikasi 

menggunakan bahasa Arab. 

Pembelajaran bahasa Arab dapat dikatakan berhasil apabila siswa sudah 

menguasai empat keterampilan berbahasa secara lisan maupun tulisan. Empat 
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keterampilan tersebut meliputi menyimak (mahaarah al-Istima’), berbicara 

(mahaarah al-takallum), membaca (mahaarah al-qira’ah), dan menulis 

(mahaarah al-Kitaabah) (Iskandarwassid 2011:226). 

Keempat keterampilan berbahasa ini memiliki hubungan yang sangat 

erat, karena salah satu dari keterampilan ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa 

ditunjang oleh keterampilan lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab 

dilaksanakan secara hierarkis mulai dari keterampilan menyimak sampai pada 

keterampilan menulis. 

Menulis merupakan keterampilan bahasa yang paling tinggi kedudukan 

dan tingkat kesulitannya. Siswa harus sudah menguasai kosakata, cara penulisan, 

dan tata bahasa yang akan digunakan dalam merangkai kata-kata menjadi kalimat 

tertulis. Selain itu keterampilan menulis tidak diperoleh secara alamiah, melainkan 

melalui latihan secara terus-menerus. Latihan secara terus menerus bertujuan 

untuk lebih memantapkan hasil belajar (Hamalik 2013:95). 

Menurut Iskandarwasid (2011:248) menulis merupakan suatu bentuk 

manifestasi kemampuan dan kemahiran berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh 

pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara dan membaca. 

Sedangkan menurut Yunus dkk. (2008:129) menulis ialah kegiatan komunikasi 

berupa penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain. Aktifitas menulis 

melibatkan unsur penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, saluran 

atau media tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. 

Keterampilan menulis (writing skill) adalah kemampuan dalam 

mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang 
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sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks yaitu 

mengarang (Hermawan 2011:151). 

Keterampilan menulis seperti halnya keterampilan membaca adalah 

keterampilan komunikatif dalam bahasa tulis, dan dari sisi adalah keterampilan 

produktif seperti halnya keterampilan berbicara. Kemahiran menulis mempunyai 

dua aspek: pertama, kemahiran membentuk huruf dan menguasai ejaan, kedua 

kemahiran melahirkan pikiran dan perasaan. Inti kemahiran menulis ada pada 

aspek kedua (Effendy 2009:181). 

Namun, kesan sulit yang melekat dalam keterampilan menulis 

menimbulkan persepsi yang kurang tepat pada siswa. Sering sekali siswa 

mengeluh kesulitan dalam merangkai kata-kata menjadi kalimat sempurna. Hal ini 

dipengaruhi oleh kreatifitas siswa yang belum terasah secara optimal. Padahal 

dalam menulis diperlukan daya kretifitas yang tinggi dalam mengungkapkan ide. 

gagasan, dan pengalaman dengan menggabungkan berbagai kosakata sesuai tata 

bahasa yang berlaku dalam bentuk tertulis. 

Hasani (2013:52) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

hasil prestasi siswa MTs Muhammadiyyah 02 Pemalang dalam pembelajaran 

bahasa Arab rata-rata mendapatkan nilai rendah, terutama dalam bidang 

keterampilan menulis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aris (2011:1) juga menyatakan bahwa di 

MTs Negeri Bandung Tulungagung, siswa kelas VII dan VIII mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab terutama dalam menulis dikarenakan 
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mereka mempunyai kemampuan yang lemah dalam menulis serta kesulitan dalam 

memahami pelajaran. 

Hal serupa juga dialami oleh siswa kelas VII MTs Darut Taqwa 02 

Pasuruan yang mengalami kesulitan dalam bidang menulis, guru mengajarkan 

bahasa Arab secara monoton yakni hanya menggunakan metode terjemah 

(Irhamni dkk 2013:5). 

Rohim (2011:8) juga menemukan permasalahan yang sama pada 

keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas VIII B MTs Al Hikmah Way 

Halim Bandarlampung. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kemampuan 

menulis siswa masih kurang. Hal ini ditunjukkan oleh presentase hasil tes menulis 

sebagian besar peserta didik mendapatkan nilai di bawah standar yaitu 63.8% atau 

21 dari 33 siswa. 

Namun, kesulitan dalam pembelajaran menulis bahasa Arab tidak hanya 

dialami oleh siswa SMP/MTs saja tetapi juga di jenjang SMA/MA. Seperti halnya  

Novriansyah (2013:1) menyatakan bahwa pada aspek  mendengarkan 96% siswa 

MAN Model Bengkulu menyatakan susah, pada aspek  membaca 88% siswa 

menyatakan susah, dan pada kompetensi berbicara terdapat 92% siswa 

menyatakan susah, sedangkan pada kompetensi menulis 100% siswa menyatakan 

susah. Dari hasil penelitian ini dapat kesulitan terbesar yang dihadapi siswa adalah 

menulis Bahasa Arab. 

Diketahui bahwa ternyata masalah kemahiran menulis memang dialami 

oleh banyak siswa di berbagai wilayah Indonesia baik di jenjang sekolah 

menengah maupun atas. Hal serupa juga dialami oleh siswa di madrasah maupun 
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sekolah Islam di wilayah kabupaten dan kota Tegal. Berdasarkan wawancara 

dengan guru bahasa Arab MTs Negeri Slawi bahwa pembelajaran bahasa Arab 

memang lebih difokuskan pada membaca dan menulis karena siswa masih 

mengalami kesulitan dalam dua keterampilan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil Ulangan Tengah Semester MTs Negeri Slawi pada 30  siswa dalam kategori 

menulis yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2014 hanya 16,67% atau 5 siswa saja 

yang berhasil mendapatkan nilai di atas KKM (≥ 75), sedangkan 46,67% atau 14 

siswa mendapatkan nilai antara 51-75, dan  36,67% atau 11 siswa mendapatkan 

nilai di bawah 50 (<50). 

Siswa MTs Baitunnur al Maktubiyah Kalisoka juga mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran menulis. Guru bahasa Arab menyatakan bahwa nilai tes 

menulis lebih rendah daripada tes mendengarkan, berbicara maupun membaca.. 

Hal ini dikarenakan kemampuan siswa yang kurang dapat memahami materi 

tentang menulis berbahasa Arab yang meliputi penguasaan kosakata maupun tata 

bahasa. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang dapat menunjang 

proses pembelajaran juga menjadi salah satu faktor penyebab kesulitan dalam 

pembelajaran menulis. 

Selama ini guru bahasa Arab di kabupaten tegal mengajarkan materi 

dengan buku ajar yang disusun oleh tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) Tegal dan sesekali menggunakan media pembelajaran sederhana seperti 

video dan power point. Namun, guru berpendapat bahwa media pendukung 

tersebut masih kurang efektif sehingga guru mengharapkan adanya terobosan baru 
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dengan pengembangan media yang lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan media 

yang sederhana namun efektif dapat dimanfaatkan secara luas meskipun. 

Berbagai alasan yang menyatakan tentang pentingnya sebuah media 

dalam pembelajaran antara lain: (1) siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran 

menulis, (2) media pembelajaran yang selama ini digunakan hanya sebatas video 

dan power point sederhana belum dapat secara maksimal membantu pemahaman 

siswa, (3) menurut pendapat guru pengembangan metode maupun bahan ajar 

dinilai kurang efektif karena dalam pembelajaran guru sudah menggunakan bahan 

ajar yang dikembangkan oleh tim MGMP, (4) belum ada pengembangan dan 

penggunaan media pembelajaran berbasis game, (5) karakteristik game yang 

menuntut siswa berfikir aktif dan kreatif dalam mengambil sebuah keputusan, (6) 

game dapat meningkatkan prestasi apabila dirancang dengan sebuah konten 

pendidikan. Hal tesebut membuat peneliti melakukan penelitian dalam 

pengembangan sebuah media berbasis game yang dapat membantu siswa dalam 

memahami materi dan membantu guru dalam menciptakan suasana pembelajaran 

di kelas yang aktif dan menyenangkan. 

Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan peserta didik yang dapat 

merangsang peserta didik untuk belajar (Arsyad 2010:3). Media pembelajaran 

merupakan alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa melakukan 

perbuatan belajar, sehingga kegiatan belajar mengajar lebih efisien dan efektif. 

Dengan bantuan berbagai media, maka pembelajaran akan lebih menarik, 
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kongkrit, mudah dipahami, hemat waktu dan tenaga dan hasil belajar lebih 

bermakna (Hamalik 2007:51). 

Pada umumnya, media pembelajaran meliputi bahan tercetak, media 

yang dapat dilihat (media visual), media yang dapat didengar (media audio), dan 

media yang dapat didengar dan dilihat (media audio-visual), serta sumber-sumber 

masyarakat yang dapat dialami secara langsung (Hamalik 2007:51-52). Namun, 

seiring berkembangnya zaman, dewasa ini banyak bermunculan media berbasis 

komputer seperti CD Interaktif, Web Edukasi, Film, dan game. 

Salah satu keunggulan media berbasis komputer adalah multimedia 

dalam komputer berusaha secermat mungkin dan senyata mungkin melukiskan 

konsep/prinsip dalam suatu pembelajaran yang bersifat abstrak dan kompleks 

menjadi sesuatu yang nyata, sederhana, sistematis, dan sejelas mungkin. Dengan 

demikian, penggunaan media pembelajaran melalui komputer dalam pembelajaran 

akan membuat kegiatan pembelajaran berlangsung secara tepat guna dan berdaya 

guna sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan (Wena 2009:204). Apalagi 

didukung dengan kemajuan dunia internet yang tentunya mempunyai manfaat 

tersendiri dalam pemanfaatan sebagai media pembelajaran. Di dalammnya 

mengandung berbagai informasi dan games online yang dapat dimainkan. 

Pada masyarakat kontemporer, internet menjadi salah satu 

kebutuhan penting dalam kehidupan modern untuk menunjang segala kebuuhan 

hidup, baik itu untuk keperluan promosi bisnis, pendidikan, komunikasi, hingga 

hiburan, membuat internet menjadi semakin diminati oleh semua kalangan, salah 

satu layanan yang disediakan oleh internet ialah fasilitas game online. Dari data 
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terbaru yang dirilis oleh asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII), 

pengguna aktif internet Indonesia sudah mencapai 107 juta orang, atau sekitar 

24% dari total populasi Indonesia (http://www.academia.edudiakses 16 Oktober 

2014). 

Berdasarkan data pengguna internet aktif, diperkirakan pemain 

game online aktif Indonesia berkisar 10,7 juta orang, atau sekitar 10% dari total 

jumlah pengguna internet. Pengertian aktif di sini adalah mereka yang hampir 

setiap hari bermain game online. Untuk pemain game online pasif, diperkirakan 

mencapai sekitar 15 jutaan. Perkiraan ini didapat dari data pengguna facebook di 

Indonesia yang telah menembus angka di atas 30 juta orang, dimana 50% 

penggunanya pernah memainkan game online yang terdapat di 

situs jejaring sosial tersebut (http://www.academia.edudiakses 16 Oktober 2014). 

Pengguna internet di Indonesia tidak hanya banyak jumlahnya, namun 

juga dari berbagai kalangan dan umur,seperti di Indonesia sendiri lebih dari 60% 

pengakses internet berumur dibawah 25 tahun. Pengakses internet paling muda, 

berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) didapati pada 

rentang umur 5 sampai dengan 12 tahun.Berdasarkan fenomena tersebut dapat kita 

simpulkan bahwa pengguna game online mayoritas adalah usia remaja. 

Salah satu media pembelajaran berbasis komputer yang sedang marak 

adalah game. Tidak bisa dipungkiri popularitas game di dunia pendidikan masa 

kini, apalagi game internet. Berbagai cabang ilmu memanfaatkan game dalam 

pembelajaran termasuk pembelajaran bahasa. Game yang memiliki konten 

pendidikan lebih dikenal dengan istilah game edukasi.  Menurut Shalahuddin 

http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
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(2011:42) Gameedukasi adalah gamedigital yang dirancang untuk pengayaan 

pendidikan (mendukung pengajaran dan pembelajaran), menggunakan teknologi 

multimedia interaktif. 

Gameedukasi sangat menarik untuk dikembangkan. Ada beberapa 

kelebihan dari game edukasi dibandingkan dengan metode edukasi konvensional. 

Salah satu kelebihan utama game edukasi adalah pada visualisasi dari 

permasalahan nyata. Massachussets Insitute of Technology (MIT) berhasil 

membuktikan bahwa gamesangat berguna untuk meningkatkan logika dan 

pemahaman pemain terhadap suatu masalah melalui proyek gameyang dinamai 

Scratch (http://scratch.mit.edudiakses 18 Oktober 2014). 

Menurut Clark (http://caspianlearning.co.ukdiakses 18 Oktober 2014) 

Gameedukasi unggul dalam beberapa aspek jika dibandingkan dengan metode 

pembelajaran konvensional. Salah satu keunggulan yang signifikan adalah adanya 

animasi yang dapat meningkatkan daya ingat sehingga siswa dapat menyimpan 

materi pelajaran dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pengajaran 

konvensional seperti halnya penerapan metode gramatika tarjamah. 

Game berjenis edukasi ini bertujuan untuk memancing minat belajar anak 

terhadap materi pelajaran sambil bermain, sehingga  dengan perasaan senang  

diharapkan anak bisa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan. 

Game sangat berpotensi untuk menumbuhkan kembali motivasi belajar anak yang 

mengalami penurunan.  

Penelitian Kirremuir dan Mcfarlene (http://www.futurelab.org.ukdiakses 

4 November 2014) mengatakan bahwa bermain gamedapat mengembangkan 

http://scratch.mit.edu/
http://caspianlearning.co.uk/
http://www.futurelab.org.uk/
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kemampuan seperti: pemikiran strategis, perencanaan, komunikasi, 

pengaplikasian angka, kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan. Griffits 

(dalam Hikam 2013:11) mengemukakan terdapat banyak penelitian yang 

mengindikasikan bahwa gamememiliki potensi dalam pengajaran, belajar dan 

pendidikan. Sebagai contoh, video gamedapat digunakan untuk menyelesaikan 

suatu masalah atau mempelajari kemampuan tersebut. 

Dani (http://iatt.kemenperin.go.iddiakses 18 Oktober 2014) mengatakan 

bahwa permainan edukasi ini dipandang efektif dalam membantu guru (tutor) 

dalam menyampaikan materi pendidikannya sehingga daya serap siswa lebih 

tinggi daripada cara konvensional karena beberapa alasan, seperti cepat menyerap 

informasi dan pengetahuan dari materi yang disampaikan, gambar, video, animasi 

lebih menarik daripada teks, dan interaktif. 

Berdasarkan permasalahan siswa yang mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran menulis yang disebabkan oleh tidak adanya media pembelajaran 

yang melumpuhkan kreatifitas siswa dan karakteristik media game yang 

kompetitif dan dapat mengasah kretifitas, untuk itu perlu dikembangkan sebuah 

game edukasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat 

memotivasi siswa dalam belajar. Media game edukasi secara tidak langsung akan 

mengubah karakteristik pembelajaran yang akan meningkatkan prestasi belajar 

khususnya pada kemampuan menulis bahasa Arab. Salah satu alternatif game 

yang perlu dikembangkan adalah game edukasi berbasis Adobe Flash CS5. 

Adobe flash atau sebelumnya Macromedia Flash merupakan software 

multifungsi. Terlepas dari fungsi awalnya, yaitu mempermudah pembuatan 

http://iatt.kemenperin.go.id/
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animasi web, ternyata Macromedia Flash berkembang pesat hingga dapat 

dimanfaatkansebagai software multimedia yang luar biasa. Bahkan Macromedia 

Flash dengan action script-nya dapat dimanfaatkan menjadi program pembuat 

gameyang mudahdan efektif (http://wiki.carleton.edudiakses 18 Oktober 2014). 

Adobe Flash adalah suatu program animasi grafis yang banyak 

digunakan para desainer untuk menghasilkan karya-karya professional, terlebih 

pada bidang animasi. Salah satunya adalah Adobe Flash CS5 (Adobe Flash 

Creative Suite5) yangdirilis pada tahun 2010 oleh perusahaan AdobeSystem 

Incorporated, sering digunakan untuk  pembuatan beragam animasi seperti 

animasi interaktif, seperti pada halaman website untuk keperluan estetika, animasi 

kartun, presentasi, portfolio instansi, perusahaan maupun perorangan, game, dan 

beberapa animasi yang masih banyak lagi (http://adobe.wikia.comdiakses 18 

Oktober 2014). 

Adobe Flash Creative Suite5 memiliki beberapa kelebihan dengan versi 

sebelumnya. Penggunaan seperti TLF text sangat membantu dalam mengelola 

text. Disamping itu juga dapat menemukan fitur terbaru pada Flash CS5 

(CreativeSuite5), seperti editor Actionscript, integrasi dengan creative suite, 

integrasi dengan flash builder, penyempurnaan pada video, dan file fla berbasis 

XML (Wahana Komputer 2011:29). 

Fasilitas seperti 3D Effect atau Transformations yang sangat menarik 

dapat digunakan untuk membuat efek-efek animasi 3 dimensi yang menarik. 

AdobeFlash CS5 (Adobe Flash Creative Suite5) merupakan penyempurnaan dari 

versi sebelumnya yaitu Adobe Flash CS4 (Pranowo 2011:15). 

http://wiki.carleton.edu/
http://adobe.wikia.com/
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Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa pembelajaran menulis bahasa 

Arab pada siswa kelas VIII MTs masih mengalami kesulitan dan kesulitan 

tersebut dapat diselesaikan dengaan penggunaan media pembelajaran. Salah 

satunya adalah media pembelajaran berbasis komputer dalam hal ini adalah game 

edukasi berbasis Adobe Flash CS5. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia remaja 

sudah tidak asing lagi dengan game. Mayoritas remaja Indonesia menghabiskan 

waktunya dengan bermain game, terutama game online. Sehingga bukan tidak 

mungkin apabila ada terobosan baru pembelajaran bahasa Arab dengan 

penggunaan gamesebagai media pembelajaran. 

Game edukasi ini merupakan aplikasi game yang terinstal pada Personal 

Computer (PC). Meskipun game online sudah sangat marak, namun masih banyak 

sekolah di Indonesia yang fasilitas koneksi inetrnetnya belum memadai. Sehingga 

untuk mengefektifkan pengembangan dan penggunaan game edukasi, akan lebih 

baik apabila game sudah terinstal di PC. 

Dari berbagai hal diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pengembangan dengan judul “Pengembangan Media Game Edukasi berbasis 

Adobe Flash CS5 pada Keterampilan Menulis Bahasa Arab untuk Siswa Kelas 

VIII MTs”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebutuhan guru dan siswa terhadap game edukasi berbasis Adobe 

Flash CS5 untuk keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas VIII MTs? 

2. Bagaimana prototypegame edukasi berbasis Adobe Flash CS5 untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab? 

3. Bagaimana validitas ahli dan guru terhadap produk game edukasi berbasis 

Adobe Flash CS5 untuk keterampilan menulis bahasa Arab? 

4. Bagaimana efektifitas game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab di kelas VIII MTs Negeri Slawi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan peneitian 

ini adalah: 

1. Mendeskripsikan kebutuhan pendidik dan siswa terhadap game edukasi 

berbasis Adobe Flash CS5 untuk keterampilan menulis 

2. Mendeskripsikan prototypegame edukasi berbasis Adobe Flash CS5 untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab 

3. Mendeskripsikan validitas ahli dan guru terhadap produk game edukasi 

berbasis Adobe Flash CS5 untuk keterampilan menulis bahasa Arab 

4. Mendeskripsikan efektifitas game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab di kelas VIII MTs Negeri Slawi 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut 

pemaparannya: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya tentang pengembangan media pembelajaran bahasa Arab. 

Kemudian dapat dijadikan sebagai referensi mengenai khasanah media 

pembelajaran bahasa Arab, dan dapat dijadikan referensi dalam 

mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab yang lebih kompleks 

maupun mata pelajaran lain untuk mengembangkan media pembelajaran 

berbasis Adobe Flash CS5 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini menghasilkan sebuah 

produk  yang berupa media pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab 

berbasis Adobe Flash CS5. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan 

akan bermanfaat kepada berbagai pihak.  
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a. Bagi sekolah 

Game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 yang telah dikembangkan 

dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran 

menulis dalam bahasa Arab 

a. Bagi guru 

1) Game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 dapat dimanfaatkan 

sebagai media pembelajaran menulis dalam bahasa Arab 

2) Menciptakan iklim pembelajaran bahasa Arab yang lebih 

menyenangkan dan kompetitif bagi siswa maupun guru dan 

meningkatkan interaksi antara keduanya 

a. Bagi siswa 

1) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan 

2) Kemampuan belajar mandiri bagi siswa semakin meningkat 

3) Mempermudah siswa dalam mempelajari kaidah menulis dalam 

pembelajaran 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 peneliti. Adapun landasan teori adalah teori-teori 

yang mendukung penelitian peneliti. 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

sudah banyak dilakukan oleh para peneliti termasuk penelitian tentang media 

untuk pembelajaran menulis, media berbasis flash dan media game 

edukasi.Setelah melakukan kajian pustaka, ada beberapa penelitian yang terkait 

dengan tema yang akan peneliti teliti yaitu: (a) sama dalam hal media untuk 

keterampilan menulis yaitupenelitian yang dilakukan oleh Safitri (2013), (b) sama 

dalam hal media berbasis flash yaitu penelitian yang dilakukan oleh Damayanti 

(2011), Utomo (2013),Puwanto (2013), dan Puspitasari (2013),(c) sama dalam hal 

media berbasis flash untuk pembelajaran menulis yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Supadmi (2013), dan (d) sama dalam pengembangan game edukasi dalam 

pembelajaran yaitu penelitian yang dilakukan oleh Virvou (2005), Hikam 

(2013)serta Pathan (2014). 

Penelitian berikut mempunyai kajian yang sama dalam hal 

pengembangan maupun penggunaan media untuk pembelajaran menulis. Safitri 

(2013) melakukan penelitian dalam pembelajaran menulis dengan judul 



18 
 

 
 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui Model Think-Talk-

Write dengan Media Video pada Siswa Kelas IVC SD Islam Hidayatullah 

Semarang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa  pada siklus I pertemuan I, 

keterampilan guru memperoleh skor 25 (kategori cukup), pertemuan II 

memperoleh skor 31 (kategori cukup), sedangkan pada siklus II pertemuan I, skor 

yang diperoleh yaitu 39 (kategori baik), dan pada pertemuan II skor yang 

diperoleh 44 (kategori sangat baik). Peningkatan juga terjadi pada aktivitas siswa. 

Pada siklus I pertemuan I, aktivitas siswa mendapat ratarata skor 31,2 (kategori 

baik), pertemuan II memperoleh rata-rata skor 32,5 (kategori baik). Sedangkan 

pada siklus II pertemuan I, rata-rata skor yang diperoleh yaitu 34,9 (kategori 

baik), sedangkan pada pertemuan II menjadi 36,7 (kategori baik). 

Ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I pertemuan I sebesar 48%, 

pada pertemuan II sebesar 55%. Sedangkan pada siklus II pertemuan I sebesar 

69% dan meningkat pada pertemuan II menjadi 83%. Simpulan penelitian ini 

adalah model Think-Talk-Write dengan media video dapat meningkatkan 

keterampilan guru, aktivitas siswa dan hasil belajar berupa keterampilan menulis 

karangan narasi pada siswa kelas IVC SD Islam Hidayatullah. 

Relevansi penelitian peneliti dengan penelitian Safitri (2013) adalah 

membahas media berbasis multimedia untuk peningkatan keterampilan menulis. 

Hanya saja subjek kajian penelitian Safitri (2013) adalah siswa kelas IV SD dan 

objek penelitiannya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah pengembangan media untuk pelajaran menulis 

bahasa Arab pada siswa kelas VIII SMP. 
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Sedangkan penelitian berikut adalah yang sama dalam kajian 

pengembangan media berbasis flash, yaitu: 

Damayanti (2011) dengan skripsinya yang berjudul Pengembangan 

Pembelajaran Media Menyimak Dongeng Dengan Program Adobe Flash bagi 

Siswa SMP Kelas VII. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar kelas 

yang menggunakan media dongeng berbasis Adobe Flash lebih menunjukkan 

peningkatan yang sifnifikan dibandingkan dengan kelas yang tidak menggunakan 

media tersebut. 

Relevansi dengan penelitian peneliti adalah melakukan penelitian 

pengembangan untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis Adobe Flash. 

Perbedaannya adalah pada keterampilan bahasa yang ditingkatkan. Damayanti 

(2011) meningkatkan keterampilan menyimak dalam bahasa Indonesia sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 

bahasa Arab. 

 Utomo (2013) dengan artikelnya yang berjudul Pemanfaatan Media 

Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Macromedia Flash 8 untuk Meningkatkan 

Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas X MAN Purwodadi Grobogan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pada pre-test kelas kontrol nilai rata-rata 66.79 

dan post-test nilai rata-rata 76.42. Pada pre-test kelas eksperimen nilai rata-rata 

68.66 dan post-test nilai rata-rata 84.74. Hipotesis yang diterima adalah hipotesis 

kerja yaitu pembelajaran dengan menggunakan media Macromedia Flash efektif 

pada keterampilan berbicara bahasa Arab. 
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 Relevansi dengan penlitian peneliti adalah membahas tentang media 

pembelajaran bahasa Arab berbasis Flash. Hanya saja Utomo (2013) 

menggunakan aplikasi Macromedia Flash 8 sedangkan peneliti menggunakan 

Adobe Flash CS5. Perbedaan lain pada keterampilan bahasa yang ditingkatkan 

yaitu keterampilan berbicara. Sedangkan peneliti melakukan penelitian untuk 

meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab. 

Purwanto (2013) telah melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul 

Pengembangan Media Pembelajaran Membaca Aksara Jawa Berbasis 

Macromedia Flash 8untuk siswa kelas VIII SMPN 3 Ungaran. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa setelah post test terjadipeningkatan jumlah siswa yang 

memenuhi SKM (≥ 70), dari 11 siswa sebelumpenggunaan media menjadi 29 

siswa setelah menggunakan media. Skor rata-ratapada pre-test adalah 58 dan pada 

post-test adalah 77, sehingga terjadi peningkatanhasil belajar pada uiji coba skala 

besar secara keseluruhan 670 dengan presentase20 %. Dari pengolahan data tabel 

juga terlihat peningkatan prosentase siswa yangmemenuhi SKM (≥ 70). Sebelum 

penggunaan media jumlah siswa yangmemenuhi SKM sebesar 32 %, menjadi 85 

% setelah siswa menggunakan media. 

 Relevansi dengan penelitian peneliti adalah membahas tentang media 

pembelajaran berbasis Flash. Hanya saja Purwanto (2013) menggunakan aplikasi 

Macromedia Flash 8 sedangkan peneliti menggunakan Adobe Flash CS5. 

Perbedaan lain adalah keterampilan bahasa yang ditingkatkan yaitu keterampilan 

membaca. Sedangkan penulis akan meningkatkan keterampilan menulis bahasa 

Arab. 
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Puspitasari (2013) juga telah melakukan penelitian dalam skripsinya 

yang berjudul Keefektifan Model Cooperative Learning dalam Pembelajaran 

Daur Air Melalui Media Berbasis Adobe Flash terhadap Aktivitas dan Hasil 

Belajar Siswa Kelas V di Sekolah Dasar Negeri Tonjong 1 Brebes. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Asymp. Sig.= 0,040 <α = 0,05. Hasil uji t terhadap 

hasil belajar siswa menunjukkan bahwa nilai thitung = 3,031 dan signifikansinya 

sebesar 0,004. Harga ttabel dengan dk = 57 dan α = 0,05 yaitu 2,002. Hal ini 

berarti thitung > ttabel (3,031 > 2, 002) atau signifikansinya 0,004 < 0,05. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan aktivitas dan hasil belajar 

antara siswa kelas V yang memperoleh pembelajaran menggunakan model 

Cooperative Learning melalui media berbasis Adobe Flash dengan yang tidak 

melalui media berbasis Adobe Flash pada materi Daur Air. 

Relevansi dengan penelitian peneliti adalah melakukan penelitian 

pengembangan untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis Adobe Flash. 

Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian Damayanti (2011) adalah 

pada mata pelajaran Biologi sedangkan peneliti meningkatkan keterampilan 

menulis bahasa Arab. 

Adapun penelitian yang sama dalam penggunaan media untuk 

pembelajaran menulis berbasis flash adalah penelitian Supadmi (2013) dalam 

penelitiannya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa 

Melalui Pendekatan Savi Dengan Macromedia Flash pada Siswa Kelas IVA SDN 

Petompon 02 Semarang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada siklus I, 

keterampilan guru memperoleh skor 9 dengan kriteria baik, rata-rata aktivitas 
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siswa adalah 8,07 dengan kriteria cukup, ketuntasan hasil belajar klasikal 

mencapai 36,58%. Pada siklus II keterampilan guru memperoleh skor 11 dengan 

kriteria baik, aktivitas siswa mencapai 10,08 dengan kriteria baik, ketuntasan 

klasikal meningkat mencapai 65,85%. Pada siklus III keterampilan guru mencapai 

15 dengan kriteria sangat baik, rata-rata, aktivitas siswa adalah 13 dengan kriteria 

sangat baik, ketuntasan belajar klasikal mencapai 87,80% . Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan SAVI dengan 

macromedia flash dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 

hasil belajar siswa. 

Relevansi penelitian Supadmi (2013) dengan penelitian peneliti adalah 

dalam penggunaan aplikasi computer berbasis flash untuk keterampilan menulis, 

Hanya saja aplikasi yang digunakan oleh Supadmi (2013) adalah Macromedia 

Flash yang merupakan fitur terdahulu apabila dibandingkan dengan aplikasi yang 

digunakan oleh peneliti, yakni Adobe Flash CS5. 

Selanjutnya adalah penelitian yang sama dalam kajian game sebagai 

media pembelajaran, yaitu: 

Virvou (2005) dalam artikelnya yang berjudul Combining Sofware 

Games with Education: Evaluation of its Educational Effectiveness 

(Menggabungkan Perangkat Lunak Game dengan Pendidikan: Efektifikas dalam 

Pembelajaran). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gamedapat memotivasi 

siswa dalam proses pembelajaran dan siswa dapat belajar pengalaman dari game 

yang dimainkan. 
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Relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama 

membahas game sebagai media pembelajaran. Hanya saja penelitian Virvou 

(2005) dilakukan pada siswa SD pada mata pelajaran social, sedangkan peneliti 

melakukan penelitin pengembangan media pembelajaran menulis bahasa Arab 

siswa kelas VIII SMP. 

Hikam (2013) dalam skripsinya yang berjudul Pengembangan Game 

Edukasi Visual Novel Berbasis Pembangunan Karakter Pada Materi Pelestarian 

Lingkungan, juga menggunakan aplikasi game berbasis Adobe Flash CS5. Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa guru dan 100% siswa memberikan tanggapan 

dengan kriteria sangat baik dan baik. Analsis hasil belajar menunjukan 80,95% 

siswa memperoleh hasil belajar diatas KKM (≥80). Hasil analisis karakter siswa 

menunjukan siswa memiliki nilai karakter peduli lingkungan yang tinggi. 

Relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah melakukan 

penelitian pengembangan untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis 

Adobe Flash CS5. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Hikam (2013) 

melakukan penelitian pada mata pelajaran Biologi sedangkan peneliti melakukan 

penelitian pada pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab. 

 Pathan (2014) dalam artikel yang berjudul Using Games in Primary 

School for Effective Grammar Teaching: a Case Study from Sebha (Penggunaan 

Game pada Siswa SMP untuk Pembelajaran Tata Bahasa: Studi Kasus Sebha). 

Hasil penelitian menunujukkan bahwa penggunaan game dalam pembelajaran 

dapat menjadi relaksasi dan meningkatkan motivasi dan kreativitas dalam belajar 
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dengan adanya latihan-latihan kebahasaan yang dirancang dalam visualisasi game 

yang menarik. 

Relevansi dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas game 

sebagai media pembelajaran. Hanya saja penelitian Pathan (2014) adalah 

penelitian studi kasus yang dilakukan pada siswa SD pada mata pelajaran tata 

bahasa Inggris, sedangkan peneliti melakukan penelitian pengembangan media 

pembelajaran menulis bahasa Arab untuk siswa kelas VIII SMP. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

sedang dikembangkan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian-penelitian tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam melihat relevansi 

penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut 

disajikan tabel persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan 

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

No. Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Safitri  (2013) Media audio visual untuk 

pembelajaran menulis 

 

Subjek: Siswa Kelas IVC 

SD matapelajaran Bahasa 

Indonesia. 

Desain: PTK 

2. Supadmi (2013) Media audio visual untuk 

pembelajaran menulis. 

Media berbasis flash 

(Macromedia Flash) 

Objek: mata pelajaran 

Bahasa Jawa 

Desain: PTK 

3. Damayanti 

(2011) 

Desain penelitian Research 

and Development 

Berbasis Adobe Flash 

Objek: mata pelajaran 

bahasa Indonesia 

Keterampilan: Menyimak 

4. Utomo (2013) Media pembelajaran berbasis 

flash (Macromedia Flash 8) 

Objek: mata pelajaran bahasa 

Arab 

Keterampilan: Berbicara 

Desain: Penelitian 

Eksperimen 

5. Purwanto (2013) Desain: Research and 

Development 

Subjek: siswa SMP kelas 

VIII 

Media berbasis flash 

(Macromedia Flash 8) 

Objek: mata pelajaran 

bahasa Jawa 

6. Puspitasari 

(2013) 

Media pembelajaran berbasis 

flash (Adobe Flash) 

Objek kajian: pembelajaran 

Biologi 

Desain: Penelitian 

Eksperimen 

 

7. Virvou (2005) Penggunaan game sebagai 

media pembelajaran 

Objek: bahasa Inggris 

Subjek: siswa kelas 4 SD 

Desain: Penelitian 

Eksperimen 

8. Hikam (2013) Desain penelitian: Research 

and Development 

Aplikasi gameberbasis 

Adobe Flash CS5 

Objek: mata pelajaran 

Biologi 

9.  Pathan (2014) Media untuk memperkuat 

pemahaman tata bahasa 

dalam pembelajaran menulis 

Objek kajian: mata pelajaran 

bahasa Inggris 

Desain: Studi Kasus 
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Berdasarkan paparan di atas, penelitian yang sedang dikembangkan 

dalam skripsi ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Skripsi ini mengkaji 

khusus tentang pengembangan media untuk pembelajaran menulis bahasa Arab 

interaktif berupagameedukasi berbasis Adobe Flash CS5dapat meningkatkan 

kemampuan menulis siswa dalam bahasa Arab. Dalam hal ini, posisi peneliti 

adalah membuat dan mengembangkan media baru yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemahiran menulis bahasa Arab yang sebelumnya belum ada. 

 

 

2.2. Landasan Teori 

Pada bagian ini peneliti akan mendiskripsikan tentang (1) keterampilan 

menulis, (2) media pembelajaran, dan (3) game sebagai media pembelajaran. 

2.2.1. Keterampilan Menulis 

Bagian keterampilan menulis peneliti akan membahas tentang (1) hakikat 

keterampilan menulis, (2) tujuan dan manfaat keterampilan menulis, (3) tahap-

tahap latihan menulis, (4) tes keterampilan menulis, (5) kriteria penilaian 

keterampilan menulis, dan (6) pembelajaran menulis bahasa Arab di MTs Kelas 

VIII. 

2.2.1.1 Hakikat Keterampilan Menulis 

Pengertian menulis (kitabah) menurut bahasa adalah kumpulan makna 

yang tersusun dan teratur. Makna menulis (kitabah)  secara epistimologi adalah 

kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti, karena menulis (kitabah)  

tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Manusia bisa 

menuangkan ekspresi hatinya dengan bebas sesuai dengan apa yang difikirkannya 

melalui menulis (kitabah). Melalui ungkapan yang tertulis diharapkan para 
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pembaca dapat mengerti apa yang ingin penulis ungkapkan (‘Ulyan 1992:156). 

Secara umum pembelajaran keterampilan menulis bertujuan agar siswa 

dapat berkomunikasi secara tertulis dalam bahasa Arab. Menurut Iskandarwasid 

(2011:248) menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan 

kemahiran berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah 

kemmapuan mendengarkan, berbicara dan membaca. Keterampilan 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). 

Menurut Wiyanto (2004:1) kata menulis mempunyai dua arti. Pertama, 

menulis berarti mengubah bunyi yang dapat didengar menjadi tanda-tanda yang 

dapat dilihat. Bunyi-bunyi yang dapat diubah itu bunyi bahasa, yaitu bunyi yang 

dihasilkanoleh alat ucap manusia (mulut dan perangkat kelengkapannya : bibir, 

lidah, gigi, dan langit-langit). Kedua, kata menulis mempunyai arti kegiatan 

mengungkapkan gagasan secara tertulis. Orang yang melakukan kegiatan ini 

dinamakan penulis dan hasil kegiatannya berupa tulisan. 

Sedangkan menurut Tarigan (2008:3) menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tanpa bertatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu 

kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, penulis 

haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. 
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Dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa menulis berarti 

menyampaikan pikiran, perasaan, atau pertimbangan melalui tulisan. Alatnya 

adalah bahasa yang terdiri atas kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. 

Pikiran yang disampaikan kepada orang lain harus dinyatakan dengan kata yang 

mendukung makna secara tepat dan sesuai dengan apa yang ingin dinyatakan. 

Kata-kata itu harus disusun secara teratur dalam klausa dan kalimat agar orang 

dapat menangkap apa yang ingin disampaikan. Makin teratur bahasa yang 

digunakan, makin mudah orang menangkap pikiran yang disalurkan. 

 

2.2.1.2 Tujuan dan Manfaat Keterampilan menulis 

Menurut Abidin (2013:187) secara esensial minimalnya ada tiga tujuan 

utama pembelajaran menulis (maharah kitabah) yang dilaksanakan para guru di 

sekolah, yaitu: 

1. Menumbuhkan kecintaan menulis pada diri siswa, 

2. Mengembangkan kemampuan siswa dalam menulis, 

3. Membina jiwa kreativitas siswa dalam menulis. 

Sedangkan Menurut Tarigan (2008:25) tujuan menulis, yaitu: (1) tulisan 

yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar disebut wacana informatif 

(informative discourse), (2) tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau 

mendesak disebut wacana persuasif (persuasive discourse), (3) tulisan yang 

bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau yang mengandung tujuan 

estetik disebut tulisan literer (literary discourse), (4) tulisan yang 

mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api disebut wacana 

ekspresif (expressive discourse). 
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Beberapa tujuan dan manfaat penting mempelajari maharah kitabah 

menurut ‘Ulyan (1992:157), adalah: 

1. Menulis merupakan bagaian dasar pada kehidupan dan termasuk syarat 

yang sangat diperlukan pada kelangsungan hidup. 

2. Merupakan suatu alat untuk mengajar pada semua jenis tingkatan. 

3. Merupakan sarana untuk menggabungkan antara satu dengan yang lain 

(antara penulis dengan pembaca). 

4. Merupakan alat untuk menghubungkan masa sekarang dengan masa 

lampau, dengan adanya kitabah manusia bisa mengetahui peradaban yang 

ada di masa lampau. 

5. Menjaga kelestarian peninggalan buku yang terdahulu. 

6. Merupakan bukti penggadaan peristiwa sebenarnya. 

7. Merupakan penghubung dari perseorangan tentang dirinya sendiri dan 

menggambarkan tentang isi hatinya. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang tujuan dan manfaat keterampilan 

menulis, dapat disimpulkan bahwa menulis dapat menumbuhkan kreatifitas dalam 

mengungkapkan pemikiran dan mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat 

dalam bentuk tertulis, serta mengembangkan kemampuan dan pemahaman 

mempergunakan bahasa. 
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2.2.1.3 Tahap-Tahap Latihan Menulis 

Latihan menulis ini pada prinsipnya diberikan setelah latihan 

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

hanya diberikan setelah siswa memiliki ketiga kompetensi tersebut. Latihan 

menulis dapat diberikan pada jam yang samadengan kompetensi yang lain; sudah 

tentu dengan memperhatikan tahap-tahap latihan sesuai dengan tingkat 

kompetensi 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. Kompetensi ini pada suatu saat 

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

berlatih menggunakan bahasa Arab yang benar.  

3. Reproduksi 

Reproduksi adalah menulis berdasarkan apa yang telah dipelajari secara 

lisan menjadi bentuk tulisan. 
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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. Siswa diberitahu 

sebelumnya materi/teks yang akan diimlakan. Kedua, imlak yang tidak 

dipersiapkan sebelumnya. Siswa tidak diberitahu sebelumnya materi/teks yang 

akan diimlakan. 

5. Mengarang terpimpin 

Pada tahap 4 diatas, 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.  

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap 

latihan menulis adalah latihan kebahasaan, mencontoh, reproduksi, imlak, 

mengarang terpimpin, mengisi formulir, bagan, dan sejenisnya serta yang 

terakhir adalah mengarang bebas. Penulis sangat setuju dengan pendapat di 

atas, bahwa dalam latihan menulis dimulai dari memahami kaidah kebahasaan 

dengan dilatik secara berkesinambungan dan diawali dengan latihan paling 
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mudah sampai pada latihan mengarang bebas yang merupakan tahapan tersulit 

dalam menulis. 

 

2.2.1.4 Tes Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis (kitabah) secara umum dapat dikelompokkan 

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

Menulis terbimbing merupakan kompetensi menulis dengan menggunakan 

panduan tertentu atau stimulus, misalnya berupa gambar, pertanyaan dan kosakata 

atau kalimat pemandu. Adapun menulis bebas merupakan kompetensi menulis 

tanpa panduan atau stimulus, sehingga penulis bebas berkreasi dalam 

mengembangkan dalam mengembangkan tulisannya (Ainin dkk2006:179). 

Secara rinci keterampilan menulis terbimbing meliputi: 

1. Mengurutkan kata menjadi kalimat 

2. Menyusun kalimat berdasarkan gambar 

3. Menyusun kalimat berdasarkan kosakata 

4. Mengurutkan kalimat menjadi paragraf 

5. Mendeskripsikan objek atau gambar tunggal berdasarkan pertanyaan  

6. Mendeskripsikan objek atau gambar tunggal 

7. Mendeskripsikan gambar berseri 

8. Menyusun paragraf berdasarkan pertanyaan (Ainin dkk  2006:144). 

Berdasarkan paparan di atas, menulis ada dua yaitu menulis terbimbing 

dan menulis bebas. Namun, untuk permula lebih ditekankan pada menulis 

terbimbing yang meliputi: mengurutkan kata menjadi kalimat sampai pada 

menyusun paragraf berdasarkan pertanyaan. 
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2.2.1.5 Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Bahasa Arab 

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

pembelajaranmenulis berdasarkan beberapa butir penilaian. Pertama, segi bentuk 

dan tulisan yang meliputi: (1) judul jelas dan sesuai dengan isi, (2) margin dan 

permulaan alinea tampak jelas, dan (3) tulisan jelas dan mudah dibaca. 

Kedua, segi pengembangan alinea yang meliputi: (1) kalimat pertama 

berisi ide pokok alinea, (2) kalimat-kalimat lain sebagai penunjang, dan (3) 

terdapat hubungan antara satu kalimat dan kalimat lainnya 

Ketiga, segi kebahasaan yang meliputi: (1) kata-kata (termasuk kata 

penghubung) dipilih dan digunakan secara tepat, (2) rumusan kalimat bervariasi 

sehingga enak dibaca, (3) ejaan benar, (4) penomoran dan pungtuasi digunakan 

secara memadai, (5) rincian-rincian memperjelas dan memperkuat ide pokok, dan 

(6) penutup alinea menyempurnakan ide pokok 

Keempat, segi gagasan dan isi yang meliputi: (1) kejelasan ide atau 

gagasan memudahkan pemahaman, (2) isi karangan cukup bermakna, dan (3) isi 

karangan spontan, kreatif dan orisinal 

Mary Finoechiaro (dalam Effendy 2009:181) mengusulkan penilaian 

tulisan pembelajar berdasarkan empat kolom, yang masing-masing diisi dengan: 

ejaan, pungtuasi, kosakata dan kaidah. Berikut tabel penilaian tulisan siswa, yaitu:  

2.2 Tabel Penilaian Tulisan Siswa Menurut Mary Finoechiaro 

 هجاء ترقيم مفردات قواعد
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Tabel selanjutnya adalah tabel penilaian yang digunakan oleh peneliti 

dalam menentukan nilai siswa pada pretest dan posttest dengan hanya 

menggunakan tiga aspek karena menyesuaikan dengan keadaan siswa. 

 

2.3 Tabel Penilaian Tulisan Siswa pada pretest dan posttest 

No. Aspek Deskripsi Kriteria Skor 

 a. Ejaan sangat benar, jelas dan mudah dibaca 3 هجاء .1

b. Ejaan benar, jelas dan mudah dibaca 2 

c. Ejaan cukup benar, jelas dan mudah dibaca 1 

d. Ejaan kurang benar, jelas dan mudah dibaca 0 

 a. Tanda baca sangat lengkap dengan kalimat 3 ترقيم .2

b. Tanda baca lengkap dengan kalimat 2 

c. Tanda baca cukup lengkap dengan kalimat 1 

d. Tanda baca kurang lengkap dengan kalimat 0 

 a. Penulisan kalimat sangat sesuai dengan kaidah  4 قواعد .3

b. Penulisan kalimat sesuai dengan kaidah  3 

c. Penulisan kalimat cukup sesuai dengan kaidah  2 

d. Penulisan kalimat tidak  sesuai dengan kaidah  1 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, penilaian pembelajaranmenulis 

berdasarkan segi bentuk dan tulisan, segi pengembangan alinea, segi kebahasaan, 

dan segi gagasan dan isi 

 

2.2.1.6 Pembelajaran Menulis Bahasa Arab di MTs kelas VIII 

Bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk 

mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta 

menumbuhkan sikap positif terhasap Bahasa Arab, baik reseptif maupun 

produktif. Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan 
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orang lain dan memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan 

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun secara 

tertulis. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab 

tersebut sangat penting dalam membantu memahami sumber ajaran Isalam yaitu 

al-Qur'an dan al- Hadis, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan 

Islam bagi peserta didik (Peraturan Menteri Agama, Nomor 000912 Tahun 2013).  

Pembelajaran menulis di sekolah merupakan pembelajaran yang penting 

karena memudahkan siswa untuk berpikir aktif dan kreatif. Menulis memberikan 

reaksi positif terhadap perkembangan di lingkungan sekitar yang dinamis. 

Menulis merupakan kegiatan yang memerlukan kemampuan kompleks. 

Kemampuan yang diperlukan antara lain: kemampuan berpikir secara teratur dan 

logis, kemampuan mengungkapkan pikiran atau gagasan  secara jelas dengan 

menggunakan bahasa yang efektif, dan kemampuan menerapkan kaidah menulis 

yang baik. Keterampilan menulis tidak didapat secara alamiah, tetapi melalui 

proses belajar dan berlatih (Doyin 2009:12). 

Seperti halnya pembelajaran menulis bahasa Arab di sekolah khususnya 

tingkat MTs/SMP kelas VIII yang dalam prosesnya melatih siswa supaya dapat 

menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan berbahasa Arab. Untuk lebih 

jelasnya, berikut adalah Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar pembelajaran 

menulis bahasa Arab kelas VIII semester Genap. 
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Tabel 2.4 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pelajaran 

Bahasa Arab Kelas VIII 

Standar Kompetensi Kompetensi dasar 

1. Menulis الكتابة/    

Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

pengalaman, dan 

informasi melalui 

kegiatan menulis 

1. Menulis kata, frasa kalimat sederhana tentang: 

 عيادةاملرضى، الواية، األنشطة يف البيت،املهنة

2. Mengungkapkan informasi dan gagasan secara 

tertulis dalam bentuk kalimat sederhana tentang: 

 عيادةاملرضى، الواية، األنشطة يف البيت،املهنة

Tarkib: اجلملةالفعلية،الفعالملاضي،اضارملفعالاللِ ( + –لن–)أن 

 

Namun, dalam pembelajaran menulis bahasa Arab ada beberapa unsur 

yang harus diketahui dan dikuasai siswa. Seperti halnya pendapat yang 

dikemukakan oleh ‘Ulyan (1992:190), yaitu: 

1. Al kalimah: yang dimaksud dengan kalimah adalah satuan kata yang terkecil 

dari satuan kalimat atau unsur dasar pembentukan kaliamat 

2. Al jumlah: kumpulan kata yang dapat membentuk pemahaman makna (satu 

kata yang disandarkan dengan kata yang lain) 

3. Al faqroh: yaitu paragraf, yang tersusun dari beberapa kata dan membentuk 

kalimat. Dan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain berhubungan 

maknanya. 
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4. Uslub: seperti yang kita tahu bahwa unsur dari kitabah adalah: kata yang ada 

didalam kalimat dan kalimat yang ada di dalam paragraf. Dan dari 

keseluruhannya itu disebut dengan susunan penulis (uslubul katib). 

Sedangkan menurut Ar Rokaby (1998:56) mengungkapkan bahwa aspek 

yang harus dukuasai siswa dalam pembelajaran menulis bahasa Arab adalah Al 

qowaid, seperti nahwu dan sharaf, Imla’, dan Khot. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menulis di sekolah merupakan pembelajaran yang penting karena memudahkan siswa 

untuk berpikir aktif dan kreatif. Selain tujuan pembelajaran menulis di sekolah yang 

terdapat dalam silabus, ada tujuan laun yang diharapkan dalam pembelajaran menulis 

yaitu penguasaan aspek-aspek seperti al kalimah, al jumlah, al faqroh, dan uslub. 

 

2.2.2 Media Pembelajaran 

Bagian mendia pembelajaran meliputi: (1) pengertian media 

pembelajaran, (2) manfaat media pembelajaran, dan (3) pengelompokkan media 

pembelajaran. 

2.2.2.1. Pengertian Media Pembelajaran 

Arsyad (2010:3) mengungkapkan bahwa kata “media” berasal dari 

bahasa latin medius yang secara harfiah yang berarti “tengah”, “perantara” atau 

“pengantar”.Mediapembelajaranadalahalatyangdapatmenyalurkan pesan, 

dapatmerangsang fikiran,perasaan,dankemauanpesertadidiksehingga 

dapatmendorongterciptanyaprosesbelajarpadadiripesertadidik. 

Media pembelajaran mempunyai urgensi pada pembentukan konsep 

ilmiah yang baik, pertumbuhan kemampuan anak untuk memperhatikan materi 
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belajar, dan melatih mereka terhadap pola pikir ilmiah untuk mengatasi berbagai 

problema (al-Tubayji 1987:46) 

Arsyad (2010:3) mendefinisikan media pembelajaran adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sejalan dengan 

Gerlach dan Ely (dalam Arsyad 2010:3) berpendapat bahwa media pembelajaran 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan atau 

keterampilan. 

Daryanto (2011:2) kata media merupakan bentuk jamak dari kata 

medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya 

komunikasi dari pengirim menuju penerima. Media merupakan salah satu 

komponen komunikasi, yaitu pembawa pesan dari komunikator menuju 

komunikan. Media pembelajaran merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai 

alat dan bahan dalam proses pembelajaran. 

Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh 

Heinich,Molenda,Russel(2002:8)bahwa A medium 

(pluralmedia)isachannelofcommunication, exampleincludefilm, 

television,diagram,printedmaterials,computers,andinstructors.(Media 

adalahsalurankomunikasi termasukfilm,televisi,diagram,materitercetak, 

komputer,daninstruktur). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran dapat diartikan sebagai sarana, alat atau teknologi yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima dan dapat memperlancar 
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proses pembelajaran.Dengan kata lain, mediapembelajaran merupakan segala 

sesuatu yangdapatdigunakan untukmenyalurkan pesan dari pendidikkepada 

siswasehinggadapat meningkatkan minat dan merangsangpikiran,perasaan, dan 

perhatiansiswasehinggaproses pembelajaran dapat tercapai. 

 

2.2.2.2. Manfaat media pembelajaran 

Kemp dan Dayton (dalam Amalia 2013:34-35) media pembelajaran dapat 

memenuhi tiga manfaat utama apabila media itu digunakan untuk perorangan dan 

kelompok, yaitu : (1) memotivasi minat atau tindakan, (2) menyajikan 

informasi,dan (3) memberi instruksi. Untuk memenuhi manfaat motivasi, media 

pembelajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Sedangkan 

untuk informasi, media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian 

informasi di hadapan sekelompok siswa. 

Daryanto (2011:4) menyatakan bahwa media harus mempunyai manfaat 

sebagai berikut: 

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indra. 

3. Menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara peserta didik 

dan sumber belajar. 

4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestetiknya. 

5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 
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6. Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, yaitu guru 

(komunikator), bahan pembelajaran, media pembelajaran, peserta didik 

(komunikan), dan tujuan pembelajaran, jadi media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan 

pembelajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan 

perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Menurut Sudjana (2009:2) manfaat media pembelajaran antara lain : (1) 

proses pembelajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

minat siswa, (2) materi pembelajaran menjadi lebih jelas maknanya sehingga 

dapat dipahami oleh siswa, (3) metode pembelajaran lebih bervariasi, tidak 

semata-mata hanya menggunakan komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata 

oleh guru sehingga siswa tidak bosan, dan (4) siswa lebih aktif melakukan 

kegiatan belajar, karena tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru 

melainkan juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, dan 

mendemonstrasikan. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala bentuk baik berupa manusia, materi atau kejadian 

yang membangun kondisi tertentu sebagai sarana perantara dalam proses belajar 

mengajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang memiliki manfaat yaitu 

dapat memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis, mengatasi keterbatasan, 

member rangsangan yang dapat menyamakan pemahaman siswa serta dapat 

memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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2.2.2.3. Pengelompokkan media pembelajaran 

Menurut Ibrahim (dalam Daryanto 2011:17) media dikelompokkan 

berdasarkan ukuran dan kompleks tidaknya alat dan perlengkapannya atas lima 

kelompok, yaitu media tanpa proyeksi dua dimensi, media tanpa proyeksi tiga 

dimensi, audio, televisi, video, dan komputer. 

Arsyad(2010:29) mengelompokkanmediapembelajaran 

berdasarkanperkembanganteknologimenjadiempatkelas,antaralain: 

1. Media hasil teknologi cetak, merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi, seperti buku dan materi visual statis terutama melalui 

proses pencetakan mekanis atau fotografis. 

2. Media hasil teknologi audio-visual yaitu cara menghasilkan dan 

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan 

elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. 

3. Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer adalah cara mengasilkan 

atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang 

berbasis mikro-prosesor. 

4. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer merupakan cara untuk 

menghasilkan dan menyampaikan materi dengan menggabungkan beberapa 

bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. 

Selain itu, Sudjana (2009:3-4) mengungkapkan ada beberapa jenis media 

pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran. Pertama, yaitu 
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media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, 

komik, dan lain-lain. Media grafis juga disebut media dua dimensi, yakni media 

yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua, yaitu media tiga dimensi 

seperti model padat, model penampang, model susun, dan model kerja. Ketiga, 

media proyeksi seperti slide, film, penggunaan OHP, dan lain-lain. Keempat, 

penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan paparan di atas, pengelompokkan media pembelajaran 

terdiri dari media dua dimensi, grafis, proyeksi, dan tiga dimensi baik manual 

maupun berbasis komputer. Media juga merupakan hasil teknologi cetak maupun 

non-cetak. 

 

2.2.3 Game sebagai Media Pembelajaran 

Pemaparan pada bagian ini meliputi: (1) pengertian game, (2) elemen 

dasar game, (3) prinsip game edukasi, (4) manfaat game edukasi, dan (5) Adobe 

Flash CS5. 

2.2.3.1 Pengertian Game 

Jason (dalam Hikam 2013:10) mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia 

“Game” berarti “permainan”. Permainan yang dimaksud dalam gamejuga merujuk 

pada pengertian sebagai “kelincahan intelektual” (intelectual playability). 

Sementara kata “game” bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi 

pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan 

intelektual, pada tingkat tertentu, merupakan ukuran sejauh mana gameitu 

menarik untuk dimainkan secara maksimal. 

Menurut Wahono (http://ilmukomputer.com diakses 12 November 2014) 



43 
 

 
 

game merupakan aktifitas terstruktur atau semi terstruktur yang biasanya 

bertujuan  untuk hiburan dan kadang dapat digunakan sebagai sarana 

pendidikan.Karakterisitik game yang menyenangkan, memotivasi, membuat 

kecanduan dan kolaboratif membuat aktifitas ini digemari oleh banyak orang. 

Game merupakan sebuah permainan yang menarik dan menyenangkan. 

Kirriemuir dan McFarlane (2004:7-8) membagi game menjadi: 

1. Aksi, genre ini merupakan macam game yang paling popular. Game jenis ini 

membutuhkan kemampuan refleks pemain. Salah satu subgenre action yang 

popular adalah First Person Shooter (FPS). Pada game FPS diperlukan 

kecepatan berfikir. Game ini dibuat seolah-olah pemain yang berada dalam 

suasana tersebut. 

2. Aksi Petualangan, genre ini memadukan game play aksi dan petualangan. 

Contohnya pemain diajak untuk menelusuri gua bawah tanah sambil 

mengalahkan musuh, dan mencari artefak kuno, atau menyeberangi sungai . 

3. Olahraga, genre ini membawa olahraga ke dalam sebuah komputer atau 

konsol. Biasanya gameplay dibuat semirip mungkin dengan kondisi olahraga 

yang sebenarnya. 

4. Puzzle, genre puzzle menyajikan teka-teki, menyamakan warna bola, 

perhitungan matematika, menyusun balok, atau mengenal huruf dan gambar. 

5. Permainan Kata, word game sering dirancang untuk menguji kemampuan 

dengan bahasa atau untuk mengeksplorasi sifat-sifatnya. Word Game 

umumnya digunakan sebagai sumber hiburan, tetapi telah dibuktikan untuk 

melayani suatu tujuan pendidikan juga. 



44 
 

 
 

Berbagai cabang ilmu memanfaatkan game dalam pembelajaran 

termasuk pembelajaran bahasa. Game yang memiliki konten pendidikan lebih 

dikenal dengan istilah game edukasi.Menurut Shalahuddin (2011:42) 

Gameedukasi adalah gamedigital yang dirancang untuk pengayaan pendidikan 

(mendukung pengajaran dan pembelajaran) menggunakan teknologi multimedia. 

Game Edukasi adalah salah satu jenis media yang digunakan untuk 

memberikan pengajaran, menambah pengetahuan penggunanya melalui suatu 

media unik dan menarik. Jenis ini biasanya ditujukan untuk anak- anak ,  maka 

permainan warna sangat diperlukan disini bukan tingkat kesulitan yang 

dipentingkan (Dewi 2012:10). 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa game adalah 

suatu hasil dari proses multimedia berupa alat untuk bersenang-senang dan dapat 

digunakan sebagai media untuk pembelajaran.Berbagai cabang ilmu 

memanfaatkan game dalam pembelajaran termasuk pembelajaran bahasa. Seperti 

halnya game edukasi yang digunakan untuk memberikan pengajaran, menambah 

pengetahuan penggunanya melalui suatu media unik dan menarik. 

 

2.2.3.2 Elemen Dasar Game 

 Menurut Dillon (http://futurelab.com diakses 4 November 2014) elemen-

elemen dasar sebuah game adalah:  

1. Game Rule 

Game rule merupakan aturan perintah, cara menjalankan, fungsi objek dan  

karakter di dunia permainan dunia game. Dunia game bisa berupa pulau, dunia 

khayal, dan tempat-tempat lain yang sejenis yang dipakai sebagai setting tempat 
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dalam permainan game.  

 

2. Plot  

Plot biasanya berisi informasi tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh  

player dalam game dan secara detail, perintah tentang hal yang harus dicapai  

dalam game.  

3. Theme 

  Di dalam biasanya ada pesan moral yang akan disampaikan.  

4. Character  

Pemain sebagai karakter utama maupun yang lain yang memiliki ciri dan 

sifat tertentu.  

5. Object   

Objek merupakan sebuah hal yang penting dan biasanya digunakan 

pemain untuk memecahkan masalah, adakalanya pemain harus punya keahlian 

dan  pengetahuan untuk bisa memaninkannya. 

6. Text, grafik dan sound  

  Game biasanya merupakan kombinasi dari media teks, grafik maupun 

suara, walaupun tidak harus semuanya ada dalam permainan game.  

7. Animation  

Animasi ini selalu melekat pada dunia game, khususnya untuk gerakan  

karakter-karakter yang ada dalam game, properti dari objek.  

8. User Interface 

Merupakan fitur-fitur yang mengkomunikasikan user dengan game.  
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Mengenai komponen game 

 

Sedangkan Sadiman (2008:76) mengungkapkan empat komponen utama 

permainan yaitu:   

a.  Adanya pemain (pemain-pemain),   

b.  Adanya lingkungan di mana para pemain berinteraksi 

c.  Adanya aturan main,   

d.  Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai.  

Berdasarkan pemaparan di atas, elemen dasar game terdiri dari game rule 

(aturan permainan), plot (detail permainan), theme (pesan moral), character 

(maskot permainan), object (trik pemecahan masalah), text, grafik dan sound 

(kombinasi pembangun game), animation (gerakan karakter game), serta user 

interface (fitur penghubung pemain dengan game). 

 

2.2.3.3 Prinsip Game Edukasi  

Menurut Foreman (2004:53-54) beberapa prinsip yang harus diterapkan  

dalam aplikasi sebuah game edukasi adalah:   

1. Individualization 

Materi pembelajaran (pengetahuan) dibuat sesuai dengan kebutuhan individual 

dari pembelajar, sedangkan game mengadopsi level individual dari pemain. 

2. Feedback Active 

Adanya feedback yang sesuai dengan cepat untuk memperbaiki pembelajaran 

dan mengurangi ketidaktahuan pembelajar terhadap materi yang disampaikan, 

sedangkan game menyediakan feedback dengan cepat dan konstektual.  
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3. Active learning 

Adanya kecenderungan untuk menyertakan pelajar secara aktif dalam 

menciptakan penemuan dan pengetahuan baru yang membangun, sedangkan 

game menyediakan suatu lingkungan yang membantu terjadinya penemuan 

baru tersebut.  

4. Motivation  

Pelajar termotivasi dengan reward yang diberikan dalam aktivitas 

permainan, sedangkan game melibatkan pengguna berjam-jam untuk 

mencapai tujuan.  

5. Social   

Pengetahuan merupakan suatu proses partisipasi sosial, sedangkan game 

dapat dimainkan dengan orang lain (seperti multiplayer game) atau 

melibatkan komunitas dari pecinta game yang sama.  

6. Scaffolding   

Pelajar secara berangsur-angsur ditantang dengan tingkat kesulitan yang 

makin tinggi dan dapat melangkah lebih maju untuk mencapai kemenangan 

dari permainan, sedangkan game dibangun secara multi level, pemain tidak 

bisa bergerak ke level yang lebih tinggi sampai dia mampu menyelesaikan 

permainan di level yang ada. 

7. Transfer  

Pelajar mengembangkan kemampuan untuk mentransfer pengetahuan dari 
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satu orang ke orang yang lain, sedangkan game, sedangkan game 

mengijinkan pemain untuk menstransfer informasi dari suatu konteks. 

8. Assessment 

Setiap individu mempunyai kesempatan untuk menilai pelajaran mereka 

sendiri atau membandingkannya dengan orang lain. 

 

Berdasarkan paparan di atas, prinsip gameedukasi adalah disesuaikan 

dengan kebutuhan individu, adanya umpan balik, memuat pembelajaran aktif, 

memberikan motivasi, proses partisipasi sosial, tingkat kesulitan yang semakin 

tinggi, transfer pengetahuan, dan dapat menilai hasil pembelajaran.  

 

2.2.3.4 ManfaatGame Edukasi  

Beberapa poin penting manfaat game dikemukakan pada forum 

Computer Assisted Investing Special Interest Group (SIG CAI) 

(http://www.uad.ac.id diakses 4 November 2014)  adalah sebagai berikut:  

1. Jenis games yang menuntut strategi penyelesaian masalah dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif anak. 

2. Laki-laki dan perempuan yang dilatih bermain video game selama 1 (satu) 

bulan menunjukkan peningkatan pada tes ingatan, dan kemampuan 

melakukan berbagai tugas (multi-task). 

3. Video game dapat membuat pemainnya mempertajam cara pikir mereka. 

4. Menuntut anak untuk lebih kreatif.  

5. Dan juga anak dituntut untuk belajar mengambil keputusan dari segala 

tindakan yang dilakukan. 

http://www.uad.ac.id/
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6. Membangun semangat kerja sama atau teamwork ketika dimainkan dengan 

gamers lainnya secara multiplayer. 

7. Mengembangkan kemampuan dalam membaca, matematika, dan 

memecahkan masalah atau tugas.  Membuat anak-anak merasa nyaman dan 

familiar dengan teknologi terutama anak perempuan, yang tidak 

menggunakan teknologi sesering anak laki-laki. 

8. Melatih koordinasi antara mata dan tangan, serta skill motorik. 

9. Meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri anak  saat mereka mampu 

menguasai permainan. 

Manfaat game edukasi diantaranya adalah melatih kreatifitas, koordinasi 

antara mata, tangan, dan skill motorik, melatih pengambilan keputusan, serta 

melatih kepercayaan diri. 

 

2.2.3.5 Adobe Flash CS5 

Adobe flash atau sebelumnya Macromedia Flash merupakan software 

multifungsi. Terlepas dari fungsi awalnya, yaitu mempermudah pembuatan 

animasi web, ternyata Macromedia Flash berkembang pesat hingga dapat 

dimanfaatkansebagai software multimedia yang luar biasa. Bahkan Macromedia 

Flash dengan action script-nya dapat dimanfaatkan menjadi program pembuat 

gameyang mudahdan efektif (Stewart 2008:4). 

Adobe Flash adalah suatu program animasi grafis yang banyak 

digunakan para desainer untuk menghasilkan karya-karya professional, terlebih 

pada bidang animasi. Salah satunya adalah Adobe Flash CS5 (Adobe Flash 

Creative Suite5) yangdirilis pada tahun 2010 oleh perusahaan AdobeSystem 
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Incorporated, sering digunakan untuk  pembuatan beragam animasi seperti 

animasi interaktif, seperti pada halaman website untuk keperluan estetika, animasi 

kartun, presentasi, portfolio instansi, perusahaan maupun perorangan, game, dan 

beberapa animasi yang masih banyak lagi (http://www.adobe.wikia.com diakses 4 

November 2014). 

Adobe Flash Creative Suite5 memiliki beberapa kelebihan dengan versi 

sebelumnya. Penggunaan seperti TLF text sangat membantu dalam mengelola 

text. Disamping itu juga dapat menemukan fitur terbaru pada Flash CS5 

(CreativeSuite5), seperti editor Actionscript, integrasi dengan creative suite, 

integrasi dengan flash builder, penyempurnaan pada video, dan file fla berbasis 

XML (Wahana Komputer 2011:29). 

Fasilitas seperti 3D Effect atau Transformations yang sangat menarik 

dapat digunakan untuk membuat efek-efek animasi 3 dimensi yang menarik. 

AdobeFlash CS5 (Adobe Flash Creative Suite5) merupakan penyempurnaan dari 

versi sebelumnya yaitu Adobe Flash CS4 (Pranowo 2011:15). 

Adobe Flash Creative Suite5 Proffesional memiliki beberapa fitur terbaru 

(Pranowo 2011:2-11) sebagai berikut. 

a. Object-based Animation, untuk mendesain objek bergerak dari keyframe. 

b. Motion Editor Panel, untuk mengontrol parameter keyframe yang meliputi 

rotasi, ukuran, skala, posisi, filter, dan kegunaan editor keyframe yang 

berguna untuk mengontrol kurva grafik. 

c. Motion Tween Presets, merupakan pre-built animations yang digunakan 

untuk menyimpan karya. 

http://www.adobe.wikia.com/
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d. Inverse Kinematics with the Bone tool, digunakan untuk membuat animasi 

tween dengan gerakan atau putaran. 

e. 3D Trasformation, digunakan untuk transformasi 3D dan tidak dapat untuk 

membuat objek 3D. 

f. Decorative Drawing with the Deco tool, untuk mengubah beberapa simbol 

ke dalam instant design tool dengan bantuan brush atau fill tool, seperti 

efek-efek maupun simbol-simbol. 

g. Adobe Kuler Panel, untuk mengelompokkan tema yang dibuat para 

komunitas desainer secara online. 

h. Panel Overview, untuk mengubah layout area kerja. 

i. Sample Sounds Library, terdapat library dari sound effects yang membuat 

mudah dalam memasukkan sound. 

j. Adobe Media Encoder with H.264 Support, digunakan untuk mengubah file 

video menjadi movie flash, yaitu (*.flv). 

k. Edit in Soundbooth, untuk mengedit suara yang diimpor dalam Soundbooth 

langsung ke dalam flash. 

l. New Font Menus, meliputi tiap-tiap font yang terdahulu dan tiap gaya di 

dalam font. 

Berdasarkan paparan di atas, Adobe flash CS5 mempunyai berbagai fitur 

terbaru yang dapat mendukung pengebangan game khususnya game edukasi. 

Adobe Flash CS5adalah suatu program animasi grafis yang banyak digunakan 

para desainer untuk menghasilkan karya-karya professional, terlebih pada bidang 

animasi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

Bab metode penelitian akan mendiskripsikan tentang jenis dan desain 

penelitian yang digunakan peneliti, tahap-tahap penelitian, subjek yang akan 

berperan dalam penelitian, teknik pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk 

penelitian, instrument penelitian, uji validitas dan reliabilitas produk, dan teknik 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. 

 

3.1 Jenis dan desain penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian 

dan pengembangan (research and development) selanjutnya akan disingkat 

menjadi R&D.Desain penelitian atau model pengembangan merupakan cara yang 

digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu produk 

berdasarkan prosedur yang sistematis, sehingga produk yang dihasilkan memiliki 

nilai ilmiah yang tinggi dan dapat dipercaya. Metode penelitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono2014:407). 

Sukmadinata (2012:164) menjelaskan R&D adalah suatu proses atau 

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak 

selalu berbentuk benda atau perangkat keras (hardware) seperti buku, modul, alat 

bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak 

(software), seperti komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, 
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perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, 

pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lain. 

 

3.2 Tahap-tahap Kegiatan Penelitian Research and Development (Penelitian dan 

Pengembangan) 

Menurut Sugiyono (2014:408) ada sepuluh tahapan kegiatan penelitian 

R&D, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagan 3.1 Desain Penelitian Pengembangan Modifikasi dari Sugiyono 

 

Penelitian hanya akan menerapkan tujuh langkah dari sepuluh langkah 

yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data dengan melakukan penelitian 

dan analisis kebutuhan guru maupun siswa terhadap media game edukasi berbasis 

Adobe Flash CS5, (3) desain produk yang didasarkan pada kebutuhan guru dan 

siswa, (4) validasi desain dengan mengajukan desain produk kepada ahli dan 

praktisi pendidikan untuk dinilai dan divalidasi, (5) revisi desain dengan 

melakukan perbaikan desain berdasarkan masukan dari para ahli, (6) ujicoba 
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Pengumpulan 
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produk pada kelompok terbatas, dan (7) revisi produk dengan melakukan 

perbaikan produk setelah diujicobakan pada kelompok terbatas.  

 

3.2.1. Potensi dan Masalah   

Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pengembangan 

adalah dengan mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada pada peserta dan 

pembelajaran bahasa Arab. Potensi adalah segala sesuatu yang bila 

didayagunakan akan memiliki nilai tambah (Sugiyono 2014:409). 

Potensi yang ada saat ini adalah siswa kelas VIII yang masih belum 

lancar dan kurang menguasai pembelajaran menulis bahasa Arab. Hal ini 

dikarenakan oleh keterbatasan media yang digunakan oleh guru pada umumnya. 

Terbukti dengan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti pada 30 siswa 

MTs Negeri Slawi kelas VIII yang dipilih secara random, 3.33% siswa 

menyatakan pembelajaran bahasa Arab sangat sulit, 36.7% siswa menyatakan 

sulit, 36.7% menyatakan biasa saja, 20% menyatakan mudah, dan 3.33% lainnya 

menyatakan sangat mudah. Selain itu 70% siswa juga menyatakan penjelasan guru 

pada mata pelajaran bahasa Arab kurang jelas. 

Pembelajaran hanya berfokus kepada buku teks sehingga diperlukan 

adanya media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam menguasai kaidah 

penulisan berbahasa Arab. Terbukti dengan 30 siswa atau 100% siswa yang 

menyatakan bahwa guru tidak pernah menggunakan media pembelajaran 

khususnya yang berbasis multimedia. Sehingga 76.7% siswa menyatakan sangat 

perlu dengan adanya pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif. Untuk jenis multimedia yang memungkinkan digunakan dalam 
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pembelajaran sendiri, 73.3% siswa memilih game sebagai media yang paling 

cocok, 20% siswa memilih film animasi, dan 6.67% lainnya memilih web online. 

Selain itu dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa sangat menyukai 

game, mereka menghabiskan sebagian waktunya untuk bermain game baik di 

sekolah maupun di rumah. Terbukti dengan 86.6% dari 30 siswa menghabiskan 

waktunya di rumah untuk menggunakan komputer. Selain itu, 80% siswa 

sekurang-kurangnya menghabiskan 2 jam setiap harinya untuk menggunakan 

komputer, 13.3% menggunakan 2-4 jam waktunya di depan komputer dan 6.67% 

lainnya mengahbiskan waktu 4-6 jam. Untuk tujuan penggunaan komputer sendiri 

70% siswa menggunakannya untuk bermain game, 13.3% untuk menjelajah 

internet, 10% untuk belajar dan 6.67% lainnya untuk menonton film. Sehingga 

diharapkan dengan adanya media pembelajaran yang berbasis game edukasi pada 

mata pelajaran bahasa Arab dapat membuat siswa lebih termotivasi dan dapat 

belajar secara mandiri tentang materi bahasa Arab. 

 

3.2.2. Pengumpulan Data 

Setelah masalah dapat ditentukan, maka perlu dikumpulkan berbagai data 

yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan produk yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut. Pengumpulan data merupakan salah satu rangkaian 

penting dalam melaksanakan penelitian (Ainin 2013:121). Pengumpulan data 

dilakukan sesuai dengan karakteristik data yang akan dikumpulkan (Pusat 

Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan 2008:14). 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, 

angket dan tes untuk mengumpulkan data pada penelitian pengembangan 
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gameedukasi untuk  meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas 

VIII MTs.Data yang dikumpulkan meliputi data kebutuhan guru terkait media 

pembelajaran baik yang telah ada maupun yang diinginkan, materi keterampilan 

menulis bahasa Arab kelas VIII MTs, dan silabus bahasa Arab kelas VIII MTs. 

 

3.2.3. Desain Produk 

Sugiyono (2014:412-413) menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan 

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

produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D diharapkan dapat meningkatkan 

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

relevan dengan kebutuhan. Produk-produk pendidikan misalnya kurikulum yang 

spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media 

pemdidikan, buku ajar, modul, kompetensi tenaga kependidikan, system evaluasi, 

model uji kompetensi, penataan ruang kelas untuk model pembelajaran tertentu, 

dan lain-lain. 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian dan pengembangan adalah desain 

produk baru, yang lengkap dengan spesifikasinya. Dalam mengembangkan 

produk perlu adanya desain, proses desain pengembangan software pembelajaran 

meliputi dua aspek desain, yaitu aspek model ID (Instructional Design atau 

desain instruksional) dan aspek isi pengajaran yang akan diberikan (Munir 

2009:197). Dalam pembuatan produk media pembelajaran berbasis game edukasi 

ini digunakan program Adobe Flash CS5, Adobe Photoshop CS2, Corel Draw 

CS2 dan program GameMaker.  
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Proses perancangan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis 

game edukasi ini meliputi pembuatan: 

a. Tujuan 

Tujuan pengembangan media pembelajaran berbasis game edukasi adalah 

untuk meningkatkan kemampuan menulis bahasa Arab kelas VIII MTs 

b. Isi/kurikulum 

Isi media disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku untuk mata pelajaran 

bahasa Arab MTs kelas VIII. 

c. Storyboard 

Storyboard merupakan gambaran sketsa desain tampilan yang akan dibuat pada 

media serta fungsi-fungsi di dalamnya. 

d. Interface 

Interface dalam hal ini adalah antar muka atau tampilan media pembelajaran 

berbasis gameedukasi yang dikembangkan. 

 

3.2.4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

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

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

validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum 

fakta lapangan. 

Validasi desain dilakukan dengan cara pengisian angket oleh para pakar 

atau ahli. Pakar atau tenaga ahli yang akan melakukan validasi produk ini adalah 

ahli media berbasis aplikasi game yaitu Haris Praba Aditya yang merupakan 
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Founder of ArCode Game Developer Indonesia, ahli materi dalam hal ini adalah 

dosen bahasa Arab Universitas Negeri Semarang yaitu Ahmad Miftahuddin, M.A. 

dan guru bahasa Arab di Kabupaten Tegal, yaitu Bapak Agus Salim, Bapak Chari 

Yogi Anwar, Bapak Agus Fakhruddin, Bapak Muslich, dan Ibu Khopidoh. Setiap 

pakar diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui 

kelemahan dan kekuatannya.  

 

3.2.5. Revisi Desain 

Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan desain media 

pembelajaran berbasis game edukasiyang valid. Revisi dilakukan bilamana desain 

belum mencapai tingakatan valid. Pihak yang berperan penting pada tahap ini 

adalah ahli materi dan ahli media yang menentukan apakah desain perlu direvisi 

ataukah sudah sesuai.Produk yang sudah divalidasi akan diperbaiki dengan cara 

menambahkan atau mengurangi materi yang terdapat di dalam game edukasi. 

Revisi dapat berupa tampilan dan fungsi game maupun kesesuaian antara materi 

dan kompetensi dasar yang hendak dicapai. Perbaikan desain akan dilakukan oleh 

peneliti yang sedang melakukan penelitian pengembangan produk ini. 

 

3.2.6. Ujicoba Produk 

Setelah produk dinilai layak oleh ahli materi dan ahli media maka 

selanjutnya dilakukan uji pengguna terbatas yaitu kepada siswa yang merupakan 

pengguna dari produk yang dikembangkan. Pengujian dilakukan dengan tujuan 

untuk mendapatkan informasi apakah produk baru tersebut lebih efektif dan 

efisien dibandingkan produk yang lama atau yang lain. Uji coba produk dapat 



60 
 

 
 

dilakukan dengan cara eksperimen yaitu membandingkan dengan keadaan 

sebelum dan sesudah memakai produk. Indikator efektivitas penggunaan produk 

baru adalah kecepatan peningkatan kemahiran menulis siswa pada pelajaran lebih 

tinggi, siswa bertambah kreatif dan hasil belajar meningkat. 

Eksperimen dapat dilakukan dengan cara mebandingkan dengan keadaan 

sebelum dan sesudah memakai produk baru (before-after). Dengan demikian 

model eksperimen pertama dan kedua dapat digambarkan seperti gambar dibawah 

ini(Sugiyono 2014:415). 

 

 

Gambar .3 2.Desain eksperimen (before-after). 𝐎𝟏 nilai sebelum treatment 

dan 𝐎𝟐 nilai sesudah treatment 

 

Berdasarkan gambar 3.2 tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai 

berikut. Eksperimen dilakukan dengan membandingkan hasil observasi O1 dan O2. 

O1 adalah nilai kecepatan pemahaan, kreatifitas dan hasil belajar sebelum diajar 

dengan produk baru, sedangkan O2adalah nilai kecepatan peningkatan 

keterampilan menulis siswa, kreatifitas dan hasil belajar murid setelah diajar 

dengan produk baru, efektivitas peningkatan keterampilan menulis dengan produk 

baru diukur dengan cara membandingkan antara nilai O2dengan O1. Bila 

nilai O2lebih besar dari pada O1, maka produk baru tersebut efektif digunakan 

untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Dengan terujinya produk yang 
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berupa produk baru tersebut, maka langkah-langkah pengujian produk untuk tahap 

terbatas ini dinyatakan selesai. 

3.2.7. Revisi Produk 

Setelah uji coba produk dan mengetahui hasilnya, maka perlu dilakukan 

revisi untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada produk yang 

dikembangkan. Revisi produk akan dilakukan dengan cara memperbaiki produk 

yang kurang tepat. Perbaikan produk ini akan dilakukan setelah pengujian 

efektifitas penggunaan produk baru masih belum efektif dibandingkan produk 

lama. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

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

tempat data untuk variabel melekat dan yang dipermasalahkan. Sesuai dengan 

fokus penelitian yaitu pengembangan game edukasi untuk meningkatkan 

kemampuan menulis bahasa Arab,  maka subjek penelitian dalam penelitian ini 

adalah siswa MTs Negeri Slawi kelas VIII FDS 2 yang berjumlah 7siswa laki-laki 

dan 23 siswa perempuan dengan jumlah keseluruhan 30 siswa, 1 guru bahasa 

Arab MTs Negeri Satu Atap Pecabean, 1 guru bahasa Arab MTs Baitunnur Al 

Maktubiyah Kalisoka, 1 guru bahasa Arab SMP Al Irsyad kota Tegal, dan 2 guru 

bahasa Arab MTs Negeri Slawi, serta 2 orang ahli yaitu Haris Praba Aditya ahli 

media berbasis rekayasa perangkat lunak Universitas Dian Nuswantoro Semarang 

dan Ahmad Miftahuddin, M.A. ahli materi dan pembelajaran bahasa Arab 

Universitas Negeri Semarang yang memberikan penilaian maupun masukan 

terhadap prototipe media. 
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Pemilihan subjek penelitian jatuh pada MTs Negeri Slawi dikarenakan 

sekolah ini menjadi sekolah percontohan di kabupaten Tegal. Sedangkan 

pemilihan kelas untuk ujicoba terbatas adalah kelas VIII FDS 2 (Full Day School) 

dilakukan dengan sistem random oleh bagian kurikulum MTs Negeri Slawi. 

Penambahan subjek dengan melibatkan guru bahasa Arab Arab MTs Negeri Satu 

Atap Pecabean, MTs Baitunnur Al Maktubiyah Kalisoka, dan SMP Al Irsyad kota 

Tegal dilakukan agar analisis kebutuhan terhadap media ini lebih valid mengingat 

jumlah guru bahasa Arab MTs Negeri Slawi terbatas. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh atau 

mengumpulkan data (Hamidi 2000:140). Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes. 

 

3.4.1. Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur kemahiran, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau 

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

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

yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari 

sesuatu. Tes prestasi diberikan sesudah orang yang dimaksud mempelajari hal-hal 

sesuai dengan yang akan diteskan(Arikunto 2010:194). Seperti dalam penelitian 

ini yaitu siswa belajar materi kitabah. Dalam metode tes, peneliti menggunakan 
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instrumen berupa tes atau soal-soal tes. Soal tes terdiri atas banyak butir tes (item) 

yang masing-masing mengukur satu jenis variabel. 

Tabel 3.1 Contoh soal untuk mengukur hasil belajar siswa 

Nilai Contoh soal 

100 

 رَت ِّْب الَكالَِّمات لَِّتُكوَن ُُجَلًة مفِّْيَدًة !
 ِإَلَّ  –ََتَْمَع  –الصََّحاِفيَُّة  -اأْلَْخَباَر  -اجْلَِدْيَدَة  -َلْن  .١

Dan seterusnya sampai dengan soal nomor 5 

ْم َما َيَِْتِّ إََِّل  ْيَحةِّ !تَ ْرجِّ  اللَُّغةِّ الَعَربَِّيةِّ الصَّحِّ
٦. Para siswa pergi ke sekolah untuk belajar berbagai pelajaran 

Dan seterusnya sampai dengan soal nomor 10 

!  اِّْجَعلِّ اْلَكلَِّماتِّ اْْلتَِّيَة ُُجَْلًة ُمفِّْيَدًة بِّتَ رْكِّْيبِّ الفِّْعلِّ املَُضارِّعِّ + َأْن/َلْن/لِّ

حُ  .۱۱  الَفالَّ
Dan seterusnya sampai dengan soal nomor 15 

 

3.4.2. Non-Tes 

Teknik non-tes meliputi wawancara, angket, dan observasi. 

 

3.4.2.1 Wawancara 

Hamidi (2000:140) menyatakan bahwa wawancara dapat dilakukan  

apabila peneliti menginginkan data berupa cerita rinci dan bahasa hasil konstruksi 

dari para responden. Wawancara merupakan tanya jawab yang berkaitan dengan 

variabel penelitian. Pelaksanaan wawancara menggunakan jenis pertanyaan 

terpimpin, yaitu pewawancara sudah menguasai bahan atau data yang akan 
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ditanyakan dan membutuhkan jawaban yang panjang dari nara sumber. Sasaran 

wawancara adalah guru mata pelajaran bahasa Arab dan siswa SMP kelas VIII 

dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan guru dan siswa akan media 

pembelajaran untuk keterampilan menulis bahasa Arab. 

 

3.4.2.2 Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden.Sedangkan menurut Hamidi (2000:140) 

angket adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan daftar pertanyaan 

dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Angket kebutuhan media pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran 

manulis akan digunakan dalam memperoleh data sebagai bahan pengembangan 

media pembelajaran untuk kemahiran menulis siswa. Metode angket ini ditujukan 

kepada pendidik dan siswa. Melalui angket ini, peneliti akan memperoleh data 

mengenai analisis kebutuhan pendidik dan siswa terhadap game edukasi. 

Untuk menghitung prosentase kebutuhan terhadap media dilakukan 

dengan rumus: 

P =   
f

n
 x 100%  

Keterangan: 

P = Prosentase 

F = frekuensi dari setiap jawaban angket 

n = jumlah responden 

 

Selain itu, ada juga angket yang digunakan untuk validasi desain terdiri 

dari dua bagian, yaitu kolom check list meliputi daftar penilaian dan skala 
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penilaiannya serta lembar komentar, tanggapan, kritik, dan saran dari validator. 

Skala pengukuran pada angket validasi produk pengembangan menggunakan 

skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang. 

Variabel penelitian yang diukur dengan skala Likert dijabarkan menjadi 

indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak penyusun item-item 

instrumen, bisa berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Jawaban dari setiap item 

instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban diberi 

skor (Sugiyono 2014:134-135). Kriteria dari masing-masing skala penilaian 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Interpretasi skala 

 

Skala Interpretasi 

4 sangat tepat/sangat menarik/sangat layak/sangat sesuai 

3 tepat/menarik/layak/sesuai 

2 tidak tepat/tidak menarik/tidak layak/tidak sesuai 

1 
Sangat tidak tepat/sangat tidak menarik/sangat tidak 

layak/sangat tidak sesuai 
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3.4.2.3 Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data 

dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek 

penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran 

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

Observasi pada penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan sikap 

siswa yang meliputi kecepatan pemahaman, kreativitas, dan hasil belajar siswa. 

Observasi ditunjukkan melalaui lembar angket yang diisi oleh siswa setelah 

pembelajaran menggunakan media lama dan pembelajaran dengan menggunakan 

media baru. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:184), instrumen penelitian adalan suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun untuk mengukur 

fnomena social yang diamati secara spesifik. Semua fenomena tersebut 

dinamakan variable penelitian. Jadi instrument penelitian merupakan alat bantu 

yang digunakan pada waktu peneliti mengumpulkan data. 

Kualitas instrumen sangat menentukan data yang terkumpul. Instrumen 

yang baik adalah instrumen yang memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. 

untuk mendapatkan instrumen yang memiliki validitas isi yang baik, maka 

peneliti melakukan kegiatan dengan menganalisis dokumen atau pra survei. 

Instrumen penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini berkaitan dengan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan pada masing-masing tahap penelitian, 

yaitu: tes tertulis, wawancara, dan angket. 



67 
 

 
 

3.5.1. Instrumen Tes 

Instrumen tes pada penelitian ini menggunakan tes tertulis untuk 

mengukur tingkat kompetensi siswa sebelum dan sesudah diterapkannya 

pembelajaran dengan media gameedukasi. Tes yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tes yang disusun peneliti. Pertimbangan penyusunan tes seperti ini 

didasarkan pada asumsi bahwa tes prestasi belajar yang dibuat sendiri (bukan 

merupakan tes standar) dapat lebih efektif mengungkapkan keberhasilan program 

pembelajaran.Selain itu tes untuk mengukur kemampuan siswa mempunyai 

kriteria penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria penilaian tes siswa 

No. Aspek 

penilaian 

Deskripsi Kriteria Skor 

 a. Ejaan sangat benar, jelas dan mudah dibaca 3 هجاء .1

b. Ejaan benar, jelas dan mudah dibaca 2 

c. Ejaan cukup benar, jelas dan mudah dibaca 2 

d. Ejaan kurang benar, jelas dan mudah dibaca 0 

 a. Tanda baca sangat lengkap dengan kalimat 3 ترقيم .2

b. Tanda baca lengkap dengan kalimat 2 

c. Tanda baca cukup lengkap dengan kalimat 1 

d. Tanda baca kurang lengkap dengan kalimat 0 

 a. Penulisan kalimat sangat sesuai dengan kaidah  4 قواعد .3

b. Penulisan kalimat sesuai dengan kaidah  3 

c. Penulisan kalimat cukup sesuai dengan kaidah  2 

d. Penulisan kalimat tidak  sesuai dengan kaidah  1 
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3.5.2. Instrumen Non-Tes 

Instrumen non-tes dalam penelitian ini menggunakan pedoman 

wawancara, angket, dan observasi. 

 

3.5.2.1. Instrumen Wawancara 

Instrumen wawancara adalah daftar pertanyaan yang nantinya akan 

ditanyakan kepada pendidik dan siswa mengenai pembelajaran yang selama ini 

diterapkan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang menghendaki 

jawaban terbuka. Karena itu untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan 

wawancara tersebut dibuat pedoman wawancara dengan menentukan pertanyaan-

pertanyaan yang sesusi dengan topik masalah. 

Kisi-kisi yang digunakan dalam wawancara awal adalah: (1) 

pembelajaran menulis bahasa Arab. (2) kendala dalam pembelajaran menulis, (3) 

motivasi siswa dalam keterampilan menulis, (4) media pendukung pembelajaran 

menulis, (5) ketertarikan siswa dengan game komputer dan online, (6) game 

sebagai media pembelajaran, dan (7) jenis game yang dapat dikembangkan 

sebagai media pembelajaran. 

 

3.5.2.2. Instrumen Angket 

Peneliti memanfaatkan angket yang digunakan pada studi pendahuluan, 

uji coba terbatas, dan validasi. Jenis angket pada studi pendahuluan adalah jenis  

angket campuran antara angket tertutup dan terbuka karena peneliti menyediakan 

pilihan jawaban yang dapat dipilih responden dan menghendaki responden untuk 

memberikan jawaban lain yang tidak terdapat pada pilihan jawaban. Sedangkan 
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angket pada uji coba terbatas dan validasi adalah jenis angket tertutup berskala 1-

4 karena responden hanya dapat memilih pilihan jawaban yang disediakan oleh 

peneliti. Secara spesifik berbagai jenis instrumen tersebut memiliki perbedaan 

dalam tujuan yang ingin dicapai. Pada studi pendahuluan, daftar pertanyaan yang 

digunakan bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta pembelajaran dan kebutuhan 

terhadap media. 

Daftar pertanyaan yang digunakan pada uji coba terbatas, dan validasi 

bertujuan untuk mengungkap apakah desain model telah diterapkan dengan baik. 

Para responden akan memberi angka penilaian pada setiap butir angket 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu jenis data yang dikumpulkan 

adalah data kualitatif berupa uraian saran dan masukan tertulis oleh responden 

sebagai data tambahan. 

Pertama adalah instrumen untuk analisis kebutuhan terhadap media 

keterampilan menulis berbasis Adobe Flash CS5. Angket ini ditunjukkan kepada 

guru dan siswa. Dengan angket ini, peneliti akan memperoleh data kebutuhan 

media pembelajaran berupa gameedukasi untuk meningkatkan pembelajaran 

menulis bahasa Arab, harapan siswa terhadap pengembangan media pembelajaran 

bahasa Arab, dan analisis guru dan siswa terhadap media gameedukasi berbasis 

Adobe Flash CS5. 

Kisi-kisi angket analisis kebutuhan meliputi: (1) kebutuhan media game 

untuk pembelajaran menulis, (2) tampilan warna media bervariasi, (3) ilustrasi 

gambar untuk pemahaman kosakata, (4) tampilan atau visual media yang menarik, 

(5) ilustrasi musik pengantar game, dan (6) bahasa dalam media. 
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Kedua adalah instrumen untuk penilaian aspek rekayasa perangkat lunak 

meliputi: (1) Maintainable (dapat dipelihara/dikelola dengan mudah), (2) 

Usability (mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasian), (3) 

Kompabilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi atau dijalankan di berbagai 

hardware atau software yang ada), (4) Kejelasan dan kelengkapan dokumentasi 

program media (petunjuk instalasi, trouble shooting dan desain program), dan (5) 

Reusable (sebagian atau seluruh media pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali 

untuk mengembangkan media pembelajaran lain). 

Ketiga adalah instrumen untuk penilaian aspek komunikasi audio visual 

meliputi: (1) Komunikatif (sesuai dengan pesan dan dapat diterima dengan 

keinginan sasaran), (2) Kreatif dalam ide dan penuangan gagasan, (3) Sederhana 

dan memikat, (4) Interaktivitas, (5) Pemberian motivasi belajar, (6) Audio (narasi, 

sound effect, backsound, music), (7) Visual (layout design, tipografi, warna), dan 

(8) Media bergerak animasi. 

Keempat adalah instrumen untuk aspek materi meliputi: (1) kelayakan 

isi, (2) kelayakan penyajian, (3) kelayakan aspek konntekstual, dan (4) kelayakan 

bahasa. 

3.5.2.3. Instrumen Observasi 

Observasi menggunakan angket yang diisi siswa setelah pembelajaran 

berlangsung baik penggunaan produk lama maupun produk baru untuk melihat 

perbandingan keduanya. Kisi-kisinya adalah: (1) kecepatan pemahaman, (2) 

kreatifitas, dan (3) hasil belajar siswa. 
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3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji keabsahan data berkaitan dengan validitas dan reliabilitas suatu 

instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam sebuah penelitian. Validitas 

merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono 2014:363). Sedangkan 

reliabilitas berkaitan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data, suatu data 

dinyatakan reliabel apabila penelitian pada objek yang sama mendapatkan data 

yang konsisten atau sama (Sugiyono 2014:364). 

3.6.1. Tes 

Instrumen yang digunakan menggunakan teknik tes yaitu soal-soal yang 

diberikan kepada siswa pada tahap eksperimen dapat diuji dengan validitas. 

Validitas instrumen menujukkan bahwa hasil dari suatu pengukuran 

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

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

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

penganalisisan, penelusuran, atau pengujian terhadap isi tes itu sendiri sebagai alat 

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

hasil belajar, dapat mewakili secara representatif terhadap keseluruhan materi atau 

bahan pelajaran yang seharusnya diteskan (Sudijono 2008:164). Untuk instrumen 

yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan 

(Sudijono 2008:182). 
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3.6.2. Non-Tes 

Data dinyatakan valid pada penelitian kualitatif apabila tidak ada 

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

keabsahan data dalam penelitian kualitatif  meliputi uji kredibilitas, uji 

transferability, uji dependability, uji confirmability (Sugiyono 2014:367). 

Penelitian ini menggunakan jenis uji kredibilitas yang terdiri atas 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, trianggulasi, dislusi dengan 

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

digunakan dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi. 

Triangulasi adalah penggabungan dua cara atau lebih dalam 

mengumpulkan data tentang perilaku dari subjek penelitian (Setiyadi 2006:246). 

Sedangkan menurut Mukhtar (2013:137) mengungkapkan bahwa triangulasi 

merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data (memeriksa 

keabsahan data atau verifikasi data), atau dengan istilah lain dikenal dengan 

“trustworthiness” dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada di luar data 

tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain triangulasi adalah proses 

melakukan pengujian kebenaran data.Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas 

ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan waktu (Sugiyono 2014:372). 

Menurut Norman K. Denkin (dalam http://mudjiarahardjo.comdiakses 9 

Desember 2014) triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1)  triangulasi metode, (2) 

triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) 

http://mudjiarahardjo.com/
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triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan dan menggabungkan tiga triangulasi yaitu triangulasi metode, 

triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. 

Peneliti menggunakan trianggulasi metode atau trianggulasi 

teknik.Triangulasi metode atau teknik adalah menguji keabsahan data dilakukan 

dengan cara mengecek pada sumber yang sama tapi menggunakan teknik yang 

berbeda (Siregar 2010:218). Trianggulasi teknik digunakan untuk menguji 

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek hasil data berupa hasil 

wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono 2014:373). Hasil data 

tersebut harus memperoleh hasil yang sama agar data dinyatakan valid. 

Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan 

metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran 

informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, 

peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. 

Peneliti juga bisa menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk 

mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan 

yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai 

perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran 

(http://mudjiarahardjo.comdiakses 9 Desember 2014). 

  

http://mudjiarahardjo.com/
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3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data, peneliti akan melakukan analisis terkait data-

data tes dan non-tes. 

3.7.1. Tes 

Analisis tes akan dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 

 

3.7.1.1. Mengolah hasil pretest dan posttest  

Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam pengolahan data hasil tes 

adalah sebagai berikut :  

a) Memeriksa Hasil Tes  

Peneliti memberikan dua buah tes kepada responden, yaitu pretest dan 

posttest. Pretest adalah tes yang dilakukan sebelum responden mempelajari media 

game edukasi dan posttest adalah tes yang dilakukan setelah responden 

mempelajari game edukasi. Hasil dari pretest maupun posttest yang sudah diisi 

oleh siswa kemudian diperiksa jawabannya oleh peneliti sehingga tidak akan 

terjadi adanya kecurangan pada hasil tes. Setelah perhitungan selesai, maka hasil 

dari perhitungan itu adalah nilai yang diperoleh oleh masing-masing responden. 

b) Membandingkan hasil posttest dan pretest 

Langkah selanjutnya adalah membandingkan kedua hasil tes, antara 

penggunaan produk lama dengan produk baru. 
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Tabel 3.4 Instrumen perbandingan produk lama dan produk baru dengan 

menggunakan nilai tes 

Penggunaan produk 

lama 
Butir soal 

Penggunaan produk 

baru 

Nilai dalam persen  1 Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen 2 Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen 3 Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen 
Dan seterusnya sampai 

dengan 15 soal 
Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Rata-rata Nilai dalam persen 

 

 

Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dengan produk 

baru, perlu diuji secara statistic dengan t-test berkorelasi (related). Menurut 

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

𝑡 =  √
𝑟2  (𝑁 − 1)

(1 −  𝑟2
 

Keterangan: 

N : banyaknya subjek peserta tes 

r : korelasi antara data dua kelompok 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih 

dulu korelasi nilai efektifitas produk lama dan baru dengan rumus t product 

moment(Sugiyono2013:128). 
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r =        ∑ 𝑋𝑌   

 √(∑𝑋2)(Ʃ𝑌2) 

 

Keterangan:  

r = Korelasi     

X= Rata-rata nilai pretest  

Y= Rata-rata nilai posttest 

3.7.2. Non-Tes 

Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam pengolahan data hasil tes 

adalah sebagai berikut : 

 

3.7.2.1. Mengolah hasil wawancara 

Teknik analisis data untuk wawancara adalah dengan cara kualitatif, 

yaitu mendiskripsikan hasil wawancara ke dalam sebuah paragraph untuk 

menggambarkan apa yang telah disampaikan guru dalam wawancara tentang 

keadaan kegiatan pembelajaran bahasa Arab sebelum menggunakan produk baru 

pada pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab berbasis Adobe Flash CS5. 

 

3.7.2.2. Mengolah hasil angket 

Setelah media dibagikan kepada responden, selanjutnya peneliti 

membagikan dua angket. Angket yang pertama adalah angket mengenai tampilan 

media, sedangkan angket yang kedua adalah angket mengenai fungsi dan 

penggunaan media. Dalam penghitungan angket, peneliti menggunakan skala 

Likert untuk menyimpulkan hasil penelitian. 
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Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam mengolah data 

hasil kuisioner, yaitu sebagai berikut: 

a) Memeriksa tanggapan responden 

Peneliti memberikan kuisioner pertanyaan menegenai tampilan dan 

penggunaan media untuk mengetahui penilaian responden terhadap media 

gameedukasi. 

b) Menghitung hasil tanggapan 

Setelah ssiwa menjawab seluruh angket, peneliti akan menghitung 

tanggapan tersebut mengguanakan pola skala Likert. Setelah nilai masing-masing 

responden telah dihitung, selanjutnya akan dihitung nilai prosentase dari masing-

masing pertanyaan berdasarkan jawaban responden dengan menggunakan rumus: 

 

P =   
𝑓

𝑛
 𝑥 100%  

 

Keterangan: 

P = Prosentase 

F = frekuensi dari setiap jawaban angket 

n = jumlah responden 
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c) Menganalisis lembar uji validasi dari ahli 

Berikut adalah aspek dan skala penilaian pada prototipe media game 

edukasi berbasis Adobe Flash CS5. 

Tabel 3.5Aspek validasi desain produk oleh ahli 

Aspek Penilaian Skor Kategori 

a. Aspek perangkat lunak 

b. Aspek komunikasi 

c. Aspek visual 

d. Aspek audio 

e. Aspek kelayakan isi 

f. Aspek kelayakan sajian 

g. Aspek kontekstual 

h. Aspek kelayakan bahasa 

 

4 

 

sangat layak/sangat sesuai 

3 

 

layak/sesuai 

 

2 tidak layak/tidak sesuai 

1 Sangat tidak layak/sangat tidak sesuai 

 

 

Masing-masing aspek mengandung indikator dan butir penilaian 

tersendiri tetapi tetap menggunakan rentangan nilai yang dan patokan skor yang 

sama.Ahli juga mengisi lembar masukan dan penyataan akhir bahwa produk yang 

dinilai layak digunakan, atau layak digunakan tetapi dengan melakukan revisi 

terlebih dahulu sesuai dengan masukan yang ahli berikan.  

 

d) Membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru 

Pemberian nilai efektifitas produk lama dan baru berdasarkan kecepatan 

pemahaman terhadap peningkatan keterampilan, kreativitas dan hasil belajar 

menulis bahasa Arab. 

  



79 
 

 
 

Tabel 3.6 

Perbandingan produk media lama dan produk media baru 

 

Penggunaan Produk 

media lama (buku 

pelajaran) 

Aspek-aspek Kinerja 

Sistem 

Penggunaan Produk 

Baru 

Nilai dalam persen Peningkatan Kecepatan 

Keterampilan Menulis 

Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Kreativitas Siswa Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Hasil Belajar Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Rata-rata Nilai dalam persen 

 

Membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru tersebut, perlu 

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

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

𝑡 =  √
𝑟2  (𝑁 − 1)

(1 −  𝑟2
 

 

Keterangan: 

N : banyaknya subjek peserta tes 

r  : korelasi antara data dua kelompok 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih 

dulu korelasi nilai efektivitas produk lama dan baru, rata-rata, simpangan baku 

dan varians yang dikorelasikan adalah nilai total. Setelah didapatkan jumlah yang 

pasti dari setiap kuesioner, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari masing-

masing kuesioner tersebut. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

Hasil penelitian yang dipaparkan pada bab ini meliputi empat hal, yaitu: 

(1) hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap pengembangan media 

pembelajarangame edukasi berbasis Adobe Flash CS5 untuk keterampilan menulis 

bahasa Arab, (2) prototipe media pembelajaran game edukasi berbasis Adobe 

Flash CS5 yang sesuai dengan siswa, guru dan kurikulum., (3) analisis validitas 

guru dan ahli terhadap media pembelajaran game edukasi berbasis Adobe Flash 

CS5, dan (4) efektivitas media pembelajaran game edukasiberbasis Adobe Flash 

CS5 terhadap siswa. 

 

4.1. Hasil Analisis Kebutuhan Media Game Edukasi Berbasis Adobe Flash 

CS5untuk Keterampilan Menulis Bahasa Arab 

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam mengembangkan media 

game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 untuk meningkatkan keterampilan 

menulis bahasa Arab adalah menganalisis kebutuhan guru dan siswa terhadap 

media tersebut. Analisis kebutuhan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan 

melakukan wawancara langsung dengan guru mata pelajaran bahasa Arab dan 

membagikan angket analisis kebutuhan kepada guru dan siswa. 

Wawancara dilakukan peneliti kepada guru mata pelajaran bahasa Arab 

dilakukan untuk mendukung data pada analisis kebutuhan. Wawancara dilakukan 

kepada guru mata pelajaran bahasa Arab kelas VIII MTs Negeri Slawi, Tegal 

dengan tujuan mengetahui pendapat guru tentang pembelajaran bahasa Arab yang 
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selama ini berlangsung terutama sebelum menggunakan media pembelajaran 

dengan game edukasi. 

Pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII MTs Negeri Slawi diberlakukan 

selama 2 jam pelajaran atau 2x40 menit. Mata pelajaran bahasa Arab kelas VIII 

diampu oleh Ustadz Agus Salim. 

Kurikulum pembelajaran bahasa Arab kelas VIII masih menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) karena baru kelas VII yang sudah 

diberlakukan Kurikulum 2013. 

Buku utama yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab kelas VIII 

adalah buku dengan judul Fasih Berbahasa Arab 2 karya Darsono dan T. Ibrahim. 

Sebagai buku pendamping siswa digunakan LKS bahasa Arab karya Tim MGMP 

kabupaten dan kota Tegal. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

disesuaikan dengan buku ajar yang digunakan dan tetap mengikuti urutan empat 

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

Menurut pendapat guru pada umumnya siswa kurang antusias apabila 

pembelajaran kurang memanfaatkan media sehingga siswa mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal ini dikarenakan guru lebih menekankan 

pada pembelajaran konvensional. Guru hanya menggunakan metode pembelajaran 

gramatika-tarjamah, dan tidak pernah menggunakan media pembelajaran.  

Sebenarnya sekolah mempunyai fasilitas laboratorium bahasa, namum 

laboratorium tersebut hanya dimanfaatkan saat pembelajaran istima’ (menyimak) 

saja dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk keterampilan berbahasa yang 

lain seperti berbicara, membaca, dan menulis. 



82 
 

 
 

Guru juga menyatakan kalau sangat bagus apabila ada pengembangan 

media pembelajaran yang dapat memotivasi dan membantu siswa dalam 

memahami materi bahasa Arab khususnya pada keterampilan menulis. Sehingga 

langkah selanjutnya adalah analisis kebutuhan media terhadap guru dan siswa. 

Hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap pengembangan media 

pembelajaran keterampilan menulis game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 

melalui angket kebutuhan yang diberikan kepada 5 guru dan 30 siswa. 1 guru 

bahasa Arab MTs Negeri Satu Atap Pecabean, 1 guru bahasa Arab MTs Baitunnur 

Al Maktubiyah Kalisoka, 1 guru bahasa Arab SMP Al Irsyad Tegal, dan 2 guru 

bahasa Arab MTs Negeri Slawi. 30 siswa adalah siswa MTs Negeri Slawi kelas 

VIII FDS 2 (Full Day School) berdasarkan saran kurikulum MTs Negeri Slawi 

karena kelas tersebut terdiri dari siswa yang memiliki perbedaan kemampuan 

yang tidak terlalu signifikan. Penambahan subjek dengan melibatkan guru bahasa 

Arab Arab MTs Negeri Satu Atap Pecabean, MTs Baitunnur Al Maktubiyah 

Kalisoka, dan SMP Al Irsyad kota Tegal dilakukan agar analisis kebutuhan 

terhadap media ini lebih valid mengingat jumlah guru bahasa Arab MTs Negeri 

Slawi terbatas. 

Angket analisis kebutuhan guru dan siswa terdiri dari beberapa aspek 

yaitu (1) aspek isi dan materi media, (2) aspek visual media, dan (3) aspek 

pendukung media. 

4.1.1. Aspek isi dan meteri media 

Aspek isi dan materi media meliputi urgensi pengembangan media game 

edukasi, jenis game, desain game, durasi game, menu-menu dalam game, tema 
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materi pembelajaran, jumlah level pada evaluasi, jumlah soal, urgensi pengenalan 

mufrodat, dan bahasa yang digunakan dalam game. 

Tabel 4.1 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 1 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

1 Pengembangan media aplikasi 

game untuk meningkatkan 

keterampilan menulis bahasa 

Arab 

Sangat perlu 3 60 19 63.3 

Perlu 2 40 11 36.7 

Tidak perlu 0 0 0 0 

Kurang tahu 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru dan 

30 siswa yang menjadi responden, 3 guru atau 60% guru dan 19 siswa atau 63.3% 

siswa menyatakan sangat perlu dengan adanya pengembangan media aplikasi 

geme untuk meningkatkan keterampilan menulis. Sedangkan 2 guru atau 40% 

guru dan 11 siswa atau 36.7% siswa lainnya menyatakan perlu. Pernyataan ini 

menunjukkan bahwa perlu adanya pengembangan media baru berbasis game yang 

dapat memudahkan dalam pemahaman materi menulis bahasa Arab 

Tabel 4.2 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 2 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

 

No Aspek Pilihan Jawaban Guru (%) Siswa (%) 

2 Jenis game Aksi 0 0 1 3.33 

Petualangan 0 0 3 10 

Puzzle 3 60 24 80 

Permainan kata 2 40 0 0 

Football 0 0 2 6.67 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru dan 

30 siswa yang menjadi responden, 1 atau 3.33% siswa memilih jenis desain game 

aksi dan 3 atau 10% siswa memilih game petualangan. Sedangkan, 3 atau 60% 

guru dan 24 atau 80% siswa lebih memilih puzzle. Dua guru yang lainnya atau 

49% guru memilih permainan kata sebagai jenis game yang paling cocok untuk 

pembelajaran. Namun, ada 2 atau 6.67% siswa yang mengajukan jenis lain yaitu 

football game(sepak bola) sebagai jenis game yang diinginkan. Pernyataan ini 

menunjukkan bahwa mayoritas jenis game yang diinginkan adalah puzzle dan 

yang kedua adalah permainan kata sehingga memungkinkan untuk keduanya 

digabungkan menjadi jenis game edukasi. 

 

Tabel 4.3 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 3 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

3 Jenis desain game Install 3 60 24 80 

Online 2 40 1 3.33 

Mobile 0 0 5 16.7 

Kurang tahu 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru dan 

30 siswa yang menjadi responden, 3 atau 60% guru dan 24 atau 80% siswa 

memilih install gameyaitu berupa aplikasi atau software yang terpasang di 

komputer. Sedangkan, 2 atau 40% guru dan 1 atau 3.33% siswa memilih online 

game sebagai desain yang paling cocok. Online gamedimainkan melalui komputer 
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dengan adanya koneksi internet. Selain itu, 5 atau 16.7% siswa lainnya memilih 

mobile gamesehingga dapat dimainkan melalui perangkat smartphone. Pernyataan 

ini menunjukkan bahwa mayoritas memilih install game yang memungkinkan 

game edukasi dapat dimainkan bahkan tanpa adanya koneksi internet.  

 

Tabel 4.4 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 4 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

4 Durasi game 2-5 menit 0 0 0 0 

5-10 menit 3 60 4 13.3 

10-15 menit 2 40 2 6.67 

15-20 menit 0 0 24 80 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru dan 

30 siswa yang menjadi responden, 3 atau 60% guru dan 4 atau 13.3% siswa 

memilih durasi game yang paling sesuai adalah 5-10 menit untuk satu tema 

permainan. Sedangkan 2 tu 40% guru dan 2 atau 6.67% siswa memilih durasi 10-

15 menit. Sisanya, 24 atau 80% siswa memilih waktu 15-20 menit sebagai waktu 

yang paling ideal. Namun, dalam rancangan pembuatannya durasi game 

disesuaikan dengan alokasi waktu pembelajaran sehingga siswa tetap dapat 

menerima materi dan permainan dengan waktu yang sesuai. 

  



86 
 

 
 

Tabel 4.5 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 5 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

No Aspek Pilihan Jawaban Guru (%) Siswa (%) 

5 Elemen game yang 

perlu ditampilkan 

SK dan KD 3 60 24 80 

Bahan Bacaan 4 80 24 80 

Tata Bahasa 2 40 25 83.3 

Evaluasi/gameplay 2 40 29 96.7 

Kosakata 4 80 26 76.7 

 

Pada pertanyaan ini responden bolah memilih lebih dari 2 pilihan 

jawaban. Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru 

dan 30 siswa yang menjadi responden, 3 atau 60% guru dan 24 atau 80% siswa 

memilih SK dan KD perlu dijadikan sebagai elemen utama dalam game edukasi. 4 

atau 80% guru dan 24 atau 80% siswa memilih bahan bacaan juga perlu perlu 

menjadi elemen game ini. Selanjutnya 2 atau 40% guru dan 25 atau 83.3% siswa 

memilih tata bahasa juga perlu. Selanjutnya elemen game yang menjadi inti dari 

game ini yaitu evaluasi/game play 2 atau 40% guru dan 29 96.7% siswa 

memilihnya menjadi elemen utama game. Sedangkan 4 atau 80% guru dan 26 atau 

76.7% siswa memilih kosakata juga perlu menjadi elemen game yang akan 

ditampilkan. Berdasarkan pernyataan tersebut kelima elemen tersebut memang 

perlu menjadi elemen utama game. Rancangan game ini juga akan memuat kelima 

elemen yaitu SK dan KD, bahan bacaan, evaluasi, kosakata dan tata bahasa. 
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Tabel 4.6 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 6 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

No Aspek Pilihan Jawaban Guru (%) Siswa (%) 

6 Tema dalam 

permainan 
 80 24 60 3 اهلَِّوايَة

 83.3 25 60 3 املِّْهَنة

ْ البَ ْيتِّ  ْ ِفِّ َطِتِّ  96.7 29 60 3 اَْنشِّ

 76.7 23 20 1 ىضَ رْ مَ الْ ةُ ادَ يَ عِّ 

 0 0 20 1 ةُ السَّاعَ 

 

Pada pertanyaan ini, responden dapat memilih lebih dari satu jawaban. 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru dan 30 

siswa yang menjadi responden, 3 atau 60% guru dan 24 atau 80% siswa memilih 

 sebagai tema utama game. 3 atau 60% guru dan 25 atau 83.3% siswa الِهَوايَة

memilih الِمْهنَة. Selanjutnya 3 atau 60% guru dan 29 atau 96.7% siswa memilih 

 sebagai tema yang harus dimasukkan dalam game. 1 atau 20% guruاَْنِشَطتِْي فِْي البَْيتِ 

dan 23 atau 76.7% siswa juga memilih   اْلَمْرَضىِعيَادَة  sebagai tema yang cocok 

sedangkan ada 1 atau 20% guru yang menyarankan tema tambahan yaitu   السَّاَعة 

sebagai tema yang cocok. Pemilihan tema untuk game disesuaikan dengan 

kurikulum yang berlaku sehingga media game edukasi ini dapat bermanfaat untuk 

menunjang pembelajaran. 
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Tabel 4.7 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 7 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

7 Pengenalan mufrodat Sangat perlu 3 60 27 90 

Perlu 2 40 1 3.33 

Tidak perlu 0 0 2 6.67 

Kurang tahu 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru dan 

30 siswa yang menjadi responden, 3 atau 60% guru dan 29 atau 96.7% siswa 

menyatakan pengenalan mufrodat memang sangat perlu dalam game ini. 2 atau 

40% guru dan 1 atau 3.33% siswa memilih perlu dan 2 atau 6.67% siswa lainnya 

menyatakan tidak perlu. Berdasarkan pernyataan tersebut pengenalan mufrodat 

diperlukan untuk menunjang pembelajaran. 

 

Tabel 4.8 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 8 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

8 Jumlah level per tema 1 (satu) 0 0 2 6.67 

2 (dua) 1 20 0 0 

3 (tiga) 4 80 26 86.7 

4 (empat) 0 0 1 3.33 

> 4 0 0 1 3.33 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru dan 

30 siswa yang menjadi responden, 2 atau 6.67% siswa memilih hanya ada satu 
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level game saja. 1 atau 20% guru memilih 2 level game. Sedangkan 4 atau 80% 

guru dan 26 atau 86.7% siswa memilih sebaiknya ada 3 level dalam game 

tersebut. 1 atau 3.33% siswa memilih 4 level dan 1 atau 3.33% siswa lainnya 

memilih >4 level. Berdasarkan pernyataan tersebut mayoritas responden baik guru 

maupuan murid memilih jumlah level yang ideal adalah 3 level untuk masing-

masing tema. 

 

Tabel 4.9 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 9 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

9 Jumlah soal per level 4-6 soal 4 80 28 93.3 

7-9 soal 0 0 0 0 

10-12 soal 0 0 1 3.33 

>12 soal 1 20 1 3.33 

 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru dan 

30 siswa yang menjadi responden, 4 atau 80% guru dan 28 atau 93.3% siswa 

memilih jumlah soal ideal per level adalah 4-6 soal. 1 atau 3.33% siswa memilih 

10-12 soal dan 1 atau 20% guru lainnya memberikan alternatif pilihan >12 soal. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, mayoritas responden memilih jumlah soal ideal 

adalah 4-6 soal. Apabila jumlah level yang diinginkan adalah 3, maka soal 

keseluruhan pada satu tema berjumlah 12-18 soal. 
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Tabel 4.10 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 10 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

No Aspek Pilihan Jawaban Guru (%) Siswa (%) 

10 Bahasa yang 

digunakan dalam 

tampilan game. 

Arab 2 40 1 3.33 

Inggris 0 0 0 0 

Indonesia 0 0 0 0 

Indonesia Arab 3 60 27 90 

Bahasa Daerah 0 0 2 6.67 

 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru 

dan 30 siswa yang menjadi responden, 2 atau 40% guru dan 1 atau 3.33% siswa 

memilih bahasa Arab sebagai bahasa tampilan pada game. Sedangkan 3 atau 60% 

guru dan 27 atau 90% siswa memilih bahasa Arab-Indonesia dan 2 siswa lainnya 

memilih bahasa daerah sebagai bahasa pada tampilan game. Berdasarkan 

pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden memilih bahasa 

Arab-Indonesia sebagai bahasa pada tampilan game.  

 

4.1.2. Aspekvisual pada media 

aspek visual media meliputi jenis warna, ilustrasi gambar kosakata, jenis 

gambar, bentuk pointer, dan resolusi game. 

Tabel 4.11 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 11 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

No Aspek Pilihan Jawaban Guru (%) Siswa (%) 

11 Jenis warna  Komplementer 1 20 5 16.7 

Monokromatik 0 0 4 13.3 

Polikromatik 0 0 1 3.33 

Analogus 4 80 19 63.4 

Lainnya (hitam-biru) 0 0 1 3.33 
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Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru 

dan 30 siswa yang menjadi responden, 1 atau 20% guru dan 5 atau 16.7% siswa 

memilih warna komplementer sebagai warna desain game. 4 atau 13.3% siswa 

memilih warna monokromatik dan 1 atau 3.33% siswa memilih warna 

polikromatik. Namun, 4 atau 80% guru dan 19 atau 63.3% siswa memilih warna 

analogus sebagai warna desain game. Sedangan 1 atau 3.33% siswa lainnya 

memilih warna alternatif perpaduan antara biru dan hitam. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden memilih warna 

analogus yaitu gabungan warna-warna terdekat dalam cakram warna. 

 

Tabel 4.12 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 12 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

12 Ilustrasi gambar kosakata Sangat perlu 2 40 30 100 

Perlu 3 60 0 0 

Tidak perlu 0 0 0 0 

Kurang tahu 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru 

dan 30 siswa yang menjadi responden, 2 atau 40% guru dan 30 atau 100% siswa 

menyatakan bahwa ilustrasi gambar untuk kosakata memang sangat perlu dalam 

tampilan game. 3 atau 60% guru lainnya juga berpendapat bahwa ilustrasi gambar 

memang perlu. Sehingga dalam game ini akan disesuaikan ilustrasi gambar 

dengan makna kosakata yang ditampilkan. 
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Tabel 4.13 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 13 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

13 Jenis gambar Karikatur/kartun 3 60 29 96.7 

Manusia 0 0 0 0 

Objek 2 40 1 3.33 

Kurang tahu 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru 

dan 30 siswa yang menjadi responden, 3 atau 60% guru dan 29 atau 96.7% siswa 

memilih jenis gambar karikatur yang paling sesuai. 2 atau 40% guru dan 1 atau 

3.33% siswa lainnya memilih gambar objek. Dari pernyataan tersebut dapat 

diketahui bahwa mayoritas responden memilih gambar karikatur untuk mewakili 

sebuah makna kosakata. 

 

Tabel 4.14 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 14 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

No Aspek Pilihan Jawaban Guru (%) Siswa (%) 

14 Bentuk pointer Hand clicker 2 40 28 93.3 

Animation clicker 3 60 2 6.67 

Face clicker 0 0 0 0 

Kurang tahu 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru 

dan 30 siswa yang menjadi responden, 2 atau 40% guru dan 28 atau 93.3% siswa 

memilih hand clicker sebagai bentuk pointer yang paling baik. Namun, 3 atau 
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60% guru dan 2 atau 6.67 siswa lainnya memilih animation clicker sebagai bentuk 

pointer yang paling cocok. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat 

disimpulkan kalau mayoritas responden lebih menginginkan bentuk pointer hand 

clicker. 

 
Tabel 4.15 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 15 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

15 Resolusi game Tinggi 2 40 30 100 

Sedang 3 60 0 0 

Rendah 0 0 0 0 

Kurang tahu 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru 

dan 30 siswa yang menjadi responden, 2 atau 40% guru dan 30 atau 100% siswa 

memilih jenis resolusi tinggi. Sedangkan 3 atau 60% guru lainnya memilih 

resolusi sedang. Berdasarkan pernyataan tersebut, responden menginginkan 

resolusi tinggi untuk game dengan harapan ketika diaplikasikan dengan proyektor 

dan LCD tidak akan pecah gambarnya karena resolusi yang tinggi. 

 

4.1.3. Aspek audio pada media 

Aspek audio pada media game edukasi terdiri dari dua komponen atau 

aspek yang meliputi ilustrasi audio dan jenis audio yang terdapat pada navigasi. 
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Tabel 4.16 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 16 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

16 Ilustrasi audio Sangat perlu 1 20 27 90 

Perlu 4 80 3 10 

Tidak perlu 0 0 0 0 

Kurang tahu 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru 

dan 30 siswa yang menjadi responden, 1 atau 20% guru dan 27 atau 90% siswa 

memilih ilistrasi audio sangat perlu dalam sebuah game. Sedangkan 4 atau 80% 

guru dan 3 atau 10% siswa lainnya memilih perlu. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden menginginkan adanya ilustrasi audio sehingga rancangan game yang 

dibuat akan menjadikan ilistrasi audio sebagai salah satu unsur game edukasi. 

 

Tabel 4.17 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 17 angket 

kebutuhan guru dan siswa 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

17 Jenis audio Narasi 2 40 0 0 

Sound effect 3 60 12 40 

Back sound 0 0 18 60 

Kurang tahu 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 5 guru 

dan 30 siswa yang menjadi responden, 2 atau 40% guru memilih narasi sebagai 

jenis audio yang paling sesuai. Sedangkan 3 atau 60% guru dan 12 atau 40% 

siswa memilih sound effect. 12 atau 40% siswa lainnya memilih backsound 
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sebagai audio yang paling sesuai. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka audio 

yang paling cocok adalah sound effect. 

 

4.2. Prototipe Media Media Game Edukasi Berbasis Adobe Flash CS5untuk 

Keterampilan Menulis Bahasa Arab  

Berdasarkan analisis angket kebutuhan guru dan siswa, pembuatan media 

game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 dibuat sesuai dengan acuan dan 

pertimbangan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru tersebut. Meskipun dalam 

pembuatan media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 ini banyak 

penyesuaian dengan beberapa pertimbangan, namun hasil analisis angket 

kebutuhan tetap dijadikan sebagai acuan dalam pembuata media game edukasi 

berbasis Adobe Flash CS5 dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa maupun guru. 

Desain media gameedukasi berbasis Adobe Flash CS5 dibuat dengan 

menggunakan aplikasi bantuan Action Script 2.0Corel Draw CS2 dan Adobe 

Photoshop CS2 untuk membuat desain ilustrasi gambar, navigasi, layout dan 

gamecoding. Pembuatan desain melalui dua tahap sebelum divalidasi oleh ahli 

rekayasa perangkat lunak dan ahli materi. Desain pertama dibuat sebagai produk 

awal yang kemudian dikonsultasikan kepada pembimbing, ahli rekayasa 

perangkat lunak, dan ahli materi. Setelah mendapat beberapa masukan, desain 

produk awal direvisi. Hasil revisi produk awal adalah desain produk kedua yang 

akan diserahkan kepada ahli rekayasa perangkat lunak, ahli materi, dan guru 

bahasa Arab untuk divalidasi. 

Sedangkan tema yang ada pada game edukasi ini disesuaikan dengan 

kurikulum MTs kelas VIII. Game edukasi ini terdiri dari empat tema yaitu 
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عيادة  dan ,(aktifitas di rumah)ألنشطاة في البيت ,(hobi) الهواية ,(profesi)المهنة

 Namun, desain produk yang akan diuji .(menjenguk orang sakit)المرضى

keefektivannya adalah tema  المهنة(profesi) karena menyesuaikan dengan materi 

yang diajarkan di kelas pada saat uji efektivitas dilaksanakan. 

 

4.2.1. Desain Pertama Prototipe Media GameEdukasi berbasis Adobe Flash 

CS5 

Tampilan menu awal game edukasi terdiri dari (1) judul game, (2) menu 

“main” sebagai game play yang berisi permainan untuk menunjang pembelajaran, 

(3) menu profil yang berisi profil singkat peneliti sebagai pengembang media 

game edukasi, (4) menu SK-KD yang berisi tujuan pembelajaran yang ingin 

dicapai dengangame ini, (5) menu Materi berisi penjelasan tata bahasa, dan (6) 

menu Bacaan berisi bacaan. 

 

Gambar 4.1 Tampilan menu utama gameedukasi 

 

Tampilan game setalah masuk ke menu “main”. Menu ini berisi empat 

tema pembelajaran yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi 
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Dasar bahasa Arab kelas VIII MTs. Setiap tema terdiri dari 3 level permainan. 

Level pertama adalan mencocokkan gambar dengan kosakata yang tepat, 

sedangkan level kedua dan ketiga adalah merangkai kata-kata acak menjadi 

kalimat yang sempurna. Simbol “anak panah” yang ditandai tanda merah 

berfungsi sebagai navigasi untuk masuk ke tema yang lain. 

 

Gambar 4.2 Tampilan menu “main” atau game play 

 

Tampilan menu level 1 yaitu game mencocokkan gambar dengan 

kosakata yang tepat. Level ini terdiri dari 4 soal. Setiap pemain mempunyai 

kesempatan tiga kali salah dalam menjawab sebelum “game over” yang berarti 

permainan berakhir. 

 

Gambar 4.3 Tampilan level 1 game edukasi 
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Tampilan level 2 dan 3 yaitu game menyusun kata-kata acak menjadi 

kalimat yang sempurna sesuai dengan tata bahasa yang sedang dipelajari. Level 

ini terdiri dari 4 soal yang harus diselesaikan pemain. 

 

Gambar 4.4 Tampilan level 2 dan 3 game edukasi 

 

Tampilan menu Profil yang berisi profil singkat peneliti sebagai 

pengembang media. 

 

Gambar 4.5 Tampilan menu Profil game edukasi 
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Menu SK-KD berisi tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

terutama pada pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab. 

 

Gambar 4.6 Tampilan menu SK dan KD 

 

Menu Materi berisi penjelasan singkat mengenai Qowaid yang akan 

dipelajari siswa. Menu ini juga berisi tata bahasa untuk setiap 4 tema yang 

berbeda. Tanda anak panah ke kanan adalah navigasi untuk masuk ke tata bahasa 

tema lainnya. 

 

Gambar 4.7 Tampilan menu Materi game edukasi 
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Tampilan menu Bacaan berisi tentang bacaan yang dipelajari siswa untuk 

lebih memahami materi. Tanda anak panah ke kanan dan ke kiri adalah navigasi 

untuk menuju bacaan pada tema yang lain. 

 
 

Gambar 4.8 Tampilan menu Bacaan game edukasi 

 

 

Langkah selanjutnya setelah desain pertama selesai dibuat adalah 

melakukan bimbingan dan konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai 

tampialan game, ahli rekayasa perangkat lunak mengenai game coding, dan dosen 

bahasa Arab sebagai ahli materi mengenai penulisan dan tata bahasa yang benar. 

 

4.2.2. Desain Kedua Prototipe Media GameEdukasi berbasis Adobe Flash 

CS5 

Desain awal game edukasi yang dikonsultasikan kepada pembimbing, 

ahli rekayasa perangkat lunak dan ahli materi selanjutnya direvisi sesuai dengan 

saran-saran yang sudah diberikan oleh para ahli. Berdasarkan saran-saran tersebut, 

ada beberapa perbaikan baik dari dimensi visual game, coding, maupun penulisan 

kalimat. 
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Salah satu saran yang diberikan oleh ahli rekayasa perangkat lunak dan 

pembimbing bahwa gameedukasi ini masih kurang sistematis sehingga perlu ada 

perbaikan sistematika game. Sehingga peneliti sebagai pengembang media 

membuat sebuah flowchart untuk game edukasi ini, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Desain Flowchart game edukasi kedua  

 

Angka 1 sampai 4 adalah tema-tema yang ada pada gameedukasi ini. 

Pembuatan flowchart bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan sistematika 

game edukasi agar lebih terperinci. Selanjutnya peneliti melakukan perbaikan 

pada game edukasi. 

Gambar di bawah ini adalah tampilan halaman utama setelah perbaikan 

desain tahap pertama.  

Halaman judul 

Menu utama 

SK-KD kosakata bacaan Tata bahasa evaluasi profil 

2 

1 

3 

4 

2 

1 

3 

4 

2 

1 

3 

4 
2 

1 

3 

4 

petunjuk Game 

play 
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Gambar 4.9 Tampilan desain kedua halaman utama/sampul gameedukasi  

 

Pembimbing dan ahli rekayasa perangkat lunak juga memberikan 

masukan bahwa perlu adanya petunjuk aplikasi sebelum pengguna game edukasi 

memulai menggunakan game ini sehingga pengguna dapat benar-benar 

memahami cara penggunaan game ini. Setelah pengguna membaca petunjuk 

aplikasi secara keseluruhan, pengguna dapat meng-klik navigasi “mulai” untuk 

memulai penggunaan mediagame edukasi. 

 

Gambar 4.10 Tampilan desain kedua petunjuk aplikasigame edukasi scene 1 
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Sedangkan gambar di bawah ini adalah tampilan desain petunjuk aplikasi 

scene 2. Pada tampilan scene 2 ini terdapat navigasi “mulai” untuk memulai 

menggunakan media game edukasi. 

 

Gambar 4.11 Tampilan desain kedua petunjuk aplikasigame edukasi 

 

Tampilan halaman menu utama juga mengalami perubahan karena 

kurang sistematis. Sehingga penempatan menu-menu dalamgame disusun sesuai 

dengan gambar tampilan di bawah ini mulai dari menu SK-KD, Kosakata, 

Bacaan, Materi, Evaluasi, dan profil. 

 

Gambar 4.12 Tampilan desain kedua halaman menu utamagame edukasi   
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Tampilan menu SK-KD setelah perbaikan desain. Perbaikan dilakukan 

karena adanya kesalahan penulisan berbahasa Arab. 

 

Gambar 4.13 Tampilan desain kedua menu SK-KD 

 

Menu kosakata juga mengalami perubahan tampilan supaya lebih 

sistematis sehingga pengguna game tidak perlu menggunakan navigasi kanan 

maupun navigasi kiri. Penggunaan game akan lebih praktis karena penggunagame 

dapat menampilkan halaman kosakata dengan meng-klik navigasi sesuai jugul 

tema yang dikehendaki. 

 

Gambar 4.14 Tampilan desain kedua menu kosakata game edukasi 
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Gambar di bawah ini adalah tampilan kosakata pada game edukasi yang 

dapat membantu siswa memahami materi. 

 

Gambar 4.15 Tampilan halaman kosakata 

 

Tampilan bacaan juga terdapat perubahan karena ada beberapa kesalahan 

penulisan berbahasa Arab. 

 

Gambar 4.16 Tampilan desain kedua bacaan berbahasa Arab 
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Tampilan tata bahasa padagame edukasi diperbaiki karena terdapat 

kesalahan penulisan dan tanda baca. 

 

Gambar 4.17 Tampilan desain kedua menu Tata Bahasagame 

edukasi 

 

Menu selanjutnya adalah menu evaluasi atau yag sebelumnya bernama 

menu “main/game play”. Tampilan menu ini mengalamai perbaikan desain karena 

berdasarkan saran pembimbing dan ahli rekayasa perangkat lunak bahwa perlu 

adanya petunjuk permainan yang ditempatkan sebelum pengguna memulai 

evaluasi. 
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Gambar 4.18 Tampilan desain kedua menu evaluasi game edukasi 

Gambar di bawah ini adalah tampilan petunjuk permainan untuk 

membantu pengguna memahami peraturan permainan pada evaluasigame edukasi 

ini. 

 

Gambar 4.19 Tampilan petunjuk permainan scene 1 

 

Sedangkan gambar berikut adalah tampilan menu petunjuk permainan 

scene 2. Pada tampilan ini juga terdapat navigasi “mulai” untuk memulai 

permainan. 
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Gambar 4.20 Desain kedua tampilan pengantar evaluasi game 

Menu evaluasi terdiri dari 4 soal pada setiap level. Level pertama adalah 

mencocokkan gambar dengan kosakata yang sesuai. Level kedua dan ketiga 

adalah menyusun kata acak menjadi kalimat sempurna sesuai dengan kaidah tata 

bahasa yang dipelajari. Berikut adalah tampilan menu evaluasi: 

 

Gambar 4.21 tampilan desain evaluasigame edukasi level 1 
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Gambar di bawah ini adalah tampilan desain evaluasi game level 2. Pada 

level ini terdapat 4 pertanyaan yang harus diselesaikan. 

 

Gambar 4.22 tampilan desain evaluasi gameedukasi level 2 

Gambar di bawah ini adalah tampilan evaluasi game level 2. Pada 

gambar ini terdapat 4 pertanyaan yang sudah diselesaikan. 

 

Gambar 4.23 Tampilan evaluasi game edukasi level 2 setelah selesai 

dimainkan 
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Menu selanjutnya adalah menu Profil ayng berisi profil singkat peneliti 

sebagai pengembang media. 

 

Gambar 4.24 Tampilan menu Profil Peneliti game edukasi 

 

4.3. Validasi dan Saran Perbaikan terhadap Prototipe Media Pembelajaran 

Keterampilan Menulis Bahasa Arab Game Edukasi Berbasis Adobe Flash 

CS5 

Setelah menyusun prototipe media pembelajarangameedukasi berbasis 

Adobe Flash CS5, langkah selanjutnya adalah melakukan validasi terhadap media 

pembelajaran game edukasi berbasis Adobe Flash CS5. Validasi dilakukan oleh 

dua ahli, yaitu ahli media game edukasi yang merupakan seorang ahli rekayasa 

perangkat lunak dan pengembang game (game developer) dari Universitas Dian 

Nuswantoro Semarang dan ahli materi bahasa Arab yang meliputi dosen bahasa 

Arab Universitas Negeri Semarang dan dan 5 guru bahasa Arab MTs/SMP di 

Kabupaten Tegal. Adapun kategori untuk penilaian prototipe media pembelajaran 

game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 adalah: 
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Tabel 4.18 Kategori validasi prototipe media 

Skor Kategori 

4 sangat layak/sangat sesuai 

3 layak/sesuai 

2 tidak layak/tidak sesuai 

1 sangat tidak layak/ sangat tidak sesuai 

 
4.3.1. ValidasiAhli Media Berbasis Rekayasa Perangkat Lunak terhadap 

Prototipe Media Game Edukasi Berbasis Adobe Flash CS5untuk 

Keterampilan Menulis Bahasa Arab  

Validasi dilakukan oleh Haris Praba Aditya, seorang ahli rekayasa 

perangkat lunak dan pengembang game dari Universitas Dian Nuswantoro yang 

juga merupakan pendiri ArKode Studio Semarang. Validasi ahli media berbasis 

rekayasa perangkat lunak meliputi beberapa aspek yaitu (1) aspek rekayasa 

perangkat lunak, (2) aspek kominikasi, (3) aspek audio, dan (4) aspek visual.  

 

4.3.1.1. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Validasi media game edukasi salah satunya meliputi aspek rekayasa 

perangkat lunak, apakah dari segi rekayasa perangkat lunak sudah sesuai dan 

akurat, serta terpenuhinya bagian-bagian yang ada dalam sebuah media 

gameedukasi, dan sebagainya. Hasil validasi dari seorang ahli rekayasa perangkat 

lunak dan pengembang game terhadap aspek rekayasa perangkat lunak dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:  
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Tabel 4.19 Validasi ahli media berbasis rekayasa perangkat lunak 

terhadap aspek rekayasa perangkat lunak media 

gameedukasi bebasis Adobe Flash CS5 

Aspek Nilai Alasan 

Maintainable (dapat 

dipelihara/dikelola dengan 

mudah) 
3 

Aplikasi game sudah cukup mudah 

pemeliharaannya, hanya saja akan lebih baik 

apabila ada panduan pemeliharaan aplikasi. File 

panduan pemeliharaan dapat dibuat terpisah  

Usability (mudah 

digunakan dan sederhana 

dalam pengoperasian) 
4 

Penggunaan gamesangat mudah dimengerti oleh 

pengguna dan cara pengoperasiaannya pun sangat 

sederhana sehingga tidak membingungkan. 

Petunjuk penggunaan yang sudah ada pada 

aplikasi gamejuga sudah baik dan mudah 

dipahami 

Kompabilitas (media 

pembelajaran dapat 

diinstalasi atau dijalankan 

di berbagai hardware atau 

software yang ada)  

4 

Rancangan aplikasi game ini sudah sangat bagus 

dengan tidak perlu menggunakan program khusus 

dalam menjalankannya 

Kejelasan dan 

kelengkapan dokumentasi 

program media (petunjuk 

instalasi, trouble shooting 

dan desain program) 

3 

Petunjuk instalasi dapat dibuat dan disimpan 

dalam file terpisah. Desain program sudah cukup 

baik dalam hal grafis dan codin 

Reusable (sebagian atau 

seluruh media 

pembelajaran dapat 

dimanfaatkan kembali  

3 

Media pembelajaran ini cukup reusable karena 

dapat dimanfaatkan juga untuk media 

pembelajaran lain dengan modifikasi materi 
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Dari tabel 4.19 di atas dapat disimpulkan bahwa aspek pemeliharaan 

(maintainable) sudah sesuai karena media game sangat mudah pemeliharaannya. 

Sedangkan dari aspek penggunaannya sangat sesuai dan sederhana sehingga 

memudahkan pengguna dalam pengoperasian media game edukasi. Aspek 

kompabilitas sangat sesuai karena rancangan aplikasi sudah sangat baik dan tidak 

perlu menggunakan program khusus dalam pengoperasiaannya. Selain itu, aspek 

kejelasan dan kelengkapan dokumentasi program media yang meliputi petunjuk 

instalasi, trouble shooting, dan desain program sudah sesuai. Media ini juga sudah 

reusable karena dapat digunakan kembali untuk media pembelajaran lain dengan 

adanya modifikasi materi gameedukasi. 

 

Tabel 4.20 Prosentase validasi aspek rekayasa perangkat lunak 

Skor kategori Jumlah (%) Aspek/Indikator 

4 Sangat sesuai 2 40 
a) Usability 

b) Kompabilitas 

3 Sesuai 3 60 

a) Maintainable 

b) Kejelasan dan kelengkapan 

dokumentasi program media 

c) Reusable 

2 Tidak sesuai 0 0 - 

1 Sangat tidak sesuai 0 0 - 

 

Berdasarkan tabel 4.20 bahwa media game edukasi berbasis Adobe Flash 

CS5 pada aspek rekayasa perangkat lunak mendapatkan skor 4 atau kategori 

sangat sesuai adalah 2 indikator atau 40%. Sedangkan skor 3 adalah pada 3 

indikator atau 60%. Sehingga skor terbanyak adalah 3 (sesuai) dan dapat 
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disimpulkan bahwa media ini sudah sesuai pada aspek rekayasa perangkat lunak 

dengan prosentase skor 3 adalah 60%. 

Selain penilaian di atas, ada juga saran perbaikan yaitu petunjuk instalasi, 

pemeliharaan dan trouble shooting program aplikasi dapat dibuat dan diletakkan 

dalam file terpisah dari file aplikasi gameedukasi sehingga akan lebih mudah 

dipahami oleh pengguna. 

 

4.3.1.2. Aspek Komunikasi 

Aspek komunikasi yang harus ada pada sebuah media pembelajaran 

game edukasi meliputi aspek komunikatif, kreatif dalam ide dan penuangan 

gagasan, sederhana dan memikat, interaktivitas, dan pemebrian motivasi belajar. 

 

Tabel 4.21 Validasi ahli media berbasis rekayasa perangkat lunak terhadap 

aspek komunikasi media game edukasi bebasis Adobe Flash CS5 

Aspek Nilai Alasan 

Komunikatif (sesuai 

dengan pesan dan dapat 

diterima dengan 

keinginan sasaran) 

4 

Interaksi antara media dan siswa sudah sangat 

baik baik karena dalam game memuat game 

play yang dapat menghubungkan siswa dengan 

media 

Kreatif dalam ide dan 

penuangan gagasan 
3 

Ide dan gagasan sudah cukup menarik dan 

sesuai dengan karakteristik siswa 

Sederhana dan memikat 
3 

Gamedibuat sesederhana mungkin namun tetap 

memikat dan dapat menarik perhatian 

Interaktivitas 4 Interaktivitas dalam game ini sudah sangat baik 

Pemberian motivasi 

belajar 

2 Apabila memungkinkan dapat menambahkan 

video motivasi. Namun pemberian ucapan dan 

symbol penghargaan dalam game ini menarik 
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Berdasarkan tabel 4.21 di atas dapat diketahui bahwa dalam aspek 

komunikatif dan interaktivitas sudah sangat sesuai karena media game edukasi 

sudah terdapat game play (latihan evaluasi pembelajaran) yang didesain dengan 

menarik sehingga ada interaksi antara siswa sebagai pengguna dengan media 

gameedukasi. Selai itu, pada aspek kreatifitas ide dan penuangan gagasan dan 

kesederhanaan game edukasi sudah sesuai karena media gameedukasi dirancang 

dengan sederhana namun tetap memikat dan dapat menarik perhatian siswa dalam 

proses pembelajaran. Namun, dalam aspek pemberian motivasi belajar perlu 

adanya ucapan ataupun simbol  penghargaan apabila soal dalam level evaluasi 

diselesaikan dengan tepat dan sempurna. 

 

Tabel 4.22 Prosentase validasi aspek komunikasi 

Skor kategori Jumlah 
Prosentase 

(%) 
Aspek/Indikator 

4 Sangat sesuai 
2 40 c) Komunikatif 

d) Interaktivitas 

3 Sesuai 2 40 

d) Kreatif dalam ide dan penuangan 

gagasan Kejelasan dan 

kelengkapan dokumentasi program 

media 

e) Sederhana dan memikat 

2 Tidak sesuai 1 20 a) Pemberian motivasi belajar 

1 
Sangat tidak 

sesuai 
0 0 - 
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Berdasarkan tabel 4.22 bahwa media gameedukasi berbasis Adobe Flash 

CS5 pada aspek komunikasi mendapatkan skor 4 atau kategori sangat sesuai 

adalah 2 indikator atau 40%. Sedangkan skor 3 adalah pada 2 indikator atau 40% 

dan skor 2 pada 1 indikator atau 20%. Sehingga skor 3 (sesuai) dan 4 (sangat 

sesuai) adalah skor mayoritas dan dapat disimpulkan bahwa media ini sudah 

sangat sesuai pada aspek komunikasi dengan perolehan skor 4 sebanyak 40%. 

Selainvalidasi tersebut, ada saran yang diberikan oleh ahli rekayasa 

perangkat lunak yaitu pemberian simbol penghargaan pada akhir evaluasi karena 

reward atau penghargaan bagi siswa yang berhasil menyelesaikan soal pada 

evaluasi game juga sangat penting untuk meningkatkan minat belajar siswa. 

 

4.3.1.3. Aspek Audio 

Aspek penilaian audio meliputi narasi, sound effect, dan backsound 

music. Berikut adalah validasi ahli terhadap aspek audio. 

 

Tabel 4.23 Validasi ahli media berbasis rekayasa perangkat lunak 

terhadap aspek audio media game edukasi bebasis Adobe Flash 

CS5 

Aspek Nilai Alasan 

Narasi 3 Narasi sudah cukup baik 

Sound effect 3 Sound effect pada setiap navigasi sudah bagus dan menarik 

Backsound music 3 Backgroundmusic pada game play sudah baik 

 

Berdasarkan tabel 4.23 di atas ahli rekayasa perangkat lunak menyatakan 

bahwa narasi, sound effect, dan backsound music sudah baik dan sesuai. Penataan 

ketiga aspek tersebut sudah sesuai dan tidak berlebihan. 
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Tabel 4.24 Prosentase validasi aspek audio 

Skor kategori Jumlah 
Prosentase 

(%) 
Aspek/Indikator 

4 
Sangat 

sesuai 
0 0 - 

3 Sesuai 3 100 

a) Narasi 

b) Sound effect 

c) Backsound music 

2 Tidak sesuai 0 0 - 

1 
Sangat tidak 

sesuai 
0 0 - 

 

Berdasarkan tabel 4.24 bahwa media game edukasi berbasis Adobe Flash 

CS5 pada audio mendapatkan skor 3 pada 3 indikator atau 100%. Sehingga skor 

terbanyak adalah 3 (sesuai) dan dapat disimpulkan bahwa media ini sudah sesuai 

pada aspek audio dengan prosentase skor 3 adalah 100%. 

Adapun saran yang diberikan oleh ahli rekayasa perangkat lunak adalah 

dengan penggunaan instrumen lagu untuk background music pada game play 

sebaiknya dengan melodi yang pelan sehingga tidak mengganggu konsentrasi 

siswa namun tetap dapat memberikan relaksasi. 

 

4.3.1.4. Aspek Visual 

Aspek visual meliputi Layout design, tipografi (pemilihan huruf), 

komposisi warna, gambar ilustrasi, media bergerak animasi, navigasi dan 

sistematika game. 
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Tabel 4.25 Validasi ahli media berbasis rekayasa perangkat lunak 

terhadap aspek visual media game edukasi bebasis Adobe 

Flash CS5 

Aspek Nilai Alasan 

Layout design 
3 

Layout design sudah baik dan juga konsisten 

dari awal sampai akhir 

Tipografi 
3 

Penggunaan 2 tipe huruf sudah baik dan tidak 

mengurangi keindahan desain game 

Komposisi warna 

3 

Komposisi warna analogus dalam game ini 

sudah cukup baik, tidak mencolok namun tetap 

harmonis 

Gambar ilustrasi 
3 

Gambar ilustrasi untuk mempresentasikan 

kosakata pada game ini sudah cukup baik 

Media bergerak 

animasi 
3 

Animasi dalam game ini sudah cukup baik dan 

menarik 

Navigasi pada 

setiap layer/scene 
4 

Navigasi dan coding pada setiap scene disusun 

dengan sangat baik sehingga menambah 

estetika game namun tetap mudah dalam 

penggunaannya 

Sistematika game 4 Game sudah sangat sistematis  

 

Berdasarkan tabel 4.25 di atas, dapat diketahui bahwa prototipe 

gameedukasi pada aspeklayout design, tipografi, komposisi warna, gamabr 

ilustrasi dan media bergerak animasi sudah sesuai. Ahli rekayasa perangkat lunak 

menyatakan bahwa desain game menarik, tidak berlebihan, dan konsisten dalam 

penempatan ikon-ikon pada game edukasi. Pemilihan tipe huruf yang hanya 
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menggunakan dua tipe yaitu Comic Sans dan Traditional Arabic memberikan 

kesan harmonis dan estetis. 

Komposisi warna analogus juga cocok digunakan untuk media 

pembelajaran kelas VIII MTs karena tidak terlalau mencolok, namun tetap 

menarik. Selain itu pada aspek gambar ilustrasi dan animasi juga sudah dirancang 

dengan baik dan dapat mempresentasikan makna yang dimaksud. Sedangkan pada 

aspek navigasi scene dan sistematika game sangat sesuai pemilihan desainnya. 

Navigasi dibuat dengan coding yang baik dan teratur sehingga secara keseluruhan 

menyajikan gameedukasi yang sistematis. 

 

Tabel 4.26 Prosentase validasi aspek visual 

Skor kategori Jumlah 
Prosentase 

(%) 
Aspek/Indikator 

4 
Sangat 

sesuai 
2 28.57 

a) Navigasi pada setiap 

layer/scene 

b) Sistematika game 

3 Sesuai 5 71.43 

a) Layout design 

b) Tipografi 

c) Komposisi warna 

d) Gambar ilustrasi 

e) Media bergerak animasi 

 

2 Tidak sesuai 0 0 - 

1 
Sangat tidak 

sesuai 
0 0 - 
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Berdasarkan tabel 4.26 bahwa media gameedukasi berbasis Adobe Flash 

CS5 pada aspek visual mendapatkan skor 4 atau kategori sangat sesuai adalah 2 

indikator atau 28.57%. Sedangkan skor 3 adalah pada 5 indikator atau 71.43%. 

Sehingga skor terbanyak adalah 3 (sesuai) dan dapat disimpulkan bahwa media ini 

sudah sesuai pada aspek visual. Disimpulkan bahwa mayoritas penilaian yang 

diberikan oleh ahli rekayasa perangkat lunak pada aspek visual adalah skor 3 atau 

sesuai/layak dengan prosentase 71.43%. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa media gameedukasi 

berbasis Adobe Flash CS5 dinyatakan sesuai pada aspek rekayasa perangkat lunak 

dengan prosentase skor 3 (sesuai/layak) adalah 60%, aspek komunikasi 

dinyatakan sangat sesuai dengan prosentase skor 4 (sangat sesuai/sangat layak) 

adalah 40%. Selain itu aspek audio juga dinyatakan sesuai dengan prosentase skor 

3 (sesuai/layak) adalah 100%, serta aspek visual juga dinyatakan sesuai dengan 

prosentase skor 3 (sesuai/layak) adalah 71.43%. 

 

4.3.2. Validasi ahli materi dan guru bahasa Arab terhadap Prototipe Media 

Game Edukasi Berbasis Adobe Flash CS5 untuk Keterampilan 

Menulis Bahasa Arab  

Validasi dilakukan oleh ahli materi bahasa Arab yang meliputi 1 dosen 

bahasa Arab Universitas Negeri Semarang yaitu Bapak Ahmad Miftahuddin, M.A 

dan 5 guru bahasa Arab, 2 di antaranya dari MTs Negeri Slawi yaitu Bapak Agus 

Salim dan Ibu Khopidoh, 1 guru bahasa Arab MTs Baitunnur Al Maktubiyah 

yaitu Bapak Chari Yogi Anwar, 1 guru bahasa Arab MTs Negeri SA Pecabean 
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yaitu Bapak Muslih, dan 1 guru bahasa Arab SMP Al Irsyad Tegal yaitu Bapak 

Agus Fachruddin. 

Validasi oleh ahli materi dan guru bahasa Arab meliputi beberapa aspek 

yaitu (1) aspek kelayakan isi, (2) aspek kelayakan penyajian, (3) aspek 

kontekstual, dan (4) aspek kelayakan bahasa. 

 

4.3.2.1. Aspek Kelayakan Isi 

Validasi aspek kelayakan isi menjadi salah satu aspek yang perlu 

diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran game edukasi. Hasil 

penilaian media pembelajaran game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 pada 

aspek kelayakan isi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.27  Validasi ahli materi dan guru bahasa Arab terhadap aspek 

kelayakan isi media game edukasi bebasis Adobe Flash 

CS5 

Indikator Butir Penilaian 

Nilai 

Ahli 

Meteri 

Guru 

A 

Guru 

B 

Guru 

C 

Guru 

D 

Guru 

E 

Kesesuaian 

Materi 

dengan SK 

dan KD  

Kelengkapan materi 4 4 4 4 4 3 

Keluasan materi 4 4 3 3 3 3 

Kedalaman materi 
4 3 3 4 4 3 

Keakuratan 

materi 

Keakuratan konsep 

dan definisi 
4 3 2 4 4 2 

Keakuratan data  4 4 4 4 4 3 

Keakuratan contoh 4 4 3 3 4 3 

Keakuratan gambar  4 4 2 3 4 4 
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Lanjutan: 

 Keakuratan istilah-

istilah 
4 3 4 4 3 4 

 Keakuratan simbol 

dan ikon 
4 4 4 4 3 4 

Kemutakhiran 

materi 

Kesesuaian materi 

dengan 

perkembangan 

pelajaran bahasa  

4 4 4 4 4 4 

Contoh dan kasus 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

4 4 4 3 4 4 

Gambar dan ilustrasi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

4 3 3 3 4 3 

Menggunakan 

contoh kasus yang 

terdapat dalam 

kehidupan sehari-

hari 

4 3 3 4 4 4 

Mendorong 

keingintahuan 

Mendorong rasa 

ingin tahu 
4 4 4 3 4 3 

Menciptakan 

kemampuan 

bertanya 

4 4 4 4 4 3 

 

 

Berdasarkan tabel 4.27 di atas menurut validasi para ahli materi pada 

aspek kelengkapan, keabsahan, dan kedalaman materi sudah sesuai karena materi 

sudah sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang berlaku. 
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Sedangkan pada keakuratan konsep, gambar, dan ilustrasi masih kurang sesuai 

dan perlu adanya perbaikan terutama dalam menu tata bahasa karena ada beberapa 

yang kurang sesuai dalam penjelasan maksud dan pada beberapa kosakata ada 

yang masih kurang tepat dalam penulisannya. Namun, pada aspek data, contoh, 

istilah, dan ikon simbol sudah akurat dan sesuai dengan pembelajaran bahasa 

Arab. Selain itu pada aspek kesesuaian materi, contoh, dan ilustrasi dengan 

perkembangan bahasa Arab sudah sesuai dengan kehidupan siswa sehari-sehari. 

Media ini juga dinilai dapat mendorong rasa ingin tahu dan meningkatkan 

kemampuan bertanya. 

 

Tabel 4.28 Prosentase validasi aspek kelayakan isi 

Indikator 

Jumlah skor 

Jumlah 

jawaban 

4 

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2 

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Kesesuaian Materi dengan 

SK dan KD  

10 

(55.56%) 

8 

(44.44%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
18 

Keakuratan materi 
24  

(66.67%) 

9  

(25%) 

3  

(8.33%) 

0  

(0%) 
36 

Kemutakhiran materi 
17  

(70.83%) 

7  

(29.17%) 

0 

 (0%) 

0  

(0%) 
24 

Mendorong keingintahuan 
9  

(75%) 

3  

(25%) 

0 

 (0%) 

0 

 (0%) 
12 

Jumlah 60 

(66.67%) 

27 

(30%) 

3 

(3.33%) 

0  

(0%) 
90 
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Berdasarkan tabel 4.28 bahwa media gameedukasi berbasis Adobe Flash 

CS5 pada aspek kelayakan isi, penilaian kesesuaian materi adalah 10 jawaban 

untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 55.56% dari 18 jumlah jawaban ahli materi dan 

guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 8 jawaban atau 44.44%. Penilaian 

keakuratan materi adalah 24 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 66.67% 

dari 36 jumlah jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) 

adalah 9 jawaban atau 25% dan skor 2 (tidak sesuai) adalah 3 jawaban atau 

8.33%. Penilaian kemutakhiran materi adalah 17 jawaban untuk skor 4 (sangat 

sesuai) atau 70.83% dari 24 jumlah jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan 

untuk skor 3 (sesuai) adalah 7 jawaban atau 29.17%. Penilaian indikator 

mendorong keingintahuan adalah 9 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 75% 

dari 12 jumlah jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) 

adalah 3 jawaban atau 25%. Dapat disimpulkan bahwa pada aspek kelayakan isi 

media gameedukasi berbasis Adobe Flash CS5 mayoritas mendapatkan skor 4 

atau kategori sangat sesuai dengan prosentase 66.67% dari 90 jawaban ahli materi 

dan guru. 

Saran-saran yang diberikan oleh ahli materi untuk perbaikan media 

adalah (a) diharapkan lebih teliti lagi dalam memilih materi dan kosakata yang 

dipilih, (b) lebih memperhatikan cara penulisan kalimat, (c) hendaknya lebih 

diperhatikan dalam pemilihan gambar yang mempresentasikan sebuah kosakata 

tertentu, dan (d) pada contoh soal akan lebih baik kalau tidak hanya fa’il yang 

mufrod saja, tetapi juga kalimat dalam bentuk jama’. 
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4.3.2.2. Aspek Kelayakan Penyajian 

pada aspek kelayakan penyajian, validasi meliputi beberapa hal seperti 

konsistensi sistematika sajian, keruntutan konsep, contoh-contoh soal dalam setiap 

kegiatan belajar, pengantar, keterlibatan siswa, ketertautan antar kegiatan belajar, 

dan keutuhan makna dalam kegiatan belajar. 

Tabel 4.29 Validasi ahli materi dan guru bahasa Arab terhadap aspek 

kelayakan penyajian media gameedukasi bebasis Adobe 

Flash CS5 

Indikator Butir Penilaian 

Nilai 

Ahli 

Meteri 

Guru 

A 

Guru 

B 

Guru 

C 

Guru 

D 

Guru 

E 

Teknik 

penyajian 

Konsistensi 

sistematika sajian  4 4 3 2 4 3 

Keruntutan konsep 4 4 3 3 4 3 

Pendukung 

penyajian 

Contoh-contoh soal 

dalam setiap 

kegiatan belajar 

 

4 4 4 4 4 3 

Pengantar 4 4 4 4 4 4 

Penyajian 

pembelajaran 

Keterlibatan siswa 
4 3 4 4 4 4 

Koherensi 

dan 

keruntutan 

alur piker 

Ketertautan antar 

kegiatan belajar/sub 

kegiatan belajar 

4 3 4 2 4 3 

Keutuhan makna 4 3 4 3 4 3 
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Berdasarkan tabel 4.29 di atas para ahli materi memberikan penilaian 

bahwa pada aspek kelayakan penyajian untuk konsistensi sistematika sajian dan 

keruntutan konsep sudah sangat sesuai. Contoh-contoh soal dalam setiap kegiatan 

belajar juga sudah sesuai. Selain itu pengantar media di awal tampilan gamesangat 

mudah dipahami sehingga tidak membingungkan bagi penggunanya. Keterlibatan 

siswa dalam penggunaan media ini juga sangat tinggi dan dapat menjadikan siswa 

antusias. Adanya ketertautan antarsub kegiatan belajar, dan keutuhan makna 

dalam kegiatan belajar sudah baik dan sesuai dengan materi bahasa Arab. 

 

Tabel 4.30 Prosentase validasi aspek kelayakan penyajian 

Indikator 

Jumlah skor 

Jumlah 

jawaban 

4 

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2 

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Teknik penyajian 
6  

(50%) 

5 

(41.67%) 

1  

(8.33%) 

0  

(0%) 
12 

Pendukung penyajian 
11  

(91.67%) 

1  

(8.33%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
12 

Penyajian pembelajaran 
5  

(83.33%) 

1 

(16.67%) 

0 

 (0%) 

0  

(0%) 
6 

Koherensi dan keruntutan 

alur pikir 

6  

(50%) 

5 

(41.67%) 

1  

(8.33%) 

0 

 (0%) 
12 

Jumlah 
28 

(66.67%) 

27 

(28.57%) 

2 

(4.76%) 

0  

(0%) 
42 

 

Berdasarkan tabel 4.30 bahwa media game edukasi berbasis Adobe Flash 

CS5 pada aspek kelayakan penyajian, validasi teknik penyajian adalah 6 jawaban 

untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 50% dari 12 jumlah jawaban ahli materi dan 

guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 5 jawaban atau 41.67% dan skor 2 

(tidak sesuai) adalah 1 jawaban atau 8.33%. Validasi pendukung penyajian adalah 
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11 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 91.67% dari 12 jumlah jawaban ahli 

materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 1 jawaban atau 8.33%. 

Validasi penyajian pembelajaran adalah 5 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) 

atau 83.33% dari 6 jumlah jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 

(sesuai) adalah 1 jawaban atau 16.67%. Validasi koherensi dan keruntutan alur 

pikir adalah 6 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 50% dari 12 jumlah 

jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 5 jawaban 

atau 41.67% dan untuk skor 2 (tidak sesuai) adalah 1 jawaban atau 8.33%. Dapat 

disimpulkan bahwa pada aspek kelayakan penyajian mediagame edukasi berbasis 

Adobe Flash CS5 mayoritas mendapatkan skor 4 atau kategori sangat sesuai 

dengan prosentase 66.67% dari 42 jawaban ahli materi dan guru. 

Para ahli materi juga memberikan banyak masukan seperti (a) lebih 

memperkuat aspek karakter dalam setiap contoh kalimat dalam game, (b) lebih 

menambahkan contoh-contoh materi yang tidak hanya mengandung fa’il mufrod, 

(c) lebih memperhatikan sistematika penyajian dalam media game edukasi seperti 

penempatan urutan menu-menu game yang sesuai, (d) kesesuaian ukuran huruf 

pada materi dan tata bahasa lebih diperhatikan lagi, (e) untuk memperbaiki aspek 

konsistensi sistematika, dapat menambahkan kata-kata motivasi ataupun skor 

yang terdapat pada akhir evaluasi. 

 

4.3.2.3. Aspek Penilaian Konstekstual 

Pada aspek penilaian kontekstual, ahli materi memberikan validasi 

terhadap keterkaitan antara materi yang dijarkan dengan situasi dunia nyata siswa, 

kemampuan mendorong yang mebuat siswa dapat menerapkan pengetahuan yang 
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dimiliki pada kehidupan sehari-hari, dan komponen kontekstual yang sesuai 

dengan media ini yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya dan permodelan. 

Lebih lengkapnya penilaian dari ahli materi dipaparkan dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.31  Validasi ahli materi dan guru bahasa Arab terhadap aspek 

kelayakan isi media game edukasi bebasis Adobe Flash 

CS5 

Indikator Butir Penilaian 

Nilai 

Ahli 

Meteri 

Guru 

A 

Guru 

B 

Guru 

C 

Guru 

D 

Guru 

E 

Hakikat 

kontekstual 

Keterkaitan 

antara materi 

yang diajarkan 

dengan situasi 

dunia nyata siswa 

4 4 3 4 4 4 

Kemampuan 

mendorong siswa 

membuat 

hubungan antara 

pengetahuan 

yang dimiliki 

siswa dengan 

penerapannya 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

Komponen 

konstekstual 

Konstruktivisme 

(Constructivism) 
4 4 3 4 4 4 

Menemukan 

(Inquiry) 
4 3 3 4 4 3 

Bertanya 

(Questioning) 
4 3 4 4 4 4 

Pemodelan 

(Modelling) 
4 4 4 2 4 3 
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Berdasarkan tabel 4.31 di atas para ahli materi memberikan penilaian 

bahwa keterkaitan antara materi yang dijarkan dengan situasi dunia nyata sangat 

sesuai. Selain itu media ini juga dapat mendorong siswa menerapkan pengetahuan 

yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari karena baik materi maupun contoh soal 

mengandung semua kegiatan maupun peristiwa yang ada di kehidupan nyata para 

siswa. Sedangkan pada aspek komponen kontekstual yang meliputi 

konstruktivisme dan menemukan (inkuiri) sudah baik dan sesuai karena materi 

dapat mendorong siswa untuk membangun pengetahuan, menemukan 

permasalahan dan menanyakan permasalahan solusi tersebut menjadi pengalaman 

siswa yang berharga. Sedangkan pada permodelan salah satu ahli materi 

berpendapat bahwa seharusnya ada daftar jawaban yang benar pada setiap level 

permainan. 

 

Tabel 4.32 Prosentase validasi aspek kontekstual 

Indikator 

Jumlah skor 

Jumlah 

jawaban 

4 

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2 

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Hakikat kontekstual 
10  

(83.33%) 

2 

(16.67%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
12 

Komponen konstekstual 
17  

(70.83%) 

6  

(25%) 

1  

(4.17%) 

0  

(0%) 
24 

Jumlah 27  

(75%) 

8 

(22.22%) 

1 

(2.78%) 

0  

(0%) 
36 
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Berdasarkan tabel 4.32 bahwa media game edukasi berbasis Adobe Flash 

CS5 pada aspek kelayakan bahasa, validasi indikator hakikat kontekstual adalah 

10 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 83.33% dari 12 jumlah jawaban ahli 

materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 2 jawaban atau 16.67%. 

Validasi komponen kontekstual adalah 17 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) 

atau 70.83% dari 24 jumlah jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan untuk skor 

3 (sesuai) adalah 6 jawaban atau 25% dan skor 2 (tidak sesuai) adalah 1 jawaban 

atau 4.17%. Dapat disimpulkan bahwa pada aspek kontekstual media 

gameedukasi berbasis Adobe Flash CS5 mayoritas mendapatkan skor 4 atau 

kategori sangat sesuai dengan prosentase 75% dari 36 jawaban ahli materi dan 

guru. 

Ahli materi juga memberikan beberapa saran untuk perbaikan game 

edukasi ini yaitu (a) untuk memberikan kunci jawaban pada setian level, (b) 

menambah kosakata dan contoh soal untuk memperluas dan lebih 

mengembangkan aspek kontekstual. 

 

4.3.2.4. Aspek Kelayakan Bahasa 

Aspek kelayakan bahasa meliputi ketepatan struktur kaliamt, keefektivan 

kalimat, kebakuan istilah, pemahaman terhadap pesan atau informasi, kemampuan 

memotivasi siswa, kemampuan mendoorng berpikir kritis, kesesuaian dengan 

perkembangan intelektual siswa, kesesuaian dengan tingkat perkembangan 

emosional siswa, ketepatan tata bahasa, dan konsistensi penggunaan istilah. Tabel 

di bawah ini memaparkann penilaian ahli dalam aspek kelayakan bahasa. 
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Tabel 4.33  Validasi ahli materi dan guru bahasa Arab terhadap aspek 

kelayakan bahasa media game edukasi bebasis Adobe 

Flash CS5 

Indikator 
Butir 

Penilaian 

Nilai 

Ahli 

Meteri 

Guru 

A 

Guru 

B 

Guru 

C 

Guru 

D 

Guru 

E 

Lugas Ketepatan 

struktur 

kalimat 
4 3 4 4 4 4 

Keefektifan 

kalimat 
4 3 4 4 4 4 

Kebakuan 

istilah 4 4 4 4 4 4 

Komunikatif Pemahaman 

terhadap 

pesan atau 

informasi 

4 4 4 3 4 3 

Dialogis dan 

interaktif 

Kemampuan 

memotivasi 

siswa 
4 4 4 3 4 3 

Kemampuan 

mendorong 

berfikir kritis 
4 4 4 3 4 3 

Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

siswa 

Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

intelektual 

siswa 

 

4 3 4 4 4 4 

Kesesuaian 

dengan tingkat 

perkembangan 

emosional 

siswa 

4 4 4 4 4 4 

Kesesuaian 

dengan kaidah  

Ketepatan tata 

bahasa 
4 3 4 4 4 3 

Penggunan 

istilah 

Konsistensi 

penggunaan 

istilah 
4 4 4 2 4 3 
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Berdasarkan tabel 4.33 di atas ahli materi memberikan validasi pada 

ketepatan struktur kalimat, keefektivan kalimat, dan kebakuan istilah sangat sesuai 

namun masih ada kesalahan penulisan huruf pada beberapa kata berbahasa Arab. 

Pemahaman terhadap pesan atau informasi juga sudah baik dan sesuai sehingga 

memungkinkan siswa untuk memahami makna yang terkandung dalam materi 

pembelajaran pada game edukasi ini. Selain itu pada aspek kemampuan media 

untuk memotivasi dan mendorong siswa untuk berpikir kritis juga sangat sesuai. 

Aspek kesesuaian dengan perkembangan intelektual dan emosional siswa 

sangat baik karena media ini dibuat dengan memperhatikan dan menggunakan 

istilah-istilah yang juga disesuaikan dengan siswa. Ketepatan tata bahasa juga 

dinilai sudah tepat dan sesuai meskipun ada beberapa kesalahan penulisan pada 

kata tertentu. Perlu diperhatikan pada aspek konsistensi penggunaan istilah. 

Tabel 4.34 Prosentase validasi aspek kelayakan bahasa 

Indikator 

Jumlah skor 

Jumlah 

jawaban 

4 

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2 

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Lugas 

 

 

16  

(88.89%) 

2 

(11.11%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
18 

Komunikatif 
4 

(66.67%) 

2  

(33.33%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
6 

Dialogis dan interaktif 
8  

(83.33%) 

4 

(16.67%) 

0 

 (0%) 

0  

(0%) 
12 

Kesesuaian dengan 

perkembangan siswa 

11  

(91.67%) 

1 

(8.33%) 

0 

 (0%) 

0 

 (0%) 
12 

Kesesuaian dengan kaidah 

bahasa 

4 

(66.67%) 

2  

(33.33%) 

0 

 (0%) 

0 

 (0%) 
6 

Penggunan istilah 
4 

(66.66%) 

1  

(16.67%) 

1  

(16.67%) 

0 

 (0%) 
6 

Jumlah 
47  

(78.33%) 

12  

(20%) 

1 

(1.67%) 

0  

(0%) 
60 
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Berdasarkan tabel 4.34 bahwa media game edukasi berbasis Adobe Flash 

CS5 pada aspek kelayakan bahasa, validasi kelugasan bahasa adalah 16 jawaban 

untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 88.89% dari 18 jumlah jawaban ahli materi dan 

guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 2 jawaban atau 1.11%. Validasi 

bahasa komunikatif adalah 4 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 66.67% 

dari 6 jumlah jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) 

adalah 2 jawaban atau 33.33%. Validasi bahasa dialogis dan interaktif adalah 8 

jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 83.33% dari 12 jumlah jawaban ahli 

materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 4 jawaban atau 16.67%. 

Validasi kesesuaian bahasa dengan perkembangan siswa adalah 11 jawaban untuk 

skor 4 (sangat sesuai) atau 91.67% dari 12 jumlah jawaban ahli materi dan guru. 

Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 1 jawaban atau 8.33%. Selain itu, 

penilaian ketepatan penggunaan istilah adalah 4 jawaban untuk skor 4 (sangat 

sesuai) atau 66.66% dari 6 jumlah jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan untuk 

skor 3 (sesuai) adalah 1 jawaban atau 16.67% dan skor 2 (tidak sesuai) adalah 1 

jawaban atau 16.67%. Dapat disimpulkan bahwa pada aspek kelayakan bahasa 

media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 mayoritas mendapatkan skor 4 

atau kategori sangat sesuai dengan prosentase 78.33% dari 90 jawaban ahli materi 

dan guru. 

Para ahli materi juga memberikan saran yang membangun seperti (a) 

lebih memperhatikan konsistensi penggunaan istilah sehingga tidak 

membingungkan siswa, (b) lebih memperbanyak contoh kalimat yang tidak hanya 
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menggunakan fa’il mufrod, dan (c) lebih memperhatikan penulisan kata sehingga 

tidak terjadi kesalahan terutama dalam pemberian harakat dan penulisan huruf. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil analisis penilaian ahli 

materi dan guru bahasa Arab bahwa media game edukasi berbasis Adobe Flash 

CS5 aspek kelayakan isi mayoritas mendapatkan skor 4 atau kategori sangat 

sesuai dengan prosentase 66.67%, aspek kelayakan penyajian mayoritas 

mendapatkan skor 4 atau kategori sangat sesuai dengan prosentase 66.67%, aspek 

kontekstual mayoritas mendapatkan skor 4 atau kategori sangat sesuai dengan 

prosentase 75%, dan aspek kelayakan bahasa mayoritas mendapatkan skor 4 atau 

kategori sangat sesuai dengan prosentase 78.33%. 

 

4.3.3. Perbaikan terhadap Prototipe Media Game Edukasi Berbasis Adobe 

Flash CS5 untuk  Keterampilan Menulis Bahasa Arab  

Selain saran-saran yang sudah disebutkan pada setiap aspek sebelumnya, 

para ahli materi juga memberikan saran membangun secara umum untuk 

perbaikan media game edukasi ini yaitu: (a) labih teliti dalam penggunaan 

kosakata yang tepat, (b) perlu adanya pendahuluan sebelum halaman utama game, 

(c) akan lebih baik apabila halaman kover game menggunakan bahasa Arab, (d) 

lebih diperinci dalam penjelasan materi pembelajaran, (e) lebih teliti lagi dalam 

setiap penulisan kalimat sehingga tidak terjadi kesalahan pada harakat, (f) 

petunjuk instalasi, pemeliharaan dan trouble shooting program aplikasi dapat 

dibuat dan diletakkan dalam file terpisah dari file aplikasi game edukasi, (g) 

penempatan menu-menu gamelebih diperhatikan, (h) adanya petunjuk permainan 

sebelum evaluasi dimulai, (i) lenih memperhatikan sistematika game, dan (j) akan 
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lebih baik lagi kalau media ini tidak hanya dapat digunakan untuk keterampilan 

menulis saja, namun juga dapat digunakan untuk keterampilan yang lain apabila 

ada pengembangan media lebih lanjut di kesempatan yang lain. 

 

4.3.3.1. Perbaikan pada tampilan halaman judul 

Halaman judul sebelum penilaian ahli didesain dengan menggunakan 

tampilan berbahasa Indonesia. 

 

Gambar 4.25 Tampilan halaman utama gameedukasi sebelum revisi 

 

Perbaikan halaman judul dikarenakan akan lebih baik apabila 

menggunakan judul berbahasa Arab. Sehingga perubahannya adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.26 Tampilan halaman utama game edukasi setelah revisi 

4.3.3.2. Perbaikan pada tampilan menu utama 

Halaman menu utama menampilkan tampilan menu-menu SK dan KD, 

Kosakata, Bacaan, Materi, Evaluasi, dan Profil peneliti. 

 

Gambar 4.27 Tampilan halaman menu utama game edukasi sebelum revisi 

 

Halaman menu utama juga terdapat perbaikan dikarenakan kesalahan 

penulisan pada judul game dan menu materi, lebih baik apabila diperbaiki menjadi 

“Tata Bahasa”. 
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Gambar 4.28 Tampilan halaman menu utama gameedukasi setelah revisi 

4.3.3.3. Perbaikan pada sub menu game edukasi 

Halaman menu bacaan menampilkan menu navigasi bacaan sesuai tema 

yang ada pada media gameedukasi. 

 

Gambar 4.29 Tampilan halaman sub menu game edukasi sebelum revisi 

 

Perbaikan tampilan sub menu game edukasi dikarenakan penulisan tanda 

baca teks berbahasa Arab masih kurang tepat. 
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Gambar 4.30 Tampilan halaman sub menu game edukasi setelah revisi 

4.3.3.4. Perbaikan pada tampilan bacaan 

Tampilan bacaan menampilkan bacaan sebagai stimulus materi 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum. 

 

Gambar 4.31 Tampilan halaman bacaan game edukasi sebelum revisi 

 

Tampilan bacaan perlu diperbaiki karena font size yang terlalu kecil. Hal 

ini mengakibatkan bacaan sulit untuk terbaca. Sehingga memperbesar font size 

sangat diperlukan. 
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Gambar 4.32 Tampilan halaman bacaan game edukasi setelah revisi 

 

4.3.3.5. Perbaikan pada penulisan kosakata 

Halaman kosa kata diperbaiki karena kesalahan penulisan pada kosakata 

di bawah ini. 

 

Gambar 4.33 Tampilan halaman kosakata al hiwayatu sebelum revisi 
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Kesalahan penulisan tersebut adalah penulisan kosakata yang seharusnya 

sesuai dengan gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.34 Tampilan halaman kosakata al hiwayatu setelah revisi 

 

4.3.3.6. Perbaikan soal pada evaluasi gameedukasi 

Halaman soal evaluasigame edukasi  juga terdapat perbaikan dikarenakan 

kesalahan penulisan pada kosakata di bawah ini. 

 

Gambar 4.35 Tampilan halaman soal evaluasi al mihnatu sebelum revisi 
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Tampilan halaman evaluasi game setelah perbaikan dengan mengganti 

tulisan kosakata yang bertanda merah sebelumnya. 

 

Gambar 4.36 Tampilan halaman soal evaluasi al mihnatu setelah revisi 

 

Tampilan halaman evaluasi pada tema al hiwayah level 2 terdapat 

kesalahan penulisan pada kosakata bertanda merah di bawah ini. 

 

Gambar 4.37 Tampilan halaman soal evaluasi al hiwaayatu sebelum revisi 
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Tampilan halaman menu evaluasi setelah perbaikan dengan memperbaiki 

penulisan pada kosakata yang sebelumnya diberi tanda merah. 

 

Gambar 4.38 Tampilan halaman soal evaluasi al hiwaayatu setelah revisi 

 

Tampilan halaman evaluasi pada tema ansyithotu fil baitilevel 2 terdapat 

kesalahan penulisan pada kosakata bertanda merah di bawah ini. 

 

Gambar 4.39 Tampilan evaluasi ansyithotu fil baiti level 2 sebelum revisi 
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Tampilan halaman soal evaluasi setelah perbaikan penulisan kosakata 

yang sebelumnya bertanda merah. 

 

Gambar 4.40 Tampilan halaman evaluasi ansyithotu fil baiti level 2 setelah 

revisi 

Tampilan halaman evaluasi pada tema ansyithotu fil baitilevel 3 terdapat 

kesalahan penulisan pada kosakata bertanda merah di bawah ini. 

 

Gambar 4.41 Tampilan evaluasi ansyithotu fil baiti level 3 sebelum revisi 
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Tampilan halaman soal evaluasi setelah perbaikan penulisan kosakata 

yang sebelumnya bertanda merah. 

 

Gambar 4.42 Tampilan evaluasi ansyithotu fil baiti level 3setelah revisi 

4.3.3.7. Perbaikan pada tampilan profil pengembang game edukasi 

Tampilan halaman profil peneliti sebagai pengembang game edukasi 

tanpa tampilan foto close-up berisi tentang uraian singkat profil peneliti. 

 

Gambar 4.43 Tampilan halaman profil penelitisebelum revisi 
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Perbaikan pada tampilan halaman profil peneliti sebagai pengembang 

game edukasi adalah dengan menambahkan foto dentitas peneliti. 

 

Gambar 4.44 Tampilan halaman profil penelitisetelah revisi 

4.3.3.8. Perbaikan pada pemberian simbol penghargaan 

Berdasarkan saran perbaikan dari ahli rekayasa perangkat lunak bahwa 

pemberian motivasi belajar dengan simbol penghargaan maupun sound effect 

setelah pengguna game menyelesaikan sebuah level sangat penting dalam 

meningkatkan motivasi melajar siswa dan sebagai reward. 

 

Gambar 4.45 Tampilan evaluasi tanpa simbol penghargaansebelum revisi 
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Tampilan halaman evaluasi dengan pemberian simbol penghargaan 

setelah pengguna game menyelesaikan sebuah level 

 

Gambar 4.46 Tampilan evaluasi dengan simbol penghargaansetelah revisi 

Dengan selesainya revisi desain game edukasi berbasisAdobe Flash CS5 

untuk keterampilan menulis bahasa Arab pada siswa  kelas VIII  MTs, langkah 

selanjutnya adalah uji efektivitas produk. 

 

4.4. Efektivitas Media Pembelajaran Game Edukasi Berbasis Adobe Flash CS5 

untuk Keterampilan Menulis Bahasa Arab 

Efektivitas media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 pada 

keterampilan menulis bahasa Arab terhadap siswa MTs Negeri Slawi kelas VIII 

FDS 2 ini dikaitkan antara penggunaan produk lama dan produk baru. Hal ini 

dilakukan agar terlihat perbandingan antara penggunaan produk lama dan produk 

baru berdasarkan instrumen untuk mengukur efektivitas produk. 

Penilaian yang dilakukan terhadap siswa kelas VIII FDS 2 MTs Negeri 

Slawi dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pemberian dua macam soal. Soal 

pertama adalah berjumlah 15 soal dengan 3 tipe soal yaitu (1) menyusun kata-kata 
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acak menjadi kalimat sempurna berjumlah 5 soal, (2) menerjemahkan kalimat 

bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab berjumlah 5 soal, dan (3) membuat 

kaliamat sempurna dari sebuah kosakata yang disediakan sesuai dengan struktur 

kalimat yang benar berjumlah 5 soal. 

Soal yang diberikan untuk uji efektivitas produk adalah soal dengan tema 

 المهنة meskipun pada media yang dikembangkan ada 4 tema yaitu (profesi)المهنة

(profesi), الهواية(hobi), األنشطة في البيت(aktifitas di rumah), dan عيادة المرضى 

(menjenguk orang sakit). Pemilihan tema المهنة(profesi) sebagai tema yang diuji 

cobakan karena disesuaikan dengan materi di kelas pada waktu penelitian untuk 

uji efektivitas produk media game edukasi. Soal ini diberikan setelah diajarkan 

dengan media lama dan kemudian diberikan lagi setelah diajarkan dengan media 

baru. 

Soal kedua adalah siswa diminta menilai kecepatan pemahaman terhadap 

pelajaran, kreativitas, dan hasil belajar sebelum diajarkan dengan media baru dan 

sesudah menggunakan media baru. Diberikannya dua macam soal dan 

dilakukannya observasi untuk menguatkan perhitungan antara efektivitas 

penggunaan media lama dengan media yang baru. 

 

4.4.1. Uji validitas instrumen 

Soal tes berjumlah 15 butir soal yang diberikan kepada siswa dalam uji 

coba media diuji validitasnya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah soal-soal 

tersebut sudah sesuai diberikan kepada siswa. Uji validitas digunakan untuk 

mengetahui kevalidan soal menggunakan validitas isi, yaitu menganalisis isi tes 
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dan mencocokkannya dengan materi pelajaran yang diberikan sesuai dengan SK 

dan KD. Analisi validitas isi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.35 validitas isi soal tes 

Kompetensi Dasar Indikator 
Kesesuaian 

soal 
Deskripsi soal 

1. Menulis kata, 

frasa kalimat 

sederhana 

tentang: 

، الواية، املهنة

األنشطة يف 

 عيادةاملرضىالبيت،

2. Mengungkapkan 

informasi dan 

gagasan secara 

tertulis dalam 

bentuk kalimat 

sederhana 

tentang: 

، الواية، املهنة

األنشطة 

عيادةاملر فيالبيت،

 ضى

5.1. Menyusun  kata-kata 

acak menjadi kalimat 

sempurna  berstruktur 

ان، لن، ) danفعل ماضارع

 .(ل

 

 

 

Pada lembar soal 

disediakan 5 soal 

berupa kata-kata 

acak yang harus 

disusun menjadi 

kailmat yang 

sempurna. 

5.1. Menerjemahkan 

kalimat berbahasa 

Indonesia ke dalam 

bahasa Arab 

berstruktur فعل مضارع 

dan (ان، لن، ل) 

 

Pada lembar soal 

disediakan 5 kalimat 

berbahasa Indonesia 

yang harus 

diterjemahkan ke 

dalam bahasa Arab 

5.1. Menyusun kalimat 

sempurna  berstruktur 

ماضارعفعل  dan ( ،ان، لن

 berdasarkan (ل

kosakata yang telah 

disediakan 

 

Pada lembar soal 

ada 5 soal dan 

disediakan satu 

kosakata tentang al 

mihnah per soal dan 

siswa harus 

membuat kalimat 

sempurna 

berdasarkan 

kosakata tersebut 
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Validitas isi untuk instrumen angket analisis kebutuhan media dengan 

mencocokkan antara teori media pembelajaran dan game dan isi instrumen angket 

analisis kebutuhan media adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.36 validitas isi instrumen angket analisis kebutuhan 

Teori Kesesuaian 

Manfaat utama media pembelajaran oleh Daryanto (2011:4)  

Pengelompokkan media pembelajaran berdasarkan perkembangan 

teknologi oleh Arsyad (2010:29) 
 

Pengelompokkan game oleh Kirriemuir dan Mcfarlane (2004:7-8)  

Elemen-elemen dasar game oleh Dillon (http://futurelab.com)  

Prinsip game edukasi oleh Foreman (2004:53-54)  

 

Validitas isi untuk instrumen angket validasi desain dengan 

mencocokkan antara aspek penilaian dengan teori penilaian media pada aspek 

media berbasis komputer dan standar penilaian kelayakan pengembangan media 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Tabel 4.37 validitas isi instrumen angket validasi desain 

Teori Kesesuaian 

Standar penilaian media pembelajaran berbasis komputer  pada 

aspek rekayasa perangkat lunak, komunikasi, audio, dan visual 

oleh Wahono (romisatriawahono.net) 

 

Standar Penilaian kelayakan media pembelajaran pada aspek 

kelayakan isi, kelayakan penyajian, kontekstual, dan kelayakan 

bahasa oleh BSNP Tahun 2006 
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Validitas isi untuk instrumen angket observasi siswa dengan 

mencocokkan antara aspek penilaian dengan teori perbandingan efektivitas 

produk lama dan produk baru 

Tabel 4.38 validitas isi instrumen angket observasi siswa 

Teori Kesesuaian 

Perbandingan efektivitas produk lama dan produk baru pada 

aspek peningkatan kecepatan pemahaman siswa, kretifitas, dan 

hasil belajar siswa oleh Sugiyono (2014:328) 

 

 

4.4.2. Uji reliabilitas Instrumen 

Langkah selanjutnya setelah menganalisis validitas soal tes dengan 

validitas isi adalah menghitung reliabilitas soal tes. Data yang digunakan dalam 

penghitungan reliabilitas soal tes adalah data hasil pretest siswa kelas VIII FDS 2. 

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 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 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑ ơ𝑏2

ơ𝑡2
] 
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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 

 

Untuk mencari varians soal adalah dengan rumus: 

 𝜎1  
2   =  

∑𝑋1  
2 − 

(∑𝑋1)2

𝑛

𝑛
 

Tabel 4.39 Tabel bantu penghitungan nilai varians per butir soal  

No 

Soal 
∑X2 (∑X)2 

(∑𝑿𝟏)𝟐

𝒏
 ∑𝑿𝟏  

𝟐 −  
(∑𝑿𝟏)𝟐

𝒏
 

∑𝑿𝟏  
𝟐 − 

(∑𝑿𝟏)𝟐

𝒏

𝒏
 

1 1684 41616 1600.615385 83.38461538 3.207100592 

2 882 20164 775.5384615 106.4615385 4.094674556 

3 1566 38416 1477.538462 88.46153846 3.402366864 

4 1024 23716 912.1538462 111.8461538 4.301775148 

5 1067 25281 972.3461538 94.65384615 3.640532544 

6 663 13689 526.5 136.5 5.25 

7 766 15876 610.6153846 155.3846154 5.976331361 

8 611 11449 440.3461538 170.6538462 6.563609467 

9 467 7569 291.1153846 175.8846154 6.764792899 

10 247 3025 116.3461538 130.6538462 5.025147929 

11 549 9801 376.9615385 172.0384615 6.616863905 

12 647 10201 392.3461538 254.6538462 9.794378698 

13 520 7056 271.3846154 248.6153846 9.562130178 

14 427 5929 228.0384615 198.9615385 7.652366864 

15 217 3249 124.9615385 92.03846154 3.539940828 

∑ 𝜎
2
𝑏
 85.39201183 
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Tabel 4.39 adalah tabel bantu untuk penghitungan ∑ ơ𝑏2. Apabila nilai 

jumlah varians butir (∑ ơ𝑏2)  sudah diketahui, maka berdasarkan tabel 4.40 

(terlampir) selanjutnya adalah menghitung nilai varians total (ơ𝑡2) dengan rumus: 

𝜎1  
2 =

∑𝑋1  
2 −

(∑𝑋1)2

𝑛

𝑛
 

=
131117−

3115225

26

26
 

=
131117− 119816.3462

26
 

=
11300.65385

26
=434,64 

Selanjutnya adalah memasukkan nilai 𝜎1  
2  ke dalam rumus berikut untuk 

mencari reliabilitas soal tes. 

𝑟11= (
𝑘

𝑘−1
) (1- 

∑ 𝜎
2
𝑏

𝜎
2
𝑡

)  

 =
15

15−1
 (1- 

85.39

434.64
 )  

 =
15

 14
(1-0,196) =1,07 x 0,804 = 0,861 

Hasil penghitungan reliabilitas adalah 0,861. Berdasarkan pedoman 

interpretasi oleh Sugiyono (2013:231) maka interpretasinya adalah sangat kuat 

karena 0,861 > 0.800. 

Reliabilitas instrumen angket validasi desain dengan penggunaan rumus 

Alpha Cronbach.Tabel 4.41 (terlampir) adalah tabel bantu untuk penghitungan 

∑ ơ𝑏2. Apabila nilai jumlah varians butir (∑ ơ𝑏2)  sudah diketahui, maka 



153 
 

 
 

berdasarkan tabel 4.42 (terlampir) selanjutnya adalah menghitung nilai varians 

total (ơ𝑡2) dengan rumus: 

𝜎1  
2 =

∑𝑋1  
2 −

(∑𝑋1)2

𝑛

𝑛
 

=
117707−

703921

6

6
 

=
117707− 117320.17

6
 

=
368.83

6
=64,47 

Selanjutnya adalah memasukkan nilai 𝜎1  
2  ke dalam rumus berikut untuk 

mencari reliabilitas angket validasi desain. 

𝑟11= (
𝑘

𝑘−1
) (1- 

∑ 𝜎
2
𝑏

𝜎
2
𝑡

)  

 =
38

38−1
 (1- 

8.86

64.47
 )  

 =
38

37
(1-0,137) =1,02 x 0,863 = 0,88 

Hasil penghitungan reliabilitas adalah 0,88. Berdasarkan pedoman 

interpretasi oleh Sugiyono (2013:231) maka interpretasinya adalah sangat kuat 

karena 0,88> 0.800. 

Reliabilitas instrumen angket observasi siswa dengan penggunaan rumus 

Alpha Cronbach.Tabel 4.43 adalah tabel bantu untuk penghitungan ∑ ơ𝑏2. 

Apabila nilai jumlah varians butir (∑ ơ𝑏2)  sudah diketahui. 
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Tabel 4.43 Tabel bantu penghitungan  (∑ ơ𝑏2)observasi siswa 

No Soal ∑X2 (∑X)2 (∑X)2/n ∑X2- (∑X)2/n Varian 

I 239 5929 228.0385 10.96153846 0.4216 

II 263 6561 252.3462 10.65384615 0.40976 

III 239 5929 228.0385 10.96153846 0.4216 

Jumlah 
  

1.25296 

 

Berdasarkan tabel 4.44 (terlampir) selanjutnya adalah menghitung nilai 

varians total (ơ𝑡2) dengan rumus: 

𝜎1  
2

=
∑𝑋1  

2 −
(∑𝑋1)2

𝑛

𝑛
 

=
2199−

55225

26

26
=

2199− 2124.04

26
=

74.96

26
=2,883 

Selanjutnya adalah memasukkan nilai 𝜎1  
2  ke dalam rumus berikut untuk 

mencari reliabilitas angket observasi siswa. 

𝑟11= (
𝑘

𝑘−1
) (1- 

∑ 𝜎
2
𝑏

𝜎
2
𝑡

)  

 =
3

3−1
 (1- 

1.253

2.883
 )  

 =
3

2
(1-0,435) =1,5 x 0,565= 0,848 

Hasil penghitungan reliabilitas adalah 0,848. Berdasarkan pedoman 

interpretasi oleh Sugiyono (2013:231) maka interpretasinya adalah sangat kuat 

karena 0,848> 0.800. 

4.4.3. Uji efektivitas produk media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 

berdasarkan hasil tes siswa 
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Penilaian pertama melalui soal tes sejumlah 15 soal ditunjukkan pada 

tabel 4.45 (terlampir). setelah diajarkan dengan media lama, kemudian tabel 4.46 

(terlampir) menunjukkan hasil belajar siswa setelah diajarkan dengan 

menggunakan media baru. Hasil perbandingan antara produk lama dan produk 

baru yang ditunjukkan dari soal tes yang dikerjakan siswa terlihat pada tabel 4.47. 

Perbandingan produk media lama dengan media baru menurut Sugiyono 

(2014:419-420) dihitung dengan cara sebagai berikut: 

 

 Efektivitas (dalam %) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑎𝑙

jumlah skor ideal tiap butir soal
 x 100% 

Tabel 4.47 Perbandingan produk media lama dan produk media 

baru dengan soal tes 

Media lama Butir soal Media baru 

78,46 % 1 89,62 % 

54,62 % 2 78,46 % 

75,38 % 3 95 % 

59,23 % 4 89,23 % 

61,15 % 5 96,92 % 

45 % 6 76,92 % 

48,46 % 7 86,92 % 

41,15 % 8 85,38 % 

33,46 % 9 88,85 % 

21,15 % 10 93,08 % 

38,08 % 11 95,38 % 

38,85 % 12 84,62 % 

32,31 % 13 92,31 % 

29.62 % 14 86,92 % 

21,92 % 15 77,69 % 

45,26 % Rata-rata 87,82 % 

Data penilaian dari 26 responden/siswa terhadap produk lama dan produk 

baru dengan menggunakan soal tes ditunjukkan pada tabel 4.48 berikut. Untuk 
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menghitung rata-rata efektivitas produk lama dan produk baru pertama-tama harus 

ditentukan skor kriterium/ideal untuk masing-masing butir soal. 

Tabel 4.48 Sistem perbandingan produk media lama dan produk 

media baru dengan soal tes 

Produk lama Produk Baru 

Skor ideal : 10 x 15 x 26 = 3900 

Keterangan: 

10 : skor jawaban tertinggi 

15 : butir instrumen 

26 : jumlah responden 

Skor ideal : 10 x 15 x 26 = 3900 

Keterangan: 

10 : skor jawaban tertinggi 

15 : butir instrumen 

26 : jumlah responden 

Jumlah data dari produk lama : 1765 Jumlah data dari produk lama : 3425 

skor ideal setiap butir instrumen : 

10 x 26 = 260 

skor ideal setiap butir instrumen : 

10 x 26 = 260 

Rata-rata (jumlah / skor ideal) : 

1756/3900 x 100% = 45,26 % 

Rata-rata (jumlah / skor ideal) : 

3425/3900 x 100% = 87,82 % 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa setelah diajarkan dengan 

menggunakan produk baru, efektivitas penggunaan produk baru jauh lebih tinggi 

dari produk lama. Rata-rata efektivitas produk lama hanya 45,26 % sedangkan 

efektivitas produk baru mencapai 87,82 %. 

Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru, perlu 

diuji secara statistik dengan t-test berkorelasi (related).  
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Tabel 4.49 Nilai efektivitas produk lama dan produk baru dari soal tes 

No 

Responden 

X1 X2 
X2 Y2 XY 

(X) (Y) 

1 83.33 94.67 6944.39 8962.41 7889.14 

2 43.33 93.33 1877.75 8710.49 4044.27 

3 56 90 3136 8100 5040 

4 48.67 93.33 2368.48 8710.49 4542.09 

5 30 84.67 900 7169.01 2540.1 

6 41.33 82 1708.42 6724 3389.31 

7 26 83.33 676 6943.89 2166.58 

8 27.33 84 747.093 7056 2295.97 

9 32 76.67 1024 5878.29 2453.44 

10 38.67 89.33 1495.14 7979.85 3454.12 

11 39.33 94 1547.08 8836 3697.3 

12 70 91.33 4900 8341.17 6393.1 

13 42 89.33 1764 7979.85 3751.86 

14 64.67 93.33 4181.82 8710.49 6035.37 

15 56.67 91.33 3211.15 8341.17 5175.4 

16 59.33 97.33 3520.4 9473.13 5774.88 

17 50.67 89.33 2567.14 7979.85 4526.08 

18 38 88.67 1444 7862.37 3369.46 

19 45.33 91.33 2055.08 8341.17 4140.26 

20 63.33 96 4011.07 9216 6079.97 

21 35.33 90 1248.42 8100 3179.97 

22 41.33 70.67 1708.42 4994.25 2921 

23 30 91.33 900 8341.17 2739.9 

24 40 76.67 1600 5878.29 3066.8 

25 37.33 88 1393.75 7744 3285.3 

26 36.67 73.33 1344.47 5377.29 2688.79 

∑ 𝑋 1177 2283 58274.1 201751 104640 
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Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih 

dulu korelasi nilai efektivitas produk lama dan baru, serta untuk dapat menghitung 

t, terlebih dulu menghitung r dengan rumus berikut ini: 

r  = 
∑ 𝑋𝑌

√(∑𝑋2)(Ʃ𝑌2)
 

 = 
104640

√(58274.1)(201751)
 

= 
104640

√11756857949.1
 

= 
104640

108429.05
 

= 0,965 

Dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : Efektivitas produk baru lebih rendah atau sama dengan produk lama 

Ha  : Efektivitas produk baru lebih tinggi dari produk lama 

Ho diterima : t hitung ≤ t tabel 

Ha diterima : t hitung > t tabel 

Pengujian dengan menggunakan t-test berkorelasi uji pihak kanan karena 

hipotesis alternatif (Ha) dinyatakan lebih baik dengan hasil hitung t positif 

sebagaimana berikut ini: 

t = √
𝑟2 (𝑁−1)

(1− 𝑟2)
  = √

(0,965)2 (26−1)

(1− (0,965)2)
 = √

(0.931225) (25)

1− (0.931225)
 

= √
23.28

0.07
 = √332.57 = 18,237 
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Untuk membuat keputusan, apakah perbedaan signifikan atau tidak, 

maka t hitung tersebut perlu dibandingkan dengan harga t tabel. Bila harga t 

hitung jauh pada daerah penerimaan Ha, maka Ha yang menyatakan bahwa media 

baru lebih baik dari media lama diterima. Berdasarkan perhitungan ternyata t 

hitung 18,237 jatuh pada penerimaan Ha atau penolakan Ho, sedangkan t tabel 

dengan taraf signifikansi 5% dan derajat keabsahan dk = (N-2) yaitu 24 

menunjukkan nilai 1,711. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara efektivitas produk baru dan produk lama, di 

mana produk baru lebih efektif dari produk lama, diukur dari aspek hasil belajar 

siswa ketika mengerjakan soal tes. 

 

Gambar 4.47 Daerah penerimaan Ha hasil soal tes siswa 

 

Penilaian kedua melalui observasi penilaian dari siswa sebelum diajarkan 

dengan menggunakan media baru dan selah diajarkan dengan media baru, dinilai 

dari kecepatan pemahaman terhadap materi menlis bahasa Arab, kreativitas dan 

hasil belajar ditunjukkan pada tabel 4.50 (terlampir) dan tabel 4.51 (terlampir). 
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Hasil perbandingan antara produk lama dengan produk baru yang ditunjukkan dari 

angket penilaian siswa terlihat pada tabel 4.52. 

 

4.4.4. Uji efektivitas produk media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 

berdasarkan hasil observasi siswa 

Perbandingan produk media lama dengan media baru menurut Sugiyono 

(2014:419-420) dihitung dengan cara sebagai berikut: 

 

Efektivitas (dalam %) = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑎𝑙

jumlah skor ideal tiap butir soal
 x 100% 

 

Tabel 4.52 Perbandingan produk media lama dan produk media 

baru dengan observasi oleh siswa 

Media lama Butir soal Media baru 

52,88 % 
Peningkatan kecepatan 

pemahan siswa 
74,04 % 

49,04 % Kreativitas siswa 77,88 % 

51,92 % Hasil belajar 74.04 % 

51,28 % Rata-rata 75.32 % 

 

Data penilaian dari 26 responden/siswa terhadap produk lama dan produk 

baru dengan menggunakan observasi penelitian ditunjukkan pada tabel 4.53 

berikut. Untuk menghitung rata-rata efektivitas produk lama dan produk baru 

pertama-tama harus ditentukan skor kriterium/ideal untuk masing-masing butir 

soal. 
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Tabel 4.53 Sistem perbandingan produk media lama dan produk 

media baru dengan observasi oleh siswa 

Produk lama Produk Baru 

Skor ideal : 4 x 3 x 26 = 312 

Keterangan: 

5   : skor jawaban tertinggi 

3   : butir instrumen 

26 : jumlah responden 

Skor ideal : 5 x 3 x 26 = 312 

Keterangan: 

5   : skor jawaban tertinggi 

3   : butir instrumen 

26 : jumlah responden 

Jumlah data dari produk lama : 160 Jumlah data dari produk lama : 235 

skor ideal setiap butir instrumen : 

4 x 26 = 104 

skor ideal setiap butir instrumen : 

4 x 26 = 104 

Rata-rata (jumlah / skor ideal) : 

160/312 x 100% = 51,28 % 

Rata-rata (jumlah / skor ideal) : 

235/312 x 100% = 75,32 % 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa setelah diajarkan dengan 

menggunakan produk baru, efektivitas penggunaan produk baru jauh lebih tinggi 

dari produk lama. Rata-rata efektivitas produk lama hanya 51,28 % sedangkan 

efektivitas produk baru mencapai 75,32 %.  

Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru, perlu 

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

(2010:337) rumus yang digunakan adalah: 

𝑡 =  √
𝑟2 (𝑁 − 1)

(1 −  𝑟2)
 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih 

dulu korelasi nilai efektivitas produk lama dan baru. 
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Tabel 4.54Nilai efektivitas produk lama dan produk baru dilihat 

dari observasi oleh siswa 

No 

responden 
X Y X2 Y2 XY 

1 3 6 9 36 18 

2 5 6 25 36 30 

3 6 11 36 121 66 

4 3 9 9 81 27 

5 6 9 36 81 54 

6 7 11 49 121 77 

7 7 9 49 81 63 

8 6 9 36 81 54 

9 6 10 36 100 60 

10 8 9 64 81 72 

11 6 9 36 81 54 

12 8 12 64 144 96 

13 6 9 36 81 54 

14 8 12 64 144 96 

15 8 7 64 49 56 

16 8 11 64 121 88 

17 6 6 36 36 36 

18 5 6 25 36 30 

19 4 9 16 81 36 

20 7 10 49 100 70 

21 7 8 49 64 56 

22 3 10 9 100 30 

23 7 10 49 100 70 

24 7 9 49 81 63 

25 6 9 36 81 54 

26 7 9 49 81 63 

∑ 𝑋  160 235 1044 2199 1473 
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Untuk dapat menghitung t, terlebih dulu menghitung r dengan rumus 

berikut ini: 

r  = 
∑ 𝑋𝑌

√(∑𝑋2)(Ʃ𝑌2)
 

 = 
1473

√(1044)(2199)
 

= 
1473

√2295756
 

= 
1473

1515.18
 

= 0,972 

Dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : Efektivitas produk baru lebih rendah atau sama dengan produk lama 

Ha  : Efektivitas produk baru lebih tinggi dari produk lama 

Ho diterima : t hitung ≤ t tabel 

Ha diterima : t hitung > t tabel 

Pengujian dengan menggunakan t-test berkorelasi uji pihak kanan karena 

hipotesis alternatif (Ha) dinyatakan lebih baik dengan hasil hitung t positif 

sebagaimana berikut ini: 

 

t = √
𝑟2 (𝑁−1)

(1− 𝑟2)
  = √

(0,972)2 (26−1)

(1− (0,972)2)
 = √

(0.944784) (25)

1− (0.944784)
 

= √
23.62

0.06
 = √393.67 = 19,841 
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Untuk membuat keputusan, apakah perbedaan signifikan atau tidak, 

maka t hitung tersebut perlu dibandingkan dengan harga t tabel. Bila harga t 

hitung jauh pada daerah penerimaan Ha, maka Ha yang menyatakan bahwa media 

baru lebih baik dari media lama diterima. Berdasarkan perhitungan ternyata t 

hitung 19,841 jatuh pada penerimaan Ha atau penolakan Ho, sedangkan t tabel 

dengan taraf signifikansi 5% dan derajat keabsahan dk = (N-2) yaitu 24 

menunjukkan nilai 1,711. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara efektivitas produk baru dan produk lama, di 

mana produk baru lebih efektif dari produk lama, diukur dari observasi oleh 

siswa. 

 

Gambar 4.48 Daerah penerimaan Ha dari observasi siswa 

 

Dengan terujinya produk baru media game edukasi berbasis Adobe Flash 

CS5, maka langkah-langkah pengujian produk untuk tahap terbatas ini dinyatakan 

selesai. Game edukasi ini terdiri dari empat tema yaitu المهنة(profesi), الهواية 

(hobi), ألنشطاة في البيت(aktifitas di rumah), dan عيادة المرضى(menjenguk orang sakit). 

Validasi ahli rekayasa perangkat lunak dan ahli materi menyatakan bahwa media 
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ini layak atau sesuai pada aspek rekayasa perangkat lunak, komunikasi, audio, 

visual, kelayakan isi, penyajian, kontekstual dan bahasa sehingga media ini dapat 

digunakan untuk pembelajaran menulis berbahasa Arab. 

Namun, desain produk yang akan diuji keefektivannya adalah tema 

 karena menyesuaikan dengan materi yang diajarkan di kelas pada (profesi)المهنة

saat uji efektivitas dilaksanakan. Hasil uji validitas isi menunjukkan kesesuaian 

dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang berlaku. Reliabilitas 

menunjukkan angka 0,861 dengan interpretasi sangat tinggi. Hasil uji efektivitas 

berdasarkan hasil tes siswa adalah 11,227 sedangkan efektivitas berdasarkan hasil 

observasi siswa adalah 11,141. Nilai t hitung tersebut lebih besar daripada t tabel 

(1,771) sehingga Ha yang menyatakan bahwa media game edukasi berbasis Adobe 

Flash CS5 lebih baik dari media lama diterima. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian Penelitian dan Pengembangan (R&D) berjudul 

Pengembangan Game Edukasi Berbasis Adobe Flash CS5pada Keterampilan 

Menulis Bahasa Arab untuk Siswa Kelas VIII MTs, dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media game edukasi berbasis 

Adobe Flash CS5 menujukkan hasil guru dan siswa menghendaki media yang 

game yang berisi enam komponen utama yaitu: (1) SK dan KD yang memuat 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui bantuan media game edukasi, 

(2) kosakata yang berisi berbagai kosakata untuk membantu siswa memahami 

isi materi, (3) bacaan yang berisi materi bacaan tentang tema-tema tertentu, (4) 

tatabahasa yang berisi penjelasan singkat mengenai tatabahasa Arab yang harus 

dikuasai siswa, (5) evaluasi yang berisi permainan dan latihan soal, (6) dan 

profil yang berisi uraian singkat mengenai biodata peneliti sebagai 

pengembang media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5. 

2. Prototipe media game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 berupa software 

game yang terintegrasi dengan sistem aplikasi komputer dan dapat dijalankan 

menggunakan Personal Computer maupun Mobile Computer. Media gameini 

memuat 4 tema yaitu المهنة(profesi), الهواية (hobi), ألنشطاة في البيت(aktifitas di 
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rumah), dan عيادة المرضى(menjenguk orang sakit). Evaluasi gameedukasi berisi 

3 level pada setiap tema dan setiap level berisi 4 soal pertanyaan. 

3. Analisis penilaian ahli dan praktisi terhadap desai produk media game edukasi 

berbasis Adobe Flash CS5 dapat ditarik kesimpulan bahwa media ini sesuai 

dan baik dalam aspek rekayasa perangkat lunak, komunikasi, audio, visual, 

kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, maupun kelayakan 

kontekstual. Saran dan masukan dari para ahli dan praktisi meliputi: (a) 

ketelitian dalam penggunaan kosakata yang tepat,penulisan kalimat sehingga 

tidak terjadi kesalahan pada harakat, (b) perlu adanya pendahuluan sebelum 

halaman utama game,petunjuk instalasi, pemeliharaan dan trouble shooting 

program aplikasi dapat dibuat dan diletakkan dalam file terpisah dari file 

aplikasi game edukasi, dan petunjuk permainan sebelum evaluasi dimulai, (c) 

dan akan lebih baik apabila halaman kover game menggunakan bahasa Arab. 

4. Hasil uji coba menyatakan bahwa hasil uji hipotesis diterima, dengan rincian 

hasil uji hipotesis pihak kanan yang dihasilkan dari nilai siswa mengerjakan 

soal tes menunjukkan t hitung 11,227 dan hasil penilaian siswa melalui angket 

menujukkan t hitung 11,141. Semuanya jatuh di daerah penerimaan Ha, 

sehingga Ha diterima. Adapun t tabel 1,711 jatuh pada penerimaan Ho, 

sehingga produk baru lebih efektif dari produk lama. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan ada pengembangan media yang serupa sehingga menambah pilihan 

media yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab yang 

menyenangkan dan efektif. Pengembangan media tidak hanya pada 

keterampilan menulis saja tetapi juga pada keterampilan menyimak, membaca 

dan berbicara. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejauh ini baru sampai tahap pembuatan 

produk dan pengujiannya terhadap peningkatan keterampilan menulis. 

Sehingga, memungkinkan kepada pihak lain seperti mahasiswa/peneliti lain 

yang ingin melakukan penelitian tindak lanjut dengan kajian yang berbeda bisa 

menggunakan produk ini sebagai bahan penelitian. Penelitian yang bisa 

dilakukan misalnya meneliti keefektifan penggunaan media ini pada tiga 

keterampilan lainnya, atau menggunakan penelitian ini sebagai tinjauan 

pustaka untuk mengembangkan kanjian lain yang berbeda. 

3. Guru-guru bahasa Arab berkenan memanfaatkan media ini sebagai media 

penunjang dan membentu proses pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah 

dan sebagai rujukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kreatif dan 

menyenangkan. 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana menurut Anda pembelajaran bahasa Arab yang terlaksana? 

2. Bagaimana dengan pembelajaran menulis bahasa Arab yang sudah 

berlagsung? 

3. Bagaimana tingkat motivasi dan daya tarik belajar siswa terhadap kemahiran 

menulis? 

4. Apakah menurut Anda siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

menulis bahasa Arab? 

5. Menurut anda, apa penyebab siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

menulis bahasa Arab? 

6. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Apakah dengan media 

pembelajaran yang beragam? 

7. Media apakah yang sering Anda gunakan dalam pembelajaran? 

8. Apakah menurut anda media itu efektif untuk meningkatkan pemahaman 

siswa dalam pembelajaran? 

9. Apakah Anda juga sering memanfaatkan fasilitas laboratorium sekolah untuk 

pembelajaran? 

10. Bagaimanakah pendapat anda dengan pemanfaatan teknologi komputer 

sebagai media pembelajaran? 

11. Apakah menurut anda siswa akan lebih senang jika pembelajaran 

memanfaatkan media, terutama teknologi komputer? 

12. Apakah menurut anda perlu dikembangkan media berbasis teknologi 

computer dalam keterampilan menulis bahasa Arab? 

13. Seperti yang Anda tahu, sekarang sudah sangat umum bagi siswa 

menghabiskan waktu luangnya untuk bermain game. Apakah siswa sekolah 

ini juga tertarik dengan game komputer maupun online seperti kebanyakan 

siswa lain? 

14. Menurut anda mungkinkah apabila dalam pembelajaran juga menggunakan 

gamesebagai media edukasi? 

15. Apabila memungkinkan, game seperti apakah yang dapat diberikan? 



 
 

 
 

Tabel 4.40 Tabel Bantu Menghitung Reliabilitas Soal 

 
  



 
 

 
 

Tabel 4.41 Tabel bantu penghitungan ∑ ơ𝑏2angket validasi desain 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 4.42 Tabel bantu penghitungan reliabilitas instrumen validasi desain 

No 

Soal 

Responden 
∑X 

A B C D E F 

1 4 4 4 4 4 3 23 

2 4 4 3 3 3 3 20 

3 4 3 3 4 4 3 21 

4 4 3 2 4 4 2 19 

5 4 4 4 4 4 3 23 

6 4 4 3 3 4 3 21 

7 4 4 2 3 4 4 21 

8 4 3 4 4 3 4 22 

9 4 4 4 4 3 4 23 

10 4 4 4 4 4 4 24 

11 4 4 4 3 4 4 23 

12 4 3 3 3 4 3 20 

13 4 3 3 4 4 4 22 

14 4 4 4 3 4 3 22 

15 4 4 4 4 4 3 23 

16 4 4 3 2 4 3 20 

17 4 4 3 3 4 3 21 

18 4 4 4 4 4 3 23 

19 4 4 4 4 4 4 24 

20 4 3 4 4 4 4 23 

21 4 3 4 2 4 3 20 

22 4 3 4 3 4 3 21 

23 4 4 3 4 4 4 23 

24 4 4 3 4 4 4 23 

25 4 4 3 4 4 4 23 

26 4 3 3 4 4 3 21 

27 4 3 4 4 4 4 23 

28 4 4 4 2 4 3 21 

29 4 3 4 4 4 4 23 

30 4 3 4 4 4 4 23 

31 4 4 4 4 4 4 24 

32 4 4 4 3 4 3 22 

33 4 4 4 3 4 3 22 

34 4 4 4 3 4 3 22 

35 4 3 4 4 4 4 23 

36 4 4 4 4 4 4 24 

37 4 3 4 4 4 3 22 

38 4 4 4 2 4 3 21 

X 152 138 137 133 149 130 839 

X2 23104 19044 18769 17689 22201 16900 117707 

 



 
 

 
 

Tabel 4.44 Tabel bantu penghitungan reliabilitas instrumen observasi siswa   



 
 

 
 

Tabel 4. 45 Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media Lama 

 

 



 
 

 
 

Tabel 4. 46 Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media Baru 

 
  



 
 

 
 

Tabel 4.50 Penilaian Siswa Terhadap Produk Lama 

 

No Nama 
Skor untuk butir no. 

Jumlah 
A B C 

1 Ade Nur Fitriatul Janah 1 1 1 3 

2 Moh. Syaroful Anam 2 1 2 5 

3 Novia Ardhani 2 2 2 6 

4 Nabilah Della Emilia 1 1 1 3 

5 Nilam Sari Awaliyah 2 2 2 6 

6 Novindriwati Nabilah 3 2 2 7 

7 Ahmad Sofwan Alvin 3 2 2 7 

8 Farhan Mirza banazi 2 2 2 6 

9 Dhimas Ali Ayyub 2 2 2 6 

10 Tantri Nurmala Sari 3 3 2 8 

11 Amel Nurul Fadzilah Sidqi 2 2 2 6 

12 Nailan Ni'mah 2 3 3 8 

13 Siti Askhabal Janatin 2 2 2 6 

14 Dwi Yuliandini 3 2 3 8 

15 Irhamni Nur Aisyah 3 2 3 8 

16 Farah Noor Fauziyah Ahmad 3 3 2 8 

17 Khofifah Indah Pramesti 2 2 2 6 

18 Adinda Salsabila Larasati 2 1 2 5 

19 Roos Arrafi A 2 1 1 4 

20 Laeli Fajar Hidayati 2 2 3 7 

21 Aprilia Dwi Solikhatun 2 2 3 7 

22 Auliya Nida Safitri 1 1 1 3 

23 Ihsan Ahsanul Afif 2 3 2 7 

24 Karisma 2 3 2 7 

25 Tia Widiyanti 2 2 2 6 

26 Laili Nahdiyatul Rizki 2 2 3 7 

Jumlah 55 51 54 160 

 

 

Keterangan: 

A : Kecepatan Peningkatan Keterampilan Menulis 

B : Kreativitas 

C : Hasil Belajar



 
 

 

Tabel 4. 51 Penilaian Siswa Terhadap Produk Baru 

 

No Nama 
Skor untuk butir no. 

Jumlah 
A B C 

1 Ade Nur Fitriatul Janah 2 2 2 6 

2 Moh. Syaroful Anam 2 2 2 6 

3 Novia Ardhani 4 3 4 11 

4 Nabilah Della Emilia 3 4 2 9 

5 Nilam Sari Awaliyah 3 3 3 9 

6 Novindriwati Nabilah 4 4 3 11 

7 Ahmad Sofwan Alvin 3 3 3 9 

8 Farhan Mirza banazi 3 3 3 9 

9 Dhimas Ali Ayyub 3 3 4 10 

10 Tantri Nurmala Sari 3 3 3 9 

11 Amel Nurul Fadzilah Sidqi 3 3 3 9 

12 Nailan Ni'mah 4 4 4 12 

13 Siti Askhabal Janatin 3 3 3 9 

14 Dwi Yuliandini 4 4 4 12 

15 Irhamni Nur Aisyah 2 3 2 7 

16 Farah Noor Fauziyah Ahmad 4 4 3 11 

17 Khofifah Indah Pramesti 2 2 2 6 

18 Adinda Salsabila Larasati 2 2 2 6 

19 Roos Arrafi A 3 3 3 9 

20 Laeli Fajar Hidayati 3 3 4 10 

21 Aprilia Dwi Solikhatun 2 3 3 8 

22 Auliya Nida Safitri 3 4 3 10 

23 Ihsan Ahsanul Afif 3 4 3 10 

24 Karisma 3 3 3 9 

25 Tia Widiyanti 3 3 3 9 

26 Laili Nahdiyatul Rizki 3 3 3 9 

Jumlah 77 81 77 235 

 

Keterangan: 

A : Kecepatan Peningkatan Keterampilan Menulis 

B : Kreativitas 

C : Hasil Belajar  



 
 

 

DAFTAR NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER 

MTs Negeri Slawi 

Kelas  : VIII FDS 2 

Pelajaran : bahasa Arab (Keterampilan Menulis) 

Tanggal : 6 Oktober 2014 

No Nama Nilai 

1 Ade Nur Fitriatul Janah 95.333 

2 Moh. Syaroful Anam 55.333 

3 Novia Ardhani 68 

4 Nabilah Della Emilia 60.667 

5 Nilam Sari Awaliyah 42 

6 Novindriwati Nabilah 53.333 

7 Ahmad Sofwan Alvin 38 

8 Farhan Mirza banazi 39.333 

9 Dhimas Ali Ayyub 44 

10 Tantri Nurmala Sari 50.667 

11 Amel Nurul Fadzilah Sidqi 51.333 

12 Nailan Ni'mah 82 

13 Siti Askhabal Janatin 54 

14 Dwi Yuliandini 76.667 

15 Irhamni Nur Aisyah 68.667 

16 Farah Noor Fauziyah Ahmad 71.333 

17 Khofifah Indah Pramesti 62.667 

18 Adinda Salsabila Larasati 50 

19 Roos Arrafi A 57.333 

20 Laeli Fajar Hidayati 75.333 

21 Aprilia Dwi Solikhatun 47.333 

22 Auliya Nida Safitri 53.333 

23 Ihsan Ahsanul Afif 42 

24 Karisma 52 

25 Tia Widiyanti 49.333 

26 Laili Nahdiyatul Rizki 48.667 

27 Adhisa Ika Safitri 59.333 

28 Anina Sulhijayanti 91.333 

29 Nendita Agnes Triandini 64.667 

30 Rayendra Tegar Baruna 40.667 



 
 

 

HASIL ANGKET KEBUTUHAN TERHADAP GURU 

 

No Nama Instansi 
Butir Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 
Chari Yogi 

Anwar 

MTs Baitunnur Al 

Maktubiyah 
B C A C ABD ABE A C D D D B A A B B B 

2 
M. Agus 

Fachrudin 
SMP Al Irsyad Tegal A C B C AE AC B B A D D B A B B B B 

3 Khopidoh MTs Negeri Slawi B D A B BCE B B C A A A B C B A B A 

4 Agus Salim MTs Negeri Slawi A D B B BE C A C A A D A C B A B A 

5 H. Muslich MTs Negeri SA Pecabean A C A B ABCDE ABCD A C A D D A A A B A B 

 

HASIL ANGKET KEBUTUHAN TERHADAP SISWA PERTANYAAN I 

 

 



 
 

 

Lanjutan

  



 
 

 

HASIL ANGKET KEBUTUHAN TERHADAP SISWA PERTANYAAN II 

 

  



 
 

 

DAFTAR HADIR SISWA 

 

No Nama 
Tanggal 

Keterangan 
11/2/2014 25-02-2014 

1 Ade Nur Fitriatul Janah      - 

2 Adhisa Ika Safitri    - Sakit 

3 Moh. Syaroful Anam      - 

4 Novia Ardhani      - 

5 Nabilah Della Emilia      - 

6 Nilam Sari Awaliyah      - 

7 Novindriwati Nabilah      - 

8 Ahmad Sofwan Alvin      - 

9 Anina Sulhijayanti     - Sakit 

10 Farhan Mirza banazi      - 

11 Dhimas Ali Ayyub      - 

12 Tantri Nurmala Sari      - 

13 Amel Nurul Fadzilah Sidqi      - 

14 Nailan Ni'mah      - 

15 Siti Askhabal Janatin      - 

16 Dwi Yuliandini      - 

17 Irhamni Nur Aisyah      - 

18 
Farah Noor Fauziyah 

Ahmad 
     - 

19 Khofifah Indah Pramesti      - 

20 Adinda Salsabila Larasati      - 

21 Nendita Agnes Triandini     - Sakit 

22 Roos Arrafi A      - 

23 Laeli Fajar Hidayati      - 

24 Aprilia Dwi Solikhatun      - 

25 Auliya Nida Safitri      - 

26 Ihsan Ahsanul Afif      - 

27 M. Husein R  -    Sakit 

28 Karisma      - 

29 Rayendra Tegar Baruna    -  Sakit 

30 Tia Widiyanti      - 

 

  



 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PRA PENGGUNAAN MEDIA GAME EDUKASI BERBASIS 

ADOBE FLASH CS5 

 

A. Identitas : 

Nama Sekolah  : MTs Negeri Slawi 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

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

B. Standar Kompetensi :    

Menulis (كتابة) :Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman, 

dan informasi, baik fiksi dan atau nonfiksi melalui kegiatan menulis tentang املهنة. 

C. Kompetensi Dasar : 

1. Menulis kata, frase kalimat sederhana tentang املهنة dengan menggunakan 

kalimat berstruktur فعل ماضارعdan kata an, lan, li (ان، لن، ل). 

2. Menulis kalimat sederhana tentang املهنة dengan menggunakan kalimat 

berstruktur فعل ماضارعdan kata an, lan, li (ان، لن، ل). 

D. Indikator :    

1. Menyalin/menulis kosakata املهنة sesuai contoh dengan tepat dan benar  

2. Mengidentfikasi contoh kalimat berstruktur فعل ماضارعdan (ان، لن، ل). 



 
 

 

3. Menuliskan kata tentang profesi dan tempat kerjanya berdasarkan tabel yang 

disediakan 

4. Menyusun  kata-kata acak menjadi kalimat sempurna  berstruktur  فعل

 .(ان، لن، ل) danماضارع

5. Menerjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab 

berstruktur فعل ماضارعdan (ان، لن، ل) 

6. Menyusun kalimat sempurna  berstruktur  ماضارعفعل dan (ان، لن، ل)berdasarkan 

kosakata yang telah disediakan 

7. Menunjukkan perilaku siswa yang religius, tanggung jawab disiplin, 

kerjasama, kreatif, mandiri, dan rasa ingin tahu. 

 

E. Tujuan Pembelajaran : 

1. Melalui pembelajaran menulis, siswa mampu mengungkapkan pikiran, 

gagasan, perasaan, pengalaman, dan informasi, baik fiksi dan atau nonfiksi 

tentang املهنة.menggunakan struktur kalimat  فعل ماضارعdan (ان، لن، ل). 

2. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat mengembangkan perilaku religius, 

disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, mandiri, dan gemar menulis. 

 

F. Materi Pembelajaran : 

 َناِفَعةُ الْعَماُل األَ 
ْدَرَسِة لِيَ تَ َعلََّم الُعُلْوَم النَّاِفَعَة. ُهَو يَ ْعَمُل َعَمالا 

َ
ََنِفعاا. َهَذا طَاِلب  ُهَو َيْذَهُب ِإََل امل

ْدَرَسِة لِتُ َعلِ َم الطُّاَلَب َوالطَّالَِباتِ 
َ
. ِهَي تَ ْعَمُل اأَلْعَماَل النَّاِفَعَة. َوَهِذِه ُمَدر َِسة  ِهَي َتْذَهُب إََل امل

ْرَضى. َوَهَذا ُمَهْنِدس  ُهَو َيْذَهُب ِإََل أَ 
َ
ْسَتْشَفى لِيُ َعاِلَج امل

ُ
ْعَمالِِه َوَهَذا طَِبْيب  ُهَو يَ ْعَمُل يف امل

َباىن َوال
َ
َداِرَس َوَغْْيَِها. َهَذا َعَمل  ِمَن اأْلَْعَماِل النَّاِفَعِة.شَّ لِيَ ْبِِنَ امل

َ
 َوارَِع َوامل

 



 
 

 

 

Tata Bahasa : An, Lan, Li + Fi’il Mudhori’ (ان، لن، ل + فعل مضارع) 

Susunan an + fi’il mudhori disebut juga mashdar mu’awwal. Fi’il mudhori’ 

yang terletak sesudah an, lan, dan li i’rabnya manshub. Contoh penggunaannya dalam 

kalimat adalah sebagai berikut: 

ْسَتْشَفى 
ُ
ْرَضى لِيُ َعاِلجَ الطَِّبْيُب يَ ْعَمُل يف امل

َ
 امل

(Dokter bekerja di rumah sakit untuk mengobati pasien) 

 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran : 

 Pendekatan yang digunakan : Problem Based Learning (PBL) 

 Metode yang diterapkan       : Metode Komunikatif 

 

H. Kegiatan Pembelajaran : 

No Kegiatan Waktu 

1 KEGIATAN AWAL 

 

a. Guru datang tepat waktu (tanggung jawab) 

b. Mengawali pembelajaran dengan mengucapkan 

salam (religius) 

c. Memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai 

(religius) 

d. Memeriksa kehadiran siswa (disiplin) 

e. Memberitahukan tema yang akan dipelajari 

(tanggung jawab) 

f. Menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai 

sesuai dengan silabus (tanggung jawab) 

 

 

10 menit 

2 KEGIATAN INTI 

Eksplorasi 

a. Salah satu siswa membacakan kalimat per kalimat 

dari sebuah paragraf sederhana tentang املهنةdan 

diikuti oleh siswa yang lain 

 

Eksplorasi (20 menit) 

Elaborasi (30 menit) 

Konfirmasi (10menit) 



 
 

 

b. Siswa memperhatikan ketika guru memperkenalkan 

dan atau membacakan kosakata yang berkaitan 

dengan teks bacaan tentangاملهنة (tanggung jawab) 

c. Siswa memperhatikan penjelasan materi tentang  فعل

 .yang dijelaskan oleh guru (ان، لن، ل) danماضارع

d. Siswa menyebutkan beberapa contoh kalimat 

berstruktur فعل ماضارعdan (ان، لن، ل)yang ada di 

bacaan (rasa ingin tahu) 

e. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 

yang masih belum jelas secara mandiri (rasa ingin 

tahu) 

f. Siswa mengerjakan soal latihan dengan menuliskan 

jenis pekerjaan dan tempat kerjanya sesuai dengan 

tabel yang ada di lembar soal (mandiri dan kreatif) 

g. Siswa mengumpulkan semua hasil pekerjaan ke guru 

(tanggung jawab) 

Elaborasi 

a. Siswa mengerjakan soal latihan yang disediakan guru 

dengan menyusun kata acak menjadi kalimat, 

menerjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke 

dalam bahasa Arab, dan membuat kalimat 

berdasarkan kosakata yang disediakan dengan benar 

sesuai dengan struktur فعل ماضارعdan ( ،ان، لن

 (gemar menulis, mandiri dan kreatif).(ل

b. Jumlah soal adalah 15 buah dengan waktu untuk 

mengerjakkan 30 menit. (mandiri dan kreatif) 

 

Konfirmasi 

a. Setelah selesai siswa mengumpulkan hasil 

pekerjaannya ke guru. (tanggung jawab) 



 
 

 

b. Siswa diberi kesempatan kembali untuk bertanya 

tentang materi menulis (كتابة)yang belum dipahami 

(kreatif dan mandiri) 

3 KEGIATAN PENUTUP 

a. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah dilaksanakan (tanggung 

jawab) 

b. Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan isi 

materi menulis (كتابة)tentang املهنة(tanggung jawab) 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 

terus belajar dengan giat 

d. Siswa dan guru mengakhiri pembelajaran dengan 

membaca hamdalah bersama-sama (religius). 

e. Guru mengucapkan salam kepada siswa sebelum 

keluar kelas (religius). 

10 menit 

 

 

I. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran  : 

1) Sumber Belajar : 

 Buku Fasih Berbahasa Arab 2 untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 

terbitan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo karangan Darsono dan 

T. Ibrahim 

 Buku LKS Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah oleh forum MGMP 

Bahasa Arab MTs Kabupaten Tegal 

 Kamus Indonesia-Arab 

  



 
 

 

J. Penilaian : 

1. Penilaian Proses 

a) Kisi-kisi 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

1. Menyalin/menulis 

kosakata املهنة sesuai 

contoh dengan tepat dan 

benar 

2. Menyusun  kata-kata 

acak menjadi kalimat 

sempurna  berstruktur 

 .(ان، لن، ل) danفعل ماضارع

3. Menerjemahkan kalimat 

berbahasa Indonesia ke 

dalam bahasa Arab 

berstruktur فعل ماضارعdan 

 (ان، لن، ل)
4. Menyusun kalimat 

sempurna  berstruktur 

ان، لن، ) danفعل ماضارع
 berdasarkan kosakata(ل

yang telah disediakan 

Siswa 

mengerjakkan 

soal yang 

disediakan 

guru 

 

Tertulis 

 

 

 

 

أجب هذه اَلسئلة 
 اآلتية !

 

 لَِتُكونَ  الَكاِلَماتْ  َرتِ بْ 
 ! مِفْيَدةا  ُُجَلةا 

 

تَ ْرِجْم َما ََيِْت ِإََل اللَُّغِة 
 الَعَربَِيِة الصَِّحْيَحِة !

 
اْلَكِلَماِت اآْلتَِيَة ِاْجَعِل 

 ُُجَْلةا ُمِفْيَدةا!
 

 

 

b) Instrumen Tes/Bentuk Soal 

(terlampir) 

c) Kunci Jawaban Instrumen Tes  

(terlampir) 
 

d) Pedoman Penilaian 

Kriteria Penilaian 

Menulis: 

No. Nama Siswa قواعد ترقيم هجاء Total = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒙 𝟐

𝟑
= … 

1. Ade Nur Fitriatul      

2. Moh. Syaroful Anam     

3. …     

 



 
 

 

e) Pedoman Penskoran 

No. Aspek 

penilaian 
Deskripsi Kriteria Skor 

 e. Ejaan sangat benar, jelas dan mudah dibaca 3 هجاء .1

f. Ejaan benar, jelas dan mudah dibaca 2 

g. Ejaan cukup benar, jelas dan mudah dibaca 2 

h. Ejaan kurang benar, jelas dan mudah dibaca 0 

 e. Tanda baca sangat lengkap dengan kalimat 3 ترقيم .2

f. Tanda baca lengkap dengan kalimat 2 

g. Tanda baca cukup lengkap dengan kalimat 1 

h. Tanda baca kurang lengkap dengan kalimat 0 

 e. Penulisan kalimat sangat sesuai dengan kaidah  4 قواعد .3

f. Penulisan kalimat sesuai dengan kaidah  3 

g. Penulisan kalimat cukup sesuai dengan kaidah  2 

h. Penulisan kalimat tidak  sesuai dengan kaidah  1 

 

 

 

2. Penilaian Hasil 

a) Kisi-kisi 

 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

1. Menyalin/menulis 

kosakata املهنة sesuai 

contoh dengan tepat dan 

benar  

2. Mengidentfikasi contoh 

kalimat berstruktur  فعل
 .(ان، لن، ل) danماضارع

3. Menuliskan kata tentang 

profesi dan tempat 

kerjanya berdasarkan 

tabel 

Individu, 

siswa 

mengerjakan 

soal latihan 

secara mandiri 

 

Tertulis 

 

 

 

 

 أكتب هذه الكاملات
 
 

استخرج اجلمال بفعل 
 ماضارع و أن/ل/لن

 

 أكتب املهنة ومعملها

 



 
 

 

b) Instrumen Tes/Bentuk Soal 

 املعمل املهنة منر
 ....... طَِبْيب   ١
 ....... ََتِجر   ۲
 ....... ُمَوضَّف   ۳
 ....... ُمَدرِ س   ٤

 
c) Kunci Jawaban Instrumen Tes  

 املعمل املهنة منر
 مستشفى طَِبْيب   ١
 سوق ََتِجر   ۲
 َمْعَمل /ِإَداَرة   ُمَوضَّف   ۳
     َمْدَرَسة   ُمَدرِ س   ٤

 

d) Pedoman Penilaian 

Kriteria Penilaian 

Menulis: 

No. Nama Siswa Soal (100) 

1. Ade Nur Fitriatul   

2. Moh. Syaroful Anam  

3.   

 

  



 
 

 

e) Pedoman Penskoran 

Deskriptor Skor 

Pada soal latihan berjumlah 4 nomor. Setiap nomor terdiri atas satu 

jawaban, sehingga bila siswa menjawab benar pada masing-masing 

nomor, maka akan mendapat nilai 25 dan apabila siswa menjawab 

salah akan mendapat nilai 10 pada masing-masing nomor. Namun, 

apabila siswa mengosongkan jawaban maka nilainya adalah 0. Jadi, 

siswa yang menjawab benar pada semua nomor, total nilainya adalah 

100 dan apabila ada jawaban yang salah maka nilai akan dikurangi 

15 (85, 70, 55, dst) 

100 

Total Nilai 100 

 

 

3. Pedoman Penilaian Pendidikan Karakter dan Budaya 

No 
Nama 

Siswa 
Religius Mandiri 

Kerja 

Keras 
Kreatif Disiplin 

Tanggun

g Jawab 

Rasa 

Ingin 

Tahu 

1. Ade Nur         

2. Anam        

3. …        

 

Keterangan:  

BT : Belum Terlihat MB : Mulai Berkembang 

MT : Mulai Terlihat MK : Mengkultur 

 

 

Slawi, 11 Februari 2015 

Mengetahui,       

Guru bahasa Arab     Peneliti 
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INSTRUMEN SOAL PRETEST 

 

 .............................................: اإلسم
 .............................................: النمر

 
 ! مفِّْيَدةً  ُُجَلةً  الَكالَِّمات لَِّتُكونَ  رَت ِّبْ 

 ِإَلَّ –ََتَْمعَ  – الصََّحاِفيَّةُ  -اأْلَْخَباَر  -اجْلَِدْيَدَة  -َلْن  .١
 ................................................................................................اإلجابة: 

َوانِ  - ِإَلَّ  -َكاِتُب ال - َيْكُتَب  .۲  رَِساَلةا –َلنْ –يفْ الدِ 

  ................................................................................................اإلجابة: 
 اْلَمَباىِن –يَ ْعَملُ –َواْلَمَشارِعَ  -لِيَ ْبِِنَ  - ُمَهْنِدسُ الْ  .۳

 ................................................................................................اإلجابة: 
 اأْلَْمنَ  –َأنْ – الشُّْرِطيُّ  - ُُيَاِفظَ –يَ ْعَملُ  .٤

 ................................................................................................اإلجابة: 
حُ –َمْزَرَعَتهُ  -َأْن  - يُرِْيدُ  .٥  َُيُْرسَ  -الَفالَّ

 ................................................................................................اإلجابة: 

ْيَحةِّ ! ْم َما َيَِْتِّ إََِّل اللَُّغةِّ الَعَربَِّيةِّ الصَّحِّ  تَ ْرجِّ
٦. Para siswa pergi ke sekolah untuk belajar berbagai pelajaran 

 ................................................................................................اإلجابة: 
٧. Wartawan (Pr) ingin mengumpulkan berita-berita  

 ................................................................................................اإلجابة: 
٨. Tidak akan menanam padi di sawah kecuali petani 

 ................................................................................................اإلجابة: 

٩. Dokter senang mengobati pasien di rumah  sakit 

 ................................................................................................اإلجابة: 

 



 
 

 

۱٠.   Karyawan pergi untuk bekerja di kantor 

 ................................................................................................اإلجابة: 

!  اِّْجَعلِّ اْلَكلَِّماتِّ اْْلتَِّيَة ُُجَْلًة ُمفِّْيَدًة بِّتَ رْكِّْيبِّ الفِّْعلِّ املَُضارِّعِّ + َأْن/َلْن/لِّ
حُ  .۱۱  الَفالَّ

 ................................................................................................اإلجابة: 
 الصََّحايفُّ  .۱۲

 ................................................................................................اإلجابة: 
َهْنِدسُ  .١۳

ُ
 امل

 ................................................................................................اإلجابة: 
 الطَِّبْيبُ  .١١

 ................................................................................................اإلجابة: 
 اأُلْسَتاذُ  .١١

 ................................................................................................اإلجابة: 
  



 
 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST 
 

 اأْلَْخَباَر اجْلَِدْيَدَة ِإَلَّ الصََّحاِفيَّةُ َلْن ََتَْمَع  .۱
َوانِ الَلْن َيْكُتَب  .۲   َكاِتُب رَِسالَةا ِإَلَّ يفْ الدِ 
َهْنِدُسيَ ْعَمُل لِيَ ْبِِنَ اْلَمَباىِن َواْلَمَشارِعَ  .۳

ُ
 امل

 اأْلَْمنَ  يَ ْعَمُل َأْن ُُيَاِفظَ الشُّْرِطي ُّ  .٤
ُحُْيِْيُد َأْن  .٥  َُيُْرَس َمْزَرَعَتهُ الَفالَّ
بُ َيْذَهبُ  .٦  ِإََل اْلَمْدَرَسِة لِيَ تَ َعلَُّموا الدُُّرْوسَ  ونالطُّالَّ
 الصََّحاِفيَُّةتُرِْيُد َأْن ََتَْمَع اأَلْخَبارَ  .٧
حُ  . ٨ زَارِِع ِإَلَّ الَفالَّ

َ
 َلْن يَ ْزرََع اأَلُرزَّ يفْ امل

بُ ُيِحبُّ َأْن يُ َعاِلَج اْلَمْرضَ  .٩  ى يفْ اْلُمْسَتْشَفىالطَِّبي ْ
َداَرةِ  .١٠ َوظَُّفَيْذَهُب لِيَ ْعَمَل يفْ اإْلِ

ُ
 امل

١١ -١١. 
 Jawaban disesuaikan dengan kreativitas siswa dalam mengungkapkan 

pikirannya dalam bentuk kalimat yang terpenting susunan kalimatnya 

sesuai dengan فعل ماضارعdan (ان، لن، ل). 
 

  



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PENGGUNAAN MEDIA GAME EDUKASI BERBASIS ADOBE FLASH CS5 

 

A. Identitas : 

Nama Sekolah  : MTs Negeri Slawi 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

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

B. Standar Kompetensi :    

Menulis (كتابة) :Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman, dan 

informasi, baik fiksi dan atau nonfiksi melalui kegiatan menulis tentang املهنة. 

C. Kompetensi Dasar : 

1. Menulis kata, frase kalimat sederhana tentang املهنة dengan menggunakan 

kalimat berstruktur فعل ماضارعdan kata an, lan, li (ان، لن، ل). 

2. Menulis kalimat sederhana tentang املهنة dengan menggunakan kalimat 

berstruktur فعل ماضارعdan kata an, lan, li (ان، لن، ل). 

D. Indikator :    

1. Menyalin/menulis kosakata املهنة sesuai contoh dengan tepat dan benar  

2. Mengidentfikasi contoh kalimat berstruktur فعل ماضارعdan (ان، لن، ل). 

3. Menuliskan kata tentang profesi dan tempat kerjanya berdasarkan tabel yang 

disediakan 

4. Menyusun  kata-kata acak menjadi kalimat sempurna  berstruktur  فعل

 .(ان، لن، ل) danماضارع

5. Menerjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab 

berstruktur فعل ماضارعdan (ان، لن، ل) 



 
 

 

6. Menyusun kalimat sempurna  berstruktur فعل ماضارعdan (ان، لن، ل)berdasarkan 

kosakata yang telah disediakan 

7. Menunjukkan perilaku siswa yang religius, tanggung jawab disiplin, 

kerjasama, kreatif, mandiri, dan rasa ingin tahu. 

 

E. Tujuan Pembelajaran : 

1. Melalui pembelajaran menulis, siswa mampu mengungkapkan pikiran, 

gagasan, perasaan, pengalaman, dan informasi, baik fiksi dan atau nonfiksi 

tentang املهنة.menggunakan struktur kalimat  فعل ماضارعdan (ان، لن، ل). 

2. Melalui pembelajaran ini, siswa dapat mengembangkan perilaku religius, 

disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, mandiri, dan gemar menulis. 

 

F. Materi Pembelajaran : 

 َناِفَعةُ الْعَماُل األَ 
ْدَرَسِة لِيَ تَ َعلََّم الُعُلْوَم النَّاِفَعَة. ُهَو يَ ْعَمُل َعَمالا 

َ
ََنِفعاا. َهَذا طَاِلب  ُهَو َيْذَهُب ِإََل امل

ْدَرَسِة لِتُ َعلِ َم الطُّاَلَب َوالطَّالَِباتِ 
َ
. ِهَي تَ ْعَمُل اأَلْعَماَل النَّاِفَعَة. َوَهِذِه ُمَدر َِسة  ِهَي َتْذَهُب إََل امل

ْرَضى. َوَهَذا ُمَهْنِدس  ُهَو َيْذَهُب ِإََل أَ 
َ
ْسَتْشَفى لِيُ َعاِلَج امل

ُ
ْعَمالِِه َوَهَذا طَِبْيب  ُهَو يَ ْعَمُل يف امل

َباىن َوال
َ
َداِرَس َوَغْْيَِها. َهَذا َعَمل  ِمَن اأْلَْعَماِل النَّاِفَعِة.شَّ لِيَ ْبِِنَ امل

َ
 َوارَِع َوامل

  



 
 

 

Tata Bahasa : An, Lan, Li + Fi’il Mudhori’ (ان، لن، ل + فعل مضارع) 

Susunan an + fi’il mudhori disebut juga mashdar mu’awwal. Fi’il mudhori’ yang 

terletak sesudah an, lan, dan li i’rabnya manshub. Contoh penggunaannya dalam 

kalimat adalah sebagai berikut: 

ْسَتْشَفى 
ُ
ْرَضى لِيُ َعاِلجَ الطَِّبْيُب يَ ْعَمُل يف امل

َ
 امل

(Dokter bekerja di rumah sakit untuk mengobati pasien) 

 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran : 

 Pendekatan yang digunakan : Problem Based Learning (PBL) 

 Metode yang diterapkan       : Metode Komunikatif 

 

H. Kegiatan Pembelajaran : 

No Kegiatan Waktu 

1 KEGIATAN AWAL 

 

a. Guru datang tepat waktu (tanggung jawab) 

b. Mengawali pembelajaran dengan mengucapkan 

salam (religius) 

c. Memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai 

(religius) 

d. Memeriksa kehadiran siswa (disiplin) 

e. Memberitahukan tema yang akan dipelajari 

(tanggung jawab) 

f. Menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai 

sesuai dengan silabus (tanggung jawab) 

 

 

 

10 menit 

2 KEGIATAN INTI 

Eksplorasi 

a. Salah satu siswa membacakan kalimat per kalimat 

dari sebuah paragraf sederhana tentang املهنةdan 

diikuti oleh siswa yang lain 

 

 

Eksplorasi (20 menit) 

Elaborasi (30 menit) 

Konfirmasi (10menit) 



 
 

 

b. Siswa memperhatikan ketika guru memperkenalkan 

dan atau membacakan kosakata yang berkaitan 

dengan teks bacaan tentangاملهنة (tanggung jawab) 

c. Siswa memperhatikan penjelasan materi tentang  فعل

 .yang dijelaskan oleh guru (ان، لن، ل) danماضارع

d. Siswa menyebutkan beberapa contoh kalimat 

berstruktur فعل ماضارعdan (ان، لن، ل)yang ada di 

bacaan (rasa ingin tahu) 

e. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 

yang masih belum jelas secara mandiri (rasa ingin 

tahu) 

f. Siswa mengerjakan soal latihan dengan menuliskan 

jenis pekerjaan dan tempat kerjanya sesuai dengan 

tabel yang ada di lembar soal (mandiri dan kreatif) 

g. Siswa mengumpulkan semua hasil pekerjaan ke guru 

(tanggung jawab) 

Elaborasi 

a. Permainan ini dilakukan oleh kelompok siswa sesuai 

dengan baris tempat duduk 

b. Siswa dipilih guru untuk giliran memainkan game 

dengan cara siswa mendengarkan cerita guru yang 

didalammya akan disebutkan nama salah satu siswa. 

Siwa yang namanya disebutkan harus menyebutkan 

nama siswa lain yang berbeda baris tempat duduk. 

c.  Apabila siswa salah menyebutkan nama, maka siswa 

tersebut harus mau mencoba menyelesaikan 1 game 

level.Siswa boleh bergantian dengan anggota 

kelompoknya (kreatif) 

d. Apabila kelompok tersebut berhasil maka akan 

mendapatkan poin +100 



 
 

 

e. Siswa tidak boleh salah menyusun kata-kata menjadi 

kalimat karena siswa hanya mempunyai 3 

kesempatan. Jika sudah 3 kali kesalahan maka game 

over dan mendapatkan poin -50 (kreatif) 

f. Siswa secara bergantian bermain menyusun kalimat 

acak yang ada pada game play scene dengan tema 

ملهنةا  

g. Siswa mengerjakan soal latihan yang disediakan guru 

dengan menyusun kata acak menjadi kalimat, 

menerjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke 

dalam bahasa Arab, dan membuat kalimat 

berdasarkan kosakata yang disediakan dengan benar 

sesuai dengan struktur فعل ماضارعdan ( ،ان، لن

 (gemar menulis, mandiri dan kreatif).(ل

h. Jumlah soal adalah 15 buah dengan waktu untuk 

mengerjakkan 30 menit. (mandiri dan kreatif) 

 

Konfirmasi 

a. Setelah selesai siswa mengumpulkan hasil 

pekerjaannya ke guru. (tanggung jawab) 

b. Siswa diberi kesempatan kembali untuk bertanya 

tentang materi menulis (كتابة)yang belum dipahami 

(kreatif dan mandiri) 

3 KEGIATAN PENUTUP 

a. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah dilaksanakan (tanggung 

jawab) 

b. Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan isi 

materi menulis (كتابة)tentang املهنة(tanggung jawab) 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 

 

10 menit 



 
 

 

terus belajar dengan giat 

d. Siswa dan guru mengakhiri pembelajaran dengan 

membaca hamdalah bersama-sama (religius). 

e. Guru mengucapkan salam kepada siswa sebelum 

keluar kelas (religius). 

 

I. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran  : 

1) Sumber Belajar : 

 Buku Fasih Berbahasa Arab 2 untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 

terbitan PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo karangan Darsono dan T. 

Ibrahim 

 Buku LKS Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah oleh forum MGMP Bahasa 

Arab MTs Kabupaten Tegal 

 Kamus Indonesia-Arab 

 

2) Media pembelajaran: 

Game edukasi berbasis Adobe flash CS5 

 

 



 
 

 

 

 

 
  



 
 

 

J. Penilaian : 

1. Penilaian Proses 

a) Kisi-kisi 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

1. Menyalin/menulis 

kosakata املهنة sesuai 

contoh dengan tepat dan 

benar 

2. Menyusun  kata-kata 

acak menjadi kalimat 

sempurna  berstruktur 

 .(ان، لن، ل) danفعل ماضارع

3. Menerjemahkan kalimat 

berbahasa Indonesia ke 

dalam bahasa Arab 

berstruktur فعل ماضارعdan 

 (ان، لن، ل)
4. Menyusun kalimat 

sempurna  berstruktur 

ان، لن، ) danفعل ماضارع
 berdasarkan kosakata(ل

yang telah disediakan 

Siswa 

mengerjakkan 

soal yang 

disediakan 

guru 

 

Tertulis 

 

 

 

 

أجب هذه اَلسئلة 
 اآلتية !

 لَِتُكونَ  الَكاِلَماتْ  َرتِ بْ 
 ! مِفْيَدةا  ُُجَلةا 

 
تَ ْرِجْم َما ََيِْت ِإََل اللَُّغِة 

 الَعَربَِيِة الصَِّحْيَحِة !
 

اْلَكِلَماِت اآْلتَِيَة ِاْجَعِل 
 ُُجَْلةا ُمِفْيَدةا!

 

 

b) Instrumen Tes/Bentuk Soal 

(terlampir) 

c) Kunci Jawaban Instrumen Tes  

(terlampir)  



 
 

 

d) Pedoman Penilaian 

Kriteria Penilaian 

Menulis: 

No. Nama Siswa قواعد ترقيم هجاء Total = 
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒙 𝟐

𝟑
= … 

1. Ade Nur Fitriatul      

2. Moh. Syaroful A.     

3. …     

 

e) Pedoman Penskoran 

No. Aspek 

penilaian 

Deskripsi Kriteria Skor 

 Ejaan sangat benar, jelas dan mudah dibaca 3 هجاء .1

Ejaan benar, jelas dan mudah dibaca 2 

Ejaan cukup benar, jelas dan mudah dibaca 2 

Ejaan kurang benar, jelas dan mudah dibaca 0 

 Tanda baca sangat lengkap dengan kalimat 3 ترقيم .2

Tanda baca lengkap dengan kalimat 2 

Tanda baca cukup lengkap dengan kalimat 1 

Tanda baca kurang lengkap dengan kalimat 0 

 Penulisan kalimat sangat sesuai dengan kaidah  4 قواعد .3

Penulisan kalimat sesuai dengan kaidah  3 

Penulisan kalimat cukup sesuai dengan kaidah  2 

Penulisan kalimat tidak  sesuai dengan kaidah  1 

 

  



 
 

 

2. Penilaian Hasil 

a) Kisi-kisi 

 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

1. Menyalin/menulis 

kosakata املهنة sesuai 

contoh dengan tepat dan 

benar  

2. Mengidentfikasi contoh 

kalimat berstruktur  فعل

 .(ان، لن، ل) danماضارع

3. Menuliskan kata tentang 

profesi dan tempat 

kerjanya berdasarkan 

tabel 

Individu, 

siswa 

mengerjakan 

soal latihan 

secara mandiri 

 

Tertulis 

 

 

 

 

 أكتب هذه الكاملات

 

 

استخرج اجلمال بفعل 

 ماضارع و أن/ل/لن

 

 أكتب املهنة ومعملها

 

b) Instrumen Tes/Bentuk Soal 

 املعمل املهنة منر
 ....... طَِبْيب   ١
 ....... ََتِجر   ۲
 ....... ُمَوضَّف   ۳
 ....... ُمَدرِ س   ٤

 
  



 
 

 

c) Kunci Jawaban Instrumen Tes  

 املعمل املهنة منر
 مستشفى طَِبْيب   ١
 سوق ََتِجر   ۲
 َمْعَمل /ِإَداَرة   ُمَوضَّف   ۳
     َمْدَرَسة   ُمَدرِ س   ٤

 

d) Pedoman Penilaian 

Kriteria Penilaian 

Menulis: 

No. Nama Siswa Soal (100) 

1. Ade Nur Fitriatul   

2. Moh. Syaroful Anam  

3. ….  

 

e) Pedoman Penskoran 

Deskriptor Skor 

Pada soal latihan berjumlah 4 nomor. Setiap nomor terdiri atas satu 

jawaban, sehingga bila siswa menjawab benar pada masing-masing 

nomor, maka akan mendapat nilai 25 dan apabila siswa menjawab 

salah akan mendapat nilai 10 pada masing-masing nomor. Namun, 

apabila siswa mengosongkan jawaban maka nilainya adalah 0. Jadi, 

siswa yang menjawab benar pada semua nomor, total nilainya adalah 

100 dan apabila ada jawaban yang salah maka nilai akan dikurangi 

15 (85, 70, 55, dst) 

100 

Total Nilai 100 

 

  



 
 

 

3. Pedoman Penilaian Pendidikan Karakter dan Budaya 

No 
Nama 

Siswa 
Religius Mandiri 

Kerja 

Keras 
Kreatif Disiplin 

Tanggung 

Jawab 

Rasa 

Ingin 

Tahu 

1.         

2.         

3.         

 

Keterangan:  

BT : Belum Terlihat MB : Mulai Berkembang 

MT : Mulai Terlihat MK : Mengkultur 

 

 

Slawi, 25 Februari 2015 

Mengetahui       

Guru bahasa Arab     Peneliti 

  

 

 

Agus Salim      Eka Lutfiyatun 

NIP.197504062007101003 NIM 2303411022 

  



 
 

 

INSTRUMEN SOAL POSTTEST 

 

 .............................................: اإلسم
 .............................................: النمر

 
 ! مفِّْيَدةً  ُُجَلةً  الَكالَِّمات لَِّتُكونَ  رَت ِّبْ 

 ِإَلَّ –ََتَْمعَ  – الصََّحاِفيَّةُ  -اأْلَْخَباَر  -اجْلَِدْيَدَة  -َلْن  .١
 ................................................................................................اإلجابة: 

َوانِ  - ِإَلَّ  -َكاِتُب ال - َيْكُتَب  .۲  رَِساَلةا –َلنْ –يفْ الدِ 

  ................................................................................................اإلجابة: 
 اْلَمَباىِن –يَ ْعَملُ –َواْلَمَشارِعَ  -لِيَ ْبِِنَ  - ُمَهْنِدسُ الْ  .۳

 ................................................................................................اإلجابة: 
 اأْلَْمنَ  –َأنْ – الشُّْرِطيُّ  - ُُيَاِفظَ –يَ ْعَملُ  .٤

 ................................................................................................اإلجابة: 
حُ –َمْزَرَعَتهُ  -َأْن  - يُرِْيدُ  .٥  َُيُْرسَ  -الَفالَّ

 ................................................................................................اإلجابة: 

ْيَحةِّ ! ْم َما َيَِْتِّ إََِّل اللَُّغةِّ الَعَربَِّيةِّ الصَّحِّ  تَ ْرجِّ
٦. Para siswa pergi ke sekolah untuk belajar berbagai pelajaran 

 ................................................................................................اإلجابة: 
٧. Wartawan (Pr) ingin mengumpulkan berita-berita  

 ................................................................................................اإلجابة: 
٨. Tidak akan menanam padi di sawah kecuali petani 

 ................................................................................................اإلجابة: 

٩. Dokter senang mengobati pasien di rumah  sakit 

 ................................................................................................اإلجابة: 

 



 
 

 

۱٠.   Karyawan pergi untuk bekerja di kantor 

 ................................................................................................اإلجابة: 

!  اِّْجَعلِّ اْلَكلَِّماتِّ اْْلتَِّيَة ُُجَْلًة ُمفِّْيَدًة بِّتَ رْكِّْيبِّ الفِّْعلِّ املَُضارِّعِّ + َأْن/َلْن/لِّ
حُ  .۱۱  الَفالَّ

 ................................................................................................اإلجابة: 
 الصََّحايفُّ  .۱۲

 ................................................................................................اإلجابة: 
َهْنِدسُ  .١۳

ُ
 امل

 ................................................................................................اإلجابة: 
 الطَِّبْيبُ  .١١

 ................................................................................................اإلجابة: 
 اأُلْسَتاذُ  .١١

 ................................................................................................اإلجابة: 
  



 
 

 

KUNCI JAWABAN SOAL POSTTEST 
 

 اأْلَْخَباَر اجْلَِدْيَدَة ِإَلَّ الصََّحاِفيَّةُ َلْن ََتَْمَع  .۱
َوانِ الَلْن َيْكُتَب  .۲   َكاِتُب رَِسالَةا ِإَلَّ يفْ الدِ 
َهْنِدُسيَ ْعَمُل لِيَ ْبِِنَ اْلَمَباىِن َواْلَمَشارِعَ  .۳

ُ
 امل

 اأْلَْمنَ  يَ ْعَمُل َأْن ُُيَاِفظَ الشُّْرِطي ُّ  .٤
ُحُْيِْيُد َأْن  .٥  َُيُْرَس َمْزَرَعَتهُ الَفالَّ
بُ َيْذَهبُ  .٦  ِإََل اْلَمْدَرَسِة لِيَ تَ َعلَُّموا الدُُّرْوسَ  ونالطُّالَّ
 الصََّحاِفيَُّةتُرِْيُد َأْن ََتَْمَع اأَلْخَبارَ  .٧
حُ  . ٨ زَارِِع ِإَلَّ الَفالَّ

َ
 َلْن يَ ْزرََع اأَلُرزَّ يفْ امل

بُ ُيِحبُّ َأْن يُ َعاِلَج اْلَمْرضَ  .٩  ى يفْ اْلُمْسَتْشَفىالطَِّبي ْ
َداَرةِ  .١٠ َوظَُّفَيْذَهُب لِيَ ْعَمَل يفْ اإْلِ

ُ
 امل

١١ -١١. 
 Jawaban disesuaikan dengan kreativitas siswa dalam mengungkapkan 

pikirannya dalam bentuk kalimat yang terpenting susunan kalimatnya 

sesuai dengan فعل ماضارعdan (ان، لن، ل). 

  



 
 

 

LEMBAR INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Judul Penelitian : Pengembangan Media Game Edukasi Berbasis Adobe Flash CS5 untuk 

     Meningkatkan Keterampilan Menulis Bahasa Arab Kelas VIII MTs 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Sasaran  : MTs Negeri Slawi 

 

 

Nama    : ……………………………………………….. 

Kelas    : ……………………………………………….. 

 

A. PENGANTAR 

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, 

Saya Eka Lutfiyatun, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri 

Semarang. Saya sedang melakukan penelitian dan pengembangan media pembelajaran 

untuk skripsi dengan judul “Pengembangan Media Game Edukasi Berbasis Adobe Flash 

CS5 untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Bahasa Arab Kelas VIII MTs”.  

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran baru yang sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan. 

Untuk itu, saya megharapkan bantuan Anda untuk mengisi kuisioner ini. Jawaban Anda 

akan sangat membantu saya dalam mengembangkan media ini. 

Kuisioner ini diisi oleh siswa sebagai subjek penelitian yang nantinya bersama guru 

dapat memanfaatkan media ini dalam pembelajaran. Hasil dari kuisioner ini tidak akan 

mempengaruhi nilai pelajaran bahasa Arab Anda. Jadi, saya mengharapkan jawaban dan 

pendapat anda dengan jujur agar media yang nantinya berhasil dikembangkan dapat sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan pembelajaran. 

 

  



 
 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN I 

1. Anda diharapkan membaca dan mengamati dengan seksama pertanyaan yang ada pada 

kuisioner ini 

2. Anda dapat memberikan jawaban berupa tanda (  ) pada kolom yang tersedia pada setiap 

aspek analisis kebutuhan 

3. Apabila Anda menghendaki jawaban lain selain yang ada pada pilihan jawaban yang  

tersedia, Anda dapat memberikan tanda (  ) dan menuliskan jawaban Anda pada menu 

jawaban yang sudah kami kosongkan. 

 

C. PERTANYAAN I 

1. Bagaimana tingkat kesulitan dalam materi menulis bahasa Arab? 

(   ) sangat sulit 

(   ) sulit 

(   ) biasa saja 

(   ) mudah 

(   ) sangat mudah 

2. Bagaimana penjelasan guru bagi anda untuk memahami materi menulis bahasa Arab ? 

(   ) sangat jelas 

(   ) jelas 

(   ) biasa saja 

(   ) kurang jelas 

(   ) sangat tidak jelas 

3. Apa guru anda menggunakan multimedia dalam pembelajaran menulis bahasa Arab? 

(   ) selalu 

(   ) sering 

(   ) kadang-kadang 

(   ) tidak pernah 

4. Apakah menurut anda perlu menggunakan multimedia interkatif dalam pembelajaran 

materi menulis bahasa Arab? 

(   ) sangat perlu 

(   ) perlu 

(   ) biasa saja 

(   ) tidak perlu 

(   ) sangat tidak perlu 



 
 

 

5. Setujukah anda jika diadakan pembelajaran menggunakan multimedia sehingga bisa 

membantu dalam penguasaan konsep materi menulis bahasa Arab? 

(   ) sangat setuju 

(   ) setuju 

(   ) biasa saja 

(   ) tidak setuju 

(   ) sangat tidak setuju 

6. Jika anda setuju dengan adanya media pembelajaran multimedia, jenis apakah yang 

paling cocok untuk materi menulis bahasa Arab? 

(   ) film animasi  

(   ) game    

(   ) flash presentation  

(   ) web online/offline 

(   )lainnya…. 

7. Dimana anda sering menggunakan komputer? 

(   ) Rumah   

(   ) Warnet 

(   ) Sekolah   

(   ) kafe 

(   ) Lainnya…. 

8. Berapa lama anda menggunakan komputer per hari? 

(   ) < 2 jam   

(   ) 2-4 jam  

(   )4-6 jam  

(   ) 6-8 jam 

(   )> 8 jam 

9. Untuk keperluan apa anda sering menggunakan komputer? 

(   ) belajar   

(   ) bermain game 

(   ) surfing internet  

(   ) menonton film 

(   ) lainnya…. 

  



 
 

 

D. PETUNJUK PENGISIAN II 

1. Kuisioner ini berisi pertanyaan tertutup tentang materi, visual dan aspek pendukung 

media yang akan dikembangkan 

2. Anda diharapkan membaca dan mengamati dengan seksama pertanyaan yang ada pada 

kuisioner ini 

3. Anda dapat memberikan jawaban berupa tanda (  ) pada kolom yang tersedia pada 

setiap aspek analisis kebutuhan 

4. Anda hanya diperbolehkan memberikan tanda (  ) untuk satu jawaban pada setiap soal, 

kecuali pada soal nomor 5 dan 6 

5. Anda diperbolehkan memberikan tanda (  ) untuk beberapa jawaban pada soal nomor 5 

dan 6 

6. Apabila Anda menghendaki jawaban lain selain yang ada pada pilihan jawaban yang 

tersedia, Anda dapat memberikan tanda (  ) dan menuliskan jawaban Anda pada menu 

jawaban yang sudah kami kosongkan. 

 

E. PERTANYAAN II 

Aspek Isi dan Materi Media 

1. Bagaimana pandangan Anda dengan adanya pengembangan media aplikasi game dalam 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab? 

(   ) sangat perlu 

(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

2. Apa jenis game yang cocok untuk pembelajaran menulis bahasa Arab? 

(   ) aksi 

(   ) petualangan 

(   ) puzzle 

(   ) permainan kata 

(   ) …. 

  



 
 

 

3. Apa jenis desain game yang paling sesuai dengan perkembangan pendidikan sekarang? 

(   ) install game(aplikasi game yang dimainkan di computer tanpa koneksi internet) 

(   ) online game(game yang dimainkan dengan koneksi internet) 

(   ) mobile game(game yang dimainkan melalui HP) 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

4. Berapa durasi game yang sesuai untuk media pembelajaran menulis pada setiap tema? 

(   ) 2-5 menit 

(   ) 5-10 menit 

(   ) 10- 15 menit 

(   ) 15-20 menit 

(   ) … 

5. Apa saja elemen game yang perlu ditampilkan? 

(   ) KI dan KD 

(   ) Bahan bacaan 

(   ) Tata Bahasa 

(   ) Evaluasi/Game Play 

(   ) Kosakata 

6. Tema apa saja yang dapat dijadikan bahan permainan? 

 اهلَِّوايَة (   )
 املِّْهَنة (   )
ْ البَ ْيتِّ  (   ) ْ ِفِّ َطِتِّ  اَْنشِّ
ىضَ رْ مَ الْ ةُ ادَ يَ عِّ  (   )  

(   ) …. 
7. Apa pengenalan mufrodat diperlukan sebelum inti permainan? 

(   ) sangat perlu 

(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

(   ) kurang tahu 

(   ) … 

  



 
 

 

8. Berapa jumlah level yang ideal untuk masing-masing tema? 

(   ) 1 (satu) 

(   ) 2 (dua) 

(   ) 3 (tiga) 

(   ) 4 (empat) 

(   ) …. 

9. Berapa jumlah soal tiap level? 

(   ) 4-6soal 

(   ) 7-9soal 

(   ) 10-12 soal 

(   ) > 12 soal 

(   ) …. 

10. Bahasa apa yang sebaiknya digunakan dalam tampilan navigasi setiap layer? 

(   ) Arab 

(   ) Inggris 

(   ) Indonesia 

(   ) Indonesia-Arab 

(   ) … 

 

Aspek Visual Media 

11. Gabungan warna apa yang sesuai untuk game tersebut? 

(   ) warna komplementer (perpaduan warna yang berseberangan) 

(   ) warna monokromatik (perpaduan dari satu warna dengan intensitas berbeda) 

(   ) warna polikromatik (beberapa warna yang digradasikan sampai ke putih) 

(   ) warna analogus (kombinasi warna terdekat: kuning dengan hijau atau biru) 

(   ) …. 

12. Apa diperlukan ilustrasi gambar untuk pemahaman kosakata? 

(   ) sangat perlu 

(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

  



 
 

 

13. Apa jenis gambar yang dapat digunakan? 

(   ) karikatur/kartun 

(   ) manusia 

(   ) objek 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

14. Bagaimana bentuk pointer yang paling sesuai? 

(   ) handclicker (gambar tangan) 

(   ) animationclicker (gambar dengan objek tertentu) 

(   ) face clicker (gambar objek wajah) 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

15. Bagaimana dengan jenis resolusi game yang diharapkan? 

(   ) tinggi 

(   ) sedang 

(   ) rendah 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

 

Aspek Pendukung Media 

16. Apa diperlukan adanya ilustrasi audio pada game? 

(   ) sangat perlu 

(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

17. Jenis audio apa yang paling cocok? 

(   ) narasi (setiap layer pada game menggunakan narasi sebagai penjelas instruksi) 

(   ) sound effect(setiap pemain menekan tobol pada game ada efek suara tertentu) 

(   ) backsound(pada setiap layer ada music pengiring game) 

(   ) kurang tahu 

(   ) … 

  



 
 

 

F. SARAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

        ……………., Januari 2015 

        Responden, 

 

         

        ………………………… 

        NIS.  

  



 
 

 

LEMBAR INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran Game Edukasi Berbasis Adobe 

  Flash CS5 untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Bahasa Arab 

  Kelas VIII MTs 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Sasaran  : MTs Negeri Slawi 

 

 

Nama    : ……………………………………………….. 

Instansi   : ……………………………………………….. 

 

G. PENGANTAR 

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, 

Saya Eka Lutfiyatun, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri 

Semarang. Saya sedang melakukan penelitian dan pengembangan media pembelajaran 

untuk skripsi dengan judul “Pengembangan Media Game Edukasi Berbasis Adobe Flash 

CS5 untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Bahasa Arab Kelas VIII MTs”.  

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran baru yang sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan. 

Untuk itu, saya megharapkan bantuan Anda untuk mengisi kuisioner ini. Jawaban Anda 

akan sangat membantu saya dalam mengembangkan media ini.  

Kuisioner ini diisi oleh guru mata pelajaran Bahasa Arab sebagai praktisi pendidikan 

yang nantinya dapat memanfaatkan media ini dan lebih mengembangkannya untuk 

kepentingan pendidikan. Saya mengharapkan jawaban dan pendapat anda agar media yang 

nantinya berhasil dikembangkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

pembelajaran. 

  



 
 

 

H. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Kuisioner ini berisi pertanyaan tertutup tentang materi, visual dan aspek pendukung 

media yang akan dikembangkan 

2. Anda diharapkan membaca dan mengamati dengan seksama pertanyaan yang ada pada 

kuisioner ini 

3. Anda dapat memberikan jawaban berupa tanda (  ) pada kolom yang tersedia pada 

setiap aspek analisis kebutuhan 

4. Anda hanya diperbolehkan memberikan tanda (  ) untuk satu jawaban pada setiap soal, 

kecuali pada soal nomor 5 dan 6 

5. Anda diperbolehkan memberikan tanda (  ) untuk beberapa jawaban pada soal nomor 5 

dan 6 

6. Apabila Anda menghendaki jawaban lain selain yang ada pada pilihan jawaban yang 

tersedia, Anda dapat memberikan tanda (  ) dan menuliskan jawaban Anda pada menu 

jawaban yang sudah kami kosongkan. 

 

I. PERTANYAAN 

Aspek Isi dan Materi Media 

1. Bagaimana pandangan Anda dengan adanya pengembangan media aplikasi game dalam 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab? 

(   ) sangat perlu 

(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

2. Apa jenis game yang cocok untuk pembelajaran menulis bahasa Arab? 

(   ) aksi 

(   ) petualangan 

(   ) puzzle 

(   ) permainan kata 

(   ) …. 

  



 
 

 

3. Apa jenis desain game yang paling sesuai dengan perkembangan pendidikan sekarang? 

(   ) install game(aplikasi game yang dimainkan di computer tanpa koneksi internet) 

(   ) online game(game yang dimainkan dengan koneksi internet) 

(   ) mobile game(game yang dimainkan melalui HP) 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

4. Berapa durasi game yang sesuai untuk media pembelajaran menulis pada setiap tema? 

(   ) 2-5 menit 

(   ) 5-10 menit 

(   ) 10- 15 menit 

(   ) 15-20 menit 

(   ) … 

5. Apa saja elemen game yang perlu ditampilkan? 

(   ) KI dan KD 

(   ) Bahan bacaan 

(   ) Tata Bahasa 

(   ) Evaluasi/Game Play 

(   ) Kosakata 

6. Tema apa saja yang dapat dijadikan bahan permainan? 

 اهلَِّوايَة (   )
 املِّْهَنة (   )
ْ البَ ْيتِّ  (   ) ْ ِفِّ َطِتِّ  اَْنشِّ
ىضَ رْ مَ الْ ةُ ادَ يَ عِّ  (   )  

(   ) …. 
7. Apa pengenalan mufrodat diperlukan sebelum inti permainan? 

(   ) sangat perlu 

(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

(   ) kurang tahu 

(   ) … 

  



 
 

 

8. Berapa jumlah level yang ideal untuk masing-masing tema? 

(   ) 1 (satu) 

(   ) 2 (dua) 

(   ) 3 (tiga) 

(   ) 4 (empat) 

(   ) …. 

9. Berapa jumlah soal tiap level? 

(   ) 4-6soal 

(   ) 7-9soal 

(   ) 10-12 soal 

(   ) > 12 soal 

(   ) …. 

10. Bahasa apa yang sebaiknya digunakan dalam tampilan navigasi setiap layer? 

(   ) Arab 

(   ) Inggris 

(   ) Indonesia 

(   ) Indonesia-Arab 

(   ) … 

 

Aspek Visual Media 

11. Gabungan warna apa yang sesuai untuk game tersebut? 

(   ) warna komplementer (perpaduan warna yang berseberangan) 

(   ) warna monokromatik (perpaduan dari satu warna dengan intensitas berbeda) 

(   ) warna polikromatik (beberapa warna yang digradasikan sampai ke putih) 

(   ) warna analogus (kombinasi warna terdekat: kuning dengan hijau atau biru) 

(   ) …. 

12. Apa diperlukan ilustrasi gambar untuk pemahaman kosakata? 

(   ) sangat perlu 

(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

  



 
 

 

13. Apa jenis gambar yang dapat digunakan? 

(   ) karikatur/kartun 

(   ) manusia 

(   ) objek 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

14. Bagaimana bentuk pointer yang paling sesuai? 

(   ) handclicker (gambar tangan) 

(   ) animationclicker (gambar dengan objek tertentu) 

(   ) face clicker (gambar objek wajah) 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

15. Bagaimana dengan jenis resolusi game yang diharapkan? 

(   ) tinggi 

(   ) sedang 

(   ) rendah 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

 

Aspek Pendukung Media 

16. Apa diperlukan adanya ilustrasi audio pada game? 

(   ) sangat perlu 

(   ) perlu 

(   ) tidak perlu 

(   ) kurang tahu 

(   ) …. 

17. Jenis audio apa yang paling cocok? 

(   ) narasi (setiap layer pada game menggunakan narasi sebagai penjelas instruksi) 

(   ) sound effect(setiap pemain menekan tobol pada game ada efek suara tertentu) 

(   ) backsound(pada setiap layer ada music pengiring game) 

(   ) kurang tahu 

(   ) … 

  



 
 

 

J. SARAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

        ……………., Januari 2015 

        Responden, 

 

         

        ………………………… 

        NIP.  

  



 
 

 

LEMBAR INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Adobe Flash CS5 untuk 

     Meningkatkan Keterampilan Menulis Bahasa Arab Kelas VIII MTs 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi   :  يف املدرسة وعيادة املرضى ةنشطاألاملهنة والواية و  

Sasaran  : MTs Negeri Slawi 

 

 

Nama    : ……………………………………………….. 

Profesi    : ……………………………………………….. 

Instansi   : ……………………………………………….. 

Produk pembelajaran  : ……………………………………………….. 

yang pernah dibuat 

(media/bahan ajar/metode) 

 

A. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Membaca dan mengamati dengan seksama isi dan tampilan media 

2. Memberikan nilai berupa tanda () yang tersedia di aspek penilaian dengan kategori 

penilaian yang ditentukan di bawah ini: 

Skor Kategori 

4 sangat layak/sangat sesuai 

3 layak/sesuai 

2 tidak layak/tidak sesuai 

1 Sangat tidak layak/Sangat tidak sesuai 

 

3. Jika tidak paham dengan indikator yang disajikan, dapat melihat keterangan pada kolom 

diskripsi 

4. Memberikan catatan-catatan khusus tentang kekurangan dan atau perbaikan media 

5. Memberikan kesimpulan tentang kelayakan metode dan validasi akhir dengan paraf ahli 

  



 
 

 

B. ASPEK PENILAIAN 

Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

No Aspek 
Skor 

Alasan 
1 2 3 4 

1 Maintainable (dapat 

dipelihara/dikelola dengan 

mudah) 

     

2 Usability (mudah 

digunakan dan sederhana 

dalam pengoperasian) 

     

3 Kompabilitas (media 

pembelajaran dapat 

diinstalasi atau dijalankan 

di berbagai hardware atau 

software yang ada)  

     

4 Kejelasan dan kelengkapan 

dokumentasi program 

media (petunjuk instalasi, 

trouble shooting dan desain 

program) 

     

5 Reusable (sebagian atau 

seluruh media 

pembelajaran dapat 

dimanfaatkan kembali 

untuk mengembangkan 

media pembelajaran lain) 

     

Saran: 

 

 

 



 
 

 

Aspek Komunikasi 

No Aspek 
Skor 

Alasan 
1 2 3 4 

1 Komunikatif (sesuai dengan 

pesan dan dapat diterima dengan 

keinginan sasaran) 

     

2 Kreatif dalam ide dan penuangan 

gagasan 

     

3 Sederhana dan memikat      

4 Interaktivitas      

5 Pemberian motivasi belajar      

Saran: 

 

Aspek Audio 

No Aspek 
Skor 

Alasan 
1 2 3 4 

1 Narasi      

2 Sound effect      

3 Backsound music      

Saran: 

 

 

 

 



 
 

 

Aspek Visual 

No Aspek 
Skor 

Alasan 
1 2 3 4 

1 Layout design      

2 Tipografi      

3 Komposisi warna      

4 Gambar ilustrasi      

5 Media bergerak animasi      

6 Navigasi pada setiap layer/scene      

7 Sistematika game      

Saran: 

 

  



 
 

 

C. KRITIK DAN SARAN 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

D. KESIPULAN 

 Media ini dinyatakan (*): 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan 

 

(*) lingkari salah satu 

 

 

………………., ………………2015 

Ahli Media, 

 

 

…………………………… 

  



 
 

 

Deskripsi: 

Aspek Deskripsi 

Aspek perangkat lunak 

Maintainable (dapat 

dipelihara/ dikelola dengan 

mudah 

Perawatan tidak membutuhkan cara yang khusus, perawatan 

tidak membutuhkan biaya yang tinggi, perawatan tidak 

membutuhkan spesialis/tenaga ahli 

Usabilitas (mudah 

digunakan dan sederhana 

pengoperasiannya) 

Program mudah dioperasikan, tidak membutuhkan 

ahli/spesialis dalam pengoperasiannya, program mudah 

didapat 

Kompabilitas (media 

pembelajaran dapat 

diinstalasi/ dijalankan di 

berbagai hardware yang 

ada) 

Tidak memerlukan player khusus untuk menjalankan media, 

hardware dan software yang support dengan computer 

mudah didapat, apabila menggunakan player khusus mudah 

ditemukan 

Dokumentasi program 

media pembelajaran 

Mencantumkan petunjuk istalasi, trouble shooting, desain 

program 

Reusable (sebagian/ seluruh 

program media 

pembelajaran dapat 

dimanfaatkan kembali 

untuk mengembangkan 

media pembelajaran lain) 

Seluruh program media pembelajaran dapat dimanfaatkan 

kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain 

Aspek Komunikasi 

Komunikatif (sesuai sasaran 

dan dapat diterima dengan 

keinginan sasaran) 

Ada interaksi yang komunikatif antaramedia dan siswa yang 

disajikan sesuaikarakteristik siswa, media dapatmembantu 

siswa menerima materidengan baik, media dapat menarik 

rasa antusias siswa  

Kreatif dalam ide dan 

penuangan gagasan 

Mengenalkan kinerja ilmiah, menggunakan ilustrasi berupa 

gambar, ilustrasi sesuai dengan materi 

Sederhana dan memikat Tampilan media sederhana, animasi dan gambar dalam 

media sederhana, kalimat dan media mudah dimengerti, 

media mudah digunakan dan media menyenangkan serta 

memikat penggunanya 

Interaktivitas Disertai tombol navigasi yang memungkinkan siswa belajar 

mandiri, disertai kesempatan siswa untuk memilih jawaban 

yang benar, disertai menu-menu pendukung permainan 

Pemberian motivasi belajar Pemberian ucapan penghargaan, pemberian symbol 

penghargaan, pemberian sound motivasi 



 
 

 

Aspek Audio 

Narasi Suara jelas, narasi sesuai dengan teks/ gambar/ animasi yang 

sedang disajikan 

Sound effect Sound effect jelas, menarik  dan tidak mengganggu 

pemahaman siswa 

Backsound music Backsound music  jelas, menarik  dan tidak mengganggu 

pemahaman siswa 

Aspek Visual 

Layout design Penempatan judul dan ilustrasi seimbang dan tidak 

mengganggu pemahaman, Penempatan ilustrasi sebagai latar 

belakang tidak mengganggu judul, teks, dan gambar 

Tipografi Ukuran tulisan, gambar, dan animasi tiap gambar sesuai, 

tidak terlalu banyak menggunakan huruf dan bentuk huruf 

mudah dibaca dan keterangan gambar dan narasi simulasi 

jelas 

 

Komposisi warna Komposisi warna sesuai dan warna belakang kontras/mudah 

dibedakan dengan warna tulisa gambar, memperhatikan 

tampilan warna secara keseluruhan yang dapat memberikan 

nuansa tertentu dan dapat memperjelas materi/isi media 

Gambar ilustrasi Pemilihan dan penggunaan gambar sebagai ilustrasi media 

menarik dan sesuai porsinya 

Media bergerak animasi Animasi yang ditampilkan memenuhi unsur tujuan 

pembelajaran, menggunakan gambar yang jelas dan menarik, 

animasi atau gambar mudah dioperasikan siswa secara 

mandiri 

Navigasi pada setiap 

layer/scene 

Navigasi tepat sasaran, tidak ada kesalahan pada coding dan 

ikon navigasi mudah dipahami 

Sistematika game Sistematika dan alur game runtut dan jelas 



 
 

 

LEMBAR INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN 

Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Adobe Flash CS5 untuk 

     Meningkatkan Keterampilan Menulis Bahasa Arab Kelas VIII MTs 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi   :  وعيادة املرضى بيتيف ال ةنشطاألاملهنة والواية و  

Sasaran  : MTs Negeri Slawi 

 

 

Nama    : ……………………………………………….. 

Profesi    : ……………………………………………….. 

Instansi   : ……………………………………………….. 

 

E. PENGANTAR 

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, 

Saya Eka Lutfiyatun, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri 

Semarang. Saya sedang melakukan penelitian dan pengembangan media pembelajaran untuk 

skripsi dengan judul “Pengembangan Media Game Edukasi Berbasis Adobe Flash CS5 

untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Bahasa Arab Kelas VIII MTs”. 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran baru yang sesuai dengan kebutuhan dunia 

pendidikan.Untuk itu, saya megharapkan bantuan Anda untuk mengisi angket ini. Jawaban 

Anda akan sangat membantu saya dalam mengembangkan media ini.  

Angket validasi ini diisi oleh ahli guru  Bahasa Arab sebagai praktisi pendidikan. 

Mohon untuk memberikan penilaian terhadap media ini.Saya juga mengharapkan kritik dan 

saran anda untuk perbaikan media ini. 

  



 
 

 

 

F. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Membaca dan mengamati dengan seksama isi dan tampilan media 

2. Memberikan nilai berupa tanda () yang tersedia di aspek penilaian dengan kategori 

penilaian yang ditentukan di bawah ini: 

 

Skor Kategori Rentangan Nilai 

4 sangat layak/sangat sesuai 86-100 

3 layak/sesuai 71-85 

2 tidak layak/tidak sesuai 56-70 

1 sangat tidak layak/ sangat tidak sesuai 41-55 

 

3. Jika kurang paham dengan indikator yang disajikan, dapat melihat keterangan pada kolom 

deskripsi 

4. Memberikan catatan-catatan khusus tentang kekurangan dan atau perbaikan metode 

5. Memberikan kesimpulan tentang kelayakan metode dan validasi akhir dengan paraf ahli 

  



 
 

 

G. ASPEK PENILAIAN KELAYAKAN ISI 

Indikator  

penilaian 
Butir penilaian 

Skor 
Alasan 

1 2 3 4 

A. Kesesuaian 

Materi dengan 

SK dan KD  

 

1. Kelengkapan materi      

2. Keluasan materi      

3. Kedalaman materi      

B. Keakuratan 

materi 

4. Keakuratan konsep 

dan definisi 

     

5. Keakuratan data dan 

fakta 

     

6. Keakuratan contoh      

7. Keakuratan gambar 

dan ilustrasi 

     

8. Keakuratan istilah-

istilah 

     

9. Keakuratan notasi, 

symbol, dan ikon 

     

C. Kemutakhiran 

materi 

10. Kesesuaian materi 

dengan 

perkembangan 

pelajaran bahasa Arab 

     

11. Contoh dan kasus 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

     

12. Gambar dan ilustrasi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

     

13. Menggunakan contoh 

kasus yang terdapat 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

     

D. Mendorong 

keingintahuan 

14. Mendorong rasa ingin 

tahu 

     



 
 

 

15. Menciptakan 

kemampuan bertanya 

     

Saran: 

 

 

H. ASPEK PENILAIAN KELAYAKAN PENYAJIAN 

 

Indikator  

penilaian 
Butir penilaian 

Skor 
Alasan 

1 2 3 4 

A. Teknik 

penyajian 

1. Konsistensi 

sistematika sajian 

dalam kegiatan 

belajar 

     

2. Keruntutan konsep      

B. Pendukung 

penyajian 

3. Contoh-contoh soal 

dalam setiap kegiatan 

belajar 

     

4. Pengantar      

C. Penyajian 

pembelajaran 

5. Keterlibatan peserta 

didik 

     

D. Koherensi dan 

keruntutan alur 

pikir 

6. Ketertautan antar 

kegiatan belajar/sub 

kegiatan belajar 

     

7. Keutuhan makna 

dalam kegiatan 

belajar/sub kegiatan 

belajar 

     



 
 

 

Saran:  

 

I. ASPEK PENILAIAN KONTEKSTUAL 

Indikator  

penilaian 
Butir penilaian 

Skor 
Alasan 

1 2 3 4 

A. Hakikat 

kontekstual 

1. Keterkaitan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa 

     

2. Kemampuan mendorong 

siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang 

dimiliki siswa dengan 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

     

B. Komponen 

konstekstua

l 

3. Konstruktivisme 

(Constructivism) 

     

4. Menemukan (Inkuiry)      

5. Bertanya (Questioning)      

6. Pemodelan (Modelling)      

Saran: 

 

  



 
 

 

J. ASPEK KELAYAKAN BAHASA 

Indikator  

penilaian 
Butir penilaian 

Skor 
Alasan 

1 2 3 4 

A. Lugas 1. Ketepatan struktur 

kalimat 

     

2. Keefektifan kalimat      

3. Kebakuan istilah      

B. Komunkatif 4. Pemahaman terhadap 

pesan atau informasi 

     

C. Dialogis dan 

interaktif 

5. Kemampuan 

memotivasi peserta 

didik 

     

6. Kemampuan 

mendorong berfikir 

kritis 

     

D. Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

peserta didik 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

     

8. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

emosional peserta 

didik 

     

E. Kesesuaian 

dengan kaidah 

bahasa 

9. Ketepatan tata bahasa      

F. Penggunan 

istilah 

10. Konsistensi 

penggunaan istilah 

     

Saran: 

 

  



 
 

 

K. KRITIK DAN SARAN 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

L. KESIMPULAN 

 Media ini dinyatakan (*): 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan 

 

*) mohon lingkari salah satu 

 

 

………………., ………………2015 

Validator, 

 

 

…………………………… 

 

  



 
 

 

Deskripsi: 

Aspek penilaian kelayakan isi 

Butir penilaian Deskripsi 

1. Kelengkapan materi Materi yang disajikan mencakup 

materi yang terkandung dalam 

Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD)  

2. Keluasan materi Materi yang disajikan mencerminkan 

jabaran yang mendukung pencapaian 

semua Kompetensi Dasar (KD)  

3. Kedalaman materi Materi yang disajikan mulai dari 

pengenalan konsep, definisi, 

prosedur, tampilan output, contoh, 

soal latihan, sampai dengan interaksi 

antar-konsep sesuai dengan tingkat 

pendidikan di Sekolah Menengah 

Pertama dan sesuai dengan yang 

diamanatkan oleh Kompetensi Dasar 

(KD) 

4. Keakuratan konsep dan definisi Konsep dan definisi yang disajikan 

tidak menimbulkan banyak tafsir dan 

sesuai dengan konsep dan definisi 

yang berlaku dalam pelajaran bahasa 

Arab 

5. Keakuratan data dan fakta Fakta dan data yang disajikan sesuai 

dengan kenyataan dan efisien untuk 

meningkatkan pemahaman peserta 

didik 

6. Keakuratan contoh Contoh dan soal yang disajikan 

sesuai dengan kenyataan dan efisien 

untuk meningkatkan pemahaman 

peserta didik  

7. Keakuratan gambar, diagram dan 

ilustrasi 

Gambar, diagram, dan ilustrasi yang 

disajikan sesuai dengan kenyataan 



 
 

 

dan efisien untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik  

8. Keakuratan istilah-istilah Istilah-istilah teknis sesuai dengan 

kelaziman yang berlaku pada 

pelajaran bahasa Arab 

 

9. Keakuratan symbol, dan ikon simbol, dan ikon disajikan secara 

benar menurut kelaziman yang 

digunakan pada pelajaran bahasa 

Arab 

10. Kesesuaian materi dengan 

perkembangan pelajaran bahasa Arab 

Materi yang disajikan aktual yaitu 

sesuai dengan perkembangan pada 

pelajaran bahasa Arab 

11. Contoh dan soal dalam kehidupan 

sehari-hari 

Contoh dan soal aktual yaitu sesuai 

dengan perkembangan keilmuan  

dan terdapat dalam kehidupan sehari-

hari  

12. Gambar, diagram dan ilustrasi dalam 

kehidupan sehari-hari 

Gambar, diagram dan ilustrasi 

diutamakan yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari., namun juga 

dilengkapi penjelasan  

13. Menggunakan contoh soal yang 

terdapat dalam kehidupan sehari-hari 

Contoh dan soal yang disajikan 

sesuai dengan situasi serta kondisi 

yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari  

14. Mendorong rasa ingin tahu Uraian, latihan atau contoh-contoh 

soal yang disajikan mendorong 

peserta didik untuk mengerjakannya 

lebih jauh dan menumbuhkan 

kreativitas  

15. Menciptakan kemampuan bertanya Uraian, latihan atau contoh-contoh 

soal yang disajikan mendorong 

peserta didik untuk mengetahui 

materi lebih jauh  



 
 

 

Aspek penilaian kelayakan penyajian 

1. Konsistensi sistematika sajian dalam 

kegiatan belajar 

Sistematika penyajian dalam setiap 

kegiatan belajar taat asas (memiliki 

pendahuluan, isi dan penutup).  

2. Keruntutan konsep Penyajian konsep disajikan secara 

runtut mulai dari yang mudah ke 

sukar, dari yang konkret ke abstrak 

dan dari yang sederhana ke 

kompleks, dari yang dikenal sampai 

yang belum dikenal. Materi bagian 

sebelumnya bisa membantu 

pemahaman materi pada bagian 

selanjutnya  

 

3. Contoh-contoh soal dalam setiap 

kegiatan belajar 

Terdapat contoh-contoh soal yang 

dapat membantu menguatkan 

pemahaman konsep  

yang ada dalam materi  

4. Pengantar Memuat informasi tentang peran 

media dalam proses pembelajaran  

5. Keterlibatan siswa Penyajian materi bersifat interaktif 

dan partisipatif (ada bagian yang 

mengajak siswa untuk berpartisipasi  

6. Ketertautan antar kegiatan belajar/sub 

kegiatan belajar 

Penyampaian pesan antara sub 

kegiatan belajar dengan kegiatan 

belajar lain/sub kegiatan belajar 

dengan sub kegiatan belajar/antar 

alinea dalam sub kegiatan belajar 

yang berdekatan mencerminkan 

keruntutan dan keterkaitan isi  

7. Keutuhan makna dalam kegiatan 

belajar/sub kegiatan belajar 

Pesan atau materi yang disajikan 

dalam satu kegiatan belajar / sub 

kegiatan belajar / alinea harus 

mencerminkan kesatuan tema  



 
 

 

Aspek penilaian kontekstual 

1. Keterkaitan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata 

siswa 

Adanya keterkaitan materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata 

siswa  

2. Kemampuan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimiliki siswa dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari 

Pembelajaran mendorong siswa 

membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki siswa 

dengan penerapanya dalam 

kehidupan sehari-hari  

3. Konstruktivisme (Constructivism). Materi dalam media bersifat 

mengkonstruksi pengetahuan dan 

bukan proses menerima pengetahuan  

4. Menemukan (Inkuiry). Materi merangsang siswa untuk 

menemukan pengetahuan sendiri  

5. Bertanya (Questioning). Terdapat pertanyaan-pertanyaan 

yang mendorong, membimbing, dan 

mengukur kemampuan berpikir 

siswa  

6. Pemodelan (Modelling). Terdapat contoh soal prosedural dan 

cara  

penyelesaiannya  

Aspek kelayakan bahasa 

11. Ketepatan struktur kalimat Kalimat yang digunakan mewakili isi 

pesan atau informasi yang ingin 

disampaikan dengan tetap mengikuti 

tata kalimat Bahasa Arab 

12. Kefektivan kalimat Kalimat yang digunakan sederhana 

dan langsung ke sasaran  

13. Kebakuan istilah Istilah yang digunakan sesuai dengan 

Kamus dan / atau adalah istilah 

teknis yang telah baku  

14. Pemehaman terhadap pesan atau 

informasi 

Pesan atau informasi disampaikan 

dengan bahasa yang menarik dan 

lazim dalam komunikasi tulis  



 
 

 

15. Kemampuan memotivasi peserta didik Bahasa yang digunakan 

membangkitkan rasa senang ketika 

peserta didik membacanya dan 

mendorong mereka untuk 

mempelajari buku tersebut secara 

tuntas  

16. Kemampuan mendorong berpikir kritis Bahasa yang digunakan mampu 

merangsang peserta didik untuk 

mempertanyakan suatu hal lebih 

jauh, dan mencari jawabnya secara 

mandiri dari buku teks atau sumber 

informasi lain  

17. Kesesuaian dengan perkembangan 

intelektual peserta didik 

Bahasa yang digunakan dalam 

menjelaskan suatu konsep harus 

sesuai dengan tingkat perkembangan 

kognitif peserta didik 

18. Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan emosional peserta didik 

Bahasa yang digunakan sesuai 

dengan tingkat kematangan 

emosional peserta didik  

19. Ketepatan tata bahasa Tata kalimat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan mengacu 

kepada kaidah tata Bahasa Arab yang 

baik dan benar 

20. Konsistensi penggunaan istilah Penggunaan istilah yang 

menggambarkan suatu konsep harus 

konsisten antar-bagian dalam media 

 

  



 
 

 

LEMBAR UJI EFEKTIVITAS PRODUK 

 

Nama  : ……………………………………………… 

Kelas  : ……………………………………………… 

 

Berdasarkan pembelajaran yang telah anda lalui hari ini, anda diminta untuk memberikan 

nilai pada masing-masing pertanyaan , sesuai dengan gambaran diri anda. Berilah tanda () pada 

pernyataan yang anda anggap sesuai dengan diri anda. 

 

Penilaian: 

1. Sangat lambat / sangat rendah 

2. Lambat / rendah 

3. Cepat / tinggi 

4. Sangat cepat/ sangat tinggi 

 

Belajar tanpa menggunakan media pembelajaran 

No Pernyataan 1 2 3 4 

1 

Bagaimanakah kecepatan pemahaman anda terhadap materi menulis 

bahasa Arab ketika guru mengajar tanpa menggunakan media 

pembelajaran? 

    

2 
Bagaimanakah kreativitas anda ketika guru mengajar tanpa 

menggunakan media pembelajaran? 

    

3 
Bagaimanakah hasil belajar anda ketika guru mengajar tanpa 

menggunakan media pembelajaran? 

    

 

Belajar menggunakan media pembelajaran 

No Pernyataan 1 2 3 4 

1 

Bagaimanakah kecepatan pemahaman anda terhadap materi menulis 

bahasa Arab ketika guru mengajar dengan menggunakan media 

pembelajaran? 

    

2 
Bagaimanakah kreativitas anda ketika guru mengajar dengan 

menggunakan media pembelajaran? 

    

3 
Bagaimanakah hasil belajar anda ketika guru mengajar dengan 

menggunakan media pembelajaran? 

    



 
 

 

 

Kesan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Pesan: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

         

        Responden,   

           

 

 

        ………………………………. 

        NIS.  

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

  



 
 

 
 


