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ABSTRAK 

 

Hidayah, Liya Lutfiyatul. 2015. Pengembangan  Kartu CESAR (Cerdas Aktif 

Religius) sebagai Media Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

dan Karakter Siswa Kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak. Skripsi. 

Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Retno 

Purnama Irawati, S.S.,M.A. 

 

Kata Kunci: Kartu CESAR, Karakter, Keterampilan membaca 

 

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Pada umumnya 

membaca bukanlah hal yang sulit, namun pada kenyataanya sering kali jarang di 

praktekkan oleh siswa. Hal penting yang sering diabaikan dalam pembelajaran 

membaca, yaitu adanya nilai-nilai karakter yang dapat memperbaiki kepribadian 

siswa. Oleh karena itu, guru harus menerapkan strategi pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran berupa kartu CESAR.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini: 1) bagaimana gambaran 

media pembelajaran Bahasa Arab yang saat ini ada di MTs Al Irsyad Gajah 

Demak? 2) Bagaimana media pembelajaran Bahasa Arab yang berupa kartu 

CESAR yang sesuai kebutuhan siswa dan guru? 3) Bagaimana prototipe dan uji 

ahli media kartu CESAR?. Tujuan penelitian ini: untuk mendeskripsikan 

gambaran media pembelajaran bahasa Arab yang saat ini ada di MTs Al Irsyad 

Gajah Demak, mendeskripsikan kebutuhan siswa dan guru terhadap media 

pembelajaran Bahasa Arab yang berupa kartu CESAR, mendeskripsikan prototipe 

dan uji ahli media kartu CESAR.  

Penelitian ini merupakan penelitian R & D meliputi lima tahapan: 1) potensi 

dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi produk, 5) revisi 

desain. Pengambilan data dalam penelitian ini melalui non tes berupa observasi, 

wawancara, dan angket. 

Prototipe media kartu CESAR terdiri atas enam kartu per tema, dengan 

rincian satu kartu untuk pengantar misalnya pengenalan kartu, cara penggunaan, 

nilai karakter yang berkaitan dengan tema. Satu kartu terdiri atas tata bahasa Arab 

dan kosakata, dan empat buah kartu terdiri atas materi bacaan, nilai karakter, dan 

evaluasi. Penilaian terhadap prototipe dikategorikan sangat baik, dengan penilaian 

rata-rata sebesar 83,55. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, mulai dari 

anak kecil sampai orang dewasa berkomunikasi dengan bahasa. Oleh karena itu, 

bahasa harus diajarkan kepada siswa, hal ini harus disadari benar-benar, bagi para 

guru umumnya dan para guru bidang studi bahasa khususnya. Dengan perkataan 

lain, agar para siswa mempunyai kompetensi bahasa yang baik maka diharapkan 

dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar, baik secara lisan maupun tertulis 

(Tarigan 2008:2). Penguasaan siswa untuk dapat berkomunikasi dengan bahasa 

yang baik dan lancar dapat dicapai melalui pembelajaran bahasa. Begitu juga 

dengan penguasaan terhadap bahasa Arab, maka dibutuhkan pembelajaran bahasa 

Arab yang efektif untuk mencapai kompetensi siswa terhadap penguasaan bahasa 

Arab.   

Pada dasarnya setiap pembelajaran bahasa Arab bertujuan agar para siswa 

mempunyai keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa Arab mencakup 

mendengar, berbicara, membaca dan menulis (Istima’, Kalam, Qiro’ah, Kitabah). 

Dua tahap yang pertama berkaitan dengan bahasa lisan dan dua tahap terakhir 

berkaitan dengan bahasa tulisan. Anak mulai berbahasa dengan mendengar 

terlebih dahulu barulah kemudian dia mulai berbicara. Dua tahap berikutnya 

membaca dan menulis. Membaca dalam masyarakat modern, merupakan bagian 

yang tidak bisa dikesampingkan karena tanpa kemahiran ini
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dunia kita akan tertutup dan terbatas pada apa yang ada di sekitar kita 

(Dardjowidjojo 2005:299). 

Seorang pembaca menggunakan pikiran dan pengalaman-pengalaman 

terdahulunya untuk memahami dan menemukan inti pesan yang disampaikan oleh 

penulis, bukan saja dengan memecahkan simbol-simbol bahasa yang terdapat 

pada baris-baris tulisan tetapi juga mencari apa yang ada di balik simbol-simbol 

itu. Secara umum, tujuan membaca ada tiga, yaitu: 1) tujuan intelektual atau 

kognitif, yaitu untuk memperoleh dan menambah pengetahuan serta memperluas 

wawasan, 2) tujuan praktis atau referensial yaitu untuk memperoleh petunjuk 

bagaimana melakukan sesuatu, dan 3) tujuan efektif dan emosional yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan perasaan atau kejiwaan (Effendy 2012 :166). 

Tujuan utama membaca adalah agar siswa terlatih memahami teks secara 

mandiri. Oleh karena itu, guru harus menerapkan strategi pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pemahaman isi teks, baik secara 

individual maupun kelompok (Effendy 2012:178). Di samping itu, guru juga 

sebaiknya menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya dalam mengajarkan keterampilan membaca.  

Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab dapat membangkitkan 

dan memotivasi semangat belajar siswa serta memberikan stimulus bagi kemauan 

belajar siswa. Di samping itu, media pembelajaran dapat membangkitkan rasa 

senang dan gembira pada diri siswa dan memperbaharui semangat para siswa. 

Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada saat PPL yaitu pada 

bulan Agustus 2014 kenyataannya masih sedikit guru yang menggunakan media 
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dalam proses pembelajaran khususnya pada pembelajaran bahasa Arab. Guru 

hanya menggunakan jalan pintas yaitu dengan membaca teks bahasa Arab 

kemudian menerjemahkannya ke bahasa Indonesia seperti yang terjadi dalam 

pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti pada bulan Agustus 

sampai bulan September 2014 di kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak, para 

siswa di sekolah tersebut sebenarnya memiliki potensi pembelajaran bahasa Arab 

yang baik, diantaranya para siswa mendapatkan waktu dan kesempatan yang 

cukup banyak untuk belajar bahasa Arab di kelas selama tiga jam pelajaran dalam 

satu minggu. Waktu tersebut bisa dimanfaatkan para siswa untuk 

mengembangkan kemampuannya dalam mempelajari bahasa Arab. Di samping 

itu, para siswa juga diberikan kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab lebih 

dalam dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler muhadatsah bil lughotil 

‘arobiyah yang dilaksanakan satu minggu sekali yaitu setiap hari Senin. Tetapi, 

hal tersebut kurang dimanfaatkan oleh para siswa secara maksimal karena hanya 

kurang lebih 20 siswa dari 570 siswa yang mengikuti kegiatan ektrakurikuler 

muhadatsah bil lughoh ‘arobiyah. Selain memiliki waktu yang banyak untuk 

belajar bahasa Arab, guru pengampu mata pelajaran bahasa Arab selalu 

memberikan motivasi kepada para siswa untuk belajar bahasa Arab. Selain selalu 

memberikan motivasi, guru pengampu bahasa Arab di MTs Al Irsyad Gajah 

Demak yaitu Bapak Jazuli, S.Pd dan Ibu Uswatun Hasanah, S.Pd mempunyai 

kompetensi akademik dalam penguasaan dan pembelajaran bahasa Arab. Hal 
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tersebut seharusnya dapat menambah motivasi siswa untuk tambah cinta dan 

semangat dalam belajar bahasa Arab. 

Selain diampu oleh para guru yang berkualitas, masing-masing siswa juga 

memiliki buku bahasa Arab dan LKS bahasa Arab yang dapat dimanfaatkan siswa 

untuk mempelajari bahasa Arab baik di rumah maupun di sekolah. Kedua buku 

tersebut sudah memuat materi bahasa Arab yang cukup lengkap dan latihan-

latihan soal yang dapat membantu para siswa untuk mempelajari dan menguasai 

maharoh atau kemampuan berbahasa Arab. Namun, banyaknya potensi yang ada 

belum bisa menyelesaikan masalah pembelajaran bahasa Arab terutama untuk 

kompetensi membaca pemahaman bahasa Arab yang ada di kelas VIII MTs Al 

Irsyad Gajah Demak. Masalah yang sering dijumpai dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab di kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak yaitu masih 

sulitnya siswa dalam melafalkan suatu ujaran dalam materi bacaan bahasa Arab 

yang ada di buku bahasa Arab dan LKS bahasa Arab. Para siswa masih sulit 

membaca teks bahasa Arab, membaca masih terbata-bata, dialek bahasa ibu masih 

muncul, dan tidak sedikit dari mereka yang ketika membaca teks bahasa Arab 

seperti mengaji Al Qur’an. Para siswa MTs dalam kesehariannya sering 

menggunakan bahasa ibu (dalam hal ini bahasa Jawa) dan juga menggunakan 

bahasa Indonesia, sehingga dalam melafalkan bahasa Arab terasa begitu sulit, 

ditambah lagi dengan pelajaran bahasa Arab yang dianggap bahasa yang sulit 

untuk dipelajari daripada bahasa-bahasa lain.  

Tingkat pemahaman para siswa di kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak 

terhadap suatu teks bacaan bahasa Arab juga tergolong rendah yaitu dengan nilai 
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rata-rata ulangan harian siswa 59,6. Nilai tersebut masih jauh dari KKM yang 

telah ditentukan bagi siswa MTs kelas VIII yaitu 75. Sebenarnya para siswa sudah 

diberikan waktu dan kesempatan yang banyak untuk mempelajari bahasa Arab, 

yaitu tiga jam pelajaran setiap minggu, namun hal tersebut belum cukup untuk 

mengatasi masalah rendahnya pemahaman siswa terhadap suatu bacaan bahasa 

Arab. Hal ini dikarenakan para siswa sudah terbiasa dengan tradisi mereka yaitu 

menggantungkan penerjemahan dari guru untuk memahami bacaan bahasa Arab 

meskipun telah disediakan beberapa mufrodat (kosakata) baru. Keterbatasan siswa 

dalam penguasaan kosakata bahasa Arab juga menjadi kendala bagi siswa dalam 

memahami teks bacaan bahasa Arab.  

Selain kesulitan dalam pemahaman bacaan bahasa Arab, para siswa juga 

mengabaikan adanya nilai-nilai karakter yang seharusnya didapat siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab, misalnya ketika guru masuk kelas siswa mengucapkan 

salam kemudian berdo’a bersama, hal tersebut mengandung karakter religius. Di 

samping itu, dalam pembelajaran bahasa Arab siswa diajarkan untuk mengerjakan 

latihan dengan mandiri tanpa mencontek hasil pekerjaan orang lain, hal tersebut 

juga mengandung nilai karakter yaitu jujur dan masih banyak lagi nilai karakter 

yang dapat diperoleh dalam pembelajaran bahasa Arab. Namun, para siswa 

cenderung hanya menganggap dalam pembelajaran bahasa Arab hanya memahami 

isi bacaan yang tersurat tanpa mempedulikan adanya nilai-nilai yang terkandung 

dalam materi pelajaran bahasa Arab.  

Masalah lain yang sering dijumpai dalam pembelajaran membaca bahasa 

Arab yaitu kurangnya rasa keberanian siswa dan perasaan takut salah untuk 
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mempraktekkan membaca bahasa Arab dan menyimpulkan isi bacaan di hadapan 

teman-temannya, sehingga rasa keberanian yang seharusnya ada pada siswa dirasa 

masih sangat kurang dan bahkan belum terlihat.  

Di samping faktor dari siswa itu sendiri, faktor guru juga sangat 

berpengaruh dalam proses pembelajaran berlangsung. Penerapan metode yang 

biasa digunakan guru dalam pembelajaran Bahasa Arab masih monoton yaitu 

dengan cara klasik dengan melafalkan kemudian menerjemahkan bacaan tersebut. 

Hal itu yang menyebabkan siswa semakin malas dan bosan dalam berlatih 

membaca bahasa Arab sekaligus menjadikan suasana pembelajaran di kelas yang 

pasif dan terkesan monoton. Selain itu, penerapan guru terhadap media 

pembelajaran bahasa Arab yang ada di kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak 

juga sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya sarana-prasarana yang 

ada di sekolah tersebut. Padahal seharusnya hal tersebut tidak bisa dijadikan 

alasan untuk tidak menggunakan media dalam pembelajaran bahasa Arab, karena 

dalam pembuatan media pembelajaran tidaklah sulit, bahkan bisa dibuat sendiri 

oleh guru pengampu mata pelajaran bahasa Arab. 

Selain dapat membantu dalam pemahaman materi bahasa Arab, media 

pembelajaran juga sebaiknya dapat digunakan untuk meningkatkan karakter atau 

kepribadian siswa, karena hal tersebut juga tertera dalam kurikulum yang 

diterapkan di kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak, yaitu KTSP. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Sisdiknas) yang menjadi payung hukum KTSP merumuskan fungsi 

dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan 
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upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan 

mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan 

pendidikan. 

Berdasarkan fakta yang ada di MTs Al Irsyad Gajah Demak, meskipun 

memiliki potensi yang cukup baik ternyata belum bisa menyelesaikan berbagai 

permasalahan pembelajaran bahasa Arab yang ada di kelas VIII MTs Al Irsyad 

Gajah Demak. Oleh karena itu, perlu adanya variasi-variasi baru dalam 

pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak, misalnya 

dengan mengemas teks bacaan bahasa Arab dalam sebuah media pembelajaran 

yang menarik sehingga dapat membantu siswa dalam memahami teks bacaan 

bahasa Arab dan meningkatkan minat dan semangat  siswa dalam belajar bahasa 

Arab di MTs Al Irsyad Gajah Demak. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk 

meneliti: “Pengembangan Kartu CESAR (Cerdas Aktif Religius) sebagai Media 

Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Arab dan Karakter Siswa Kelas 

VIII  MTs Al Irsyad Gajah Demak”.  

Media kartu Cerdas Aktif Religius selanjutnya disingkat CESAR dalam 

pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu media pembelajaran yang akan 
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digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam memperoleh materi 

pembelajaran bahasa Arab khususnya untuk penunjang karakter dan keterampilan 

membaca pemahaman pada teks bacaan bahasa Arab. Oleh karena itu, kartu 

CESAR hadir dalam sebuah kartu berbentuk persegi panjang sebagai sebuah 

media pembelajaran bahasa Arab yang tepat dalam proses kegiatan belajar 

mengajar bahasa Arab yang disertai pemberian gambar dua dimensi pada kartu 

tersebut. Kartu CESAR dilengkapi dengan teks bacaan bahasa Arab yang menarik 

dan sesuai dengan kurikulum bahasa Arab dan di belakang kartu CESAR terdapat 

tulisan sifat-sifat wajib Rosul yang bernilai moral sehingga dapat meningkatkan 

karakter siswa. Selain itu, media kartu CESAR juga dapat meningkatkan motivasi, 

kreativitas dan keaktifan para siswa dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya 

pembelajaran keterampilan membaca siswa. 

Untuk melatih keterampilan membaca siswa, khususnya dalam bahasa Arab 

perlu adanya pemahaman yang kompleks dan menyeluruh mengenai materi dan 

konsep pembelajaran bahasa Arab. Kunci dalam mengajarkan bahasa Arab adalah 

memahami tentang penyampaian materi, inovasi media dan pemilihan materi yang 

tepat serta memahami bagaimana cara mengajarkan dengan baik (Mursyid 

2013:5).  

Dengan adanya media kartu CESAR yang disusun sesuai kebutuhan belajar 

siswa, dapat membantu mengatasi problematika membaca siswa seperti yang telah 

disebutkan. Gambar-gambar menarik yang disajikan dalam kartu CESAR dapat 

menambah minat membaca siswa dan menjadi daya tarik tersendiri dalam belajar 

membaca teks bahasa Arab, sehingga dapat digunakan dalam keterampilan 
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membaca bahasa Arab. Media kartu CESAR tersebut mempunyai tema yang 

disesuaikan dengan kurikulum bahasa Arab MTs kelas VIII, yakni menghadirkan 

teks bacaan yang mencakup tentang hobi dan profesi. Selain itu, warna kartu 

CESAR yang terang serta dilengkapi dengan nama kartu yang berbasis karakter 

yaitu ash-shidqu, al amanah, at-tabligh dan al-fathonah juga memberikan nilai 

plus tersendiri pada keunggulan kartu tersebut. Jadi, di samping siswa belajar 

tentang materi yang terangkum dalam teks bacaan bahasa Arab, siswa juga 

mendapatkan pelajaran nilai-nilai moral yang ada dalam kartu tersebut dan 

kandungan yang ada dalam teks bahasa Arab yang telah disajikan dalam kartu 

CESAR tersebut. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana gambaran media pembelajaran bahasa Arab yang saat ini ada di 

MTs Al Irsyad Gajah Demak? 

b. Bagaimana kebutuhan siswa dan guru terhadap media pembelajaran bahasa 

Arab yang berupa kartu CESAR? 

c. Bagaimana prototipe dan uji ahli media kartu CESAR? 

 

 

 

 



10 
 

 
 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mendeskripsikan gambaran media pembelajaran bahasa Arab yang saat 

ini ada di MTs Al Irsyad Gajah Demak 

b. Untuk mendeskripsikan kebutuhan siswa dan guru terhadap media 

pembelajaran bahasa Arab yang berupa kartu CESAR  

c. Untuk mendeskripsikan prototipe dan uji ahli media kartu CESAR  

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah teori tentang pengembangan 

media pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Manfaat Bagi Siswa 

a. Meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab 

b. Meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pembelajaran khususnya 

pembelajaran bahasa Arab.  

c. Membantu memperbaiki karakter siswa. 

d. Meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2. Manfaat Bagi Guru 

a. Memberikan informasi penggunaan kartu CESAR dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 

b. Sebagai alternatif bagi guru dalam pemilihan media pembelajaran mata 

pelajaran bahasa Arab. 

c. Memberikan motivasi pada guru agar lebih kreatif dalam pembuatan media 

pembelajaran bahasa Arab 

3. Manfaat bagi Sekolah 

a. Dapat memotivasi sekolah dalam menerapkan media kartu CESAR dalam 

pembelajaran bahasa Arab khususnya dan pada mata pelajaran lain pada 

umumnya. 

b.  Dapat memberikan kontribusi untuk sekolah dalam bidang media 

pembelajaran yang dapat dimanfaatkan sebagai inovasi baru yang 

dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. 

c. Dapat dijadikan kontribusi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru, 

siswa dan sekolah 

4. Manfaat Bagi Peneliti 

a. Dapat menambah wawasan tentang penelitian R&D (Research 

Development) 

b. Dapat memberikan alternatif pilihan dalam proses belajar mengajar.
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BAB 2  

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

Pada Bab 2, meliputi paparan penelitian terdahulu yang ada kemiripan 

metode, subjek, dan sebagainya dalam kajian pustaka. Bab 2 ini juga berisi 

landasan teori berbagai sumber yang berkaitan dan dimanfaatkan dalam penelitian 

ini.  

2.1 KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian Research and Development selanjutnya disingkat R&D telah 

banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, terutama penelitian tentang 

pengembangan media pembelajaran bahasa Arab. Diantara penelitian yang 

berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran bahasa Arab telah 

dilakukan oleh Hikmawati (2013), Keswati (2014), M.Mursyid (2013), Nafi’ah 

(2014), dan Putri (2013). 

Penelitian Hikmawati yang berjudul Pengembangan Media ARCERY 

(Arabic Diary) untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Bahasa Arab Siswa 

Kelas VIII MTs Negeri Brangsong Kendal, menunjukkan hasil yang baik. Seluruh 

guru dan siswa menyampaikan keterbutuhan terhadap media untuk keterampilan 

menulis, penilaian terhadap prototipe media yang diberikan oleh guru dan ahli 

diperoleh hasil: 1) dimensi sampul buku rata-rata 93,3 dan masuk kategori sangat 

baik, 2) dimensi tampilan fisik media rata-rata 92,5 dan masuk dalam kategori 

sangat baik, 3) kesesuaian media dengan SK maupun KD dengan penilaian rata-

rata 84 dan masuk dalam kategori baik, 4) dimensi kesesuaian media dengan tata 
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bahasa dan isi media dengan penilaian rata-rata 83 sehingga masuk dalam kategori 

baik. Berdasarkan kategori tersebut media telah dikategorikan sangat baik, dengan 

rata-rata penilaian sebesar 88,2.  

Persamaan penelitian Hikmawati (2013) dengan penelitian ini terletak pada 

desain penelitian yaitu penelitian pengembangan atau R&D (Research and 

Development). Adapun letak perbedaan keduanya terletak pada: 1) media visual 

yang dikembangkan. Media yang dikembangkan dalam penelitian Hikmawati 

adalah media Arcery (Arabic Diary), sedangkan media yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah kartu CESAR. 2) Kompetensi yang dikembangkan. 

Kompetensi yang dikembangkan dalam penelitian Hikmawati adalah keterampilan 

menulis, sedangkan kompetensi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

keterampilan membaca dan peningkatan karakter. 3) Subjek penelitian yang 

dilakukan oleh Hikmawati adalah siswa  kelas VIII MTs Negeri Brangsong 

Kendal, sedangkan subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Al Irsyad 

Gajah Demak.  

Penelitian dari Keswati (2014) yang berjudul “Pengembangan Kamus 

Bahasa Arab untuk Buku Ta’lim Al Lughoh Al ‘Arobiyah sebagai Penunjang 

Buku Ajar Bahasa Arab Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah” menunjukkan hasil 

yang baik. Seluruh guru dan siswa menyampaikan keterbutuhan terhadap buku 

Ta’lim Al Lughoh Al ‘Arobiyah sebagai Penunjang Buku Ajar Bahasa Arab. 

Penilaian terhadap prototipe yang diberikan oleh para ahli dan guru diperoleh 

hasil: 1) aspek kelayakan isi diperoleh nilai rata-rata akhir sebesar 88,32 termasuk 

dalam kategori sangat baik, 2) aspek kelayakan penyajian diperoleh nilai rata-rata 
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akhir sebesar 86,3 termasuk dalam kategori sangat baik, 3) aspek kelayakan 

bahasa diperoleh nilai rata-rata akhir sebesar 87 termasuk dalam kategori sangat 

baik, dan 4) aspek kelayakan grafika diperoleh nilai rata-rata akhir sebesar 65 

termasuk dalam kategori cukup. Dari penilaian empat aspek tersebut dapat 

diperoleh nilai rata-rata akhir keseluruhan sebesar 81,65 termasuk dalam kategori 

baik.  

Persamaan penelitian Keswati (2014) dengan penelitian ini terletak pada 

desain penelitian yaitu penelitian pengembangan R&D. Adapun perbedaan 

keduanya terletak pada: 1) Pengembangan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian. Pengembangan pada penelitian ini adalah pengembangan media berupa 

kartu CESAR, sedangkan pengembangan pada penelitian Keswati adalah 

pengembangan buku Ta’lim Al Lughoh Al ‘Arobiyah. 2) Subjek penelitian yang 

dilakukan oleh Keswati adalah siswa di MTs Negeri 2 Semarang, sedangkan 

subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah siswa kelas VIII MTs Al 

Irsyad Gajah Demak. 

Penelitian yang dilakukan oleh M.Mursyid (2013) berjudul Arabic 

Storybook Series: Media Keterampilan Membaca Bahasa Arab Kelas IV MI 

Miftahul Hidayah Visualisasi Tiga Dimensi, mengembangkan sebuah buku yang 

dilengkapi dengan gambar-gambar tiga dimensi untuk meningkatkan keterampilan 

membaca. 

 Penelitian M.Mursyid memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama 

pada desain penelitian yaitu penelitian pengembangan atau R&D (Research and 

Development). Adapun perbedaan keduanya terletak pada: 1) media visual yang 
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dikembangkan. Penelitian M.Mursyid mengembangkan media visual berupa 

Arabic Storybook Series, sedangkan penelitian ini mengembangkan media visual 

berupa kartu CESAR. 2) Kompetensi yang dikembangkan. Penelitian M.Mursyid 

mengambangkan kompetensi membaca bahasa Arab saja, sedangkan penelitian ini 

mengembangkan kompetensi membaca pemahaman bahasa Arab dan karakter 

siswa. 3) Subjek penelitian yang dilakukan oleh M.Mursyid adalah siswa kelas IV 

MI Miftahul Hidayah, sedangkan subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII 

MTs Al Isyad Gajah Demak. 

Khotimatun Nafi’ah (2014) “Pengembangan Bahan ajar Bahasa Arab 

sebagai Penunjang Pembelajaran Tarakib (Qowaid) Kelas VII MTs Negeri 1 

Semarang”. Seluruh guru dan 85,29% menyatakan kebutuhannya terhadap bahan 

ajar bahasa arab sebagai penunjang pembelajaran tarakib (qowaid). Penilaian ahli 

terhadap prototipe modul penunjang pembelajaran tarokib memperoleh rata-rata 

nilai sangat sangat baik pada aspek kelayakan isi, penyajian, bahasa, tema modul, 

dan kegrafikan, serta memperoleh saran digunakan sebagai dasar revisi modul. 

Persamaan penelitian Nafi’ah (2014) dengan penelitian ini terletak pada 

desain penelitian yaitu penelitian pengembangan R&D. Adapun perbedaan 

keduanya terletak pada: 1) Pengembangan yang dilakukan dalam penelitian. 

Pengembangan yang dilakukan oleh peneliti berupa pengembangan media kartu 

CESAR, sedangkan pengembangan yang dilakukan pada penelitian Nafi’ah 

berupa pengembangan Bahan ajar Bahasa Arab. 2) Kompetensi yang 

dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan pada penelitian Nafi’ah adalah 

pembelajaran tarokib (qowaid), sedangkan kompetensi yang dikembangkan oleh 
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peneliti adalah keterampilan membaca bahasa Arab dan karakter. 3) Subjek 

penelitian. Subjek penelitian yang dilakukan oleh Nafi’ah adalah siswa kelas VII 

MTs Negeri 1 Kendal, sedangkan subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII 

MTs Al Irsyad Gajah Demak. 

Penelitian dari Mutiara Kamelia Ali Putri (2013) yang berjudul 

“Ensiklopedia Bahasa Arab sebagai Pengembangan Materi Pembelajaran 

Bahasa Arab di R.A Plus Qiro’ati Iqbal Jepara” menunjukkan hasil yang baik. 

Seluruh guru menyatakan keterbutuhannya terhadap ensiklopedia Bahasa Arab. 

Penilaian dan saran perbaikan yang diberikan oleh ahli bahasa, ahli media, dan 

guru, diperoleh hasil: 1) penilaian dan saran dari dosen ahli bahasa Arab hasilnya 

terdapat lima kesalahan penulisan kosakata, secara umum dosen ahli bahasa 

memberikan saran kepada peneliti untuk mengkaji lebih teliti dalam 

mendeskripsikan atau mendefinisikan makna. 2) Penilaian dan saran dari dosen 

ahli media hasilnya kualitas gambar pada desain awal tidak menarik karena 

kurang tajam, gambar yang digunakan tidak konsisten, ukuran gambar tidak bisa 

dibedakan antara gambar utama dan gambar pendukung, warna yang digunakan 

perlu diriset menyesuaiakan warna yang cocok untuk menarik perhatian anak-

anak, dan kualitas layout kurang menarik. Saran yang diberikan ahli media kepada 

peneliti adalah ketika melakukan layout gambar peneliti bisa meminta bantuan 

tenaga ahli agar bisa lebih fokus terhadap konten ensiklopedi. 3) Penilaian dan 

saran dari guru adalah ensiklopedi yang dibuat sudah bagus, saran yang diberikan 

kepada peneliti adalah menambahkan sub materi agar lebih lengkap dan bagus. 
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 Persamaan penelitian Putri (2013) dengan penelitian ini terletak pada jenis 

penelitian yaitu penelitian pengembangan R&D. Adapun letak perbedaan 

keduanya terletak pada: 1) Pengembangan yang dilakukan dalam penelitian. 

Penelitian yang dilakukan peneleti mengembangkan media pembelajaran berupa 

kartu CESAR, sedangkan pengembangan pada penelitian Putri mengembangkan 

materi berupa Ensiklopedia Bahasa Arab. 2) Subjek penelitian. Subjek penelitian 

pada penelitian yang telah dilakukan oleh Putri adalah R.A Plus Qiro’ati Iqbal 

Jepara, sedangkan sebjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Al Irsyad 

Gajah Demak. 

Tabel 2.1 Relevansi Penelitian 

No Nama Peneliti Persamaan Perbedaan 

1. Hikmawati 

(2013) 

Desain Penelitian R&D 1) Media visual yang 

dikembangkan 

2) Kompetensi yang 

dikembangkan 

3) Subjek penelitian 

2. Keswati (2014) Desain Penelitian R&D 1) Pengembangan dalam 

penelitian. 

2) Subjek penelitian 

3. Nafi’ah (2014) Desain Penelitian R&D 1) Pengembangan dalam 

penelitian. 

2) Kompetensi yng ingin 

dicapai dalam 

penelitian 

3) Subjek penelitian 

bersambung … 
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Lanjutan … 

No Nama Peneliti Persamaan Perbedaan 

4. `M.Mursyid 

(2013) 

Desain penelitian R&D 1) Media visual yang 

dikembangkan 

2) Kompetensi yang 

dikembangkan 

3) Subjek penelitian 

5. Putri (2013) Desain penelitian R&D 1) Pengembangan dalam 

penelitian. 

2) Subjek penelitian 

 

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

membuktikan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang tidak sama dengan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan media kartu CESAR sebagai media pembelajaran keterampilan 

membaca bahasa Arab dan karakter siswa kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak 

yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada di sekolah dan didesain sedemikian 

rupa sehingga menarik dan mudah digunakan oleh para siswa. 

 

2.2 LANDASAN TEORI 

Landasan teoritis pada sub bab ini memaparkan beberapa teori yang 

diungkapkan para ahli dari berbagai sumber yang mendukung penelitian. Adapun 

teori-teori tersebut adalah pengertian media pembelajaran, manfaat dan fungsi 

media pembelajaran, keterampilan membaca, jenis-jenis membaca, pembelajaran 

membaca menggunakan media kartu CESAR. 
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2.2.1 Pengertian Pengembangan 

Kata pengembangan mempunyai banyak arti, pengembangan bisa diartikan 

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

yang lazim, pengembangan berarti menunjuk pada suatu kegiatan yang 

menghasilkan cara baru setelah diadakan penilaian serta penyempurnaan 

seperlunya. Pengembangan adalah suatu perubahan kepada daerah yang lebih 

maju. Surakhmad (1977:15) menjelaskan bahwa pengembangan adalah 

penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan. 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoritis, dan konseptual sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. 

Adapun dalam KBBI (Departemen Pendidikan Nasional, 2005) pengembangan 

mempunyai arti sebagai upaya peningkatan mutu suatu hal melalui cara baru agar 

dapat dipakai untuk berbagai keperluan dalam kehidupan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah pembaharuan suatu 

kegiatan setelah diadakan penilaian oleh ahli, serta penyempurnaan seperlunya 

untuk meninkatkan mutu yang berguna bagi orang banyak. 

2.2.2 Media Pembelajaran 

 Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

“tengah, perantara atau pengantar”. Media, dalam bahasa Arab adalah    َْوسَاِئل 

yang berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. 

Sejalan dengan Gerlach dan Ely (dalam Arsyad 2007:3) berpendapat bahwa media 

pembelajaran apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 
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pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan sarana untuk pembelajaran.  

 Menurut Heinich dan kawan-kawan (dalam Arsyad 2007:4) mengemukakan 

istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan 

penerima. Jadi, televisi, radio, film, rekaman audio, gambar dan sejenisnya adalah 

media komunikasi. Apabila media itu membawa pesan-pesan atau informasi yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media 

itu disebut media pembelajaran. 

2.2.3 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

 Lavie & Lentz (dalam Arsyad 2007:16) mengemukakan empat fungsi media 

pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi 

kognitif dan fungsi kompensatoris.  

 Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan 

makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.  

 Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa 

ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual 

dapat menggugah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi yang menyangkut 

masalah sosial atau ras.  

 Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar capaian tujuan 

untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam 

gambar. 
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 Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian 

bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu 

siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks 

dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran dapat 

berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan 

memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan dengan verbal. 

 Mujib dan Rahmawati (2011:68) mengemukakan manfaat media 

pembelajaran adalah sebagai berikut: a) media pembelajaran dapat menarik dan 

memperbesar perhatian siswa terhadap materi yang disajikan, b) media 

pembelajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman belajar siswa berdasarkan 

latar belakang sosial ekonomi, c) media pembelajaran dapat membantu siswa 

dalam memberikan pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara lain, d) 

media pembelajaran dapat membantu perkembangan pikiran siswa secara teratur 

tentang hal yang mereka alami dalam kegiatan belajar mengajar, e) media 

pembelajaran dapat menumbuhkan kemampuan siswa untuk berusaha 

mempelajari sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan, f) media 

pembelajaran dapat mengurangi adanya verbalisme.  

 Menurut Daryanto (2011:5) manfaat media pembelajaran adalah sebagai 

berikut: a) memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas, b) mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indra, c) menimbulkan gairah belajar, 

berinteraksi secara langsung antara siswa dan sumber belajar, d) memungkinkan 

anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visualnya, e) memberi 

rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi 
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yang sama, f) media pembelajaran dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, 

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.2.4 Kartu CESAR sebagai Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran yang berupa kartu atau biasa disebut dengan flashcard 

sudah banyak digunakan dalam pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa. 

Media kartu ini umumnya berisi gambar-gambar yang dibuat menggunakan 

tangan, foto-foto atau dengan memanfaatkan gambar yang sudah ada yang 

ditempelkan pada kartu tersebut. Gambar-gambar yang sudah ada pada media 

kartu tersebut merupakan rangkaian pesan yang disajikan dengan keterangan 

setiap gambar yang dicantumkan di bagian bawah gambar tersebut. 

 Adapun pembelajaran menggunakan kartu CESAR ini tidak hanya 

menekankan pada materi pelajaran bahasa Arab saja, karena di setiap sisi 

belakang kartu CESAR ini dituliskan beberapa karakter yang dapat meningkatkan 

karakter siswa. Adapun karakter yang ditonjolkan pada kartu CESAR ini adalah 

sifat-sifat wajib para Rosul, yaitu ash-shidqu (jujur), al-amanah (dapat dipercaya), 

at-tabligh (menyampaikan), al-fathonah (cerdas). Dengan dituliskan beberapa 

karakter tersebut, media pembelajaran bahasa Arab berupa kartu CESAR 

diharapkan dapat memperbaiki karakter siswa.  

 Selain itu, dalam kartu CESAR juga berisi tentang materi bacaan yang 

sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah 

Demak. Di samping itu, juga dilengkapi dengan gambar pendukung yang 

menjelaskan isi bacaan pada setiap paragraf. Gambar-gambar yang ada pada kartu 
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CESAR dibuat dengan warna yang terang dan menarik sehingga dapat 

memberikan suasana yang baru dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengan desain 

yang demikian, kartu CESAR bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Arab 

khususnya untuk penunjang karakter dan keterampilan membaca pemahaman 

siswa kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak. 

2.2.5 Pendidikan Karakter 

 Istilah karakter sama sekali bukan satu hal yang baru bagi kita. Ir. Soekarno, 

salah seorang pendiri Republik Indonesia telah menyatakan tentang pentingnya 

“nation and character building” bagi Negara yang baru merdeka. Konsep 

membangun karakter juga kembali dikumandangkan oleh Soekarno era 1960-an 

dengan istilah “berdiri di kaki sendiri” (berdikari) (Narwanti 2011:1) 

 Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin character, yang 

berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak. 

Character, dalam bahasa Inggris berarti tabiat, budi pekerti, watak. Arti karakter, 

dalam kamus psikologi adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, 

misalnya kejujuran seseorang. Ada istilah yang pengertiannya hampir sama 

dengan karakter, yaitu “personality characteristic” yang memiliki arti bakat, 

kemampuan, sifat dan sebagainya yang secara konsisten diperagakan oleh 

seseorang, termasuk pola-pola perilaku, sifat-sifat fisik dan cirri-ciri kepribadian. 

Karakter dalam bahasa Arab diartikan “khuluq, sajiyyah, thab’u” (budi pekerti, 

tabi’at atau watak). Kadang juga diartikan syakhsiyyah yang artinya personality 

(kepribadian). 
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 Secara terminologi, karakter adalah kualitas atau kekuatan mental, moral, 

akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang 

menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain 

(Hidayatullah 2010:13). Karakter juga diartikan sebagai sifat manusia pada 

umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah 

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau 

sekelompok orang. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama muslim, 

lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum tata karma, 

budaya dan adat-istiadat. Karakter dapat juga diartikan sama dengan akhlak dan 

budi pekerti sehingga karakter bangsa sama dengan akhlak bangsa atau budi 

pekerti bangsa. Sebaliknya, bangsa yang tidak mempunyai karakter adalah bangsa 

yang tidak berakhlak atau tidak memiliki standar norma dan perilaku yang baik 

(Fitri 2012: 20-21). 

2.2.6 Pembelajaran Bahasa Arab dalam Pengintegrasian Pendidikan 

Karakter 

  Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media, diantaranya adalah 

sekolah. Sekolah, sebagai organisasi pendidikan formal membantu seseorang 

individu belajar dan berkembang. Sekolah tentu saja tidak hanya mengajarkan 

pengetahuan dan keterampilan yang bertujuan intelektual saja, tetapi juga 

mempengaruhi kemandirian, tanggung jawab dan tata tertib. Lewat sekolah dapat 

pula memfasilitasi pembentukan kepribadian siswa sesuai nilai dan norma, 
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mewariskan nilai-nlai budaya serta mendorong partisipasi demokrasi siswa 

(Narwanti 2011:19). 

 Pendidikan merupakan salah satu pilar utama bagi kemajuan bangsa dan 

negara. Tidak mengherankan bila pendidikan berkualitas dan siap guna selalu 

didamba. Pendidikan berkualitas diharapkan menghasilkan generasi muda yang 

berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, 

berdisiplin dan bertanggungjawab, berketerampilan serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi (Narwanti 2011:56).   

 Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pendidikan sangatlah bisa untuk 

diterapkan, terutama dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal ini mengandung 

makna bahwa penerapan pendidikan karakter tidak harus dijadikan pokok bahasan 

tersendiri dalam pembelajaran, tetapi nilai-nilai tersebut diintegrasikan dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mata pelajaran bahasa Arab. 

Misalnya nilai kejujuran, tentunya ini bisa diintegrasikan dalam pembelajaran 

bahasa Arab. Oleh karena itu guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang 

sudah ada, tetapi menggunakan materi pokok bahasan itu untuk mengembangkan 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Gurupun tidak harus mengembangkan 

proses belajar khusus untuk mengembangkan nilai. Selain itu, dalam pembelajaran 

bahasa Arab juga bisa menggunakan media pembelajaran yang mengandung 

materi dan nilai karakter, seperti menggunakan kartu CESAR.  

 Adapun bentuk integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa 

Arab dapat dilakukan dengan cara memberikan materi-materi pelajaran bahasa 

Arab yang mengandung nilai-nilai karakter, misalnya materi yang ada pada kelas 
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VIII tentang al hiwayatu (hobi) dan al mihnatu (profesi). Materi tersebut 

mengajarkan siswa untuk memiliki karakter kerja keras dan mandiri. Selain itu, 

nilai-nilai karakter juga dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran bahasa 

Arab, misalnya guru mengucapkan salam ketika masuk kelas kemudian berdo’a 

bersama, hal tersebut mengandung nilai religius. Jadi, pengintegrasian nilai-nilai 

karakter dalam pembelajaran bahasa Arab tidak perlu memberikan waktu khusus 

untuk menanamkan nilai karakter dalam diri siswa, tetapi bisa dilakukan dengan 

menyisipkan nilai-nilai karakter dalam proses materi pelajaran dan proses 

pembelajaran bahasa Arab.   

2.2.7 Keterampilan Membaca 

Keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

sangat penting terutama pada era informasi. Dengan membaca, seseorang dapat 

memahami berbagai informasi tentang perkembangan yang direkam dan 

disebarluaskan di berbagai media, terutama media cetak dalam segala bentuknya.  

Keterampilan membaca mengandung dua aspek atau pengertian. Pertama, 

mengubah lambang tulis menjadi bunyi. Kedua, menangkap arti dari seluruh 

situasi yang dilambangkan dengan lambang-lambang tulis dan bunyi tersebut. Inti 

dari kemahiran membaca terletak pada aspek yang kedua. Ini tidak berarti bahwa 

kemahiran dalam aspek pertama tidak penting, sebab kemahiran dalam aspek yang 

pertama mendasari kemahiran yang kedua. Betapapun juga, keduanya merupakan 

tujuan yang hendak dicapai oleh pengajaran bahasa. Walaupun kegiatan 

pengajaran membaca dalam pengertian pertama telah diberikan sejak tingkat-

tingkat permulaan, namun pembinaannya harus dilakukan juga sampai tingkat 
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menengah bahkan tingkat lanjut, melalui kegiatan membaca keras (al-qira’ah al-

jahriyah) (Effendy 2012:166). 

Sejalan dengan pendapat Ibrahim Muhammad Atho (2006) menyatakan  

القراءةْهيْعمليةْمركبة،ْمتعددةْاألوجه،ْوتبسيطْأصولهاْ

المكتوبةْوترجمتهاْإلىْمعانْمنطوقةْْيتطلبْمعرفةْبالرموز

،ْوهيْتفكيرفيْوقتْواحد،ْوالقراءةْبهذاْالشكلْمرتبطةْبال

ْ`فيْوضعهاْالحقيقيْتشملْكالْمنْالتعرفْعلىْالكلمات،ْوتجميع

 تفكيرْالكاتبْبماْفيْذلكْالتفكيرْالخالقْوالنقدي.ْ

“membaca adalah aktivitas terstruktur, kompleks, dalam arti yang sederhana 

membaca adalah mencari informasi pada simbol-simbol tertulis dan 

menerjemahkannya pada makna-makna yang dilafalkan pada waktu tertentu. 

Membaca dalam hal ini berkaitan dengan fikiran, membaca dalam arti sebenarnya 

memuat informasi pada kalimat dan berkumpulnya fikiran penulis, termasuk 

fikiran kreatif dan kritis”.  

Membaca merupakan sebuah kerja intelektual. Seorang pembaca 

menggunakan pikiran dan pengalaman-pengalaman terdahulunya untuk 

memahami dan menemukan inti pesan yang disampaikan oleh penulis, bukan saja 

dengan memecahkan simbol-simbol bahasa yang terdapat pada baris-baris tulisan 

tapi juga mencari apa yang ada di balik simbol-simbol itu. Dengan demikian, 

membaca bukanlah kemahiran yang bersifat mekanis dan sederhana tetapi 

kemahiran yang rumit dan kompleks karena mencakup proses pemikiran, 

perenungan penilaian, analisis, pemecahan masalah dan pengambilan kesimpulan 

(Effendy 2012:166). 
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2.2.8 Jenis-jenis membaca 

Menurut Effendy (2012:169-172) ada beberapa jenis membaca, antara lain: 

1. Membaca nyaring (alqira’ah al-jahriyyah) 

Kegiatan membaca keras ini, yang terutama ditekankan adalah kemampuan 

membaca dengan membaca ketepatan bunyi bahasa Arab, baik dari segi 

makhraj maupun sifat-sifat bunyi yang lain, irama yang tepat dan ekspresi 

yang menggambarkan perasaan penulis, memperhatikan tanda baca atau 

tanda grafis. 

2. Membaca diam (al qira’ah al-shamitah) 

 Membaca dalam hati bertujuan untuk memperoleh pengertian, baik pokok-

pokok maupun rincian-rinciannya. Kegiatan membaca dalam hati perlu 

diciptakan suasana kelas yang tertib sehingga memungkinkan siswa 

berkonsentrasi kepada bacaannya.   

3. Membaca cepat (al-qiro’ah as-sari’ah) 

Tujuan utama membaca cepat ialah untuk mendorong siswa agar berani 

membaca lebih cepat dari biasanya. Kecepatan menjadi tujuan tetapi tidak 

boleh mengorbankan pengertian. Dalam membaca cepat ini siswa tidak 

diminta memahami rincian-rincian isi teks, tetapi cukup dengan pokok-

pokoknya saja. 

4. Membaca rekreatif (al-qira’ah al-istimta’iyyah) 

Jenis membaca ini ada hubunganya dengan jenis membaca cepat. Tetapi 

tujuan membaca rekreatif bukanlah untuk menambah kosa kata, bukan 

untuk mengajarkan pola-pola baru, bukan pula untuk pemahaman teks 
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bacaan secara rinci tetapi untuk memberikan latihan kepada para siswa 

membaca cepat dan menikmati apa yang dibacanya. Tujuan lebih jauh 

adalah untuk membina minat dan kecintaan membaca. 

5. Membaca analitis (alqira’ah at-tahiliyyah) 

Tujuan utama membaca analitis ialah untuk melatih siswa agar memiliki 

kemampuan mencari informasi dari bahan tertulis. Selain itu siswa dilatih 

agar dapat menggali dan menunjukkan rincian informasi yang memperkuat 

ide utama yang disajikan penulis. Siswa juga dilatih berfikir logis, mencari 

hubungan antara satu bagian kalimat dengan bagian kalimat lainnya, antara 

satu paragraf dengan paragraf lainnya, antara satu kejadian dengan kejadian 

lainnya, dan menarik kesimpulan yang tidak tertulis secara eksplisit dalam 

bacaan tersebut. 

Dari jenis membaca tersebut, peneliti mengambil jenis membaca 

nyaring (al qira’ah al-jahriyah) dan membaca analitis (al qiro’ah at-

tahiliyyah). Karena tujuan membaca dalam membaca nyaring (al qira’ah al-

shamitah) adalah membaca ketepatan bunyi bahasa Arab, baik dari segi 

makhraj maupun sifat-sifat bunyi yang lain, irama yang tepat dan tujuan 

membaca analitis (al qiro’ah at-tahiliyyah) adalah melatih siswa agar 

memiliki kemampuan mencari informasi dari bacaan. 
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2.2.9 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Membaca Siswa Kelas 

VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak 

Standar Kompetensi membaca di MTs Al Irsyad Gajah Demak adalah 

memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk wacana,  gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi maupun non fiksi melalui kegiatan membaca, menganalisis 

dan menemukan pokok pikiran tentang hobi ( الهواية)  dan profesi (المهنة). 

Tabel 2.2 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Membaca Siswa 

Kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak 

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami berbagai ragam teks 

tulis dalam bentuk wacana, 

gagasan atau dialog sederhana, 

baik fiksi maupun non fiksi 

melalui kegiatan membaca, 

menganalisis dan menemukan 

pokok pikiran tentang الهواية. 

a) Membaca nyaring, melafalkan huruf 

hijaiyyah, kata, frasa, kalimat dengan 

ucapan, tekanan, dan intonasi yang 

baik dan benar tentang الهواية. 

b) Mengidentifikasi kata atau kalimat 

dalam wacana tertulis tentang  . الهواية 

c) Menemukan informasi umum dan 

atau rinci dari wacana tulis sederhana  

tentang الهواية. 

bersambung … 
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Lanjutan …  

No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Memahami berbagai ragam teks 

tulis dalam bentuk wacana, 

gagasan atau dialog sederhana, 

baik fiksi maupun non fiksi 

melalui kegiatan membaca, 

menganalisis dan menemukan 

pokok pikiran tentang  المهنة  

a) Membaca nyaring, melafalkan huruf 

hijaiyyah, kata, frasa, kalimat dengan 

ucapan, tekanan, dan intonasi yang 

baik dan benar tentang المهنة  

b) Mengidentifikasi kata, frasa, atau 

kalimat dalam wacana tertulis tentang 

 المهنة

c) Menemukan informasi umum dan 

atau rinci dari wacana tulis sederhana  

tentang المهنة 

 

 Penelitian ini diharapkan dapat mencapai Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar yang ada pada mata pelajaran bahasa Arab kelas VIII. 
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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen 

seperti jenis dan desain penelitian, tahap-tahap penelitian R and D, subyek 

penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, pengujian keabsahan 

data, dan teknik analisis data. 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain research 

and development selanjutnya disingkat R and D. Penelitian dan pengembangan 

adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2012:407). 

 Produk yang dihasilkan dalam penelitian R and D bermacam-macam. 

Produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian R and D dalam bidang 

pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu 

lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan. 

Produk-produk pendidikan misalnya kurikulum yang spesifik untuk keperluan 

pendidikan tertentu, metode mengajar, media pembelajaran, buku ajar, modul, 

kompetensi tenaga kependidikan, sistem evaluasi, dan lain-lain.
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3.2 Tahap-tahap Penelitian Research and Development (Penelitian dan 

Pengembangan 

 Menurut Sugiyono (2010:408) ada sepuluh tahapan kegiatan penelitian R 

and D, yaitu: 

Bagan 3.1 Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peneliti hanya akan menerapkan lima langkah dari sepuluh langkah di atas 

yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, dan 

revisi desain. Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya dan waktu yang dimiliki 

peneliti. Selain itu, peneliti juga memberikan kesempatan kepada peneliti lain 

untuk melanjutkan penelitian ini. Model penyederhanaan dalam penelitian dan 

pengembangan itu adalah sebagai berikut : 

1. Potensi dan Masalah   

 Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah. Potensi adalah 

segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah (Sugiyono 

2012:409). Semua potensi akan berkembang menjadi masalah bila tidak dapat 
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mendayagunakan potensi-potensi yang ada. Masalah merupakan penyimpangan 

antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Namun demikian, masalah juga dapat 

dijadikan potensi, apabila kita dapat mendayagunakannya (Sugiyono 2012:410). 

 Pada langkah ini peneliti melakukan studi pendahuluan terhadap 

pembelajaran bahasa Arab di MTs Al Irsyad Gajah Demak seperti proses kegiatan 

belajar mengajar, media pembelajaran yang digunakan, serta minat siswa terhadap 

pembelajaran bahasa Arab. Langkah ini dilakukan dengan cara pembagian angket, 

wawancara serta observasi. Dari berbagai cara tersebut akan diketahui potensi dan 

masalah yang ada. Selanjutnya, untuk penanganan masalah yang ada maka 

peneliti berusaha menganalisis kebutuhan serta merancang media pembelajaran 

bahasa Arab yang bisa digunakan di MTs Al Irsyad Gajah Demak. 

2. Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya 

sesuai dengan hasil angket, wawancara dan observasi di lapangan, yaitu 

pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada 

di lapangan. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-

informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran, media pembelajaran, 

kurikulum bahasa Arab, dan kebutuhan siswa dan guru terhadap media kartu 

CESAR di MTs Al Irsyad Gajah Demak yang akan digunakan dalam rangka 

analisis kebutuhan serta pedoman merancang desain media pembelajaran. Setelah 

mengumpulkan data yang dibutuhkan kemudian peneliti akan memulai merancang 

desain yang sesuai dengan kebutuhan. 
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3. Desain Produk 

 Hasil akhir dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang akan peneliti 

lakukan ini adalah desain produk baru yakni media pembelajaran untuk 

keterampilan membaca bahasa Arab dan peningkatan karakter siswa. Desain 

media pembelajaran tersebut adalah media berbasis visual dua dimensi berupa 

kartu. Peneliti menyebut media tersebut dengan nama kartu CESAR (Cerdas Aktif  

Religius), yang didalamnya memuat teks bacaan bahasa Arab dan gambar dengan 

tema tertentu yang disesuaikan dengan kurikulum bahasa Arab di MTs Al Irsyad 

Gajah Demak. Desain kartu ini dibuat dari kertas ivory yang terdiri atas enam 

kartu per tema, dengan rincian satu kartu untuk pengantar misalnya pengenalan 

kartu, cara penggunaan, nilai karakter yang berkaitan dengan tema. Satu kartu 

terdiri atas tata bahasa Arab dan kosakata, dan empat buah kartu terdiri atas materi 

bacaan, nilai karakter, dan evaluasi. 

4. Validasi Desain 

 Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk, dalam hal ini penggunaan produk baru secara rasional akan lebih efektif 

dari produk yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional, karena validasi di 

sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta 

lapangan (Sugiyono 2012:414). Proses validasi ini peneliti melibatkan beberapa 

pakar serta tenaga ahli di bidang media, bahasa, dosen pembimbing, dan guru 

bahasa Arab di MTs Al Irsyad Gajah Demak untuk menilai desain media 

pembelajaran yang telah dibuat sehingga dapat diketahui kelebihan serta 

kelemahannya. 
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5. Revisi Desain 

 Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli 

lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut 

selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain.  

 

3.3 Subjek Penelitian 

 Sesuai dengan fokus penelitian yaitu pengembangan media kartu CESAR  

sebagai media pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab dan karakter 

untuk siswa kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak. Maka, subjek penelitian 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak tahun 

ajaran 2014/2015 yang berjumlah 35 orang, terdiri atas 13 siswa laki-laki dan 22 

siswa perempuan. MTs Al Irsyad Gajah Demak ini beralamat di Jl Gajah-Dempet 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik non-tes. Adapun teknik non-tes yang peneliti lakukan adalah wawancara, 

penyebaran angket dan observasi. 

3.4.1 Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang 

banyak digunakan dalam penelitian. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam 

pertemuan tatap muka secara individual maupun kelompok (Sukmadinata 2008: 

216). Sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran bahasa 
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Arab yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pembelajaran siswa, media 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, dan kebutuhan 

guru terhadap media kartu CESAR di MTs Al Irsyad Gajah Demak. 

3.4.2 Angket 

 Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung 

(peneliti tidak bertanya-jawab langsung dengan responden). Angket berisi 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden 

(Sukmadinata 2008:219). Ada dua jenis angket yang peneliti gunakan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Angket Kebutuhan 

 Angket kebutuhan ditujukan kepada siswa dan guru. Angket tersebut diisi 

setelah pembelajaran keterampilan membaca diberikan. Dengan angket ini, 

peneliti akan memperoleh data mengenai motivasi siswa terhadap pembelajaran 

membaca bahasa Arab, kebutuhan media pembelajaran berupa kartu CESAR  

sebagai media pembelajaran karakter dan keterampilan membaca pemahaman 

bahasa Arab berbasis visual dan harapan siswa terhadap pengembangan media 

pembelajaran bahasa Arab, serta data mengenai analisis guru dan siswa terhadap 

media kartu CESAR. 

2. Angket Validasi 

 Instrumen validasi ini akan mengupas segala sesuatu yang terdapat di dalam 

prototipe media kartu CESAR. Tujuan pembuatan instrumen validasi ini untuk 

mengumpulkan informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin. 

Angket uji validitas ini akan membantu peneliti menemukan kelemahan prototipe 
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yang dibuat. Lembar pedoman validasi ini akan diberikan kepada beberapa ahli 

yaitu ahli media, ahli bahasa Arab, dosen pembimbing dan guru bahasa Arab. 

3.4.3 Observasi 

 Menurut Ubaidat, et all (dalam Ainin 2013:125), observasi merupakan salah 

satu cara yang digunakan oleh manusia dalam memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Purwanto (dalam Basrowi dan Suwandi 2008:93), observasi adalah 

metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis 

mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati kelompok secara 

langsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data 

dengan mencatat aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran bahasa Arab, 

media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, dan 

kebutuhan siswa dan guru terhadap media kartu CESAR di MTs Al Irsyad Gajah 

Demak. Observer mengamati kemudian mencatat gejala-gejala atau ciri-ciri yang 

muncul dalam pengamatan.  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini menggunakan beberapa instrumen penelitian 

yang dibutuhkan seperti berikut ini: 

3.5.1 Lembar Pedoman Wawancara 

Lembar pedoman wawancara ini digunakan untuk menggali potensi dan 

masalah yang ada. Sasaran wawancaranya yaitu guru mata pelajaran bahasa 
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Arab. Adapun contoh beberapa pertanyaan yang tercantum dalam lembar 

pedoman wawancara tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana antusias siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab? 

2. Apakah ada siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca 

bahasa Arab? 

3. Apakah ada fasilitas penunjang yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

4. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi kendala tersebut? 

5. Apakah Anda mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

6. Media apa yang biasa digunakan untuk pembelajaran karakter dan 

membaca bahasa Arab di MTs Al Irsyad Gajah Demak? 

7. Bagaimana kebutuhan Anda terhadap media kartu CESAR  untuk 

pembelajaran karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab? 

3.5.2 Lembar Pedoman Observasi 

Lembar observasi berfungsi untuk mencatat data yang ada di lapangan saat 

observasi dilakukan. Kisi-kisi pedoman observasi adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Lembar Pedoman Observasi 

No Aspek yang diamati 

1. Ada siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca bahasa Arab 

2. Solusi untuk mengatasi siswa yang kesulitan membaca bahasa Arab 

3. Terdapat pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Arab 

4. Ada fasilitas penunjang untuk pembelajaran karakter dan keterampilan 

membaca bahasa Arab 

5. Sudah maksimalkah penggunaan fasilitas yang ada 

6. Kebutuhan terhadap media untuk pembelajaran karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab 
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3.5.3 Lembar Angket Kebutuhan 

Kisi-kisi angket kebutuhan yang diisi oleh siswa dan guru adalah: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Kebutuhan Siswa 

No Indikator Jumlah Butir Soal 

1 Pemahaman siswa mengenai kemampuan 

membaca bahasa Arab 

4 

2 Pemahaman siswa mengenai pendidikan 

karakter 

2 

3 Keterbutuhan siswa terhadap media 

untuk pembelajaran karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab 

4 

4 Fisik media 8 

 Jumlah butir soal 18 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Kebutuhan Guru 

No Indikator Jumlah Soal 

1 Pemahaman guru mengenai kemampuan 

membaca bahasa Arab 

4 

2 Pemahaman guru tentang pendidikan karakter 5 

3 Keterbutuhan guru terhadap media untuk 

pembelajaran karakter dan keterampilan 

membaca bahasa Arab 

5 

 bersambung … 
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 Lanjutan … 

No Indikator Jumlah Butir Soal 

4 Fisik media 9 

 Jumlah butir soal 23 

 

3.5.4 Lembar Uji Validasi 

Lembar uji validasi diisi oleh ahli bahasa Arab, ahli media, guru bahasa 

Arab dan dosen pembimbing untuk menilai kelemahan dan kelebihan 

produk. Kisi-kisi dari lembar uji validasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Lembar Uji Validasi Produk oleh Guru  

dan Dosen Pembimbing 

No Indikator Jumlah soal 

1 Fisik media 

a. Warna background 

b. Tampilan gambar 

c. Tampilan tulisan 

d. Ukuran  

e. Komposisi warna 

f. Pemilihan bahan 

 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 Kesesuaian media dengan SK dan KD 

a. Pemilihan tema 

b. Pemilihan materi 

c. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

 

2 

1 

2 

 bersambung … 
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 Lanjutan …  

No Indikator Jumlah Soal 

3 Bahasa dan Isi 

a. Pemilihan kosakata 

b. Penyusunan kalimat 

c. Kesesuaian tema dengan kemampuan 

siswa 

d. Tampilan tulisan 

e. Pemilihan font 

f. Bahasa 

g. Keseluruhan isi  

h. Nilai-nilai karakter 

i. Kebermanfaatan media 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 Selain itu, peneliti juga melakukan uji validasi produk kartu CESAR  

kepada ahli bahasa dan ahli media. Adapun kisi-kisi uji validasi tersebut sebagai 

berikut: 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Lembar Uji Validasi Produk oleh Ahli Bahasa 

No Indikator Jumlah butir soal 

1 Penggunaan bahasa dan tulisan 

a. Pemilihan kosakata 

b. Penyusunan kalimat 

c. Penggunaan bahasa 

d. Tampilan tulisan 

e. Pemilihan font  

 

1 

1 

1 

1 

1 

bersambung … 
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Lanjutan …  

No. Indikator Jumlah Butir Soal 

2 Kesesuaian materi 

a. Pemilihan tema 

b. Keseluruhan isi media 

c. Nilai-nilai karakter 

d. Kesesuaian media dengan tujuan 

pembelajaran 

 

1 

1 

1 

2 

 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Lembar Uji Validasi Produk oleh Ahli Media 

Indikator Jumlah butir soal 

Fisik media 

a. Warna background 

b. Tampilan gambar 

c. Tampilan tulisan 

d. Ukuran  

e. Komposisi warna 

f. Pemilihan bahan 

 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

  

 Adapun kategori nilai pada semua aspek penilaian pada media kartu 

CESAR adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 Daftar Kategori Nilai 

No Kategori Angka Rentangan Skor 

1. Sangat Baik 4 76-100 

2. Baik 3 51-75 

3. Cukup 2 26-50 

4. Kurang 1 0-25 

 

3.6  Uji Keabsahan Data 

 Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan data hasil 

penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moeloeng 2011:330). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono 2012:372). 

 Menurut Sugiyono (2010:373) triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas 

data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan cara wawancara, lalu dicek dengan observasi atau angket. 

Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik yang lain dalam 
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waktu atau situasi yang berbeda. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas 

data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk 

memastikan data yang dianggap benar. 

Bagan 3.2  

Triangulasi dengan tiga teknik pengumpulan data (Sugiyono 2012:372) 

 Wawancara       Observasi 

 

 

 

    Angket/ Kuesioner 

 Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi teknik pengumpulan data. Pengambilan data pada mulanya dilakukan 

dengan observasi pembelajaran yang berkaitan dengan kondisi pembelajaran 

bahasa Arab, media pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran bahasa 

Arab, dan kebutuhan guru dan siswa terkait media kartu CESAR. Selanjutnya, 

data diperkuat melalui wawancara terhadap guru mata pelajaran bahasa Arab 

terkait metode dan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab dan kebutuhan guru terhadap media kartu CESAR untuk 

pembelajaran keterampilan membaca dan karakter siswa. Selain itu, juga 

diperkuat dengan penyebaran angket kepada siswa dan guru tentang media 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, kebutuhan siswa 

dan guru terhadap media kartu CESAR  untuk menghasilkan hasil data yang sama 
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agar dinyatakan valid. Di samping angket kebutuhan, juga diperkuat dengan 

angket validasi yang ditujukan kepada guru bahasa Arab di MTs Al Irsyad Gajah 

Demak, dosen pembimbing, ahli media dan ahli bahasa Arab terkait penilaian 

terhadap produk yang telah dibuat, sehingga kartu CESAR benar-benar valid dan 

layak dijadikan sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera dianalisis 

oleh staf peneliti, khususnya yang bertugas mengolah data (Arikunto 2010: 278). 

Analisis data merupakan proses untuk pengorganisasian data dalam rangka 

mendapatkan pola-pola atau bentuk-bentuk keteraturan lainnya dalam sebuah 

penelitian (Setiyadi 2006:255). 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan (Sugiyono 2012:336). 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:  

3.7.1 Analisis Sebelum di Lapangan 

 Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 

memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, 

atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian 

(Sugiyono 2012:336). Analisis yang dilakukan oleh peneliti yaitu potensi dan 

masalah dalam pembelajaran bahasa Arab terkait dengan media yang digunakan 

dalam pembelajaran bahasa Arab.    
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3.7.2 Analisis Selama di Lapangan Model Miles and Huberman 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion drawing/verification (Sugiyono 

2012:337). 

a. Data Reduction (Reduksi data) 

Mereduksi data berarti mambuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok 

dan penting, mencari tema dan pola, dan membuang data yang dianggap 

tidak penting (Siregar 2010:214). Dengan demikian, data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. Proses reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan 

cara memilih data-data yang relevan dan bermakna dari beberapa data kasar 

yang telah diperoleh pada saat pengumpulan data. Pada proses reduksi data 

ini hanya temuan data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja 

yang direduksi, dalam hal ini adalah gambaran media pembelajaran yang 

saat ini digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII MTs Al 

Irsyad, kebutuhan guru dan siswa terhadap media pembelajaran bahasa 

Arab, khususnya media kartu CESAR di MTs Al Irsyad Gajah Demak. 
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b. Data Display (Penyajian data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Miles and 

Huberman menyatakan “the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the past has been narrative text”, yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat narasi (Sugiyono 2012:341). Begitu juga dengan 

penelitian ini, penyajian data akan disajikan dalam bentuk teks narasi dan 

tabel. Selain menyajikan data berupa narasi dan tabel, penelitian ini juga 

menyajikan tampilan prototipe produk kartu CESAR sebagai media yang 

digunakan untuk pembelajaran karakter dan keterampilan membaca bahasa 

Arab. 

c. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, 

tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini 

dilakukan selama proses penelitian berlangsung, setelah data terkumpul 

cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan 

setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.  
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BAB 4  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

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

gambaran media pembelajaran yang saat ini digunakan di MTs Al Irsyad Gajah 

Demak. (2) Hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media penunjang 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab. (3) Prototipe media penunjang 

untuk pembelajaran karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab, hasil 

penilaian dan revisi media penunjang karakter dan keterampilan membaca bahasa 

Arab. 

4.1 Gambaran Media Pembelajaran yang Saat ini Digunakan di MTs Al 

Irsyad Gajah Demak 

Hal pertama yang dilakukan peneliti dalam pengembangan media 

pembelajaran berupa kartu CESAR adalah mencari data tentang media 

pembelajaran yang saat ini sudah tersedia di MTs Al Irsyad Gajah Demak. Hal ini 

bertujuan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan media baru yang 

dapat mendukung media lama yang telah digunakan di MTs Al Irsyad Gajah 

Demak. Adapun gambaran media pembelajaran yang digunakan di MTs Al Irsyad 

berdasarkan hasil observasi peneliti diantaranya modul, proyektor, dan komputer. 

Selain melakukan observasi, untuk memperkuat data peneliti juga menyebarkan 

angket kepada dua guru dan 35 siswa yang menjadi responden untuk mengetahui 

media pembelajaran yang saat ini digunakan di MTs Al Irsyad
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Gajah Demak. Adapun hasil analisis media yang saat ini digunakan di MTs Al 

Irsyad dari dua guru yang menjadi responden adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Media yang Saat ini Digunakan di MTs Al Irsyad Gajah Demak 

Pertanyaan Jawaban  Jumlah Persentase 

Ketersediaan 

Media 

Ya Handout 1 50% 

Modul 1 50% 

Slide 2 100% 

Komputer 2 100% 

Lainnya - - 

Tidak - - - 

  

Pada tabel 4.1 dapat diketahui hasil analisis media yang saat ini digunakan 

di MTs Al Irsyad Gajah Demak. Pada point pertanyaan yang berkaitan dengan ada 

tidaknya media yang tersedia di MTs Al Irsyad Gajah Demak. Kedua guru 

tersebut menyatakan bahwa media pembelajaran, telah tersedia di MTs Al Irsyad 

Gajah Demak. Point pertanyaan selanjutnya tentang media apa yang saat ini 

digunakan di MTs Al Irsyad Gajah Demak. Adapun jawaban tentang media 

pembelajaran bahasa Arab telah digunakan di MTs Al Irsyad Gajah Demak, 

antara lain; satu guru menyatakan ada handout, satu guru menyatakan adanya 

modul, dua guru menyatakan adanya slide, dan dua guru menyatakan adanya 

komputer dalam pembelajaran bahasa Arab. Tetapi, kedua guru tersebut 

menyatakan media-media pembelajaran yang telah tersedia tersebut belum ada 
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media khusus untuk pembelajaran karakter dan keterampilan membaca bahasa 

Arab, sehingga media-media yang telah tersedia belum bisa mengatasi berbagai 

permasalahan dalam penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab. Selain itu, media-media yang telah tersedia belum 

digunakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan ada beberapa media 

pembelajaran yang rusak dan jarang digunakan seperti proyektor, dan banyaknya 

jumlah kelas sehingga penggunaan media tersebut harus bergantian, sehingga 

jarang sekali menggunakan media pembelajaran, dan hanya mengandalkan bahan 

ajar berupa buku paket dan LKS bahasa Arab. 

Adapun hasil analisis media yang digunakan di MTs Al Irsyad Gajah 

Demak terhadap 35 siswa yang menjadi responden adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Media yang Saat ini Digunakan di MTs Al Irsyad Gajah Demak 

Pertanyaan Jawaban Jumlah Persentase 

Ketersediaan Media Ya Handout - - 

Modul 11 31,43% 

Slide 1 2,86% 

Komputer 20 57,14% 

Lainnya 

(Proyektor) 

3 8,57% 

Tidak - - - 
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dideskripsikan bahwa pertanyaan 

pertama tentang media pembelajaran yang saat ini digunakan di MTs Al Irsyad 

Gajah Demak, 100% responden atau 35 siswa menyatakan sudah tersedianya 

media pembelajaran yang digunakan di MTs Al Irsyad Gajah Demak. Point 

pertanyaan kedua terkait media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 

di MTs Al Irsyad, 31,43% atau 11 siswa menyatakan adanya modul dalam 

pembelajaran, 2,86% atau satu siswa menyatakan guru menggunakan slide 

sebagai media pembelajaran, 57,14% atau 20 siswa menyatakan guru 

menggunakan media penunjang berupa komputer, dan 8,57% atau tiga siswa 

menyatakan guru menggunakan proyektor sebagai media penunjang 

pembelajaran. Namun, dari berbagai macam media yang telah tersedia di MTs Al 

Irsyad Gajah Demak belum digunakan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan 

jumlah media yang terbatas, ada beberapa media yang rusak, dan banyaknya 

jumlah kelas sehingga dalam pembelajaran guru dan siswa lebih cenderung 

mengandalkan bahan ajar berupa buku paket dan LKS bahasa Arab. 

Di samping melakukan observasi dan menyebarkan angket, untuk 

memperkuat data peneliti juga melakukan wawancara kepada guru pengampu 

mata pelajaran bahasa Arab, yaitu Ibu Uswatun Hasanah, S.Pd dan Bapak Jazuli, 

S.Pd. Menurut Ibu Uswatun Hasanah, S.Pd ada beberapa media pembelajaran 

yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, misalnya komputer, proyektor, 

dan handout. Adapun media yang digunakan untuk pembelajaran karakter belum 

ada di MTs Al Irsyad. Sedangkan menurut pendapat Bapak Jazuli, S.Pd., media 

pembelajaran yang digunakan di MTs Al Irsyad adalah kamus, proyektor, dan 
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komputer. Beliau juga mengutarakan meskipun ada beberapa media pembelajaran 

yang tersedia di MTs Al Irsyad Gajah Demak, namun belum bisa mengatasi 

berbagai permasalahan yang dialami siswa pada saat pembelajaran bahasa Arab 

seperti siswa kesulitan memahami makna bacaan bahasa Arab, siswa kurang 

minat terhadap pelajaran bahasa Arab, hasil belajar siswa yang masih jauh dari 

KKM, dan sebagainya. Hal itu juga dikarenakan penggunaan media pembelajaran 

yang kurang maksimal, banyaknya jumlah kelas sehingga harus bergantian 

menggunakan proyektor, dan kemampuan guru dalam menggunakan media yang 

tersedia cenderung rendah, sehingga guru enggan untuk menggunakan media-

media tersebut. Oleh karena itu, diperlukan inovasi baru dalam pembelajaran 

bahasa Arab khususnya dalam pengembangan media pembelajaran sehingga dapat 

pembelajaran kualitas siswa dalam pembelajaran bahasa Arab dan dapat 

menanamkan nilai-nilai karakter dalam diri siswa. 

4.2 Analisis Kebutuhan Media Penunjang Karakter dan Keterampilan 

Membaca Bahasa Arab   

Hal pertama yang dilakukan dalam pengembangan media penunjang 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab adalah menganalisis kebutuhan 

guru dan siswa terhadap media penunjang karakter dan keterampilan membaca 

bahasa Arab. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara, dan angket. Adapun observasi dilakukan dengan 

mengamati pembelajaran bahasa Arab di kelas untuk mengetahui kebutuhan siswa 

dan guru terhadap media untuk pembelajaran karakter dan keterampilan membaca 

pemahaman bahasa Arab. Hasil pengamatan melalui observasi sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 Hasil Observasi 

No Aspek yang diamati Hasil  

1 Ada siswa yang mengalami 

kesulitan dalam membaca 

bahasa Arab 

Ada, 28 siswa (80 %) 

2 Solusi guru untuk mengatasi 

siswa yang kesulitan membaca 

bahasa Arab 

Menggunakan media pembelajaran, 

siswa diminta membaca berulang-

ulang dan mencari arti kosakata  

3 Terdapat pendidikan karakter 

dalam pembelajaran membaca 

bahasa Arab 

Ada, pendidikan karakter diberikan 

secara tidak langsung melalui isi 

bacaan dan proses pembelajaran 

bahasa Arab. 

4 Ada fasilitas penunjang untuk 

pembelajaran karakter dan 

keterampilan membaca bahasa 

Arab 

Ada, yaitu modul dan kamus. Ada 

juga media elektronik seperti 

proyektor dan komputer. 

5 Sudah maksimalkah penggunaan 

fasilitas yang ada 

Belum maksimal, karena jumlah 

media tersebut terbatas. Adapun 

media elektronik jarang sekali 

digunakan karena ada beberapa yang 

rusak. 

6.  Kebutuhan terhadap media 

untuk pembelajaran karakter dan 

keterampilan membaca bahasa 

Arab 

Sangat dibutuhkan media penunjang 

lain untuk pembelajaran karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab, 

karena fasilitas-fasilitas yang ada 

kurang dimanfaatkan dengan 

maksimal. 

 

 Hasil observasi menyatakan bahwa 80% atau 28 siswa mengalami kesulitan 

dalam membaca dan memahami bacaan bahasa Arab. Diantara solusi yang telah 
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dilakukan oleh guru yaitu dengan cara menggunakan media pembelajaran yang 

ada di sekolah, misalnya kamus, slide, dan komputer. Selain itu, guru juga 

memberikan perhatian khusus kepada siswa yang belum mampu membaca dan 

memahami bacaan bahasa Arab, yaitu dengan meminta siswa membaca berulang-

ulang dan mencari arti kosakata bahasa Arab. Tetapi, hal itu belum bisa mengatasi 

permasalahan tersebut, meskipun ada beberapa fasilitas pendukung seperti 

handout, modul serta media elektronik seperti komputer dan proyektor.  

 Media yang telah tersedia tersebut belum bisa digunakan secara maksimal 

karena jumlah media yang terbatas dan banyaknya kelas sehingga harus 

bergantian menggunakan media khususnya media elektronik, serta ada beberapa 

yang rusak dan jarang digunakan sehingga kedua guru tersebut menyatakan perlu 

media penunjang lain berupa kartu CESAR yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab. Selain itu, guru 

tersebut juga memberikan respon positif adanya kartu CESAR dan menyatakan 

bersedia menggunakan kartu CESAR sebagai media pembelajaran yang 

digunakan untuk penunjang karakter dan keterampilan membaca siswa kelas VIII 

MTs Al Irsyad Gajah Demak.  

 Untuk mendukung hasil observasi, dilakukan wawancara terhadap dua guru 

yang mengampu mata pelajaran bahasa Arab di MTs Al Irsyad Gajah Demak 

yaitu Ibu Uswatun Hasanah, S.Pd dan Bapak Jazuli, S.Pd. Hasil wawancara 

menyatakan bahwa siswa cukup antusias dalam pembelajaran bahasa Arab, tetapi 

ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan guru karena siswa 

tersebut menganggap bahasa Arab adalah pelajaran yang sulit, pembelajaran 
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bahasa Arab yang cenderung monoton, dan kurangnya minat siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Selain itu, masih ada siswa yang mengalami kesulitan 

dalam membaca dan memahami bacaan bahasa Arab yaitu sekitar 70%. Penyebab 

kesulitan siswa diantaranya yaitu perbedaan latar belakang pendidikan 

sebelumnya (SD/MI), tidak mengetahui arti kosakata, dan minat belajar siswa 

rendah. Adapun untuk mengatasi kendala tersebut, usaha yang telah dilakukan 

oleh guru adalah dengan melatih siswa membaca secara berulang-ulang, 

memberikan perhatian khusus pada siswa tersebut dan mencari arti kosakata 

bahasa Arab yang tidak diketahui. 

 Kedua guru tersebut juga menyatakan, selain mengajari siswa untuk 

membaca dan memahami bacaan bahasa Arab, kedua guru tersebut juga 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran membaca bahasa Arab. 

Adapun pengintegrasiannya dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai 

karakter pada saat proses pembelajaran, misalnya larangan mencontek saat 

ulangan, mengambil nilai-nilai karakter yang ada dalam bacaan, dan sebagainya. 

Adapun fasilitas pendukung yang digunakan di MTs Al Irsyad tersebut adalah 

modul, komputer, dan proyektor. Namun, fasilitas-fasilitas yang ada kurang 

dimanfaatkan dengan maksimal karena keterbatasan kemampuan guru 

menggunakan media yang telah tersedia, banyaknya jumlah kelas sehingga harus 

bergantian, jumlah fasilitas pendukung terbatas, sehingga kedua guru tersebut 

menyatakan membutuhkan adanya media lain yang lebih efektif dan dapat 

digunakan untuk meningkatkan karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab 

siswa kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak.  
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 Selain observasi, peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui angket 

kebutuhan yang disebarkan kepada dua guru dan 35 siswa. Secara garis besar, 

angket tersebut berisi tentang (1) pemahaman siswa dan guru terhadap 

kemampuan membaca bahasa Arab, (2) pemahaman siswa dan guru terhadap 

pendidikan karakter, (3) kebutuhan siswa dan guru terhadap media untuk 

pembelajaran karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab, (4) fisik media 

yang dibutuhkan oleh siswa dan guru untuk pembelajaran karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab. 

4.2.1 Hasil Analisis Kebutuhan Guru terhadap Pengembangan Media 

Penunjang Karakter dan Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

Adapun hasil analisis kebutuhan guru terhadap media penujang karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab yang dihimpun melalui angket kebutuhan 

siswa dan guru adalah sebagai berikut. 

4.2.1.1 Pemahaman Guru Mengenai Kemampuan Membaca Bahasa Arab 

 Berdasarkan analisis kebutuhan terhadap dua guru yang menjadi responden, 

pemahaman guru mengenai kemampuan membaca Arab dapat digambarkan 

dalam tabel di bawah. 
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Tabel 4.4 Pemahaman Guru Mengenai Kemampuan Membaca Bahasa Arab 

Pertanyaan Jawaban Jumlah  Persentase 

Pemahaman 

guru mengenai 

kemampuan 

membaca bahasa 

Arab 

keterampilan membaca 

nyaring, lancar dan 

melafalkan dengan benar 

1 50% 

memahami makna atau 

maksud bacaan tersebut 

1 50% 

Kesulitan dalam 

pengajaran 

membaca bahasa 

Arab 

Ya 2 100% 

Tidak - - 

Kendala dalam 

mengajar 

kemampuan 

membaca bahasa 

Arab 

Belum memahami arti 

kosakata bahasa Arab 

1 50% 

Kurangnya latihan 

penggunaan kosakata bahasa 

Arab 

 

 

1 

 

 

 

50% 

Kurangnya kelancaran siswa 

dalam membaca huruf Arab 

Solusi dari guru Penggunaan media penunjang  

1 

 

 

50% Memberikan kelas khusus 

bagi yang kurang dalam 

pemahaman bahasa Arab 

bersambung … 
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Lanjutan …  

Pertanyaan Jawaban Jumlah  Persentase 

Solusi dari guru Melafalkan teks berulang-

ulang 

 

1 

 

 

50% 

Mencari arti kosakata bahasa 

Arab 

Menempelkan kosakata 

mingguan di kelas 

 

Pada tabel 4.4 di atas, dapat dideskripsikan pertanyaan pertama adalah 

tentang pemahaman guru terhadap keterampilan membaca Bahasa Arab, dari dua 

responden atau 100% menyatakan keduanya memiliki pemahaman terkait 

membaca bahasa Arab. Responden pertama menyatakan keterampilan membaca 

bahasa Arab adalah keterampilan membaca nyaring, lancar dan melafalkan 

dengan benar. Sedangkan responden kedua menyatakan bahwa keterampilan 

membaca bahasa Arab adalah memahami makna atau maksud bacaan tersebut.  

Pertanyaan kedua tentang ada tidaknya siswa yang mengalami kesulitan  

dalam pembelajaran membaca bahasa Arab. Dua responden atau 100% 

menyatakan mendapati siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca dan 

memahami bacaan bahasa Arab. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang kendala 

yang dialami dalam pembelajaran membaca bahasa Arab. Satu guru atau 50% 

menyatakan bahwa siswa belum memahami teks bahasa Arab karena belum 

paham arti kosakata bahasa Arab menjadi penyebab kesulitan dalam membaca 
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bahasa Arab, dan satu guru lagi atau 50% menyatakan kurangnya latihan 

penggunaan kosakata bahasa Arab dan kurangnya kelancaran siswa dalam 

membaca huruf Arab menjadi kendala dalam pembelajaran membaca bahasa 

Arab.  

Adapun pertanyaan yang terakhir tentang solusi yang ditawarkan oleh guru 

untuk menangani kendala-kendala dalam pembelajaran membaca bahasa Arab. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi oleh guru, solusi 

yang ditawarkan guru meliputi: satu guru atau 50% menyatakan menggunakan 

media penunjang dalam pembelajaran membaca bahasa Arab, misalnya dengan 

modul, proyektor, dan memberikan kelas khusus bagi siswa yang kurang dalam 

pemahaman bahasa Arab. Sedangkan satu guru lagi atau 50% memberikan solusi 

dengan cara melafalkan teks bahasa Arab secara berulang-ulang, mencari arti 

kosakata, dan menempelkan kosakata mingguan di kelas. 

Berdasarkan hasil analisis mengenai pemahaman guru terhadap 

pembelajaran membaca bahasa Arab, dapat disimpulkan bahwa guru menemui 

adanya kesulitan siswa dalam membaca dan memahami bacaan bahasa Arab, 

meskipun guru telah berusaha mengatasi hal tersebut tetapi belum bisa 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami siswa dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya inovasi baru dalam 

pembelajaran membaca bahasa Arab, misalnya dengan menggunakan media 

pembelajaran berupa kartu CESAR agar dapat membantu guru dalam 

meningkatkan minat siswa belajar bahasa Arab dan memahami bacaan bahasa 

Arab. 
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4.2.1.2 Temuan Guru Mengenai Pendidikan Karakter 

Berdasarkan analisis kebutuhan terhadap dua guru yang menjadi responden, 

temuan guru mengenai pendidikan karakter dapat digambarkan dalam tabel di 

bawah. 

Tabel 4.5 Pemahaman Guru Mengenai Pendidikan Karakter 

Pertanyaan Jawaban Jumlah  Persentase 

Pemahaman guru 

mengenai 

pendidikan karakter 

Sistem penanaman nilai 

karakter kepada warga 

sekolah, meliputi kesadaran, 

dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai tersebut 

1 50% 

Akhlaqul Karimah 1 50% 

Cara 

mengintegrasikan 

pendidikan karakter 

dalam pembelajaran 

bahasa Arab 

Sabar menghadapi latar 

belakang siswa yang 

berbeda, menanamkan agar 

anak percaya diri, melatih 

kejujuran anak 

1 50% 

Cara 

mengintegrasikan 

pendidikan karakter 

dalam pembelajaran 

bahasa Arab 

Pada saat proses 

pembelajaran, di luar 

pembelajaran, guru sebagai  

teladan dalam pendidikan 

akhlak 

1 50% 

bersambung … 
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Lanjutan … 

Pertanyaan Jawaban Jumlah  Persentase 

Kendala dalam 

pengintegrasian 

pendidikan karakter 

Ya Minat belajar siswa 

kurang 

 

1 

 

50% 

Kurangnya 

dukungan dari orang 

tua 

Tidak - 1 50% 

Solusi dari guru Sabar menghadapi siswa  

1 

 

50% Menanamkan agar anak 

percaya diri dalam belajar 

Melatih kejujuran siswa 

 

Tabel 4.5 mendeskripsikan tentang pemahaman guru terhadap pendidikan 

karakter. Kedua responden menyatakan keduanya memiliki pemahaman terkait 

pendidikan karakter. Satu guru menyatakan pendidikan karakter merupakan suatu 

sistem penanaman nilai karakter kepada warga sekolah, meliputi: pengetahuan, 

kesadaran, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Satu guru lagi 

menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah akhlaqul karimah, artinya 

pendidikan karakter mengajarkan kepada para siswa untuk memiliki sifat-sifat 

terpuji, baik di dalam maupun di luar sekolah. Pertanyaan yang kedua tentang cara 

guru mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca bahasa 

Arab. Satu guru memberikan jawaban yaitu dengan cara sabar menghadapi latar 
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belakang berbagai karakter siswa, menanamkan sifat percaya diri pada diri anak 

dalam pembelajaran membaca bahasa Arab, dan melatih kejujuran siswa terhadap 

apa yang telah dilakukan oleh siswa. Sedangkan satu guru lagi menyatakan 

dengan cara mempunyai niat yang kuat dalam pembelajaran dan guru seharusnya 

memberikan teladan sifat-sifat terpuji kepada siswa. Selain itu, guru tersebut juga 

menyatakan mengintegrasikan pedidikan karakter dapat dilakukan pada saat 

proses pembelajaran, misalnya melatih sifat jujur dengan cara melarang siswa 

mencontek saat ulangan. Di samping itu, pendidikan karakter juga dapat 

diintegrasikan di luar proses pembelajaran, misalnya menanamkan nilai religius 

dengan mengadakan sholat dhuhur berjama’ah di sekolah.  

Pertanyaan ketiga tentang ada tidaknya kendala yang dialami oleh guru 

dalam pengintegrasian pendidikan karakter pada pembelajaran bahasa Arab. Satu 

guru menyatakan ada kendala yang dialami dalam mengintegrasikan pendidikan 

karakter pada pembelajaran membaca bahasa Arab. Sedangkan satu  guru lainnya 

menyatakan tidak mengalami kendala dalam pengintegrasian pendidikan karakter 

pada pembelajaran membaca bahasa Arab. Adapun pertanyaan selanjutnya 

tentang kendala yang dihadapi oleh guru dalam pengintegrasian pendidikan 

karakter pada pembelajaran membaca bahasa Arab. Satu guru yang mengalami 

kendala dalam pengintegrasian pendidikan karakter tersebut, menyatakan kendala 

tersebut diantaranya minat belajar bahasa Arab siswa kurang dan kurangnya 

dukungan dari orang tua dalam belajar bahasa Arab. Pertanyaan terakhir tentang 

solusi yang ditawarkan oleh guru yang mengalami kendala dalam pengintegrasian 

pendidikan karakter. Satu guru yang menyatakan memiliki kendala dalam 
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pengintegrasian pendidikan karakter tersebut, menyatakan dengan cara sabar 

menghadapi latar belakang berbagai karakter siswa, menanamkan anak agar 

percaya diri dalam belajar bahasa Arab, dan melatih kejujuran terhadap apa yang 

sudah dilakukan siswa. 

Berdasarkan hasil analisis mengenai pemahaman guru terhadap penanaman 

pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca bahasa Arab, dapat 

disimpulkan bahwa masih ada guru yang kesulitan menanamkan nilai-nilai 

karakter dalam pembelajaran membaca bahasa Arab. Padahal guru telah berusaha 

mencari solusi terhadap kendala tersebut, diantaranya dengan melakukan 

pendekatan kepada siswa. Namun, hal tersebut belum bisa mengatasi masalah 

kesulitan penanaman karakter pada diri siswa. Dengan demikian, diperlukan 

inovasi baru dalam penanaman nilai-nilai karakter, misalnya dengan 

menggunakan kartu CESAR, karena selain dapat digunakan dalam pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab, dalam kartu CESAR tersebut juga terdapat 

nilai-nilai karakter yang dapat diteladani oleh siswa.  

4.2.1.3 Kebutuhan Guru terhadap Media Pembelajaran Karakter dan 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

 Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan media penunjang 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab adalah menganalisis bagaimana 

kebutuhan guru terhadap media pembelajaran. Adapun hasil analisis kebutuhan 

guru terhadap media penunjang karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab 

dapat dilihat pada tabel di bawah. 
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Tabel 4.6 Kebutuhan Guru terhadap Media Pembelajaran Karakter dan 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

Pertanyaan Jawaban  Jumlah Persentase 

Kebutuhan 

terhadap media 

Ya Visual 2 100% 

Audio  - - 

Audio visual - - 

Tidak - - - 

Sistem pembuatan 

media 

Pertema 1 50% 

Perbab 1 50% 

Persub bab - - 

 

Pada tabel 4.6 dapat diketahui hasil analisis kebutuhan guru terhadap media 

untuk pembelajaran karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab. Pertanyaan 

pertama berkaitan dengan butuh tidaknya guru terhadap media untuk 

pembelajaran karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab. Kedua guru 

tersebut menjawab “ya”. Kemudian, melangkah ke pertanyaan selanjutnya tentang 

media apa yang dibutuhkan oleh guru untuk pembelajaran karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab. Kedua guru tersebut menyatakan 

menginginkan media berbasis visual, karena media visual mudah dibuat dan 

menarik untuk diterapkan dalam pembelajaran. Pertanyaan yang terakhir berkaitan 

dengan sistem pembuatan media pembelajaran yang diharapkan oleh guru. Satu 

guru menyatakan menginginkan pembuatan medianya perbab, sedangkan satu 
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guru lagi menyatakan pembuatan medianya pertema agar lebih mudah dan fokus 

pada tema tertentu. 

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebutuhan guru terhadap media 

pembelajaran karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab, dapat 

disimpulkan bahwa memang di MTs Al Irsyad sudah terdapat beberapa media 

yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab, misalnya komputer, 

modul, dan proyektor. Namun, media yang sudah tersedia belum bisa digunakan 

secara maksimal dikarenakan ada beberapa media yang rusak dan jumlahnya 

terbatas. Selain itu, belum ada media khusus yang digunakan dalam pembelajaran 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab. Oleh karena itu, diperlukan 

media baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran karakter dan keterampilan 

membaca bahasa Arab, misalnya dengan menggunakan kartu CESAR. Kartu ini 

memang didesain khusus untuk pembelajaran karakter dan keterampilan membaca 

bahasa Arab sehingga dapat digunakan guru dalam menunjang penanaman 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab pada siswa kelas VIII MTs Al 

Irsyad Gajah Demak.   

4.2.1.4 Fisik Media Penunjang Karakter dan Membaca Bahasa Arab yang 

Dibutuhkan Guru 

 Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan media penunjang 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab selanjutnya adalah fisik media. 

Hasil analisis terhadap fisik media dapat dilihat pada tabel di bawah. 
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Tabel 4.7 Fisik Media yang Dibutuhkan Guru dalam Pembelajaran Karakter 

dan Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

Pertanyaan Jawaban Jumlah  Persentase 

Ukuran Besar - - 

Sedang  2 100% 

Kecil - - 

Warna Mencolok - - 

Buram - - 

Terang 2 100% 

Pemilihan bahan Karton dan asturo 1 50% 

Kardus, asturo, HVS - - 

Lainnya (menyesuaikan) 1 50% 

Warna 

background 

Satu warna - - 

Dua warna 1 50% 

Banyak warna 1 50% 

Penggunaan 

gambar 

Kartun - - 

Karikatur  - - 

Animasi  2 100% 

Banyaknya jenis 

huruf 

Satu - - 

Dua 1 50% 

Tiga - - 

Lainnya (menyesuaikan) 1 50% 

bersambung … 
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Lanjutan … 

Pertanyaan Jawaban Jumlah  Persentase 

Ukuran huruf 12 - - 

14 1 50% 

16 - - 

18 1 50% 

Gaya bahasa Bahasanya sederhana dan 

lugas 

2 100% 

Bahasanya penuh kiasan - - 

Bahasanya berbelit-belit - - 

Nama media CESAR  2 100% 

Lainnya  - - 

 

Tabel 4.7 di atas mendeskripsikan tentang fisik media penunjang yang 

dibutuhkan oleh guru dalam pembelajaran karakter dan keterampilan membaca 

bahasa Arab. Adapun hasil analisisnya dapat dideskripsikan sebagai berikut: pada 

point pertanyaan tentang ukuran media yang dibutuhkan, dua responden 

menyatakan ukuran media tersebut adalah sedang agar lebih mudah dibawa 

kemana-mana. Berkaitan dengan pertanyaan warna media yang dibutuhkan, 

seluruh responden sepakat memilih warna-warna terang dalam media tersebut, 

karena media diperuntukkan untuk siswa MTs kelas VIII sehingga lebih menarik 

dengan warna-warna terang. Pada pertanyaan selanjutnya terkait pemilihan bahan 
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dalam media tersebut, satu guru menyatakan menggunakan kertas karton tebal dan 

asturo, sedangkan satu guru menyatakan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa.  

Adapun point pertanyaan tentang warna background dalam media, satu  

guru menyatakan menggunakan dua warna, sedangkan satu guru menyatakan 

menggunakan banyak warna dalam background media tersebut, karena dengan 

menggunakan banyak warna, akan menambah daya tarik media tersebut bagi para 

siswa. Pada point pertanyaan penggunaan gambar dalam media pembelajaran, dua 

guru tersebut sepakat menggunakan gambar animasi, karena dengan gambar 

animasi akan lebih menarik dan tidak membosankan. Pertanyaan selanjutnya yaitu 

tentang jenis huruf yang digunakan dalam media, satu guru menyatakan 

menggunakan dua jenis, sedangkan satu guru menyatakan jenis huruf 

menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Point pertanyaan yang berkaitan dengan 

ukuran huruf yang digunakan dalam media, satu guru memilih ukuran 14 agar 

tidak memakan banyak tempat dan satu guru memilih ukuran huruf 18 sesuai 

dengan standar penulisan huruf arab agar mudah dibaca. 

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan penggunaaan bahasa dalam media 

pembelajaran, kedua guru sepakat menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas 

agar mudah dipahami oleh siswa. Adapun point pertanyaan yang berkaitan dengan 

nama media pembelajaran, seluruh responden sepakat pemakaian nama kartu 

CESAR  agar mudah diingat dan lebih menarik. 

Adapun hasil analisis mengenai fisik media yang dibutuhkan oleh guru 

dalam pembelajaran karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab, dapat 

disimpulkan bahwa guru tersebut sepakat menggunakan nama CESAR (Cerdas 
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Aktif  Religius) terhadap media yang digunakan dalam pembelajaran karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab. Guru tersebut menginginkan kartu CESAR  

berukuran sedang, dilengkapi dengan gambar animasi yang menarik dengan 

warna terang, dan menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas. Hal tersebut 

diharapkan akan menjadi daya tarik tersendiri dalam pembelajaran membaca 

bahasa Arab, sehingga dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab dan dapat membantu menanamkan nilai-nilai karakter pada 

diri siswa.  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis angket kebutuhan  

terhadap dua guru bahasa Arab di MTs Al Irsyad Gajah Demak, dapat 

disimpulkan bahwa kedua guru tersebut memiliki kebutuhan yang sama terhadap 

media pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab dan karakter khususnya 

media visual dua dimensi berupa kartu CESAR yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran keterampian membaca bahasa Arab dan karakter siswa.  

4.2.2 Analisis Kebutuhan Siswa terhadap Pengembangan Media Penunjang 

Karakter dan Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

Hal pertama yang dilakukan dalam pengembangan media penunjang 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab adalah menganalisis kebutuhan 

guru dan siswa terhadap media penunjang karakter dan keterampilan membaca 

bahasa Arab. 

Adapun hasil analisis kebutuhan siswa terhadap media penunjang karakter 

dan keterampilan membaca bahasa Arab sebagai berikut. 
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4.2.2.1 Pemahaman Siswa Mengenai Kemampuan Membaca Bahasa Arab 

 Pengembangan media penunjang karakter dan keterampilan membaca 

bahasa Arab siswa, yang terlebih dahulu dilakukan adalah menganalisis 

pemahaman siswa terhadap membaca bahasa Arab. Adapun jumlah siswa yang 

menjadi responden dalam analisis kebutuhan terhadap media kartu CESAR  

berjumlah 35 siswa. Berikut disajikan tabel hasil analisisnya.  

Tabel 4.8 Pemahaman Siswa mengenai Kemampuan Membaca Bahasa Arab 

Pertanyaan Jawaban Jumlah Persentase 

Pemahaman siswa 

mengenai kemampuan 

membaca bahasa Arab 

Mendapatkan makna 

sesuai bacaan 

2 5,71% 

Mencermati bacaan dan 

memahami isi bacaan 

12 34,28% 

Pemahaman siswa 

mengenai kemampuan 

membaca bahasa Arab 

Keterampilan membaca 

sangat enak dinikmati 

2 5,71% 

Keterampilan membaca 

memambah banyak ilmu 

4 11,43% 

Melafalkan bacaan dan 

mengetahui maksud yang 

terkandung dalam bacaan 

bahasa Arab 

10 28,58% 

Tidak mengetahui hal ini 

 

5 14,29% 

bersambung … 
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Lanjutan … 

Pertanyaan Jawaban Jumlah Persentase 

Mengalami kesulitan 

dalam membaca dan 

memahami bacaan 

bahasa Arab 

Ya 32 91,43% 

Tidak 3 8,57% 

Kendala dalam belajar 

membaca dan 

memahami bahasa 

Arab 

Tidak tahu artinya 28 80% 

Tidak ada harokat dalam 

bacaan 

1 2,86% 

Belum fasih saat membaca 1 2,86% 

Tidak menjawab 5 14,28% 

Usaha siswa dalam 

mengatasi kendala 

tersebut 

Diskusi dengan teman 4 11,43% 

Belajar sungguh-sungguh 9 25,72% 

Bertanya pada guru 12 34,28% 

Baca buku dan kamus 8 22,86% 

Tidak menjawab 2 5,71% 

 

Tabel 4.8 di atas mendeskripsikan bahwa dari 35 siswa yang menjadi 

responden, memberikan respon sebagai berikut; pada point pertanyaan pertama 

berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap keterampilan membaca bahasa 

Arab. Dari 35 siswa yang menjadi responden, 5,71% atau dua siswa menyatakan 

keterampilan membaca bahasa Arab adalah suatu proses untuk mendapatkan 

makna sesuai bacaan, 34,28% atau 12 siswa berpendapat bahwa keterampilan 



73 
 

 
 

membaca adalah mencermati bacaan dan memahami makna bacaan. 5,71% atau 

dua siswa berpendapat bahwa keterampilan membaca itu sangat enak dinikmati, 

11,43 atau empat siswa berpendapat keterampilan membaca dapat menambah 

ilmu pengetahuan, 28,58% atau 10 siswa menyatakan pemahamannya bahwa 

keterampilan membaca adalah melafalkan bacaan kemudian mengetahui makna 

yang terkandung dalam bacaan. Sedangkan 14,29% atau lima siswa menyatakan 

tidak mengetahui tentang hal ini.  

Point pertanyaan kedua berkaitan dengan kesulitan siswa dalam membaca 

dan memahami bacaan bahasa Arab, 91,43% atau 32 siswa menyatakan 

mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami bacaan bahasa Arab. 

Sedangkan 8,57% atau tiga siswa menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam 

membaca dan memahami bacaan bahasa Arab. Adapun point pertanyaan 

selanjutnya berkaitan dengan kendala yang dialami siswa dalam belajar dan 

memahami bacaan bahasa Arab, 80% atau 28 siswa menyatakan bahwa tidak 

mengetahui arti kosakata bahasa Arab, 2,86% atau satu siswa menyatakan tidak 

adanya harokat dalam bacaan bahasa Arab, dan 2,86% atau satu siswa 

menyatakan kurang fasih dalam membaca bacaan bahasa Arab menjadi kendala 

dalam membaca dan memahami bacaan bahasa Arab. Sedangkan 14,28% atau 5 

siswa tidak memaparkan kendala-kendala yang dialami dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab.  

Point pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh 

siswa untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Berdasarkan permasalahan yang 

telah teridentifikasi, usaha yang dilakukan siswa untuk mengatasi kendala tersebut 
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yaitu 11,43% atau empat siswa menyatakan dengan cara bertanya dan berdiskusi 

dengan teman yang dianggap bisa, 25,72% atau sembilan siswa menyatakan 

dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh dan mendalami isi bacaan, 34,28% 

atau 12 siswa menyatakan dengan cara bertanya kepada guru, 22,86% atau 

delapan siswa menyatakan dengan cara membuka buku dan kamus untuk mencari 

makna kosakata yang belum diketahui artinya, sedangkan 5,71% atau 2 siswa 

tidak memberikan solusi terhadap masalah tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis mengenai pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran membaca bahasa Arab, dapat disimpulkan bahwa siswa mengalami 

kesulitan dalam membaca dan memahami bacaan bahasa Arab. Meskipun 

beberapa siswa telah berusaha mengatasi hal tersebut tetapi belum bisa 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami siswa dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya inovasi baru dalam 

pembelajaran membaca bahasa Arab, misalnya dengan menggunakan media 

pembelajaran berupa kartu CESAR dalam pembelajaran. 

4.2.2.2 Pemahaman Siswa Mengenai Pendidikan Karakter 

Berdasarkan analisis terhadap 35 siswa yang menjadi responden, temuan 

siswa mengenai pendidikan karakter dapat digambarkan dalam tabel di bawah. 

Tabel 4.9 Pemahaman Siswa Mengenai Pendidikan Karakter 

Pertanyaan Jawaban Jumlah Persentase 

Pemahaman siswa 

mengenai pendidikan 

karakter 

Mengajak  berbuat kebaikan 11 31,43% 

Tidak mencontek saat ulangan 13 37,14% 

bersambung … 
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Lanjutan … 

Pertanyaan Jawaban Jumlah Persentase 

Pemahaman siswa 

mengenai pendidikan 

karakter 

Berbuat jujur, mengajarkan 

teman yang belum bisa 

6 17,14% 

Mengajarkan pada murid untuk 

berbuat baik 

1 2,86% 

Mengajak berbuat baik, tidak 

mencontek, sopan santun pada 

guru 

1 2,86% 

Tidak mengetahui tentang hal 

ini 

3 8,57% 

Siswa mendapatkan 

nilai-nilai karakter 

dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab 

Ya 34 94,14% 

Tidak 1 2,86% 

 

 Pada tabel 4.9 di atas dapat dideskripsikan bahwa 91,3% atau 32 siswa 

mengutarakan pendapatnya dalam memaparkan pemahaman tentang pendidikan 

karakter. 31,43% atau 11 siswa menyatakan pendidikan karakter adalah mengajak 

untuk berbuat kebaikan, 37,14% atau 13 siswa menyatakan pendidikan karakter 

adalah larangan mencontek saat ulangan atau ujian. Selain itu, 17,14% atau enam 

siswa memaparkan pendidikan karakter adalah berbuat jujur, baik, mengajarkan 

pada teman yang belum bisa. 2,86% atau satu siswa menyatakan pendidikan 
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karakter adalah mengajarkan pada siswa untuk berbuat baik, 2,86% atau satu 

siswa  menyatakan pendidikan karakter adalah mengajak berbuat baik, tidak 

mencontek dan sopan santun pada guru. Sedangkan 8,57% atau tiga siswa tidak 

mengutarakan pendapatnya tentang pendidikan karakter.  

Pada point pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan siswa mendapatkan 

nilai-nilai karakter dalam pembelajaran membaca bahasa Arab, 94,14% atau 34 

siswa menyatakan mendapatkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran membaca 

bahasa Arab, sedangkan 2,86% atau satu siswa menyatakan tidak mendapatkan 

nilai-nilai karakter dalam pembelajaran membaca bahasa Arab. 

Berdasarkan hasil analisis mengenai pemahaman siswa terhadap penanaman 

pendidikan karakter dalam pembelajaran membaca bahasa Arab, dapat 

disimpulkan bahwa siswa mendapatkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab. Tetapi, belum ada media khusus yang digunakan untuk 

pembelajaran karakter sehingga siswa kurang menyadari bahwa dirinya 

mendapatkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran membaca bahasa Arab. 

Dengan demikian, diperlukan inovasi baru dalam penanaman nilai-nilai karakter, 

misalnya menggunakan kartu CESAR, karena selain dapat pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab, dalam kartu CESAR tersebut juga terdapat 

nilai-nilai karakter yang dapat diteladani oleh siswa. 

4.2.2.3 Kebutuhan Siswa terhadap Media untuk Pembelajaran Karakter dan 

Kemampuan Membaca Bahasa Arab 

Kebutuhan siswa terhadap media untuk pembelajaran karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab merupakan acuan dalam pengembangan 
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media visual penunjang karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab. 

Adapun hasil analisis terhadap kebutuhan siswa dapat dilihat pada tabel di bawah.  

Tabel 4.10 Kebutuhan Siswa terhadap Media Penunjang Karakter dan 

Kemampuan Membaca Bahasa Arab 

Pertanyaan Jawaban Jumlah Persentase 

Kebutuhan terhadap 

media 

Ya 35 100% 

Tidak - - 

Sistem pembuatan 

media 

Pertema 35 100% 

Perbab - - 

Persub bab - - 

  

 Pada tabel 4.10 di atas, dapat dideskripsikan bahwa pertanyaan pertama 

tentang aspek kebutuhan terhadap media pembelajaran, 100% atau 35 siswa 

menyatakan kebutuhannya terhadap media pembelajaran karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab, karena dari berbagai media yang telah 

tersedia di MTs Al Irsyad Gajah Demak belum bisa mengatasi kesulitan siswa 

dalam membaca bahasa Arab dan menanamkan nilai-nilai karakter dalam diri 

siswa.  Melangkah pada point pertanyaan selanjutnya terkait sistem pembuatan 

media pembelajaran yang diinginkan, 100% atau 35 siswa sepakat pembuatan 

media tersebut adalah pertema.   

 Berdasarkan hasil analisis mengenai kebutuhan siswa terhadap media untuk 

pembelajaran karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab, dapat 

disimpulkan bahwa memang di MTs Al Irsyad sudah terdapat beberapa media 
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yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab, misalnya komputer, 

modul, dan proyektor. Namun, media yang sudah tersedia belum bisa digunakan 

secara maksimal dikarenakan ada beberapa media yang rusak dan jumlahnya 

terbatas. Selain itu, belum ada media khusus yang digunakan untuk pembelajaran 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab. Oleh karena itu, diperlukan 

media baru dalam pembelajaran karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab, 

misalnya dengan menggunakan kartu CESAR. Kartu ini memang didesain khusus 

sebagai media penunjang pembelajaran karakter dan keterampilan membaca 

bahasa Arab sehingga dapat digunakan sebagai media penunjang karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab pada siswa kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah 

Demak. 

4.2.2.4 Fisik Media yang Dibutuhkan Siswa sebagai Penunjang Karakter dan 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

Parameter lain dalam pengembangan media penunjang karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab adalah fisik media. Adapun rincian hasil 

analisis dari 35 siswa yang menjadi responden dapat dilihat pada tabel di bawah.  

Tabel 4.11 Fisik Media yang Dibutuhkan Siswa dalam Pembelajaran 

Karakter dan Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

Pertanyaan Jawaban Rincian Persentase 

Ukuran Besar 5 14,29% 

Sedang  30 85,71% 

Kecil - - 

bersambung … 
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Lanjutan … 

Pertanyaan Jawaban Jumlah  Persentase 

Warna Mencolok - - 

Buram - - 

Terang 35 100% 

Pemilihan bahan Karton dan asturo 12 34,28% 

Kardus, asturo, HVS 22 62,58% 

Lainnya (kertas semen) 1 2,86% 

Kertas pelangi dan kardus 1 2,86% 

Warna background Satu warna 3 8,57% 

Dua warna 14 40% 

Banyak warna 18 51,43% 

Penggunaan gambar Kartun 3 8,57% 

Karikatur  1 2,86% 

Animasi  30 85,71% 

Sketsa 1 2,86% 

Banyaknya jenis huruf Satu 4 11,43% 

Dua 27 77,14% 

Tiga 3 8,57% 

Lainnya (banyak) 1 2,86% 

Gaya bahasa Bahasa sederhana dan lugas 35 100% 

 Bahasanya berbelit-belit - - 

bersambung … 
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Lanjutan …  

Pertanyaan Jawaban Jumlah  Persentase 

Nama media CESAR  35 100% 

Lainnya  - - 

 

 Tabel 4.11 di atas dapat dideskripsikan bahwa 35 responden mengisi angket 

kebutuhan. Analisis kebutuhan terhadap fisik media pembelajaran dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: point pertanyaan pertama berkaitan dengan ukuran 

media pembelajaran, 85,71% atau 30 siswa menyatakan ukuran media tersebut 

adalah sedang agar mudah dibawa kemana-mana. Sedangkan 14,29% atau 5 siswa 

menyatakan ukuran media tersebut adalah besar agar gambar dan tulisannya lebih 

jelas. Pertanyaan selanjutnya terkait warna media yang dibutuhkan. Pada 

pertanyaan ini, 100% atau 35 siswa sepakat menjawab menggunakan warna-

warna terang agar lebih menarik dan tidak mudah bosan. Point pertanyaan yang 

berkaitan dengan pemilihan bahan yang dikehendaki responden, 34,28% atau 12 

siswa menyatakan menggunakan kertas karton dan asturo agar mudah didapat dan 

menarik, 62,58% atau 22 siswa menyatakan menggunakan kardus, asturo dan 

HVS karena harganya terjangkau dan mudah didapat dimanapun, 2,86% atau satu 

siswa menyatakan menggunakan kertas semen karena memanfaatkan barang 

bekas, dan 2,86% atau satu siswa lagi menyatakan menggunakan kertas pelangi 

dan kardus karena harganya terjangkau.  

 Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan warna background media yang 

diinginkan responden. Adapun jawaban responden beragam, yaitu 8,57% atau tiga 
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siswa menyatakan satu warna agar serasi, 40% atau 14 siswa menyatakan dua 

warna agar menarik dan bervariasi, sedangkan 51,43% atau 18 siswa menyatakan 

menggunakan banyak warna agar lebih menarik dan enak dilihat. Adapun 

pertanyaan yang berkaitan dengan aspek gambar yang digunakan dalam media, 

8,57% atau tiga siswa menyatakan menggunakan gambar kartun, 2,86% atau satu 

siswa menyatakan menggunakan gambar karikatur, 85,71% atau 30 siswa 

menyatakan menggunakan gambar animasi agar enak dilihat dan tidak 

membosankan, sedangkan 2,86% atau satu siswa menyatakan menggunakan 

gambar sketsa agar lebih unik.  

Point pertanyaan yang berkaitan dengan jenis huruf yang digunakan dalam 

pembuatan media, jawaban responden beragam dengan rincian; 11,43% atau 

empat siswa menyatakan menggunakan satu jenis huruf agar tidak bingung, 

77,14% atau 27 siswa menyatakan menggunakan dua jenis huruf agar ada 

variasinya, 8,57% atau tiga siswa menyatakan menggunakan tiga jenis huruf agar 

menarik, sedangkan 2,86% atau satu siswa menyatakan menggunakan jenis huruf 

yang banyak. Pertanyaan selanjutnya ditinjau dari segi bahasa yang digunakan, 

100% responden atau 35 siswa sepakat menggunakan bahasa yang sederhana dan 

lugas dengan alasan agar mudah dipahami oleh siswa. Point pertanyaan yang 

terakhir yaitu dilihat dari segi nama media, 100% responden atau 35 siswa sepakat 

menggunakan nama CESAR  agar mudah diingat dan menarik. 

Hasil analisis mengenai fisik media yang dibutuhkan oleh siswa untuk 

penunjang karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa semua siswa sepakat menggunakan nama CESAR terhadap 
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media yang digunakan untuk pembelajaran karakter dan keterampilan membaca 

bahasa Arab. Sebagian besar siswa menginginkan kartu CESAR berukuran 

sedang, dilengkapi dengan gambar animasi yang menarik dengan warna terang, 

dan menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas. Hal tersebut diharapkan akan 

menjadi daya tarik tersendiri dalam pembelajaran membaca bahasa Arab, 

sehingga dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran membaca bahasa 

Arab dan dapat membantu menanamkan nilai-nilai karakter pada diri siswa.  

Berdasarkan hasil obervasi, wawancara, dan analisis angket kebutuhan  

terhadap 35 siswa kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak yang menjadi 

responden, dapat disimpulkan bahwa 35 siswa tersebut memiliki kebutuhan yang 

sama terhadap media pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab dan 

karakter siswa khususnya media visual dua dimensi berupa kartu CESAR  yang 

dapat digunakan untuk keterampilan membaca bahasa Arab dan karakter siswa. 

4.3 Prototipe Media Penunjang Keterampilan Membaca Bahasa Arab dan 

Karakter, Hasil Penilaian dan Revisi Media Penunjang Karakter dan 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab. 

 Pembahasan pada sub bab ini mengenai prototipe media penunjang 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab berdasarkan hasil analisis 

angket kebutuhan siswa dan guru terhadap media pembelajaran dan dengan 

berbagai pertimbangan. Selain itu, juga akan membahas hasil penilaian prototipe 

dan revisi media penunjang karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab dari 

para ahli. 
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4.3.1 Desain Awal 

 Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan guru dan siswa, penyusunan 

media penunjang karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab disusun sesuai 

dengan acuan dan pertimbangan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru tersebut. 

Meskipun dalam penyusunan media penunjang karakter dan keterampilan 

membaca bahasa Arab ini ada penyesuaian dengan beberapa pertimbangan, 

namun hasil analisis angket kebutuhan tetap dijadikan sebagai acuan dalam 

penyusunan media penunjang karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab 

MTs kelas VIII. 

 Adapun prototipe kartu CESAR  yang telah didesain peneliti adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Gambar Bagian Depan Kartu CESAR  Tema Satu tentang Al 

Hiwayatu (Hobi) 
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Gambar 4.2 Bagian Belakang Kartu CESAR  Tema Satu  

tentang Al Hiwayatu (hobi) 
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Gambar 4.3 Bagian Depan Kartu CESAR  Tema Dua  

tentang Al Mihnatu (Profesi) 
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Gambar 4.4 Bagian Belakang Kartu CESAR  Tema dua  

tentang Al Mihnatu (Hobi) 
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4.3.1.1 Fisik Media 

 Berdasarkan hasil analisis guru dan siswa terhadap media penunjang 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab yang diharapkan meliputi 

beberapa hal, yaitu ukuran dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kartu 

CESAR, tampilan depan media, tampilan belakang media, jenis gambar, dan judul 

media.  

4.3.1.1.1 Ukuran dan Bahan yang digunakan 

 Ukuran media penunjang karakter dan keterampilan membaca bahasa 

Arab yang diharapkan adalah ukuran sedang, yaitu 15x11 cm. Adapun bahan yang 

digunakan untuk membuat kartu CESAR  adalah menggunakan kardus yang 

dipotong ukuran 15x11 cm kemudian ditempeli dengan kertas asturo warna-warni. 

Pada bagian depan kartu ditempelkan teks bacaan bahasa Arab yang didukung 

dengan gambar untuk membantu memahami bacaan tersebut. 

4.3.1.1.2 Bagian Depan Media 

 Bagian depan media penunjang karakter dan keterampilan membaca 

bahasa Arab ini berwarna cerah. Hal ini bertujuan untuk memberi kesan ceria dan 

dapat menarik minat siswa belajar bahasa Arab. Bagian depan ini berisi teks 

bacaan bahasa Arab dengan tema tertentu yang dibagi menjadi empat paragraf. 

Jadi, satu tema terdiri dari empat buah kartu. Selain itu, pada bagian depan kartu 

ini terdapat gambar-gambar animasi yang berfungsi untuk membantu siswa dalam 

memahami bacaan bahasa Arab yang terdapat pada masing-masing kartu CESAR  

tersebut. 
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Gambar 4.5  Contoh Bagian Depan Kartu CESAR  pada Tema Al Hiwayah 

Dan Al Mihnah 

   

4.3.1.1.3 Bagian Belakang Media 

 Bagian belakang media kartu CESAR  ini juga berwarna cerah. Hal ini 

bertujuan untuk memberi  kesan ceria dan kesemangatan. Pada bagian belakang 

kartu CESAR  ini terdapat nilai-nilai karakter yang ditulis manual menggunakan 

spidol. Nilai-nilai karakter tersebut mengacu pada sifat-sifat wajib Rosul. Hal ini 

diharapkan agar siswa dapat meneladani sifat-sifat Rosul dalam pembelajaran 

maupun dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai-nilai karakter tersebut adalah 

pada kartu pertama ash-shidqu (jujur), kartu kedua al-amanatu (dapat dipercaya), 

kartu ketiga at tablighu (menyampaikan), dan kartu keempat adalah al-fathonatu 

(cerdas). 
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Gambar 4.6 Contoh Bagian Belakang Kartu CESAR  pada Tema Al Hiwayah 

Dan Al Mihnah   

  

4.3.1.1.4 Jenis Gambar 

 Gambar yang digunakan dalam pembuatan media kartu CESAR  ini adalah 

menggunakan gambar animasi. Gambar animasi ini menggambarkan aktivitas 

yang disesuaikan dengan tema pada masing-masing bacaan bahasa Arab. Ketika 

suatu bacaan berisi tentang seseorang yang hobinya membaca, maka gambar yang 

ada pada kartu tersebut adalah orang yang sedang  membaca, sehingga gambar 

akan semakin membantu siswa dalam memahami bacaan bahasa Arab tersebut.  

4.3.1.1.5 Judul Media 

 Judul yang digunakan untuk media penunjang karakter dan keterampilan 

membaca bahasa Arab tersebut adalah kartu CESAR. Hal ini dikarenakan istilah 

tersebut menarik dan tidak asing di telinga siswa  sehingga dengan pemberian 

nama yang menarik diharapkan akan menambah minat siswa belajar bahasa Arab. 

4.3.1.2 Isi Media 



91 
 

 
 

Pembahasan mengenai isi media meliputi rincian materi per tema dan 

penambahan nilai-nilai karakter. Hal ini diharapkan dapat menjadikan siswa 

mudah memahami materi-materi yang dipelajari dan dapat menanamkan nilai-

nilai karakter pada diri siswa.  

4.3.1.2.1 Rincian Materi Per tema 

Media peningkatan karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab 

disajikan dengan sistematika per tema. Kemudian per tema tersebut diberikan 

gambar animasi dan teks bacaan bahasa Arab sesuai dengan tema yang diangkat. 

Teks bahasaArab tersebut diketik dengan jenis huruf tradisional Arabic dengan 

ukuran 18. 

Gambar 4.7. Rincian Per tema (Sampel Satu Paragraf pada Tema Hobi) 

     

 

 

 

 

 

4.3.1.2.2 Penambahan nilai-nilai Karakter 

 Selain untuk pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab, kartu 

CESAR  juga dapat digunakan untuk membantu memperbaiki karakter siswa. 

Adapun nilai-nilai karakter yang terdapat dalam kartu CESAR  ini mengacu pada 

sifat-sifat wajib Rosul, yaitu pada kartu pertama ash-shidqu (jujur), kartu kedua 

َها اْلِقَراَءُة وَ  َرٌة، ِمن ْ ََ ِهَوايَاُت َعاِرٍف َكِثي ْ َْ َرا ُُ ُُ َواْل ْْ  ةُ الرس
َُُب َوَلْعُب ُكَرِة اْلَقَدِم. ُهَو ُيِحبُّ َأْن يَ ْقَرأَ  ُُ  اْل
ِت ِفْي َأْوقَاِت اْلَفَراِغ. ُهَو َيشْ  ََُجَّلس ِديْ َواْل ََ ا  َُِر  ِكَُاًاا  دا

َُبَ  ُْ َُِك َعاِرٌف َم ُْ بُ ْوٍع. َواْْلَن َي ْْ ِِ.ُكلس ُأ ةا ِفْي ًَ ْيُِ  
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al-amanatu (dapat dipercaya), kartu ketiga at tablighu (menyampaikan), dan kartu 

keempat adalah al-fathonatu (cerdas). 

4.3.2 Penilaian Ahli terhadap Desain Awal  

Rancangan produk berupa kartu CESAR  untuk penunjang karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab untuk kelas VIII ini kemudian dinilai oleh 

ahli. Penilaian ahli terhadap media kartu CESAR  sebagai media untuk penunjang 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab meliputi beberapa aspek 

penilaian berikut: (1) kelayakan fisik media , (2) kesesuaian media dengan SK dan 

KD MTs kelas VIII, (3) kelayakan bahasa dan isi. Ahli yang menilai produk 

berupa media kartu CESAR  tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Daftar Ahli Validasi Desain 

No Nama Ahli Profesi Bidang Studi Instansi 

1. Muhammad Jazuli, S.Pd Guru Bahasa Arab MTs Al Irsyad 

Gajah Demak 

2. Uswatun Hasanah, S.Pd Guru Bahasa Arab MTs Al Irsyad 

Gajah Demak 

3. Ahmad Miftahuddin, Lc., 

M.A 

Dosen  Bahasa Arab Universitas 

Negeri Semarang 

4. Retno Purnama Irawati, 

S.S., M.A 

Dosen Bahasa Arab Universitas 

Negeri Semarang 

bersambung …  
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Lanjutan …  

No Nama Ahli Profesi Bidang Studi Instansi 

5. Dwi Pangesti Aprilia, 

S.Pd 

Mahasiswi 

S2 

Seni Rupa Universitas 

Negeri Semarang 

 

4.3.2.1 Penilaian Guru terhadap Prototipe Media Kartu CESAR   

Tabel 4.13  Penilaian Guru terhadap Prototipe  Media Kartu CESAR  

Aspek Butir Penilaian Patokan Penilaian Skor 

Rata-

Rata 

Kategori 

Skor 

Guru 1 Guru 2 

Fisik 

Media 

Komposisi warna 

background depan 

75 75 75 Baik 

Komposisi warna 

background 

belakang 

75 75 75 Baik 

Kesesuaian gambar 75 50 62,5 Baik 

Kesesuaian tulisan 100 100 100 Sangat 

Baik 

Ukuran 75 75 75 Baik 

Warna gambar 75 75 75 Baik 

Pemilihan bahan 75 50 62,5 Baik 

bersambung …  
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Lanjutan …  

Aspek Butir Penilaian Patokan Penilaian Skor 

Rata-

Rata 

Kategori 

Skor 

Guru 1 Guru 2 

Kesesuaian 

dengan SK 

dan KD 

Kesesuaian 

pemilihan tema 

dengan SK dan KD  

100 100 100 Sangat Baik 

Tema yang dipilih 

menarik 

100 100 100 Sangat Baik 

Materi sesuai siswa 

kelas VIII 

100 75 87,5 Sangat Baik 

Media dapat 

membantu 

memahami tentang 

al-hiwayatu (hobi) 

75 75 75 Baik 

Media dapat 

membatu 

memahami tentang 

al-mihnatu 

(profesi) 

75 75 75 Baik 

bersambung … 

 

 



95 
 

 
 

Lanjutan …  

Aspek Butir Penilaian Patokan Penilaian Skor 

Rata-

Rata 

Kategori 

Skor 

Guru 1 Guru 2 

Bahasa 

dan Isi 

Pemilihan kosakata  75 75 75 Baik 

Penyusunan 

Kalimat 

75 100 87,5 Sangat Baik 

Pemilihan tema 75 75 75 Baik 

Tampilan tulisan 75 75 75 Baik 

Pemilihan font 100 100 100 Sangat Baik 

Bahasa mudah 

dipahami siswa 

75 75 75 Baik 

Keseluruhan isi 100 100 100 Sangat Baik 

Kesesuaian nilai-

nilai karakter 

100 100 100 Sangat Baik 

Media dapat 

digunakan dalam 

keterampilan 

membaca 

100 100 100 Sangat Baik 

Media dapat 

meningkatkan 

karakter 

100 100 100 Sangat Baik 

Nilai rata-rata akhir 84,1 Baik 
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Pada tabel 4.13, dapat dilihat hasil angket penilaian guru terhadap 

prototipe media kartu CESAR. Pada penilaian mengenai aspek kesesuaian fisik 

media, kesesuaian media dengan SK dan KD, dan kesesuaian bahasa dan isi 

media memperoleh nilai rata-rata 84,1 dan menunjukkan hasil sangat baik. Selain 

memberikan penilaian, kedua guru tersebut juga memberikan saran masukan 

perbaikan media kartu CESAR.  Masukan tersebut adalah: (1) gambar pada tema 

pertama tentang al-hiwayatu sebaiknya dibuat satu tokoh yang sama. (2)  Warna 

gambar sebaiknya dibuat lebih cerah, (3) Ukuran huruf lebih diperbesar lagi. (4) 

Cantumkan judul bacaan pada kartu tersebut.  

4.3.2.2 Penilaian Ahli Bahasa terhadap Prototipe Media Kartu CESAR  

Tabel 4.14  Penilaian Ahli Bahasa terhadap Prototipe  Media Kartu CESAR  

Butir Penilaian Nilai Responden Kategori 

Kesesuaian isi bacaan 100 Sangat Baik 

Pemilihan kosakata 100 Sangat Baik 

Kesesuaian pemilihan qiro’ah dengan 

kemampuan siswa 

100 Sangat Baik 

Kesesuaian penggunaan bahasa 100 Sangat Baik 

Kesesuaian judul 100 Sangat Baik 

Kesesuaian nilai-nilai karakter 100 Sangat Baik 

Tampilan tulisan 100 Sangat Baik 

Pemilihan font 100 Sangat Baik 

Nilai Rata-Rata Akhir 100 Sangat baik 
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Pada tabel 4.14, dapat dilihat hasil angket penilaian ahli bahasa terhadap 

prototipe media kartu CESAR. Pada penilaian mengenai kesesuaian penilaian 

terhadap kesesuaian isi bacaan, pemilihan kosakata, pemilihan qiro’ah pemilihan 

bahasa, nilai-nilai karakter, tampilan tulisan, dan kesesuaian pemilihan font 

memperoleh nilai rata-rata 100 dan menunjukkan hasil sangat baik. Selain 

memberikan penilaian, ahli bahasa tersebut juga memberikan saran masukan 

perbaikan terhadap media kartu CESAR. Masukan tersebut adalah: (1) Gambar 

disesuaikan dengan pelaku. (2) Warna setiap kartu disamakan. (3) Setiap kategori 

kartu sertakan tema atau judul bacaan. 

4.3.2.3 Penilaian Dosen Pembimbing terhadap Prototipe Kartu CESAR  

Tabel 4.15  Penilaian Dosen Pembimbing terhadap Prototipe Kartu CESAR  

Aspek Butir Penilaian Nilai Responden Kategori 

Fisik Media Komposisi warna 

background depan 

50 Cukup 

Komposisi warna 

background belakang 

50 Cukup 

Kesesuaian gambar 75 Baik 

Kesesuaian tulisan 50 Cukup 

Ukuran 75 Baik 

Warna gambar 75 Baik 

Pemilihan bahan 75 Baik 

bersambung … 
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Lanjutan … 

Aspek Butir Penilaian Nilai Responden Kategori 

Kesesuaian 

dengan SK 

dan KD 

Kesesuaian pemilihan 

tema dengan SK dan KD  

75 Baik 

Tema yang dipilih menarik 75 Baik 

Materi sesuai kemampuan 

siswa kelas VIII 

75 Baik 

Media dapat membantu 

memahami tentang al-

hiwayatu (hobi) 

100 Sangat Baik 

Media dapat membatu 

memahami tentang profesi 

100 Sangat Baik 

Bahasa dan 

Isi 

Pemilihan kosakata  75 Baik 

Penyusunan Kalimat 75 Baik 

Pemilihan tema 75 Baik 

Tampilan tulisan 50 Cukup 

Pemilihan font 75 Baik 

Bahasa yang digunakan 

mudah dipahami siswa 

75 Baik 

Keseluruhan isi 75 Baik 

Kesesuaian nilai karakter 75 Baik 

Media dapat meningkatkan 

keterampilan membaca 

100 Sangat Baik 

Media dapat meningkatkan 

karakter 

100 Sangat Baik 

Nilai Akhir Rata-Rata 75 Baik 
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Pada tabel 4.15, dapat dilihat hasil angket penilaian dosen pembimbing 

terhadap desain awal prototipe media kartu CESAR. Pada penilaian mengenai 

aspek kesesuaian fisik media, kesesuaian media dengan SK dan KD, dan 

kesesuaian bahasa dan isi media memperoleh nilai rata-rata 75 dan menunjukkan 

hasil baik. Selain memberikan penilaian, dosen pembimbing tersebut juga 

memberikan saran masukan perbaikan media kartu CESAR. Masukan tersebut 

adalah: (1) Warna background sebaiknya pilih warna yang terang tapi soft. (2) 

Tulisan kurang jelas, kurang mencolok, sebaiknya ukurannya diperbesar.  

4.3.2.3 Penilaian Ahli Media terhadap Prototipe Media Kartu CESAR  

Tabel 4.16  Penilaian Ahli Media terhadap Prototipe  Media Kartu CESAR  

Butir Penilaian Nilai responden Kategori 

Kesesuaian pemilihan bahan 75 Baik 

Kesesuaian ukuran 75 Baik 

Bentuk kartu 75 Baik 

Kesesuaian warna 50 Cukup 

Tampilan gambar 50 Cukup 

Kesesuaian warna gambar 75 Baik 

Tampilan tulisan 75 Baik 

Pemilihan font 75 Baik 

Nilai Rata-Rata Akhir 68,75 Baik 
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Pada tabel 4.16, dapat dilihat hasil angket penilaian ahli media terhadap 

prototipe media kartu CESAR. Pada penilaian mengenai kesesuaian pemilihan 

bahan, ukuran, bentuk kartu CESAR, komposisi warna, tampilan gambar, 

kesesuaian warna gambar, tampilan tulisan, pemilihan font memperoleh nilai rata-

rata 68,75 dan menunjukkan hasil baik. Selain memberikan penilaian, ahli media 

tersebut juga memberikan saran masukan perbaikan media kartu CESAR. 

Masukan tersebut adalah: (1) Bahan yang digunakan memang mudah didapat, 

tetapi perlu desain ulang untuk disesuaikan dengan minat siswa. (2)  Komposisi 

warna kartu terlalu dominan, mungkin bisa menggunakan kertas origami atau 

yang bermotif sederhana. (3) Tampilan gambar alangkah lebih baik dibuat selaras 

menggunakan satu tokoh. (4) Sudah sangat baik untuk tampilan tulisan, tetapi 

perlu dirapikan lagi untuk yang tulisan tangan atau bisa diganti saja dengan tulisan 

yang diketik. 

Berdasarkan hasil penilaian dari dua guru bahasa Arab, ahli bahasa, ahli 

media dan dosen pembimbing yang menjadi responden, penilaian terhadap kartu 

CESAR menunjukkan hasil yang  sangat baik. Namun, masih ada banyak hal yang 

perlu diperbaiki lagi, misalnya bahan yang digunakan, penulisan teks, pemilihan 

warna background,pemilihan gambar dan sebagainya. Sehingga kartu CESAR 

pada desain awal ini perlu diperbaiki kembali kemudian divalidasi lagi oleh para 

ahli sehingga para ahli tersebut menyatakan layak digunakan dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab. 
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4.3.2.3 Saran Perbaikan Secara Umum terhadap Prototipe Kartu CESAR  

pada Desain Awal 

Ada beberapa saran perbaikan secara umum  yang diberikan oleh guru 

maupun ahli terhadap prototipe media kartu CESAR untuk siswa MTs, antara 

lain: 1) Gambar pada tema satu tentang al hiwayatu (hobi) sebaiknya 

menggunakan satu pelaku yang sama. 2) Warna gambar dibuat lebih cerah. 3) 

Ukuran huruf lebih diperbesar lagi. 4) Cantumkan judul pada kartu tersebut. 5) 

Warna setiap kartu disamakan. 6) Bahan yang digunakan untuk pembuatan kartu 

CESAR perlu didesain ulang untuk menambah minat siswa. 7) Tulisan tangan 

pada belakang kartu sebaiknya diketik saja agar lebih rapi.  

4.3.3 Revisi Desain 

 Berdasarkan masukan dari guru dan para ahli terhadap media kartu 

CESAR, ada beberapa perbaikan yang dilakukan peneliti terhadap media kartu 

CESAR tersebut. Perbaikan tersebut meliputi perbaikan bahan yang digunakan 

dalam pembuatan kartu CESAR, tampilan bagian depan dan belakang kartu 

CESAR. 

4.3.3.1 Bahan yang digunakan dalam Pembuatan kartu CESAR  

 Perbaikan pada bahan yang digunakan dalam pembuatan kartu CESAR 

yang mulanya menggunakan kardus, kertas asturo, dan kertas HVS diubah 

menjadi kertas karton tebal agar lebih awet dan rapi kemudian desain materi kartu 

CESAR ini dicetak menggunakan kertas stiker lalu ditempelkan pada karton tebal 

tersebut. Hal ini memberikan kesan lebih elegan, menarik, dan rapi. 
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4.3.3.2 Bagian Depan Kartu CESAR  

 Perbaikan pada bagian depan kartu CESAR yang mulanya teks dan 

gambarnya ditempel diubah menjadi didesain langsung menggunakan corel draw. 

Hal ini bertujuan agar gambar dan teks tampak menyatu dengan background. 

Selain itu, warna background pada kartu CESAR juga direvisi, yang mulanya 

berwarna-warni menjadi warna dominan orange pada tema al hiwayatu (hobi) dan 

warna dominan hijau pada tema al mihnatu (profesi). Selain itu, juga ditambahkan 

judul atau tema bacaan pada kartu yang pertama atau pada paragraf pertama . 

Gambar 4.8 Perbaikan Bagian Depan Kartu CESAR 

        

 

4.3.3.2 Bagian Belakang Kartu CESAR  

 Perbaikan belakang kartu CESAR terletak pada warna background yang 

semula menggunakan kertas asturo yang berwarna-warni diubah menjadi desain 

yang sama setiap tema. Perbaikan selanjutnya terletak pada tulisan nilai-nilai 
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karakter yang semula menggunakan tulisan tangan diubah menggunakan tulisan 

yang diketik dengan jenis huruf sakkal majalla dan simplified Arabic. Selain itu, 

juga ditambahkan sedikit cerita atau kata mutiara yang sesuai dengan nilai 

karakter yang ada pada kartu CESAR tersebut. 

Gambar 4.9 Perbaikan Bagian Belakang  Kartu CESAR 

        

 

4.3.4 Penilaian Revisi Desain 

Revisi desain produk berupa kartu CESAR untuk penunjang karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab untuk kelas VIII ini juga dinilai lagi oleh 

para ahli. Penilaian ahli terhadap media kartu CESAR sebagai media untuk 

penunjang karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab meliputi beberapa 

aspek penilaian berikut: (1) kelayakan fisik media, (2) kelayakan kesesuaian 

media dengan SK dan KD MTs kelas VIII, (3) kelayakan bahasa dan isi. Adapun 
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Ahli yang menilai produk berupa media kartu CESAR tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.17 Daftar Ahli Validasi Desain Revisi 

No Nama Ahli Profesi Bidang Studi Instansi 

1. Muhammad Jazuli, S.Pd Guru Bahasa Arab MTs Al Irsyad 

Gajah Demak 

2. Uswatun Hasanah, S.Pd Guru Bahasa Arab MTs Al Irsyad 

Gajah Demak 

3. Retno Purnama Irawati, 

S.S., M.A 

Dosen  Bahasa Arab Universitas 

Negeri 

Semarang 

4. Ahmad Miftahuddin, Lc., 

M.A 

Dosen  Bahasa Arab Universitas 

Negeri 

Semarang 

5. M. Mukhlisin Dosen  Bahasa Arab Universitas 

Negeri 

Semarang 

6. Dwi Pangesti Aprilia, 

S.Pd 

Mahasiswi 

S2 

Seni Rupa Universitas 

Negeri 

Semarang 
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4.3.4.1 Penilaian Guru terhadap Prototipe Media Kartu CESAR   

Tabel 4.18  Penilaian Guru terhadap Prototipe  Media Kartu CESAR  

Aspek Butir Penilaian Nilai Responden Skor Rata-

Rata 

Kategori 

Guru 1 Guru 2 

Fisik Media Komposisi warna 

background depan 

100 75 87,5 Sangat Baik 

Komposisi warna 

background  

belakang 

100 75 87,5 Sangat Baik 

Kesesuaian gambar 100 50 75 Baik 

Kesesuaian tulisan 100 75 87,5 Sangat Baik 

Ukuran 75 75 75 Baik 

Warna gambar 100 75 87,5 Sangat Baik 

Pemilihan bahan 100 75 87,5 Sangat Baik 

Kesesuaian 

dengan SK 

dan KD 

Kesesuaian 

pemilihan tema 

dengan SK dan KD  

100 100 100 Sangat Baik 

Tema menarik 100 100 100 Sangat Baik 

Materi sesuai 

kemampuan siswa 

kelas VIII 

100 75 87,5 Sangat Baik 

Media dapat 

membantu 

memahami tentang 

al-hiwayatu (hobi) 

4 (100) 3 (75) 87,5 Sangat Baik 

bersambung …  
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Lanjutan … 

Aspek Butir Penilaian Nilai Responden Skor Rata-

Rata 

Kategori 

Guru 1 Guru 2 

 Media dapat 

membatu 

memahami tentang 

al-mihnatu 

(profesi) 

100 75 87,5 Sangat Baik 

Bahasa dan 

Isi 

Pemilihan kosakata  100 75 87,5 Sangat Baik 

Penyusunan 

Kalimat 

100 100 100 Sangat Baik 

Pemilihan tema 100 75 87,5 Sangat Baik 

Tampilan tulisan 75 75 75 Baik 

Pemilihan font 100 100 100 Sangat Baik 

Bahasa yang 

digunakan mudah 

dipahami siswa 

100 75 87,5 Sangat Baik 

Keseluruhan isi 100 100 100 Sangat Baik 

Kesesuaian nilai-

nilai karakter 

100 100 100 Sangat Baik 

Media dapat 

meningkatkan 

keterampilan 

membaca 

100 100 100 Sangat Baik 

bersambung … 
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Lanjutan …  

Aspek Butir Penilaian Nilai Responden Skor Rata-

Rata 

Kategori 

Guru 1 Guru 2 

 Media dapat 

meningkatkan 

karakter 

100 100 100 Sangat Baik 

Nilai Rata-Rata Akhir 93,2 Sangat Baik 

 

Pada tabel 4.18, dapat dilihat hasil angket penilaian guru terhadap 

prototipe media kartu CESAR. Pada penilaian mengenai aspek kesesuaian fisik 

media, kesesuaian media dengan SK dan KD, dan kesesuaian bahasa dan isi 

media memperoleh nilai rata-rata 93,2 dan menunjukkan hasil sangat baik. Selain 

memberikan penilaian, kedua guru tersebut juga memberikan saran masukan 

perbaikan media kartu CESAR.  Masukan tersebut adalah: (1) Ukuran tulisan 

dibuat lebih besar agar mudah terbaca. (2) Pemilihan warna perlu ditambah agar 

lebih hidup. (3) Antar gambar dan teks sebaiknya dibuat 50%:50%.  

4.3.4.2 Penilaian Dosen Pembimbing terhadap Revisi Prototipe Media Kartu 

CESAR 
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Tabel 4.19  Penilaian Dosen Pembimbing terhadap Prototipe Revisi Media 

Kartu CESAR  

Aspek Butir Penilaian Nilai Responden Kategori 

Fisik Media Komposisi warna 

background depan 

75 Baik 

Komposisi warna 

background belakang 

75 Baik 

Kesesuaian gambar 75 Baik 

Kesesuaian tulisan 75 Baik 

Ukuran 75 Baik 

Warna gambar 75 Baik 

Pemilihan bahan 50 Cukup 

Kesesuaian 

dengan SK 

dan KD 

Kesesuaian pemilihan 

tema dengan SK dan KD  

75 Baik 

Tema yang dipilih 

menarik 

75 Baik 

Materi sesuai  kelas VIII 75 Baik 

Media dapat membantu 

memahami tentang al-

hiwayatu (hobi) 

100 Sangat Baik 

Media dapat membatu 

memahami tentang al-

mihnatu (profesi) 

100 Sangat Baik 

bersambung … 
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Lanjutan … 

Aspek Butir Penilaian Nilai Responden Kategori 

Bahasa dan 

Isi 

Pemilihan kosakata  75 Baik 

Penyusunan Kalimat 75 Baik 

Pemilihan tema 75 Baik 

Tampilan tulisan 75 Baik 

Pemilihan font 75 Baik 

Bahasa yang digunakan 

mudah dipahami siswa 

75 Baik 

Keseluruhan isi 100 Sangat Baik 

Kesesuaian nilai-nilai 

karakter 

100 Sangat Baik 

Media dapat 

meningkatkan 

keterampilan membaca 

100 Sangat Baik 

Media dapat 

meningkatkan karakter 

75 Baik 

Nilai Rata-Rata Akhir 79,54 Sangat Baik 

 

Pada tabel 4.19, dapat dilihat hasil angket penilaian dosen pembimbing 

terhadap prototipe media kartu CESAR. Pada penilaian mengenai aspek 

kesesuaian fisik media, kesesuaian media dengan SK dan KD, dan kesesuaian 

bahasa dan isi media memperoleh nilai rata-rata 79,54 dan menunjukkan hasil 
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sangat baik. Selain memberikan penilaian, dosen pembimbing tersebut juga 

memberikan saran masukan perbaikan media kartu CESAR. Masukan tersebut 

adalah: mengganti bahan pembuatan kartu CESAR dengan kertas yang lebih tipis 

agar mudah dilipat. 

4.3.4.3 Penilaian Ahli Bahasa terhadap Revisi Prototipe Media Kartu 

CESAR   

Tabel 4.20 Penilaian Ahli Bahasa terhadap Prototipe Revisi Media Kartu 

CESAR  

Aspek Butir Penilaian Nilai Responden  Skor  

Rata- 

Rata 

Kategori 

Ahli 1 Ahli 2 

Penggunaan 

Bahasa dan 

Tulisan 

Pemilihan Kosakata 100 100 100 Sangat Baik 

Penyusunan kalimat 100 75 87,5 Sangat Baik 

Ketepatan bahasa 100 75 87,5 Sangat Baik 

Tampilan tulisan 100 75 87,5 Sangat Baik 

Pemilihan font 100 75 87,5 Sangat Baik 

Kesesuaian 

Materi 

Pemilihan tema 100 100 100 Sangat Baik 

Ketepatan isi media 100 100 100 Sangat Baik 

Ketepatan nilai 

karakter 

100 100 100 Sangat Baik 

Media dapat 

meningkatkan 

keterampilan 

membaca 

100 75 87,5 Sangat Baik 

bersambung … 
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Lanjutan … 

Aspek Butir Penilaian Nilai Responden  Skor  

Rata- 

Rata 

Kategori 

Ahli 1 Ahli 2 

 Media dapat 

meningkatkan 

karakter 

100 100 100 Sangat Baik 

Nilai Rata-Rata Akhir 93,75 Sangat 

Baik 

 

 Pada tabel 4.20, dapat dilihat hasil angket penilaian ahli bahasa terhadap 

perbaikan prototipe media kartu CESAR. Pada penilaian mengenai bahasa, tulisan 

dan kesesuaian materi memperoleh nilai rata-rata 93,75 dan menunjukkan hasil 

sangat baik. Selain memberikan penilaian, ahli bahasa tersebut juga memberikan 

saran masukan perbaikan terhadap media kartu CESAR. Masukan tersebut adalah: 

(1) Tulisan sebaiknya diperbesar lagi. (2) Tambahkan kosakata dan tata bahasa 

Arab pada media tersebut sesuai dengan SK dan KD. (3) Penambahan dua kartu 

lagi, satu kartu menjelaskan petunjuk penggunaan, prakata dan biodata peneliti, 

satu kartu lagi berisi kosakata arab dan tata bahasa Arab, dan sertakan evaluasi 

pada masing-masing kartu. 
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4.3.4.4 Penilaian Ahli Media terhadap Revisi Prototipe Media Kartu CESAR   

Tabel 4.21  Penilaian Ahli Media terhadap Prototipe Revisi Kartu CESAR  

Butir Penilaian Nilai Responden Kategori 

Komposisi warna background  depan 75 Baik 

Komposisi warna background  belakang 75 Baik 

Kesesuaian tampilan gambar dan materi 100 Sangat Baik 

Tampilan tulisan 75 Baik 

Kesesuaian ukuran 100 Sangat Baik 

Komposisi warna background 

keseluruhan 

75 Baik 

Komposisi warna gambar 75 Baik 

Pemilihan bahan 100 Sangat Baik 

Nilai Rata-Rata Akhir 84,37 Sangat Baik 

 

Pada tabel 4.21, dapat dilihat hasil angket penilaian ahli media terhadap 

revisi pertama prototipe media kartu CESAR. Pada penilaian mengenai komposisi 

warna background depan, komposisi warna background  belakang, kesesuaian 

tampilan gambar dan materi, tampilan tulisan, kesesuaian ukuran, komposisi 

warna background keseluruhan, komposisi warna gambar, dan pemilihan bahan, 

memperoleh nilai rata-rata 84,57 dan menunjukkan hasil sangat baik. Selain 

memberikan penilaian, ahli media tersebut juga memberikan saran masukan 

perbaikan terhadap media kartu CESAR. Masukan tersebut adalah: jika 
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memperbesar gambar sebaiknya memperhatikan keseimbangan panjang dan 

lebarnya.  

Berdasarkan hasil penilaian dari dua guru bahasa Arab, dua ahli bahasa, 

ahli media dan dosen pembimbing yang menjadi responden, kartu CESAR  

menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata 

yang diperoleh dari penilaian beberapa ahli yaitu 87,71 masuk kategori sangat 

baik. Oleh karena itu, kartu CESAR  layak diuji cobakan dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab dengan beberapa perbaikan lagi yang telah diberikan oleh 

para ahli.  

4.3.4.4 Saran Perbaikan Secara Umum terhadap Prototipe Kartu CESAR  

pada Desain Revisi 

Ada beberapa saran perbaikan secara umum  yang diberikan oleh guru 

maupun ahli terhadap revisi pertama prototipe media kartu CESAR untuk siswa 

MTs, antara lain: 1) Ukuran tulisan diperbesar. 2) Pemilihan warna ditambah lagi 

agar lebih hidup. 3) Gambar dan tulisan sebaiknya 50%:50%. 4) Mengganti bahan 

yang lebih tipis agar mudah dilipat. 5) Penambahan kartu lagi untuk menjelaskan 

petunjuk penggunaan, biodata peneliti, kosakata, dan penjelasan tata bahasa Arab 

yang sesuai dengan SK dan KD. 6) Jika memperbesar gambar perhatikan 

keseimbangan panjang dan lebarnya. 

4.3.5 Perbaikan Desain Revisi 

Berdasarkan masukan dari guru dan para ahli terhadap desain revisi media 

kartu CESAR, ada beberapa perbaikan yang dilakukan peneliti terhadap media 

kartu CESAR tersebut. Perbaikan tersebut meliputi bahan yang digunakan dalam 
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pembuatan kartu CESAR, perbaikan tampilan, penambahan jumlah kartu CESAR 

pertema, penambahan pengantar kartu CESAR, materi tata bahasa Arab yang 

sesuai dengan SK dan KD, dan kosakata. 

4.3.5.1 Bahan yang digunakan dalam Pembuatan Kartu CESAR 

 Bahan yang digunakan dalam pembuatan kartu CESAR yang semula 

menggunakan kertas karton tebal dan kertas stiker diganti dengan menggunakan 

kertas ivory. Hal ini bertujuan agar kartu CESAR tidak rusak ketika dilipat dan 

terlihat lebih simpel. 

4.3.5.2 Tampilan Kartu CESAR  

 Perbaikan tampilan pada kartu CESAR yang semula terdiri dari dua sisi 

per kartu diubah menjadi empat sisi per kartu yang terdiri atas teks bacaan bahasa 

Arab, nilai karakter, evaluasi pemahaman siswa terhadap bacaan bahasa Arab dan 

evaluasi terhadap pemahaman tata bahasa Arab yang terdapat dalam tema tersebut 
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Gambar 4.10 Perbaikan Tampilan Luar Kartu CESAR 

 

Gambar 4.11 Perbaikan Bagian Dalam Kartu CESAR 
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4.3.5.3 Penambahan Jumlah Kartu CESAR Per tema 

 Jumlah kartu CESAR yang semula empat buah kartu pertema dan hanya 

memuat materi dan nilai karakter diubah menjadi enam kartu pertema. Adapun 

enam kartu tersebut terdiri atas satu kartu untuk pengantar misalnya pengenalan 

kartu, cara penggunaan, nilai karakter yang berkaitan dengan tema. Satu kartu 

terdiri atas tata bahasa Arab dan kosakata, dan empat buah kartu terdiri atas materi 

bacaan, nilai karakter, dan evaluasi. 

4.3.5.4 Penambahan Pengantar Kartu CESAR 

 Penambahan Pengantar pada kartu CESAR terdiri atas sampul, pengenalan 

kartu CESAR, cara penggunaan, dan biodata penulis. 

Gambar 4.12 Sampul dan Biodata Penulis 
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Gambar 4.13 Cara Penggunaan dan Pengenalan kartu CESAR 

 

4.3.5.5 Penambahan Materi Tata Bahasa dan Kosakata 

 Pada desain revisi kartu CESAR belum terdapat materi tata bahasa dan 

mufrodat. Oleh karena itu ada perbaikan penambahan kosakata, evaluasi, dan 

materi tata bahasa Arab yang sesuai dengan SK dan KD. 

Gambar 4.14 Materi Tata Bahasa dan Kosakata 
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BAB 5 

 PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat dikemukakan simpulan sebagai 

berikut: Pertama, sudah tersedia media pembelajaran yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah Demak, misalnya 

komputer, proyektor, dan modul. Namun, media yang ada belum digunakan 

secara maksimal karena jumlah media tersebut terbatas, ada beberapa media yang 

rusak dan belum ada media khusus yang bisa digunakan dalam keterampilan 

membaca bahasa Arab. Oleh karena itu dibutuhkan adanya inovasi baru dalam 

pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam pengembangan media pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan kualitas siswa dalam pembelajaran bahasa Arab dan 

dapat menanamkan nilai-nilai karakter dalam diri siswa.  

Kedua, berdasarkan hasil obervasi, wawancara, dan analisis angket 

kebutuhan terhadap dua guru dan 35 siswa kelas VIII MTs Al Irsyad Gajah 

Demak yang menjadi responden, dapat disimpulkan bahwa seluruh guru dan 

siswa tersebut memiliki kebutuhan yang sama terhadap media untuk penunjang 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab khususnya media visual dua 

dimensi berupa kartu CESAR (Cerdas Aktif  Religius) untuk penunjang karakter 

dan keterampilan membaca bahasa Arab.  

Ketiga, penilaian terhadap prototipe yang diberikan oleh guru dan ahli 

diperoleh hasil: (a) kelayakan fisik media pada desain awal dengan nilai rata-rata 
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70 dan masuk kategori baik, pada desain revisi 77 dan masuk kategori sangat baik, 

(b) kesesuaian media dengan SK dan KD MTs kelas VIII pada desain awal 

dengan nilai rata-rata 86,11, pada desain revisi dengan nilai rata-rata 89,3 dan 

masuk kategori sangat baik, (c) kelayakan bahasa dan isi pada desain awal dengan 

nilai rata-rata 88, pada desain revisi dengan nilai rata-rata 90,9 dan masuk 

kategori sangat baik. Berdasarkan nilai tersebut, media kartu CESAR  

dikategorikan sangat baik, dengan penilaian rata-rata sebesar 83,55.  

Adapun saran perbaikan yang dilakukan terhadap media adalah (1) Ukuran 

tulisan diperbesar. (2) Pemilihan warna ditambah lagi agar lebih hidup dan pilih 

warna yang cerah tapi soft, tidak mencolok. (3) Gambar dan tulisan sebaiknya 

50%:50%. (4) Mengganti bahan dengan kertas yang lebih tipis agar mudah dilipat. 

(5) Penambahan kartu lagi untuk menjelaskan petunjuk penggunaan, biodata 

peneliti, kosakata, dan penjelasan tata bahasa Arab yang sesuai dengan SK dan 

KD. (6) Jika memperbesar gambar perhatikan keseimbangan panjang dan 

lebarnya. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:  

 Pertama, diharapkan ada pembuatan media pembelajaran bahasa Arab 

yang lain guna memperkaya hasanah media pembelajaran bahasa Arab. 

 Kedua, peneliti lain berkenan melanjutkan penelitian ini sampai pada 

ujicoba produk bahkan sampai tahap produksi massal. Penelitian yang lebih lanjut 

ini akan menghasilkan saran dan perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk 
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memperbaiki kualitas produk agar lebih sempurna dan digunakan sebagai 

penunjang pembelajaran bahasa Arab.  

 Ketiga, guru bahasa Arab dan siswa berkenan memanfaatkan media kartu 

CESAR sebagai salah satu media penunjang dalam pembelajaran bahasa Arab dan 

peningkatan karakter siswa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku-Buku 

 

Ainin. 2013. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Malang: CV Bintang 

Sejahtera 

 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: Rineka Cipta 

 

Arsyad, Azhar. 2007. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 

 

Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka 

Cipta 

 

Dardjowidjojo, Soenjono. 2005. Psikolinguistik Pengantar Pemahaman 

Bahasa Manusia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 

 

Daryanto. 2011. Media Pembelajaran. Bandung: Satu Nusa 

 

Effendy, Ahmad Fuad. 2012. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: 

MISYKAT 

 

Fitri, Agus Zaenal. 2012. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika 

Sekolah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 

 

Hidayatullah, Furqon. 2010. Pendidikan Karakter:Membangun Peradaban 

Bangsa. Surakarta: Yuma Pustaka 

 

Moeloeng, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 

 

Mujib dan Rahmawati. 2011. Metode Permaianan-Permainan dalam Belajar 

Bahasa Arab. Jogjakarta: DIVA Press 

 

Narwanti, Sri. Pendidikan Karakter.2011.Yogyakarta:Familia 

 

Saddhono dan Slamet. 2014. Pembelajaran Keterampilan Berbahasa 

Indonesia: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu 

 

Setiyadi, Ag. Bambang. 2006. Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa 

Asing Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu 

 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Soenjono+Dardjowidjojo%22


122 
 

 
 

Siregar, Syofian. 2010. Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta:Rajawali Pers 

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta 

 

              . 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta 

 

Sukmadinata,Nana Syaodih. 2008. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya 

Tarigan, Henry Guntur. 2008.  Membaca: Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa. Bandung: Angkasa Bandung 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang sistem 

Pendidikan Nasional Bab X Kurikulum. 

 

B. Skripsi  

Hikmawati. 2013. “Pengembangan Media ARCERY (Arabic Diary) untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs 

Negeri Brangsong Kendal”. Skripsi. Semarang: UNNES 

 

Keswati. 2014. “Pengembangan Kamus Bahasa Arab untuk Buku Ta’lim Al 

Lughoh Al ‘Arobiyah sebagai Penunjang Buku Ajar Bahasa Arab Kelas 

VIII Madrasah Tsanawiyah”. Skripsi. Semarang: UNNES 

 

Mursyid. 2013. “Arabic Storybook Series: Media Keterampilan Membaca 

Bahasa Arab Kelas IV MI Miftahul Hidayah Visualisasi Tiga Dimensi”. 

Skripsi. Semarang: UNNES 

 

Nafi’ah, Khotimatun. 2014 “Pengembangan Bahan ajar Bahasa Arab sebagai 

Penunjang Pembelajaran Tarakib (Qowaid) Kelas VII MTs Negeri 1 

Semarang”. Skripsi. Semarang: UNNES 

 

Putri, Mutiara Kamelia Ali. 2013. “Ensiklopedia Bahasa Arab sebagai 

Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa Arab di R.A Plus Qiro’ati 

Iqbal Jepara”. Skripsi. Semarang: UNNES 

 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

 
 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

 
 

LAMPIRAN 1 

 

PEDOMAN OBSERVASI AKTIVITAS PEMBELAJARAN BAHASA 

ARAB KELAS VIII MTs Al IRSYAD GAJAH DEMAK 

 

 

No Aspek yang diamati 

1. Antusias siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab 

2. Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 

3. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

bahasa Arab 

4. Media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran bahasa Arab 

5. Fasilitas penunjang pembelajaran bahasa Arab 

6. Kebutuhan siswa dan guru terhadap kartu CESAR  dalam 

pembelajaran bahasa Arab 
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LAMPIRAN 2  

 

 

PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP GURU MATA 

PELAJARAN BAHASA ARAB  MTs AL IRSYAD GAJAH DEMAK 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Bagaimana antusias siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab? 

2. Metode apa saja yang biasa diterapkan dalam proses pembelajaran 

bahasa Arab di MTs Al Irsyad Gajah Demak? 

3. Apakah ada fasilitas penunjang yang bisa digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

4. Media apa yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran bahasa 

Arab di MTs Al Irsyad Gajah Demak? 

5. Apakah membutuhkan media yang lain yang dapat menunjang 

pembelajaran bahasa Arab? 

6. Apakah ada media yang digunakan untuk penunjang karakter 

siswa? 

7. Bagaimana kebutuhan anda terhadap media kartu CESAR (Cerdas 

Aktif Religius) dalam pembelajaran bahasa Arab? 
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LAMPIRAN 3 

 

 

ANGKET KEBUTUHAN GURU TERHADAP MEDIA KARTU CESAR  

 

UNTUK PENINGKATAN KARAKTER DAN KEMAMPUAN MEMBACA 

PEMAHAMAN SISWA 

Petunjuk Pengisian: 

1. Bapak/Ibu diharapkan memberikan jawaban pada setiap soal berikut 

dengan memberikan tanda cek (v) dalam kurung yang telah tersedia di 

depan jawaban 

Contoh: 

(    ) ya 

(    ) Tidak 

2. Jika ada pertanyaan yang disebutkan jawabannya, Bapak/Ibu diharapkan 

memberikan jawaban pada tempat yang telah tersedia. Jawaban yang 

dipilih lebih dari satu 

Contoh: 

(     ) lainnya, yaitu…. 

3. Bapak/Ibu dimohon memberikan alasan singkat pada tiap-tiap jawaban 

yang telah diberikan pada tempat jawaban yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :  

NIP    : 

TTD 
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A. PEMAHAMAN GURU MENGENAI KEMAMPUAN MEMBACA 

BAHASA ARAB 

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai keterampilan membaca bahasa 

Arab? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. Apakah Bapak/Ibu mendapati siswa yang mengalami kesulitan dalam 

membaca dan memahami bacaan bahasa Arab?  

(    ) Ya 

(    ) Tidak 

3. Paparkan secara singkat kendala yang dialami dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab! 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. Apa usaha yang dilakukan Bapak/Ibu untuk menangani kendala-kendala 

yang dialami dalam pembelajaran membaca bahasa Arab? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

B. PEMAHAMAN GURU MENGENAI PENDIDIKAN KARAKTER 

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami mengenai pendidikan karakter? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengintegrasikan pendidikan karakter 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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3. Apakah Bapak/Ibu mendapati siswa kesulitan dalam pengintegrasian 

pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Arab?  

(    ) Ya 

(    ) Tidak 

4. Jika “ya” kendala apa yang menghambat pengintegrasian pendidikan 

karakter dalam pembelajaran bahasa Arab? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. Apa usaha bapak/Ibu dalam mengatasi kendala tersebut? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

C. KETERBUTUHAN GURU TERHADAP MEDIA UNTUK 

MENINGKATKAN KARAKTER DAN KETERAMPILAN 

MEMBACA BAHASA ARAB  

1. Apakah sudah tersedia media yang digunakan untuk meningkatkan 

karakter dan  kemampuan membaca bahasa Arab? 

(    ) Ya 

(    ) Tidak 

2. Jika menjawab ya, media apa yang digunakan untuk meningkatkan 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab? 

(    ) Buku  

(    ) Handout  

(    ) Modul 

(    ) Slide  

(    ) LKS  

(    ) Lainnya, 
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Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Apakah Bapak/Ibu membutuhkan media untuk meningkatkan karakter 

dan keterampilan membaca bahasa Arab?  

(   ) Ya 

(   ) Tidak 

4. Jika “ya” media apa yang Bapak/Ibu inginkan untuk meningkatkan 

karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab? 

(   ) Visul 

(   ) Audio 

(   ) Audio visual 

(   ) Lainnya, 

Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana sistem pembuatan media yang Bapak/Ibu harapkan?  

(   ) Per bab 

(    ) Subbab 

(    ) Per tema 

(   ) Lainnya, 

Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

D. FISIK MEDIA 

1. Bagaimana ukuran media untuk meningkatkan karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab yang Bapak/Ibu inginkan? 

(    ) Besar 

(    ) Sedang 

(    ) Kecil 

(     ) Lainnya, 

Yaitu……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  
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2. Bagaimana warna media untuk meningkatkan karakter dan 

keterampilan membaca bahasa Arab yang Bapak/Ibu inginkan? 

(      ) Warna-warna mencolok 

(      ) Warna-warna buram 

(      ) Warna-warna terang 

(      ) Lainnya, 

Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Menurut Bapak/Ibu bahan apa yang sebaiknya digunakan untuk 

membuat media untuk meningkatkan karakter dan keterampilan 

membaca bahasa Arab? 

(    ) Kertas karton dan asturo 

(    ) Kardus, asturo, HVS 

 (   ) Lainnya, 

Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana warna background media yang 

diinginkan? 

(   ) Satu warna 

(   ) Dua warna 

(   ) Banyak warna 

(   ) Lainnya, 

Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. Menurut Bapak/Ibu gambar apa yang digunakan dalam media untuk 

meningkatkan karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab?  

(   ) Kartun  

(   ) Karikatur 

(   ) Animasi 

(   ) Komik 

(   ) Sketsa 
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6. Berapa jenis huruf yang Bapak/Ibu inginkan dalam pembuatan media 

untuk meningkatkan karakter dan keterampilan membaca bahasa 

Arab? 

(   ) Satu 

(   ) Dua 

(   ) Tiga 

(   ) Lainnya, 

Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

7. Menurut Bapak/Ibu berapa ukuran huruf dalam  pembuatan media 

untuk meningkatkan karakter dan keterampilan membaca bahasa 

Arab? 

(   ) 12   (   ) 16 

(   ) 14   (   ) 18 

8. Menurut Bapak/Ibu gaya bahasa seperti apa yang mudah dipahamai 

siswa? 

(    ) Bahasanya sederhana dan lugas 

(    ) Bahasanya penuh kiasan 

(    ) Bahasanya berbelit-belit 

(    ) Lainnya 

Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

9. Menurut Bapak/Ibu apa seharusnya nama media yang digunakan untuk 

meningkatkan karakter dan keterampilan membaca bahasa Arab?  

(   ) CESAR  

(   ) Lainnya, 

Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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LAMPIRAN 4 

 

 

 

ANGKET KEBUTUHAN SISWA TERHADAP MEDIA KARTU CESAR  

 

UNTUK PENINGKATAN KARAKTER DAN KEMAMPUAN MEMBACA 

PEMAHAMAN SISWA 

Petunjuk Pengisian: 

1. Adik-adik diharapkan memberikan jawaban pada setiap soal berikut 

dengan memberikan tanda cek (v) dalam kurung yang telah tersedia di 

depan jawaban 

Contoh: 

(    ) ya 

(    ) Tidak 

2. Jika ada pertanyaan yang disebutkan jawabannya, adik-adik diharapkan 

memberikan jawaban pada tempat yang telah tersedia. Jawaban yang 

dipilih lebih dari satu 

Contoh: 

(     ) lainnya, yaitu…. 

3. Adik-adik dimohon memberikan alasan singkat pada tiap-tiap jawaban 

yang telah diberikan pada tempat jawaban yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :  

Kelas : 

TTD : 
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A. PEMAHAMAN SISWA MENGENAI KEMAMPUAN MEMBACA 

BAHASA ARAB 

1. Apa yang adik-adik pahami mengenai keterampilan membaca bahasa 

Arab? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Apakah adik-adik mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami 

bacaan bahasa Arab?  

(    ) Ya 

(    ) Tidak 

3. Paparkan secara singkat kendala yang adik-adik alami dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab! 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. Apa usaha yang dilakukan adik-adik untuk menangani kendala-kendala 

yang dialami dalam pembelajaran membaca bahasa Arab? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

B. PEMAHAMAN SISWA MENGENAI PENDIDIKAN KARAKTER/ 

BERBUAT BAIK 

1. Apa yang adik-adik pahami mengenai pendidikan karakter/ pendidikan 

berbuat baik? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. Apakah adik-adik ketika pembelajaran membaca bahasa Arab 

mendapatkan nilai-nilai untuk berbuat baik? 
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…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

C. KETERBUTUHAN SISWA TERHADAP MEDIA UNTUK 

MENINGKATKAN KARAKTER DAN KETERAMPILAN 

MEMBACA BAHASA ARAB  

1. Apakah di MTs Al Irsyad sudah tersedia alat peraga yang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab dan mengajak berbuat 

baik? 

(    ) Ya 

(    ) Tidak 

2. Jika menjawab ya, alat peraga apa yang digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca bahasa Arab dan mengajak berbuat baik? 

(    ) Buku  

(    ) Handout  

(    ) Modul 

(    ) Slide  

(    ) LKS  

(    ) Lainnya, 

Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Apakah adik-adik membutuhkan alat peraga untuk meningkatkan 

kemampuan membaca bahasa Arab dan mengajak berbuat baik? 

(   ) Ya 

(   ) Tidak 

4. Bagaimana sistem pembuatan alat peraga yang adik-adik harapkan?  

(   ) Per bab 

(    ) Subbab 

(    ) Per tema 

(   ) Lainnya, 
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Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

D. FISIK MEDIA 

1. Bagaimana ukuran alat peraga untuk meningkatkan kemampuan membaca 

bahasa Arab dan mengajak berbuat baik yang adik-adik inginkan? 

(    ) Besar 

(    ) Sedang 

(    ) Kecil 

(     ) Lainnya 

Yaitu……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

2. Bagaimana warna alat peraga untuk meningkatkan kemampuan membaca 

bahasa Arab dan mengajak berbuat baik yang adik-adik inginkan? 

(      ) Warna-warna mencolok 

(      ) Warna-warna buram 

(      ) Warna-warna terang 

(      ) Lainnya, 

Yaitu……………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3. Bahan apa yang sebaiknya digunakan untuk membuat alat peraga untuk 

meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab dan mengajak berbuat 

baik yang adik-adik inginkan? 

(    ) Kertas karton dan asturo 

(    ) Kardus, asturo, HVS 

 (   ) Lainnya, 

Yaitu……………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4. Menurut adik-adik bagaimana warna background alat peraga yang 

diinginkan? 

(   ) Satu warna 

(   ) Dua warna 
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(   ) Banyak warna 

(   ) Lainnya, 

Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. Menurut adik-adik gambar apa yang digunakan dalam pembuatan alat 

peraga untuk meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab dan 

mengajak berbuat baik?  

(   ) Kartun  

(   ) Karikatur 

(   ) Animasi 

(   ) Komik 

(   ) Sketsa 

6. Berapa jenis huruf yang adik-adik inginkan dalam pembuatan alat peraga 

tersebut? 

(   ) Satu 

(   ) Dua 

(   ) Tiga 

(   ) Lainnya, 

Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

7. Menurut adik-adik gaya bahasa seperti apa yang mudah dipahami? 

(     ) Bahasanya sederhana dan lugas 

(     ) Bahasanya penuh kiasan 

(     ) Bahasanya berbelit-belit 

(     ) Lainnya 

Yaitu……………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8. Menurut adik-adik apa seharusnya nama alat peraga yang digunakan untuk 

meningkatkan berbuat baik dan keterampilan membaca bahasa Arab?  

(   ) CESAR  

(   ) Lainnya 
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LAMPIRAN 5 

 

 

ANGKET PENILAIAN PROTOTIPE/ CHECKLIST GURU 

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BERUPA KARTU CESAR 

 

Petunjuk Pengisian 

1) Bapak/ Ibu diharapkan memberi  koreksi dan masukan pada setiap 

komponen dengan cara menuliskan pada angket yang telah disediakan 

2) Penilaian yang diberikan kepada setiap komponen dengan cara 

membubuhkan tanda cek (v) atau melingkari pada rentang angka penilaian 

yang dianggap tepat. Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4  = sangat baik 

Angka 3  = baik 

Angka 2  = cukup 

Angka 1  = kurang 

Contoh: 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

3) Selain mengisi angka tersebut, Bapak/Ibu dihapkan memberi saran dan 

masukan 

4) Di samping validasi pada format A, Bapak/Ibu diharapkan memberikan 

komentar saran perbaikan secara umum terhadap prototype media 

pembelajaran Bahasa Arab berupa kartu CESAR  yang telah dibuat, 

apabila masih ada kekurangan atau kesalahan. Saran perbaikan secara 

umum dituliskan pada angket format B. 

 

 

 

 

 

Nama : 

NIP :  

TTD : 



138 
 

 
 

A. FISIK MEDIA   

1. Apakah komposisi warna background depan kartu CESAR  telah 

serasi? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Apakah komposisi warna background belakang kartu CESAR  telah 

serasi? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Apakah tampilan gambar pada kartu CESAR  sudah sesuai dengan 

materi? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Apakah tampilan tulisan pada kartu CESAR  telah sesuai? 

   Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

5. Apakah ukuran kartu CESAR  telah sesuai? 
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 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. Apakah komposisi warna background pada kartu CESAR (Cerdas 

Aktif  Religius) telah sesuai? 

    Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

7. Apakah komposisi warna gambar pada kartu CESAR  telah sesuai? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8. Apakah pemilihan bahan pada kartu CESAR (Cerdas Aktif  Religius) 

tepat? 

  Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

B. KESESUAIAN MEDIA DENGAN STANDAR KOMPETENSI 

DAN KOMPETENSI DASAR MTS KELAS VIII 
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1. Apakah pemilihan tema pada media kartu CESAR  sesuai dengan SK 

dan KD bahasa Arab MTs kelas VIII? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Apakah tema-tema yang dipilih dalam kartu CESAR  menarik? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Apakah materi yang dipilih dalam kartu CESAR  sudah sesuai dengan 

kemampuan siswa?  

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Apakah media kartu CESAR  dapat membantu pemahaman siswa 

tentang al hiwayah (hobi)? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. Apakah media kartu CESAR  dapat membantu pemahaman siswa 

tentang al mihnah (profesi)? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 
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4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

C. BAHASA DAN ISI 

1. Apakah pemilihan kosakata pada kartu CESAR  sudah tepat? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Apakah penyusunan kalimat pada media kartu CESAR (Cerdas Aktif  

Religius) sedah tepat? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

3. Apakah pemilihan tema pada kartu CESAR (Cerdas Aktif  Religius) 

sudah sesuai dengan kemampuan siswa? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Apakah tampilan tulisan pada kartu CESAR sudah jelas dan mudah 

dibaca oleh siswa MTs? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

    Saran masukan: 
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…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. Apakah pemilihan font sudah sesuai dengan standart penulisan Qiro’ah 

bahasa Arab? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. Apakah bahasa yang digunakan dalam kartu CESAR (Cerdas Aktif  

Religius) sudah tepat dan mudah dipahami siswa? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

7. Apakah secara keseluruhan isi media kartu CESAR  sudah tepat? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8. Apakah nilai-nilai karakter pada media kartu CESAR  sudah tepat? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

9. Apakah media kartu CESAR  dapat meningkatkan keterampilan 

membaca bahasa Arab? 
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Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

10. Apakah media kartu CESAR  dapat meningkatkan karakter siswa? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Saran Perbaikan secara umum mengenai perbaikan media kartu CESAR 

(Cerdas Aktif  Religius) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT B 
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LAMPIRAN 6 

 

 

ANGKET PENILAIAN PROTOTIPE/ CHECKLIST DOSEN 

PEMBIMBING 

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BERUPA KARTU CESAR 

 

Petunjuk Pengisian 

1) Bapak/ Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap 

komponen dengan cara menuliskan pada angket yang telah disediakan 

2) Penilaian yang diberikan kepada setiap komponen dengan cara 

membubuhkan tanda cek (v) atau melingkari pada rentang angka penilaian 

yang dianggap tepat. Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4  = sangat baik 

Angka 3  = baik 

Angka 2  = cukup 

Angka 1  = kurang 

Contoh: 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

3) Selain mengisi angka tersebut, Bapak/Ibu dihapkan memberi saran dan 

masukan 

4) Di samping validasi pada format A, Bapak/Ibu diharapkan memberikan 

komentar saran perbaikan secara umum terhadap prototype media 

pembelajaran Bahasa Arab berupa kartu CESAR  yang telah dibuat, 

apabila masih ada kekurangan atau kesalahan. Saran perbaikan secara 

umum dituliskan pada angket format B. 

 

 

 

 

Nama : 

NIP :  

TTD : 
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A. FISIK MEDIA   

1. Apakah komposisi warna background depan kartu CESAR  telah serasi? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Apakah komposisi warna background belakang kartu CESAR  telah 

serasi? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Apakah tampilan gambar pada kartu CESAR  sudah sesuai dengan materi? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Apakah tampilan tulisan pada kartu CESAR  telah sesuai? 

   Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. Apakah ukuran kartu CESAR  telah sesuai? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

FORMAT A 
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…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. Apakah komposisi warna background pada kartu CESAR (Cerdas Aktif  

Religius) telah sesuai? 

    Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

7. Apakah komposisi warna gambar pada kartu CESAR  telah sesuai? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8. Apakah pemilihan bahan pada kartu CESAR (Cerdas Aktif  Religius) 

tepat? 

  Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

B. KESESUAIAN MEDIA DENGAN STANDAR KOMPETENSI DAN 

KOMPETENSI DASAR MTS KELAS VIII 

1. Apakah pemilihan tema pada media kartu CESAR  sesuai dengan SK dan 

KD bahasa Arab MTs kelas VIII? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 
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4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Apakah tema-tema yang dipilih dalam kartu CESAR  menarik? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Apakah materi yang dipilih dalam kartu CESAR  sudah sesuai dengan 

kemampuan siswa?  

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Apakah media kartu CESAR  dapat membantu pemahaman siswa tentang 

al hiwayah (hobi)? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. Apakah media kartu CESAR  dapat membantu pemahaman siswa tentang 

al mihnah (profesi)? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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C. BAHASA DAN ISI 

1. Apakah pemilihan kosakata pada kartu CESAR  sudah tepat? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Apakah penyusunan kalimat pada media kartu CESAR (Cerdas Aktif  

Religius) sedah tepat? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

3. Apakah pemilihan tema pada kartu CESAR (Cerdas Aktif  Religius) sudah 

sesuai dengan kemampuan siswa? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

4. Apakah tampilan tulisan pada kartu CESAR sudah jelas dan mudah dibaca 

oleh siswa MTs? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

    Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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5. Apakah pemilihan font sudah sesuai dengan standart penulisan Qiro’ah 

bahasa Arab? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. Apakah bahasa yang digunakan dalam kartu CESAR (Cerdas Aktif  

Religius) sudah tepat dan mudah dipahami siswa? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

7. Apakah secara keseluruhan isi media kartu CESAR  sudah tepat? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

8. Apakah nilai-nilai karakter pada media kartu CESAR  sudah tepat? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

9. Apakah media kartu CESAR  dapat meningkatkan keterampilan membaca 

bahasa Arab? 

Sangat baik <……………> tidak baik 
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4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

10. Apakah media kartu CESAR  dapat meningkatkan karakter siswa? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Saran Perbaikan secara umum mengenai perbaikan media kartu CESAR 

(Cerdas Aktif  Religius) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT B 
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LAMPIRAN 7 

 

 

 

ANGKET PENILAIAN PROTOTIPE/ CHECKLIST AHLI BAHASA 

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BERUPA KARTU CESAR 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Bapak/ Ibu diharapkan memberi koreksi dan masukan pada setiap 

komponen dengan cara menuliskan pada angket yang telah disediakan 

2. Penilaian yang diberikan kepada setiap komponen dengan cara 

membubuhkan tanda cek (v) atau melingkari pada rentang angka penilaian 

yang dianggap tepat. Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4  = sangat baik 

Angka 3  = baik 

Angka 2  = cukup 

Angka 1  = kurang 

Contoh: 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

3. Selain mengisi angka tersebut, Bapak/Ibu dihapkan memberi saran dan 

masukan 

4. Di samping validasi pada format A, Bapak/Ibu diharapkan memberikan 

komentar saran perbaikan secara umum terhadap prototype media 

pembelajaran Bahasa Arab berupa kartu CESAR  yang telah dibuat, 

apabila masih ada kekurangan atau kesalahan. Saran perbaikan secara 

umum dituliskan pada angket format B. 

 

 

 

 

Nama : 

NIP :  

TTD : 
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A. PENGGUNAAN BAHASA DAN TULISAN 

1. Apakah pemilihan kosakata pada kartu CESAR  sudah tepat? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Apakah penyusunan kalimat pada media kartu CESAR (Cerdas Aktif  

Religius) sudah tepat? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Apakah bahasa yang digunakan dalam kartu CESAR (Cerdas Aktif  

Religius) sudah tepat dan mudah dipahami siswa? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Apakah tampilan tulisan pada kartu CESAR  jelas dan mudah dibaca 

oleh siswa MTs? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

    Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. Apakah pemilihan font sudah sesuai dengan standar penulisan Qiro’ah 

bahasa Arab? 

FORMAT A 
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Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

B. KESESUAIAN MATERI 

1. Apakah pemilihan tema pada kartu CESAR (Cerdas Aktif  Religius) sudah 

sesuai dengan kemampuan siswa? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Apakah secara keseluruhan isi media kartu CESAR  sudah tepat? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Apakah nilai-nilai karakter pada media kartu CESAR  sudah tepat? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Apakah media kartu CESAR  dapat meningkatkan keterampilan membaca 

bahasa Arab? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 
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…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. Apakah media kartu CESAR  dapat meningkatkan karakter siswa? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Saran perbaikan secara umum mengenai perbaikan media kartu CESAR 

(Cerdas Aktif  Religius) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAT B 
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LAMPIRAN 8 

 

 

 

ANGKET PENILAIAN PROTOTIPE/ CHECKLIST AHLI MEDIA 

 MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BERUPA KARTU CESAR 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Bapak/ Ibu diharapkan memberi  koreksi dan masukan pada setiap 

komponen dengan cara menuliskan pada angket yang telah disediakan 

2. Penilaian yang diberikan kepada setiap komponen dengan cara 

membubuhkan tanda cek (v) atau melingkari pada rentang angka penilaian 

yang dianggap tepat. Makna angka-angka tersebut adalah: 

Angka 4  = sangat baik 

Angka 3  = baik 

Angka 2  = cukup 

Angka 1  = kurang 

Contoh: 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

3. Selain mengisi angka tersebut, Bapak/Ibu diharapkan memberi saran dan 

masukan 

4. Di samping validasi pada format A, Bapak/Ibu diharapkan memberikan 

komentar saran perbaikan secara umum terhadap prototype media 

pembelajaran Bahasa Arab berupa kartu CESAR  yang telah dibuat, 

apabila masih ada kekurangan atau kesalahan. Saran perbaikan secara 

umum dituliskan pada angket format B. 

 

 

 

 

Nama : 

NIP :  

TTD : 
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1. Apakah komposisi warna background depan kartu CESAR  telah serasi? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Apakah komposisi warna background belakang kartu CESAR  telah 

serasi? 

Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Apakah tampilan gambar pada kartu CESAR  sudah sesuai dengan materi? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Apakah tampilan tulisan pada kartu CESAR  telah sesuai? 

   Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

5. Apakah ukuran kartu CESAR  telah sesuai? 
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 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Apakah komposisi warna background pada kartu CESAR (Cerdas 

Aktif  Religius) telah sesuai? 

    Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

6. Apakah komposisi warna gambar pada kartu CESAR  telah sesuai? 

 Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

7. Apakah pemilihan bahan pada kartu CESAR (Cerdas Aktif  Religius) 

tepat? 

  Sangat baik <……………> tidak baik 

4 3 2 1 

Saran masukan: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Saran Perbaikan secara umum mengenai perbaikan media kartu CESAR 

(Cerdas Aktif  Religius) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT B 
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LAMPIRAN 9 

DAFTAR NAMA SISWA 

Nomor 
NAMA 

Urt Induk 

1 6532 ABU AMRIN 

2 6536 AFIF MUNDOFAR 

3 6538 AHMAD 'AINUL MA'ARIF 

4 6541 AHYAR BIMA HARISTYA 

5 6625 AINI HIMATUL FAIZAH 

6 6626 ALFI MUTAMIMAH 

7 6630 AMMA HABIBAH 

8 6631 ANA MARDZOTILLAH 

9 6548 ANWAR SAJADI 

10 6549 ARDI NOVIANTO 

11 6638 ARIFATUL KHUSNA 

12 6642 ASTUTI SRI REJEKI 

13 6645 BA'DATUL FITRIANI 

14 6648 DEVI SUSILOWATI 

15 6559 FRIZKI MIFTAKHUL HUDA 

16 6666 IKA MEILI DINA 

17 6668 IMA RAHMAWATI 

18 6672 ISMI KHOFIFAH 

19 6677 KHUSNUL MARIYA 

20 6678 LISA ANDRIYANI 

21 6570 MOHAMAD MULYANTO 

22 6572 MOHAMMAD HANA MAHILAL FALAH 

23 6583 MUHAMMAD ALWI ATTAMIMI 

24 6584 MUHAMMAD DENI PRIYANTO 

25 6593 MUHAMMAD NAZAM LISTYO 

26 6602 NAELUL HUDA 

27 6702 NURUL KHASANAH 

28 6767 NURUL LAILA AFIFAH  

29 6706 PUTRI IRMAWATI 

30 6708 PUTRI RAHMAWATI 

31 6710 PUTRIANA DEWI AGUS M 

32 6721 SITI KAROMAH 

33 6747 WULAN PUJI LESTARI 

34 6751 ZAIDA FARYANI 

35 6753 ZULFA NURUL HIDAYAH 
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LAMPIRAN 10 

Surat izin Penelitian 
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Lampiran 11 

Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian 
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Lampiran 12 

SK Dosen Pembimbing 
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Lampiran 13 

Dokementasi kegiatan penelitian 

 

 

 Wawancara dengan guru bahasa Arab 
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Observasi pembelajaran Bahasa Arab di kelas VIII 
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Pengisian angket kebutuhan siswa 

 

Pengisian angket kebutuhan guru 

 

 

 

 
 


