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SARI 
 

Wijaya, Toto. 2015. Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis 

Aplikasi Lectora Inspire Untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

Siswa MTs Kelas VIII. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa 

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

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: Zukhaira, S.S., 

M.Pd. Dosen Pembimbing II: Ahmad Miftahuddin, M.A. 

Kata kunci: E-Learning, Media, dan Keterampilan Membaca 

Berdasarkan data dari badan pusat statistic (BPS), salah satu permasalahan 

siswa adalah kesulitan dalam pembelajaran membaca yang disebabkan oleh minat 

baca siswa sangat sedikit. Untuk itu perlu dikembangkan sebuah media 

pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dalam meningkatkan minat baca 

siswa. Salah satunya dengan Media E-Learning. Ada beberapa kelebihan dari 

media E-Learning dibandingkan dengan metode konvensional. Salah satu 

kelebihan utama media E-Learning adalah terdapat rute belajar yang dapat 

menuntun siswa dalam memahami materi pelajaran. 

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

terhadap media E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire untuk keterampilan 

membaca bahasa Arab, (2) mendeskripsikan gambaran prototipe media E-

Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire, (3) mengetahui validitas ahli dan guru 

terhadap produk media E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire, dan (4) 

mengetahui efektivitas media E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire untuk 

keterampilan membaca bahasa Arab dengan kelas uji coba adalah kelas VIII MTs 

Negeri 1 Semarang. 

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

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

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

yang digunakan berupa wawancara, observasi siswa terhadap kecepatan 

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

angket uji validitas ahli terhadap media E-Learning berbasis aplikasi Lectora 

Inspire dan dokumentasi foto. 

 Kesimpulan penelitian ini adalah hasil analisis kebutuhan menunjukkan 

guru dan siswa menghendaki sebuah media E-Learning yang memuat SK dan KD, 

Rute Belajar, Kosakata, Bacaan, Tata Bahasa, dan Evaluasi. Pada media ini terdiri 

empat tema, yaitu profesi ( هىةانم ), hobi (انهىاية), dan aktifitas di rumah ( اوشطحي في

 Penilaian ahli media dan ahli materi menujukkan hasil kesesuaian pada .(انبيث

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

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

diterima, dengan rincian hasil uji hipotesis pihak kanan yang dihasilkan dari nilai 

siswa mengerjakan soal tes menunjukkan t hitung 18,158 dan hasil penilaian 

siswa melalui angket menujukkan t hitung 35,05. Semuanya jatuh di daerah 

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

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

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa Arab merupakan bahasa mayor di dunia yang dituturkan oleh 

lebih dari 200.000.000 umat manusia (Arsyad 2010:1). Bahasa Arab merupakan 

bahasa komunikasi dan informasi, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa Arab 

juga merupakan kunci mempelajari ilmu-ilmu lain. Dikatakan demikian, karena 

buku-buku berbagai macam ilmu pengetahuan pada zaman dahulu banyak ditulis 

dengan menggunakan bahasa Arab (Makruf 2009:9).  

Bahasa Arab di Indonesia merupakan salah satu bahasa asing yang 

dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non formal, 

mulai dari jenjang MI/SD, MTS/SMP, MA/SMA, sampai jenjang perguruan 

tinggi. Bahasa Arab sudah dipelajari mulai tingkat MI (Madrasah Ibtidaiyah) 

dilanjutkan pada jenjang MTS (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah 

Aliyah) serta di jenjang perguruan tinggi, akan tetapi semua itu bukan menjadi 

jaminan keberhasilan pembelajaran bahasa Arab. 

Pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu upaya membelajarkan siswa 

untuk belajar bahasa Arab dengan guru sebagai fasilitator dengan 

mengorganisasikan berbagai unsur untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai. 

Pembelajaran adalah kegiatan yang didalamnya terdapat proses mengajar, 

membimbing, melatih, memberi contoh, dan atau mengatur serta memfasilitasi 
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berbagai hal kepada siswa agar bisa belajar sehingga tercapai tujuan pendidikan 

(Seifert 2007:5). 

Pembelajaran bahasa Arab meliputi empat keterampilan berbahasa yaitu 

menyimak (maharotul istima’), berbicara (maharotul kalam), membaca 

(maharotul qiroah), dan menulis (maharotul kitabah). Keterampilan berbahasa 

yang nomor tiga adalah keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu 

sangat penting karena merupakan kemampuan bagi siswa yang harus dikuasai 

agar dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. 

Membaca merupakan salah satu kemampuan keterampilan berbahasa 

yang harus dicapai oleh siswa. Keberhasilan siswa dalam mengikuti proses belajar 

mengajar di sekolah ditentukan oleh penguasaan mereka pada kemampuan 

membaca (Mujib dan Rahmawati 2012:61). 

Membaca adalah suatu proses (dengan tujuan tertentu) pengenalan, 

penafsiran, dan menilai gagasan–gagasan yang berkenaan dengan bobot mental 

atau kesadaran total sang pembaca. Ini merupakan suatu proses yang kompleks 

atau rumit yang bergantung pada perkembangan bangsa pribadi, latar belakang 

pengalaman, sikap kognitif, dan sikap terhadap bacaan (Tarigan 2008:42). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, masyarakat 

Indonesia belum menjadikan membaca sebagai sumber perolehan informasi. 

Sebanyak 91,68 % masyarakat Indonesia yang berusia 10 tahun keatas lebih 

memilih untuk menonton televisi dan hanya 17,66 % yang menyukai membaca 

surat kabar, buku atau majalah (diunduh dari www.bps.go.id tanggal 2 Februari 

2015). Dari data tersebut menunjukan bahwa rendahnya minat baca masyarakat 

http://www.bps.go.id/


3 
 

 
 

Indonesia. Bahkan seseorang yang sudah gemar membaca pada saat usia sekolah 

dasar, ia akan mengalami kejenuhan membaca pada saat menginjak sekolah 

menengan pertama. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan pada MTs 

yang ada di Semarang, terdapat beberapa permasalahan dalam pembelajaran 

bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas VIII masih terdapat 

siswa yang masih belum lancar dan kurang menguasai pembelajaran membaca 

bahasa Arab. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan media yang digunakan oleh 

guru. Terbukti dengan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti pada 32 

siswa MTs Negeri 1 Semarang kelas VIII yang dipilih secara random, 50% siswa 

menyatakan pembelajaran bahasa Arab sangat sulit, 34.38% siswa menyatakan 

sulit, 3.1% menyatakan biasa saja, 3.1% menyatakan mudah, dan 9.3% lainnya 

menyatakan sangat mudah. Selain itu 71.8% siswa juga menyatakan penjelasan 

guru pada mata pelajaran bahasa Arab kurang jelas. 

Pembelajaran hanya berfokus kepada buku teks sehingga diperlukan 

adanya media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam menguasai 

keterampilan membaca bahasa Arab. Terbukti dari 32 siswa MTs Negeri 1 

Semarang kelas VIII, 90.6% siswa yang menyatakan bahwa guru kadang-kadang 

saja menggunakan media pembelajaran khususnya yang berbasis multimedia. 

Sehingga 87.5% siswa menyatakan sangat perlu dengan adanya pengembangan 

media pembelajaran berbasis multimedia interaktif.  

Sebagian besar siswa sangat menyukai komputer, mereka menghabiskan 

sebagian waktunya untuk bermain komputer baik di sekolah maupun di rumah. 
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Terbukti dengan 93.7% dari 32 siswa menghabiskan waktunya di rumah untuk 

menggunakan komputer sekurang-kurangnya menghabiskan waktu 4-6 jam. 

Untuk tujuan penggunaan komputer sendiri 65.6% siswa menggunakannya untuk 

menjelajah internet, 18.75% siswa menggunakan untuk bermain game, dan 15.6% 

siswa menggunakan untuk belajar. 

Menurut guru bahasa Arab maupun kepala sekolah menyampaikan guru 

bahasa Arab sudah mengikuti berbagai macam pelatihan atau diklat tetapi hanya 

diajarkan tentang RPP, teknik dan metode pembelajaran saja. Selama ini guru 

tidak pernah mengikuti pelatihan membuat media pembelajaran. Untuk itu, guru 

dan kepala sekolah memberi dukungan dan apresiasi untuk rencana pengadaan 

media pembelajaran  untuk menumbuhkan minat baca siswa. Menurut mereka hal 

ini menjadi salah satu jawaban atas keresahan guru mata pelajaran dalam 

menghadapi kesulitan yang dihadapi siswa dalam menguasai keterampilan 

membaca bahasa Arab. Dengan adanya media pembelajaran yang menggunakan 

komputer maka siswa akan merasa senang dalam mempelajari keterampilan 

membaca bahasa Arab. 

Peneliti menyimpulkan adanya keterbutuhan yang muncul untuk 

mengadakan sebuah media yang dapat menumbuhkan semangat siswa dalam 

membaca bahasa Arab. Dengan adanya sebuah media yang menarik, dapat 

menjadikan siswa lebih giat dalam menumbuhkan minat membaca bahasa Arab. 

Oleh karenanya peneliti memberikan solusi dengan adanya pengadaan media 

pembelajaran berbasis E-Learning yang diharapkan mampu meningkatkan 

keterampilan membaca bahasa Arab. 
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E-Learning merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mempermudah kinerja guru dalam mengajar. Media E-learning 

adalah media  yang paling efisien dan dekat dengan siswa. Jika media ini dikemas 

dengan baik, unik dan serius maka E-learning tidak hanya sebagai media 

pembelajaran, tetapi juga bisa sebagai media informasi, hiburan dan pendidikan 

(Daryanto 2011:168).  

Keterbatasan guru mengajar di sekolah membuat guru tidak bisa 

seharian mengajari siswa. Dengan adanya media berbasis E-Learning ini, 

diharapkan mampu menambah jam tambahan belajar bagi siswa yang belum 

paham tentang materi yang telah diajarkan di sekolah. Banyak aplikasi-aplikasi 

yang dirancang untuk membuat media pembelajaran berbasis E-Learning 

diantaranya adalah aplikasi Lectora Inspire. 

Lectora Inspire adalah Authoring Tool untuk pengembangan konten E-

Learning yang dikembangkan oleh Trivantis Coorporation. Lectora Inspire 

mampu membuat kursus online cepat dan sederhana. Pada tahun 2011, Lectora 

memperoleh lima penghargaan dalam bidang produk E-Learning inovatif, 

Authoring Tool, tool presentasi terbaik dan teknologi E-Learning terbaik sehingga 

lebih dari 50 perusahaan atau instansi di dunia memilih Lectora Inspire (Mas’ud 

2012:1). 

Menurut Mas’ud (2012:2) Lectora Inspire mempunyai beberapa 

keunggulan dibandingkan dengan authoring tool E-Learning lain, yaitu 1) Lectora 

dapat digunakan untuk membuat website, konten E-Learning interaktif dan 

presentasi produk atau profil perusahaan, 2) Fitur-fitur yang disediakan Lectora 
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Inspire sangat memudahkan pengguna pemula untuk membuat multimedia (audio 

dan video) pembelajaran, 3) Bagi seorang guru, keberadaan Lectora Inspire dapat 

memudahkan membuat media pembelajaran, 4) Template Lectora Inspire cukup 

lengkap, 5) Lectora Inspire menyediakan media Libary yang sangat membantu 

pengguna, 6) Lectora Inspire sangat memungkinkan pengguna untuk 

mengkonversi presentasi Microsoft PowerPoint ke konten E-learning, 7) Konten 

yang dikembangkan dengan perangkat lunak Lectora yang dipublikasikan ke 

berbagai output seperti HTML5, single file executable (.exe), CD-ROOM, maupun 

standar E-Learning seperti SCORM dan AICC. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan Lectora Inspire 

merupakan salah satu program atau software pengembangan belajar elektronik (E-

learning) yang sangat mudah untuk diaplikasikan dan diterapkan. Lectora Inspire 

memiliki antarmuka yang familiar dengan kita yang telah mengenal atau 

menguasai Microsoft office. Dengan menggunakan Lectora Inspire materi 

pelajaran bahasa Arab dapat dimodifikasi dan didesain supaya dapat menarik 

minat siswa. Pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Lectora Inspire 

ini dapat mempermudah guru dalam memberikan materi pembelajaran kepada 

siswa.  

Berawal dari masalah tersebut maka peneliti akan berupaya untuk 

menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul 

“PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN E-LEARNING BERBASIS 

APLIKASI LECTORA INSPIRE UNTUK KETERAMPILAN MEMBACA 

BAHASA ARAB SISWA MTs KELAS VIII”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media pembelajaran 

E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire untuk keterampilan membaca 

bahasa Arab siswa MTs kelas VIII? 

2. Bagaimana prototipe media pembelajaran E-Learning berbasis aplikasi 

Lectora Inspire untuk keterampilan membaca bahasa Arab siswa MTs kelas 

VIII? 

3. Bagaimana validasi penilaian guru dan ahli terhadap desain atau prototipe 

media pembelajaran E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire untuk 

keterampilan membaca bahasa Arab siswa MTs kelas VIII? 

4. Bagaimana hasil ujicoba media pembelajaran E-Learning berbasis aplikasi 

Lectora Inspire untuk keterampilan membaca bahasa Arab siswa MTs kelas 

VIII? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

peneitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media 

pembelajaran E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire untuk 

keterampilan membaca bahasa Arab siswa MTs kelas VIII. 

2. Untuk mengetahui gambaran profil media pembelajaran E-Learning berbasis 

aplikasi Lectora Inspire. 

3. Untuk megetahui validasi penilaian guru dan ahli terhadap desain atau 

prototipe media pembelajaran E-Learning bahasa Arab berbasis aplikasi 

Lectora Inspie. 

4. Untuk mengetahui ujicoba media pembelajaran E-Learning berbasis aplikais 

Lectora Inspire terhadap siswa. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat 

teoretis maupun manfaat praktis. Berikut pemaparannya: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini memberikan khasanah ilmu pengetahuan mengenai 

pemanfaatan media pembelajaran berbasis aplikasi Lectora Inspire dalam 

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Penelitian ini sebagai bahan untuk mengembangkan media 

pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam menciptakan proses 

pembelajaran  membaca bahasa Arab yang menarik minat belajar siswa. 
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b. Bagi guru 

1) Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan, masukan bagi guru 

pendidikan bahasa Arab dalam menciptakan proses pembelajaran  

membaca bahasa Arab 

2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai altenatif untuk memilih atau 

menyiapkan media pembelajaran yang dapat meningkatkan 

pemahaman siswa. 

c. Bagi siswa 

1) Penelitian ini akan dapat membuat siswa lebih berperan aktif dan 

lebih terampil dalam belajar membaca bahasa Arab 

2) Penelitian ini dapat merangsang kemampuan berfikir siswa dalam 

pelajaran membaca bahasa Arab sehingga dapat memperoleh hasil 

sesuai dengan yang diharapkan dalam upaya mengembangkan 

pengetahuan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

Pada bab ini akan membahas tinjauan pustaka dan landasan teoretis. 

Tinjauan pustaka adalah penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian peneliti. Adapun landasan teoretis 

adalah teori-teori yang mendukung penelitian peneliti. 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai keterampilan membaca telah banyak dikaji dan 

dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, hal tersebut masih menarik untuk diadakan 

penelitian lebih lanjut lagi, baik penelitian yang bersifat melengkapi maupun yang 

bersifat baru. Keterampilan membaca harus dikuasai oleh setiap orang, baik oleh 

anak, siswa maupun orang tua. Untuk itu, penelitian keterampilan membaca 

menarik sebagai bahan penelitian. Diantara penelitian tentang keterampilan 

membaca bahasa Arab dilakukan oleh Anisah (2011), Cismanto (2011), Dewi 

Fitriyani (2013), Miftakhul Hidayah (2013), dan Muhamad Mursyid (2013). 

Anisah (2011) melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul 

“Pemanfaatan Media Komik dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca 

Nyaring Berbahasa Arab pada Siswa Kelas VIII B MTs Salafiyah Karangtengah 

Warungpring-Pemalang Tahun Ajaran 2010/2011” menunjukkan adanya 

peningkatan dari prasiklus menuju siklus I dan siklus II. Dari data tes dapat 

diketahui bahwa terjadi peningkatan yaitu nilaii rata-rata kelas dari 30 siswa pada 
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prasiklus yaitu 56 denngan kategori kurang menuju siklus I pertemuan I yaitu nilai 

rata-rata 66,33 dengan kategori cukup, siklus I pertemuan II yaitu dengan nilai 

rata-rata 70 berkategori baik dan pada siklus II pertemuan I yaitu dengan nilai 

rata-rata 75 berkategori baik serta siklus II pertemuan II yaitu dengan nilai rata-

rata 82 dengan kategori sangat baik. Dalam prosentase peningkatan tersebut 

adalah 5,53% dari pertemuan I ke pertemuan II dan terjadi peningkatan sebesar 

7,14% dari pertemuan II ke pertemuan III. Selanjutnya peningkatan sebesar 9,33% 

dari pertemuan III ke pertemuan IV. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisah 

adalah terletak pada peningkatan keterampilan membaca dan mata pelajaran yang 

digunakan yaitu bahasa Arab. Perbedaan pertama, terletak pada desain penelitian. 

Penelitian Anisah menggunakan desain penelitian tindakan kelas, sedangkan 

penelitian ini menggunakan desain penelitian R&D. Perbedaan kedua, terletak 

pada subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian yang dilakukan Anisah 

adalah kelas VIII B MTs Salafiyah Karangtengah Warungpring Pemalang, 

sedangkan subjek penelitian ini yaitu kelas VIII A MTs Negeri 1 Semarang. 

Cismanto (2011) melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Membaca Bahasa Arab melalui Media Weblog pada 

Internet bagi Siswa Kelas VIII MTs Negeri Petarukan-Pemalang Tahun Ajaran 

2009/2010”. Hasil peningkatan ini menunjukan adanya peningkatan keterampilan 

membaca bahasa Arab. Peningkatannya meliputi beberapa aspek membaca yaitu 

intonasi, pelafalan, jeda, dan kelancaran membaca. Peningkatan ini dapat dilihat 

dari setiap aspek membaca bahasa Arab. Aspek intonasi pada prasiklus skor rata-
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rata 15.75, sedangkan pada siklus I menjadi 17.63, dan pada siklus II menjadi 

21,57, aspek pelafalan pada prasiklus skor rata-rata 13.63. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Cismanto adalah terletak pada peningkatan keterampilan membaca dan mata 

pelajaran yang digunakan yaitu bahasa Arab. Perbedaan pertama, terletak pada 

desain penelitian. Penelitian Cismanto menggunakan desain penelitian tindakan 

kelas, sedangkan penelitian ini menggunakan desain penelitian R&D. Perbedaan 

kedua, terletak pada media pembelajaran yang digunakan. Penelitian Cismanto 

menggunakan media Web Blog pada koneksi internet, sedangkan penelitian ini 

mengembangkan media E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire. Perbedaan 

ketiga, terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian yang 

dilakukan Cismanto adalah kelas VIII MTs Negeri Petarukan Pemalang, 

sedangkan subjek penelitian ini yaitu kelas VIII A MTs Negeri 1 Semarang.  

Dewi Fitriyani (2013) melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul 

“Efektifitas Media E-Learning Terhadap Keterampilan Menulis Bahasa Arab 

Kelas XI Bahasa SMA Islam Sudirman Ambarawa”. Hasil penelitian ini 

menunjukan peningkatan dari pre-test ke post-test. Dari data tes dapat diketahui 

peningkatan rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan jumlah 27 siswa 

setiap kelasnya. Pada pre-test kelas control mendapat nilai rata-rata 63,89 dan 

post-test mendapat nilai rata-rata 72,4. Pada pre-test kelas eksperimen mendapat 

nilai rata-rata 66,11 dan post-test mendapat nilai rata-rata 85,55. Hipotesis yang 

diterima adalah hipotesis kerja yang menyatakn bahwa pembelajaran dengan 
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menggunakan media E-learning efektif pada keterampilan menulis bahasa Arab 

siswa kelas XI Bahasa SMA Islam Sudirman Ambarawa.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

Fitriyani adalah terletak pada media pembelajaran E-learning dan mata pelajaran 

bahasa Arab. Perbedaan pertama, terletak pada keterampilan bahasa. Penelitian 

Dewi Fitriyani menggunakan media E-Learning untuk keterampilan menulis, 

sedangkan penelitian ini mengembangkan media E-Learning untuk keterampilan 

membaca bahasa Arab. Perbedaan kedua, terletak pada desain penelitian. 

Penelitian Dewi Fitriyani menggunakan desain penelitian eksperimen, sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan desain penelitian R&D. Perbedaan ketiga, 

terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian yang dilakukan 

Dewi Fitriyani adalah kelas XI Bahasa SMA Islam Sudirman Ambarawa, 

sedangkan subjek penelitian ini yaitu kelas VIII A MTs Negeri 1 Semarang. 

Miftakhul Hidayah (2013) melakukan penelitian dalam skripsi yang 

berjudul “Pengoptimalan Keterampilan Membaca Bahasa Arab Dengan Model 

Pembelajaran Tutor Sebaya di Kelas VII H MTs Negeri Kendal Tahun 

2012/2013”. Hasil penelitian ini diperoleh nilai rata-rata pada pertemuan prasiklus 

I adalah 56.3, dan pertemuan kedua 65.5, maka diperoleh rata-rata siklus I adalah 

60.9, sedangkan nilai rata-rata pada pertemuan prasiklus II adalah 77.5, dan 

pertemuan kedua adalah 84.1, maka diperoleh rata-rata siklus II adalah 80.8, 

sehingga terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 32.67%. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Miftakhul Hidayah adalah terletak pada peningkatan keterampilan membaca dan 
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mata pelajaran yang digunakan yaitu bahasa Arab. Perbedaan pertama, terletak 

pada desain penelitian. Penelitian Miftakhul Hidayah menggunakan desain 

penelitian tindakan kelas, sedangkan penelitian ini menggunakan desain penelitian 

R&D. Perbedaan kedua, terletak pada strategi yang digunakan. Penelitian 

Miftakhul Hidayah menggunakan model pembelajaran Tutor Sebaya, sedangkan 

penelitian ini mengembangkan media E-Learning berbasis aplikasi Lectora 

Inspire. Perbedaan ketiga, terletak pada subjek penelitian. Subjek penelitian pada 

penelitian yang dilakukan Miftakhul Hidayah adalah kelas VII H MTs Negeri 

Kendal, sedangkan subjek penelitian ini yaitu kelas VIII A MTs Negeri 1 

Semarang. 

Muhammad Mursyid (2013) melakukan penelitian dalam skripsi yang 

berjudul “Arabic Story Book: Media Keterampilan Membaca Bahasa Arab Kelas 

IV MI Miftahul Hidayah Visualisasi Tiga Dimensi”. Hasil penelitian ini 

menunjukan hasil uji hipotesis diterima, dengan rincian hasil uji hipotesis pihak 

kanan, t hitung -15,82 jatuh pada daerah menerimaan Ha, sehingga Ha diterima. 

Sedangkan t Tabel 1,316 jatuh pada penerimaan Ho, sehingga produk produk baru 

lebih efektif dari produk lama. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Mursyid adalah terletak pada peningkatan keterampilan membaca 

bahasa Arab dan desain penelitian yang digunakan yaitu R&D. Perbedaan 

pertama, terletak pada media pembelajaran. Penelitian Muhammad Mursyid 

menggunakan media buku pop-up, sedangkan penelitian ini mengembangkan 

media E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire. Perbedaan kedua, terletak 
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pada subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian yang dilakukan 

Muhammad Mursyid adalah kelas IV MI Miftahul Hidayah, sedangkan subjek 

penelitian ini yaitu kelas VIII A MTs Negeri 1 Semarang. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

sedang dikembangkan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian-penelitian tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam melihat relevansi 

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

disajikan tabel persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang sedang dikembangkan oleh peneliti. 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Pustaka 

No. Judul 

Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Anisah 

(2011) 

 

Objek kajian: 

keterampilan membaca 

Mata pelajaran: 

bahasa Arab 

Media: weblog pada koneksi internet. 

Subjek penelitian: kelas VIII B MTs 

Salafiyah Karangtengah Warungpring 

Pemalang 

2. Cismanto 

(2011) 

Objek kajian: 

keterampilan membaca 

Mata pelajaran: 

bahasa Arab 

Desain penelitian: PTK 

Media: Web Blog 

Subjek penelitian: kelas VIII MTs 

Negeri Petarukan Pemalang 

3. Dewi 

Fitriyani 

(2013) 

Media:  

E-Learning 

Mata pelajaran: 

bahasa Arab 

Desain penelitian: Eksperimen 

Keterampilan: Menulis 

Subjek penelitian: kelas XI Bahasa 

SMA Islam Sudirman Ambarawa 

4. Mifatakhul 

Hidayah 

(2013) 

Objek kajian: 

keterampilan membaca 

Mata pelajaran: 

bahasa Arab 

Desain penelitian: PTK 

Strategi: Model Tutor Sebaya 

Subjek penelitian: kelas VII H MTs 

Negeri Kendal 

5. Muhamad 

Mursyid 

(2013) 

Objek kajian:  

keterampilan membaca 

Desain penelitian: R&D 

Media: buku pop-up 

Subjek penelitian: kelas IV MI 

Miftahul Hidayah 
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Berdasarkan paparan di atas, penelitian yang sedang dikembangkan 

dalam skripsi ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Skripsi ini mengkaji 

khusus tentang pengembangan media untuk pembelajaran membaca bahasa Arab 

berupa media E-Learning yang dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa 

dalam bahasa Arab. Dalam hal ini, posisi peneliti adalah membuat dan 

mengembangkan media baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemahiran membaca bahasa Arab yang sebelumnya belum ada. 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan (1) media pembelajaran, 

(2) keterampilan membaca, dan (3) E-Learning sebagai media pembelajaran. 

2.2.1 Media Pembelajaran 

Bagian media pembelajaran meliputi: (1) pengertian media pembelajaran, 

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

2.2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

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

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

“pengantar”. Media pembelajaran adalah alat yang dapat menyalurkan pesan, 

dapatmerangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri siswa. 

Arsyad (2010:3) mendefinisikan media pembelajaran adalah perantara 

atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sejalan dengan 

Gerlach dan Ely (dalam Arsyad 2010:3) berpendapat bahwa media pembelajaran 
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apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan atau 

keterampilan. 

Kata media menurut Daryanto (2011:2)  merupakan bentuk jamak dari 

kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar 

terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Media merupakan salah 

satu komponen komunikasi, yaitu pembawa pesan dari komunikator menuju 

komunikan. Media pembelajaran merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai 

alat dan bahan dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran dapat diartikan sebagai sarana, alat atau teknologi yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima dan dapat memperlancar 

proses pembelajaran.Dengan kata lain, mediapembelajaran merupakan segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pendidik kepada 

siswa sehingga dapat meningkatkan minat dan merangsang pikiran, perasaan, dan 

perhatian siswa sehingga proses pembelajaran dapat tercapai. 

 

2.2.1.2 Manfaat media pembelajaran 

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

sebagai berikut: 

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

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

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

dan sumber belajar. 
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4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan 

visual, auditori, dan kinestetiknya. 

5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

6. Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, yaitu guru 

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

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

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan 

pembelajaran) sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan 

perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2009:2) manfaat media pembelajaran antara 

lain: (1) proses pembelajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan minat siswa, (2) materi pembelajaran menjadi lebih jelas 

maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa, (3) metode pembelajaran lebih 

bervariasi, tidak semata-mata hanya menggunakan komunikasi verbal melalui 

penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan, dan (4) siswa lebih 

aktif melakukan kegiatan belajar, karena tidak hanya mendengarkan penjelasan 

dari guru melainkan juga melakukan aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

dan mendemonstrasikan. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala bentuk baik berupa manusia, materi atau kejadian 

yang membangun kondisi tertentu sebagai sarana perantara dalam proses belajar 
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mengajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang memiliki manfaat yaitu 

dapat memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitis, mengatasi keterbatasan, 

member rangsangan yang dapat menyamakan pemahaman siswa serta dapat 

memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

 

2.2.1.3 Pengelompokkan media pembelajaran 

Menurut Ibrahim (dalam Daryanto 2011:17) media dikelompokkan 

berdasarkan ukuran dan kompleks tidaknya alat dan perlengkapannya atas lima 

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

dimensi, audio, televisi, video, dan komputer. 

Arsyad (2010:29) mengelompokkan media pembelajaran berdasarkan 

perkembangan teknologi menjadi empat kelas, antara lain: 

1. Media hasil teknologi cetak, merupakan cara menghasilkan atau 

menyampaikan materi, seperti buku dan materi visual statis terutama melalui 

proses pencetakan mekanis atau fotografis. 

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

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan 

elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. 

3. Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer adalah cara mengasilkan 

atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang 

berbasis mikro-prosesor. 

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

menghasilkan dan menyampaikan materi dengan menggabungkan beberapa 

bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. 
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Selain itu, Sudjana dan Rivai (2009:3-4) mengungkapkan ada beberapa 

jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran. 

Pertama, yaitu media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, 

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

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

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

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

Keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. 

Berdasarkan paparan di atas, pengelompokkan media pembelajaran 

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

maupun berbasis komputer. Media juga merupakan hasil teknologi cetak maupun 

non-cetak. 

 

2.2.2 Media E-Learning 

Bagian media E-Learning peneliti akan membahas tentang (1) pengertian 

E-Learning, (2) jenis-jenis media E-Learning, (3) aplikasi Lectora Inspire untuk 

membuat media E-Learning. 

 

2.2.2.1 Pengertian Media E-Learning 

Soeparno (1988:1) media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran 

untuk menyampaikan informasi dari suatu sumber kepada penerimanya. Heinich 

(dalam Daryanto 2010:4) menjelaskan media merupakan alat saluran komunikasi. 

Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium”  
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yang secara harfiah berarti “perantara” yaitu perantara sumber pesan dan 

penerima pesan. 

Media E-learning adalah salah satu media pembelajaran yang dapat 

digunakan guru dalam keterampilan membaca bahasa Arab. Media E-

learningtermasuk ke dalam jenis media audiovisual, yang difokuskan pada indera 

penglihatan dan pendengaran. Jadi media E-learning adalah salah satu media 

audiovisual yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pembelajar 

membaca dengan bahasa target yaitu bahasa Arab. 

 

2.2.2.2 Jenis-Jenis Media E-Learning 

E-learning dapat dibagi menjadi berbagai macam, yaitu learner-led e-

learning, instructor-led e-learning, facilitated e-learning, embedded e-learning 

serta telementoring  dan e-coaching 

(http://http://www.teknologipendidikan.net/2012/02/29/ragam-jenis-elearning/, 

diunduh pada tanggal 4 Februari 2015 pukul 18:37). Adapun penjelasannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Learner-led e-Learning 

Kategori ini dikenal pula dengan istilah self-directed e-learning, yaitu e-

learning yang dirancang untuk memungkinkan pemelajar belajar secara mandiri. 

Itulah sebabnya disebut dengan learner-led e-learning. Tujuannya adalah untuk 

menyampaikan pembelajaran bagi para pemelajar mandiri (independent learner) 

tanpa harus menggunakan koneksi internet. 
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2. Instructor-led e-Learning 

Instructor-led e-Learning adalah penggunaan teknologi internet/web 

untuk menyampaikan pembelajaran seperti pada kelas konvensional. Pendek kata, 

kelas pindah ke web. Konsekuensinya, memerlukan teknologi pembelajaran 

sinkronous seperti konferensi video, audio, chatting, bulletin board dan 

sejenisnya.  

3. Facilitated e-Learning  

Facilitated e-Learningmerupakan kombinasi dari learner-lead dan 

instructor-led e-learning. Jadi, bahan belajar mandiri dalam beragam bentuk 

disampaikan via website (seperti audio, animasi, video, teks, dalam berbagai 

format tertentu) dan komunikasi interaktif dan kolaboratif juga dilakukan via 

website (seperti forum diskusi, konferensi pada waktu-waktu tertentu, chatting).  

4. Embedded e-Learning 

Embedded e-Learning memberikan upaya agar terjadi semacam just-in 

time training. Will menjelaskan sama dengan electronic performance support 

system. Kategori e-learning ini dirancang untuk dapat memberikan bantuan 

segera, ketika seseorang ingin menguasai keterampilan, pengetahuan atau lainnya 

sesegera mungkin saat itu juga dengan bantuan aplikasi program yang ditanam di 

website. 

5. Telementoring dan E-Coaching 
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Telementoring dan e-Coachingadalah pemanfaatan teknologi internet 

dan web untuk memberikan bimbingan dan pelatihan jarak jauh. Dalam konteks 

ini, tool seperti telekonferensi (video, audio, komputer), chatting, instant 

messaging, atau telepon dipergunakan untuk memandu dan membimbing 

perkembangan  siswa dalam menguasai pengetahuan, keterampilan atau sikap 

yang harus dikuasainya. Sama halnya dengan embedded e-learning, kategori ini, 

lebih banyak diaplikasikan di industri atau perusahaan-perusahaan besar di era 

global ini. 

Dari berbagai jenis e-learning di atas, penelitian ini menggunakan jenis 

media Learner-led e-Learning karena jenis ini tidak memerlukan koneksi internet 

untuk menggunakanya. Media ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Lectora 

Inspireyang telah disesuaikan dengan materi pembelajaran bahasa Arab untuk 

keterampilan membaca siswa MTs kelas VIII. 

 

2.2.2.3 Aplikasi Lectora Inspire untuk Membuat Media E-Learning 

Lectora Inspire adalah Authoring Tool untuk pengembangan konten E-

Learning yang dikembangkan oleh Trivantis Coorporation. Lectora Inspire 

mampu membuat kursus online cepat dan sederhana. Pada tahun 2011, Lectora 

memperoleh lima penghargaan dalam bidang produk E-Learning inovatif, 

Authoring Tool, tool presentasi terbaik dan teknologi E-Learning terbaik sehingga 

lebih dari 50 perusahaan atau instansi di dunia memilih Lectora Inspire (Mas’ud 

2012:1). 



24 
 

 
 

Menurut Mas’ud (2012:2) Lectora Inspire mempunyai beberapa 

keunggulan dibandingkan Authoring Tool E-Learning lainya : 

1. Lectora dapat digunakan untuk membuat Website, konten E-Learning 

interaktif dan presentasi produk atau profil perusahaan. 

2. Fitur-fitur yang disediakan Lectora Inspire sangat memudahkan pengguna 

pemula untuk membuat multimedia (audio dan video) pembelajaran. 

3. Bagi seorang guru atau pengajar, keberadaan Lectora Inspire dapat 

memudahkan membuat media pembelajaran. 

4. Template Lectora Inspire cukup lengkap. 

5. Lectora Inspire menyediakan media Libary yang sangat membantu 

pengguna. 

6. Lectora Inspire sangat memungkinkan pengguna untuk mengkonversi 

presentasi Microsoft PowerPoint ke konten elearning. 

7. Konten yang dikembangkan dengan perangkat lunak Lectora yang 

dipublikasikan ke berbagai output seperti HTML5, Single File Executable 

(.exe), CD-ROOM, maupun standar E-Learning seperti SCORM dan 

AICC. 

Menurut peneliti, aplikasi lectora Inspire memiliki berbagai kelemahan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Kurang banyaknya animasi transition yang dapat memperindah proses 

perpindahan antar halaman. 

2. Aplikasi lectora inspire versi terbaru (versi 12) tidak memiliki publis 

Single File Executable (.exe) 
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3. Untuk pemula, aplikasi ini tergolong sulit dipelajari. 

Fungsi media pembelajaran sangat diperlukan untuk mengangkat citra 

bahasa Arab dengan memperkaya produk teknologi atau software edukatif bahasa 

Arab. Karena itu, model pendidikan berbasis E-Learning menjadi solusi 

pengembangan bahasa yang dimulai dari pengembangan aspek media ajar. Solusi 

ini untuk menjawab rendahnya minat pelajar terhadap bidang studi bahasa Arab, 

sekaligus untuk mengantipasi perubahan dari model pembelajaran konvensional 

ke model E-learning.  

 

 

2.2.3 Keterampilan Membaca 

Membaca adalah kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang 

ditulis (lambang-lambang) dengan melafalkan atau mencernanya di dalam hati. 

Membaca merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari yang tertulis dalam 

teks (Nuha 2012:108). 

Menurut Fathi Ali Yunus (dalam Atha 1996:119) mengungkapkan 

membaca adalah: 

عملية عقلة تشمل تفسري الرموز اليت يتلقاىا القارئ عن طريق عينيو, وتتطلب ىذه العملية فهم اْلعاىن, كما أهنا 

 جيعل العمليات النفسية اْلرتبطة ابلقراءة معقدة اىل درجة كبريةتتطلب الربط بني اّلربة الشخصية واْلعاىن مما 

“proses berpikirnya pembaca terhadap penafsiran sebuah simbol melalui indera 

penglihatan untuk memahami/mencari ide pokok. Membaca melibatkan antara 

pribadi pembaca dengan bacaan yang dibaca sehingga pembaca merasa 

mengalami kejadian secara langsung.” 
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Kemahiran mencakup dua hal, yaitu mengenali simbol-simbol yang 

tertulis dan memahami isinya. Bagi para siswa Indonesia yang mempunyai latar 

belakang kemahiran membaca tulisan latin, kemahiran membaca tulisan Arab 

merupakan masalah. Kemampuan membaca bahasa Arab sangat tergantung 

kepada pemahaman isi atau arti yang dibaca (Nuha 2012:109). 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai hakikat keterampilan membaca, 

tujuan keterampilan membaca, aspek-aspek keterampilan membaca, jenis-jenis 

keterampilan membaca, penilaian keterampilan membaca, dan SK dan KD 

pembelajaran bahasa Arab MTs kelas VIII. 

 

2.2.3.1 Hakikat Keterampilan Membaca 

Hakikat mengenai keterampilan membaca sangat beragam, beberapa 

pengertian tentang keterampilan membaca dari berbagai sumber antara lain, 

menurut Hoetomo(2005:531-532) terampil adalah cakap dalam menyelesaikan 

tugas, mampu dan cekatan. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan 

atau kecakapan yang diisyaratkan. Dalam pengertian luas, jelas bahwa setiap cara 

yang digunakan untuk mengembangkan manusia, bermutu dan memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sebagaimana diisyaratkan (Suparno 

2001:27). 

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

mempunyai pengertian: 1) membaca sebagai proses melisankan paparan tulis, 2) 

membaca sebagai kegiatan mempersepsi tuturan tulis, 3) membaca adalah 

penerapan seperangkat keterampilan kognitif untuk memperoleh pemahaman dari 

tuturan yang dibaca, 4) membaca sebagai proses pemberian makna kepada 
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simbol-simbol visual, 5) keterampilan berbahasa yang mempunyai kegiatan 

melisankan, mempersepsi penerapan keterampilan kognitif dan pemahaman 

berfikir, dan bernalar serta pemberian makna terhadap simbol-simbol visual, 6) 

membaca proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis  melalui media kata-

kata/bahasa tulis (Haryadi 2006:1-2). 

Membaca merupakan kemampuan yang kompleks, membaca bukanlah 

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

kemampuan dikerahkan oleh seorang pembaca agar dia mampu memahami materi 

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

menjadi lambang-lambang yang bermakna baginya (Haryadi 2006:76). 

Menurut Tampubolon (1998:5) membaca adalah satu dari empat 

keterampilan bahasa pokok, dan merupakan satu bagian atau komponen dan 

komunikasi tulisan. Jadi, kemampuan membaca dapat mendukung keterampilan 

berbahasa. 

Dilihat dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian 

kembali dan pembacaan sandi, berlainan dengan berbicara dan menulis yang 

justru melibatkan penyandian. Berdasarkan konsep ini, dapat dikatakan bahwa 

proses membaca merupakan kegiatan yang melibatkan pengguna (pembaca) 

secara langsung. Pembaca membaca hasil dan persandian dan melakukan 

penyandian kembali. Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang 

melibatkan banyak hal, tidak sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan 

aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif (Rahim 2008:2). Jadi 
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membaca adalah proses interaktif yang melibatkan kegiatan fisik manusia yaitu 

gerakan tangan, bibir, dan mata. 

Berdasarkan pemikiran-pemikiran yang dikemukakan dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan membaca merupakan kegiatan kompleks yang melibatkan 

psikologis manusia. Keterampilan membaca merupakan kegiatan aktif dari 

pembaca untuk memahami bacaan yang dibacanya sehingga tercapai tujuan 

membaca. Keterampilan membaca adalah suatu proses kegiatan kompleks yang 

dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh informasi dan memperoleh arti, serta 

memahami materi bacaan yang dipengaruhi oleh aspek fisik dan mental yang 

melalui dua tahapan yaitu proses dan hasil membaca. Dengan memperhatikan 

pengertian keterampilan membaca, maka dapat didefinisikan bahwa kegiatan 

membaca sendiri merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang termasuk di 

dalam retorika seperti keterampilan berbahasa lainnya. Dalam kegiatan membaca, 

pembaca memerlukan pengetahuan dan kemahiran yang tersusun baik. 

 

2.2.3.2 Tujuan Keterampilan Membaca 

Menurut Nuha (2012:110) tujuan pengajaran membaca adalah 

mengembangkan kemampuan membaca siswa. Dengan demikian, tugas seorang 

guru adalah meyakinkan proses pembelajaran membaca menjadi pengalaman 

yang menyenangkan bagi siswa. Untuk mencapai tujuan keterampilan membaca 

di kelas, guru seharusnya menyusun tujuan membaca dengan menyediakan tujuan 

khusus yang sesuai atau dengan membantu mereka menyusun tujuan membaca 

siswa itu sendiri (Rahim 2008:11). Tujuan membaca mencakup beberapa aspek 
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yaitu: 1) Kesenangan, 2) menggunakan strategi tertentu, 3) memperbaharui 

pengetahuannya tentang suatu topik, 4) mengaitkan informasi baru dengan 

informasi yang telah diketahuinya, 5) memperoleh informasi untuk laporan lisan 

atau tertulis, dan 6) mengkonfirmasi atau menolak prediksi. 

Tujuan membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, 

mencakup isi, maupun memahami bacaan (Tarigan 2008:9). Makna dan arti erat 

sekali berhubungan dengan maksud tujuan membaca. Berikut ini dikemukakan 

beberapa yang penting mengenai tujuan keterampilan membaca, yaitu: 

1. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta 

(reading for detail or fact). 

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

3. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, oraganisasi cerita 

(reading for sequence or organization). 

4. Membaca untuk menyimpulkan, membaca intensif (reading for 

inference). 

5. Membaca untuk mengklasifikasikan (reading for classifity). 

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

Beberapa tujuan mengenai keterampilan membaca yang telah 

dikemukakan di atas menunjukkan bahwa keterampilan membaca merupakan 

salah satu keterampilan dari empat keterampilan yang penting untuk dipelajari 

untuk menguasai keterampilan berbahasa. 

 

2.2.3.3 Aspek-aspek Membaca 
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Menurut Effendy (2009:124) kemahiran membaca mengandung dua 

aspek, yaitu : 

1. Aspek mengubah lambang tulis menjadi bunyi. 

Abjad Arab mempunyai sistem yang berbeda dengan abjad latin. 

Perbedaan lain adalah sistem penulisan bahasa Arab yang dimulai dari 

kanan ke kiri, tidak dikenalnya huruf besar dengan bentuk tertentu 

untuk memulai kalimat baru, menulis nama orang atau tempat, dan 

perbedaan bentuk huruf-huruf Arab ketika berdiri sendiri, di awal, di 

tengah, dan di akhir. 

 

2. Aspek memahami makna bacaan. 

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dikembangkan dalam 

pelajaran membaca untuk pemahaman ini, yaitu unsur kata, kalimat, 

dan paragraf. Ketiga unsur ini bersama-sama mendukung makna dari 

suatu bahan bacaan. 

Adapun aspek-aspek membaca menurut Nuha (2012:110-111) adalah 

sebagai berikut: 

1. Aspek gerak, yaitu aspek membaca mencakup pengenalan huruf dalam 

bacaan, pengenalan unsur bahasa, pengenalan hubungan antara intonasi 

dan huruf, serta kecepatan membaca dalam hati. 

2. Aspek pemahaman, yaitu meliputi kemampuan untuk memahami 

bacaan secara sederhana, memahami makna yang tersirat dalam bacaan, 

dan penyesuaian tanda baca atau intonasi dengan kecepatan membaca. 
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Berdasarkan beberapa aspek membaca tersebut, peneliti menyimpulkan 

bahwa aspek membaca adalah aspek mengubah, memahami lambang tulis dan 

makna bacaan untuk memulai kalimat baru serta memperoleh informasi tentang 

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

menilai dan mengevaluasi kebenaran gagasan dari pembaca. 

2.2.3.4  Jenis-jenis Keterampilan Membaca 

Menurut Effendy (2012:169-172) untuk melatih dua aspek kemahiran 

membaca, ada beberapa jenis membaca antara lain : 

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

ditekankan adalah kemampuan membaca dengan :  

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

sifat-sifat bunyi yang lain. 

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

c. Lancar dan tidak tersendat-sendat. 

d. Memperhatikan tanda baca. 

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

pokok maupun rinciannya.Perlu diciptakan suasana kelas yang tertib 

dalam kegiatan membaca dalam hati sehingga memungkinkan siswa untuk 

berkonsentrasi terhadap bacaannya. 

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

siswa agar berani membaca lebih cepat dari pada kebiasaanya. Siswa tidak 

diminta memahami rincian-rincian isi, tetapi cukup dengan pokok-
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pokoknya saja. Namun perlu diingat bahwa tidak setiap bahan bacaan 

dapat dijadikan bahan membaca cepat. 

4. Membaca rekreatif. Tujuan membaca rekreatif adalah untuk memberikan 

latihan kepada para siswa membaca cepat dan menikmati apa yang 

dibacanya. Tujuannya lebih jauh adalah untuk membina minat, 

keterampilan dan kecintaan membaca. 

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

memiliki kemampuan mencari informasi dari bahan tertulis. Siswa dilatih 

agar dapat menggali dan menunjukkan detail-detail yang memperkuat ide 

utama yang disajikan penulis. 

Menurut Nuha (2012:114-116) secara garis besar, membaca dapat 

digolongkan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah: 

1. Membaca dalam Hati 

Membaca dalam Hati yaitu membaca dengan cara tidak mengeluarkan 

ujaran, tetapi cukup di dalam hati. Jenis ini disebut juga membaca secara 

diam. 

2. Membaca Nyaring 

Membaca nyaring adalah siswa membaca teks secara nyaring di dalam 

kelas. Membaca jenis ini bertujuan melihat kemampuan membaca siswa, 

melihat intonasi dan ritme membaca siswa, melihat kemampuan membaca 

tanda baca siswa, melihat kemampuan siswa dalam memahami bahan 

bacaan, memuaskan keinginan siswa untuk memperdengarkan bacaannya, 
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membiasakan siswa berbicara di hadapan orang, melatih siswa membaca 

sebagai salah satu profesi manusia. 

3. Membaca Pemahaman 

Membaca yang dilakukan agar tercipta suatu pemahaman terhadap isi yang 

terkandung dalam bacaan. dalam membaca pemahaman, seseorang siswa 

harus mampu menangkap pokok-pokok pikiran yang lebih tajam. 

Sehingga setelah selesai membaca, ia betul-betul memahami makna dan 

tujuan bacaan. 

 

4. Membaca Kritis 

Kegiatan membaca yang menuntut pembaca mampu mengerti, memahami, 

kemudian mengemukakan suatu pertanyaan apa dan bagaimana pokok 

pikiran yang terkandung dalam suatu bacaan. membaca kritis penuh 

dengan penilaian dan kesimpulan. 

5. Membaca Ide 

 Membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan mencari, 

mendapatkan, dan memanfaatkan ide-ide yang terkandung dalam bacaan. 

Melihat jenis-jenis membaca diatas, peneliti mengambil tujuan membaca 

pemahaman sebagai jenis membaca yang digunakan dalam penelitian. Karena di 

dalam pengertian tersebut mengandung makna meningkatkan pemahaman siswa 

dalam menangkap pokok-pokok pikiran dengan lebih tajam. 

 

2.2.3.5 Penilaian Pembelajaran Keterampilan Membaca 
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Penilaian merupakan proses untuk memutuskan nilai perolehan belajar 

atau hasil belajar siswa dengan menggunakan alat tertentu. Konsep penilaian 

tersebut bertolak pada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada hasil. 

Sebagai implikasi dari pendekatan pembelajaran dan konsep penilaian tersebut, 

penilaian selama ini banyak dilakukan setelah berakhirnya suatu episode 

pembelajaran, misalnya setelah satu tatap muka, satu atau sejumlah unit/pokok 

bahasan, akhir catur wulan, akhir semester, atau akhir tahun (Ainin dkk. 

2006:186). 

Sebuah tes yang bertujuan untuk menilai hasil belajar siswa dalam 

keterampilan membaca khususnya kepada siswa pemula sebaiknya terdiri dari 

satu atau dua kalimat sederhana, tidak sampai satu atau dua paragraf. Sementara 

itu, bagi siswa tingkat lanjut, teks yang panjang dapat diberikan sebagai bahan tes 

membaca mereka (Ainin dkk. 2006:173). 

Agar pelajaran kemahiran membaca ini menarik dan menyenangkan, 

bahan bacaan hendaknya dipilih sesuai dengan minat, tingkatan perkembangan 

dan usia siswa. Sudah barang tentu landasan utama dalam pemilihan bahan adalah 

kurikulum yang telah menetapkan tema, topik atau standar kompetensi dan 

kompetensi dasarnya. Agar tidak membosankan, bahan bacaan harus bervariasi, 

baik topiknya (sejarah, ilmiah popular, humor, riwayat hidup, deskripsi, dan 

sebagainya), maupun ragam bahasanya (koran, sastra, buku, percakapan, dan 

sebagainya) (Effendy 2012:168). 

Heaton mengklasifikasi tes kemampuan membaca sebagai berikut: (1) 

tes kemampuan membaca untuk tahap pertama (initial stages of reading) yang 
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meliputi tes (a) pencocokan kata atau word matching (teste disuruh memilih salah 

satu kata yang paling cocok dengan kata yang ada di sebelahnya), (b) pencocokan 

kalimat atau sentence matching (teste diminta memilih salah satu kalimat yang 

paling sesuai dengan kalimat pernyataan), (c) pencocokan gambar dan kalimat 

atau picture and sentence matching (teste diminta memilih salah satu gambar yang 

paling sesuai dengan kalimat atau teste diminta memilih salah satu kalimat yang 

sesuai dengan gambar), (2) tes kemampuan membaca yang oleh Heaton disebut 

dengan intermediate and advanced stages of reading. Dalam tes ini, teste diminta 

menentukan nama gambar-gambar yang tersedia dan sekaligus diminta 

mendefinisikan gambar-gambar tersebut ke dalam bahasa sasaran, (3) salah-benar 

atau true-false reading test, (4) pilihan ganda dengan teks yang pendek atau 

multiple-choice items: short texts, (5) pilihan ganda dengan teks yang panjang 

atau multiple-choice intems: long texts, (6) melengkapi, (7) menyusun kembali 

kalimat-kalimat yang tersedia secara benar sesuai dengan urutannya atau 

rearrangement items, (8) tes cloze (Ainin dkk 2006:142-143).Contoh untuk 

mengukur kompetensi membaca adalah menceritakan kembali isi pesan yang 

terkandung dalam wacana baik secara lisan maupun tertulis. Aspek yang diskor 

haruslah terdiri dari dua komponen, yaitu ketepatan pesan dan Bahasa, dan 

keduanya dapat dirinci menjadi beberapa subkomponen (Nurgiyantoro 2011: 390-

391). 

Tabel 2.2 Penilaian Kinerja Pemahaman Membaca Secara Lisan 

No Aspek yang Dinilai 
Tingkat Kefasihan 

1 2 3 4 5 
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1. Pemahaman isi teks      

2. Pemahaman detil isi teks      

3. Kelancaran pengungkapan      

4. Ketepatan diksi      

5. Ketepatan struktur kalimat      

6. Kebermaknaan penuturan      

Tabel 2.3 Penilaian Kinerja Pemahaman Membaca Secara Tertulis 

No Aspek yang Dinilai 
Tingkat Kefasihan 

1 2 3 4 5 

1. Pemahaman isi teks      

2. Pemahaman detil isi teks      

3. Ketetapan organisasi isi teks      

4. Ketepatan diksi      

5. Ketepatan struktur kalimat      

6. Ejaan dan tata tulis      

7. Kebermaknaan penuturan      

Melihat beberapa penilaian yang telah dikemukakan diatas, peneliti akan 

mengambil beberapa macam tes untuk penilaian keterampilan membaca, yakni 

initial stages of reading, intermediate and advanced stages of reading, true-false 

reading test, Melengkapi, dan rearrangement items. 

 

2.2.3.6 Pembelajaran Keterampilan Membaca MTs Kelas VIII 

Pembelajaran bahasa Arab kelas VIII MTs Negeri 1 Semarang 

menggunakan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Standar 

Kompetensi dan Kompetensi dasar pada pembelajaran bahasa Arab meliputi 

materi انمهىة (profesi), انهىاية،   (hobi), dan اوشطحي في انبيث (aktifitas di rumah). Namun 

materi yang digunakan pada penelitian ini adalah انمهىة (profesi). Berikut ini 
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adalah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dari pembelajaran bahasa Arab 

MTs Negeri 1 Semarang kelas VIII semester genap pada materi المهنت. 

Tabel 2.4 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas VIII 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami berbagai  ragam teks tulis  

dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi dan atau non 

fiksi melalui kegiatan membaca,  

menganalisis dan  menemukan pokok 

pikiran tentang (المهنت) 

3.1  Membaca kata, frase, kalimat 

tentang المهنـت dengan ucapan, 

tekanan dan intonasi yang 

berterima yang menggunakan 

fiil mudhori’ dan  mashdar 

3.2  Mengidentifikasi kata, frase atau 

kalimat dalam wacana tertulis 

tentang المهنـت dengan 

menggunakan kalimat 

berstruktur fiil mudhori’  dan  

mashdar 

3.3    Menemukan informasi umum 

dan atau rinci dari wacana tulis 

sederhana  tentang المهنـت 

dengan menggunakan kalimat 

berstruktur fiil mudhori’  dan  

mashdar sharih 

 

 

Berdasarkan SK dan KD yang telah dijelaskan diatas, peneliti akan 

membuat media E-Learningdengan berpedoman SK dan KD tersebut. Sehingga 

didapatkan media E-Learning yang sesuai dengan pembelajaran siswa MTs kelas 

VIII. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

Bab metode penelitian akan mendiskripsikan tentang jenis dan desain 

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

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

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

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian 

dan pengembangan (research and development) selanjutnya akan disingkat 

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

digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu produk 

berdasarkan prosedur yang sistematis, sehingga produk yang dihasilkan memiliki 

nilai ilmiah yang tinggi dan dapat dipercaya. Metode penelitian dan 

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2014:407). 

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

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak 

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

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

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

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

 

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

Pengembangan) 

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

R&D, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagan 3.1 Desain Penelitian Pengembangan Modifikasi dari Sugiyono 

 

Namun karena keterbatasan waktu dan biaya maka penelitian hanya akan 

menerapkan tujuh langkah dari sepuluh langkah yaitu (1) potensi dan masalah, (2) 

pengumpulan data dengan melakukan penelitian dan analisis kebutuhan guru 

maupun siswa terhadap media E-Learning, (3) desain produk yang didasarkan 

pada kebutuhan guru dan siswa, (4) validasi desain dengan mengajukan desain 

produk kepada ahli dan praktisi pendidikan untuk dinilai dan divalidasi, (5) revisi 

desain dengan melakukan perbaikan desain berdasarkan masukan dari para ahli, 

Potensi dan 

Masalah 

Pengumpulan 

data

Desain 

Produk 

Validasi 

Desain 

Revisi Desain Ujicoba Produk Revisi Produk Ujicoba 

Pemakaian 

Revisi 

Produk 

Produksi 

Masal 
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(6) ujicoba produk pada kelompok terbatas, dan (7) revisi produk dengan 

melakukan perbaikan produk setelah diujicobakan pada kelompok terbatas.  

 

3.2.1 Potensi dan Masalah   

Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah. Potensi 

adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah 

(Sugiyono 2014:409). Dalam bidang pendidikan, misalnya memiliki siswa yang 

belum bisa membaca dengan lancar, sehingga melalui penelitian ini dapat 

memperdayakan siswa sebagai subjek penelitian yang paling utama. 

Potensi yang ada dalam penelitian ini adalah adanya kurikulum mata 

pelajaran bahasa Arab di MTs Negeri 1 Semarang, sehingga berpotensi untuk 

mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab sebagai penunjang materi 

pembelajaran bahasa Arab di MTs tersebut. Potensi yang lain diantaranya adalah 

guru yang semangat mengajar bahasa Arab, siswa yang banyak merespon 

pelajaran bahasa Arab, siswa yang membutuhkan media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar dan lain- lain. 

Semua potensi akan berkembang menjadi masalah manakala tidak dapat 

mendayagunakan potensi-potensi yang ada. Dalam bimbingan dan konseling, 

masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. 

Selain itu, masalah juga dapat dijadikan potensi, apabila kita dapat 

mendayagunakannya.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa guru MTs Negeri 

1 Semarang bahwa saat ini dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs Negeri 1 

Semarang masih kurangnya kemampuan guru dalam menyampaikan materi 
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pelajaran bahasa Arab,  dikarenakan media yang ada  belum bisa membantu guru 

secara maksimal dalam penyampaian materi kepada siswa. Berdasarkan data yang 

diperoleh selanjutnya dapat dirancang model penanganan yang efektif yaitu 

dengan mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab untuk menunjang 

materi pembelajaran bahasa Arab di MTs Negeri 1 Semarang. 

 

3.2.2 Pengumpulan Data 

Setelah masalah dapat ditentukan, maka perlu dikumpulkan berbagai data 

yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan produk yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut. Pengumpulan data merupakan salah satu rangkaian 

penting dalam melaksanakan penelitian (Ainin 2010:121).  

Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, 

angket dan tes untuk mengumpulkan data pada penelitian pengembangan media 

E-Learning untuk  meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas 

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

pembelajaran baik yang telah ada maupun yang diinginkan, materi keterampilan 

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

Pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas VIII masih terdapat siswa 

yang masih belum lancar dan kurang menguasai pembelajaran membaca bahasa 

Arab. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan media yang digunakan oleh guru 

pada umumnya. Terbukti dengan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh 

peneliti pada 32 siswa MTs Negeri 1 Semarang kelas VIII yang dipilih secara 

random, 50% siswa menyatakan pembelajaran bahasa Arab sangat sulit, 34.38% 

siswa menyatakan sulit, 3.1% menyatakan biasa saja, 3.1% menyatakan mudah, 
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dan 9.3% lainnya menyatakan sangat mudah. Selain itu 71.8% siswa juga 

menyatakan penjelasan guru pada mata pelajaran bahasa Arab kurang jelas. 

Pembelajaran hanya berfokus kepada buku teks sehingga diperlukan 

adanya media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam menguasai 

keterampilan membaca bahasa Arab. Terbukti 90.6% siswa yang menyatakan 

bahwa guru kadang-kadang saja menggunakan media pembelajaran khususnya 

yang berbasis multimedia. Sehingga 87.5% siswa menyatakan sangat perlu 

dengan adanya pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif.  

Selain itu dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa sangat menyukai 

komputer, mereka menghabiskan sebagian waktunya untuk bermain komputer 

baik di sekolah maupun di rumah. Terbukti dengan 93.7% dari 32 siswa 

menghabiskan waktunya di rumah untuk menggunakan komputer sekurang-

kurangnya menghabiskan waktu 4-6 jam. Untuk tujuan penggunaan komputer 

sendiri 65.6% siswa menggunakannya untuk menjelajah internet, 18.75% siswa 

menggunakan untuk bermain game, dan 15.6% siswa menggunakan untuk belajar. 

 

3.2.3 Desain Produk 

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

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

produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D diharapkan dapat meningkatkan 

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

relevan dengan kebutuhan. Produk-produk pendidikan misalnya kurikulum yang 

spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media 
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pemdidikan, buku ajar, modul, kompetensi tenaga kependidikan, system evaluasi, 

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

dan lain-lain. 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian dan pengembangan adalah desain 

produk baru, yang lengkap dengan spesifikasinya. Dalam pembuatan produk 

media pembelajaran berbasis E-Learning ini digunakan program Lectora Inspire. 

Proses perancangan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis 

E-Learning ini meliputi pembuatan: 

a. Tujuan 

Tujuan pengembangan media pembelajaran berbasis E-Learning adalah untuk 

meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab kelas VIII MTs 

b. Isi/kurikulum 

Isi media disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku untuk mata pelajaran 

bahasa Arab MTs kelas VIII. 

c. Storyboard 

Storyboard merupakan gambaran sketsa desain tampilan yang akan dibuat pada 

media serta fungsi-fungsi di dalamnya. 

d. Interface 

Interface dalam hal ini adalah antar muka atau tampilan media pembelajaran 

berbasis E-Learning yang dikembangkan. 

 

3.2.4 Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam hal ini penggunaan produk baru secara rasional akan 
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lebih efektif dari produk yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional, karena 

validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum 

fakta lapangan. 

Validasi desain dilakukan dengan cara pengisian angket oleh para pakar 

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

ahli media berbasis interaktif yaitu Bapak Surya Alfata, ahli materi dalam hal ini 

adalah dosen bahasa Arab Universitas Negeri Semarang yaitu Ahmad 

Miftahuddin, M.A. dan guru bahasa Arab di MTs N 1 Semarang, yaitu Bapak 

Sofwan, Bapak Abdul Wahab, dan Bapak Maftuh Abdul Aziz. Setiap pakar 

diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui 

kelemahan dan kekuatannya.  

 

3.2.5 Revisi Desain 

Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan desain media 

pembelajaran berbasis E-Learning yang valid. Revisi dilakukan bilamana desain 

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

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

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

menambahkan atau mengurangi materi yang terdapat di dalam media E-Learning. 

Revisi dapat berupa tampilan dan fungsi media E-Learning maupun kesesuaian 

antara materi dan kompetensi dasar yang hendak dicapai. Perbaikan desain akan 

dilakukan oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian pengembangan produk 

ini. 
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3.2.6 Ujicoba Produk 

Setelah produk dinilai layak oleh ahli materi dan ahli media maka 

selanjutnya dilakukan uji pengguna terbatas yaitu kepada siswa yang merupakan 

pengguna dari produk yang dikembangkan. Pengujian dilakukan dengan tujuan 

untuk mendapatkan informasi apakah produk baru tersebut lebih efektif dan 

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

dilakukan dengan cara eksperimen yaitu membandingkan dengan keadaan 

sebelum dan sesudah memakai produk. Indikator efektivitas penggunaan produk 

baru adalah kecepatan peningkatan kemahiran membaca siswa pada pelajaran 

lebih tinggi, siswa bertambah kreatif dan hasil belajar meningkat. 

Eksperimen dapat dilakukan dengan cara mebandingkan dengan keadaan 

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

model eksperimen pertama dan kedua dapat digambarkan seperti gambar dibawah 

ini (Sugiyono 2014:415). 

 

 

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

dan    nilai sesudah treatment 

 

Berdasarkan gambar 3.2 tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai 

berikut. Eksperimen dilakukan dengan membandingkan hasil observasi    dan   . 
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   adalah nilai kecepatan pemahaman, kreatifitas dan hasil belajar sebelum diajar 

dengan produk baru, sedangkan    adalah nilai kecepatan peningkatan 

keterampilan membaca siswa, kreatifitas dan hasil belajar murid setelah diajar 

dengan produk baru, efektivitas peningkatan keterampilan membaca dengan 

produk baru diukur dengan cara membandingkan antara nilai    dengan   . Bila 

nilai     lebih besar dari pada    , maka produk baru tersebut efektif digunakan 

untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Dengan terujinya produk yang 

berupa produk baru tersebut, maka langkah-langkah pengujian produk untuk tahap 

terbatas ini dinyatakan selesai. 

 

3.2.7 Revisi Produk 

Setelah uji coba produk dan mengetahui hasilnya, maka perlu dilakukan 

revisi untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada produk yang 

dikembangkan. Revisi produk akan dilakukan dengan cara memperbaiki produk 

yang kurang tepat. Perbaikan produk ini akan dilakukan setelah pengujian 

efektifitas penggunaan produk baru masih belum efektif dibandingkan produk 

lama. 

 

3.3 Subjek Penelitian 

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

orang tempat data untuk variabel melekat dan yang dipermasalahkan. Sesuai 

dengan fokus penelitian yaitu pengembangan media E-Learning untuk 

meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab,  maka subjek penelitian dalam 

penelitian ini adalah siswa MTs Negeri 1 Semarang kelas VIII A yang berjumlah 
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14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan dengan jumlah keseluruhan 32 siswa, 

3 guru bahasa Arab MTs Negeri 1 Semarang, 1 guru bahasa Arab MTs N 2 

Semarang serta 2 orang ahli yaitu Surya Alfata ahli media berbasis Interaktif 

SMK NU Ungaran dan Ahmad Miftahuddin, M.A. ahli materi dari pembelajaran 

bahasa Arab Universitas Negeri Semarang yang memberikan penilaian maupun 

masukan terhadap prototipe media. 

Pemilihan subjek penelitian jatuh pada MTs Negeri 1 Semarang 

dikarenakan sekolah ini menjadi sekolah percontohan di kota Semarang. 

Sedangkan pemilihan kelas untuk ujicoba terbatas adalah kelas VIII A dilakukan 

dengan sistem random oleh bagian kurikulum MTs Negeri 1 Semarang. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh atau 

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

dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes. 

 

3.4.1 Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur kemahiran, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau 

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

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

yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari 

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

sesuai dengan yang akan diteskan (Arikunto 2010:194). Seperti dalam penelitian 
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ini yaitu siswa belajar materi Qira’ah. Dalam metode tes, peneliti menggunakan 

instrumen berupa tes atau soal-soal tes. Soal tes terdiri atas banyak butir tes (item) 

yang masing-masing mengukur satu jenis variabel. 

Tabel 3.1 Contoh Soal Untuk Mengukur Hasil Belajar Siswa 

Nilai Contoh soal 

100 

1. Pilihlah jawaban yang tepat dengan cara melingkari 

huruf   أ  د atau ,ج ,ب ,

 ٔ. َما ِمْهَنُة ُُمَماٍد؟  

ُح     د. الطَِبْيبُ    أ. اْلَهْنِدُس     ب. اأُلْسَتاُذ    ج. الَفَلا
Dan seterusnya sampai dengan soal nomor 10 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat! 

َيْذَىُب التِّْلِمْيُذ ِإىَل اْلَمْدَرَسِة  ِفْ يَ ْوِم اأَلَحِد؟َىْل   
..................... ...................…………………………….. 

Dan seterusnya sampai dengan soal nomor 13 

3. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar! 

  َاأْلُْسَتاُذ َلْن َيْذَىَب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ِفْ يَ ْوِم اْلُعْطَلةِ 
………………………………………………………………………….
Dan seterusnya sampai dengan soal nomor 15 

 

 

3.4.2 Non-Tes 

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

 

3.4.2.1 Wawancara 
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Hamidi (2000:140) menyatakan bahwa wawancara dapat dilakukan  

apabila peneliti menginginkan data berupa cerita rinci dan bahasa hasil konstruksi 

dari para responden. Wawancara merupakan tanya jawab yang berkaitan dengan 

variabel penelitian. Pelaksanaan wawancara menggunakan jenis pertanyaan 

terpimpin, yaitu pewawancara sudah menguasai bahan atau data yang akan 

ditanyakan dan membutuhkan jawaban yang panjang dari nara sumber. Sasaran 

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

dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan guru dan siswa akan media 

pembelajaran untuk keterampilan membaca bahasa Arab. 

 

3.4.2.2 Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

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

angket adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan daftar pertanyaan 

dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Angket kebutuhan media pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan membaca akan digunakan dalam memperoleh data sebagai bahan 

pengembangan media pembelajaran untuk keterampilan membaca siswa. Metode 

angket ini ditujukan kepada guru dan siswa. Melalui angket ini, peneliti akan 

memperoleh data mengenai analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media E-

Learning. 

Menurut Sugiyono (2014:124) rumus untuk menghitung persentase 

kebutuhan terhadap media adalah sebagai berikut: 

P =   
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Keterangan: 

P = Persentase 

F = frekuensi dari setiap jawaban angket 

n = jumlah responden 

 

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

dari dua bagian, yaitu kolom check list meliputi daftar penilaian dan skala 

penilaiannya serta lembar komentar, tanggapan, kritik, dan saran dari validator. 

Skala pengukuran pada angket validasi produk pengembangan menggunakan 

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

seseorang. 

Variabel penelitian yang diukur dengan skala Likert dijabarkan menjadi 

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

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

instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban diberi 

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

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Interpretasi skala 

 

Skala Interpretasi 

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

3 tepat/menarik/layak/sesuai 

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

1 
Sangat tidak tepat/sangat tidak menarik/sangat tidak 

layak/sangat tidak sesuai 
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3.4.2.3 Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data 

dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek 

penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran 

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

Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII MTs Negeri 1 

Semarang pada tanggal 13 Mei 2015. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk 

memperoleh data yang akurat yakni dengan mengamati proses pembelajaran 

bahasa Arab di kelas VIII, baik dari segi materi pembelajaran, keadaan siswa dan 

guru, media pembelajaran yang dipakai saat pembelajaran serta media apa yang 

dibutuhkan siswa dan guru dalam pembelajaran bahasa Arab. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

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

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun untuk mengukur 

fnomena social yang diamati secara spesifik. Semua fenomena tersebut 

dinamakan variable penelitian. Jadi instrument penelitian merupakan alat bantu 

yang digunakan pada waktu peneliti mengumpulkan data. 

Kualitas instrumen sangat menentukan data yang terkumpul. Instrumen 

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

untuk mendapatkan instrumen yang memiliki validitas isi yang baik, maka 

peneliti melakukan kegiatan dengan menganalisis dokumen atau pra survei. 

Instrumen penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini berkaitan dengan 
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teknik pengumpulan data yang dilakukan pada masing-masing tahap penelitian, 

yaitu: tes tertulis, wawancara, dan angket. 

 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes pada penelitian ini menggunakan tes tertulis untuk 

mengukur tingkat kompetensi siswa sebelum dan sesudah diterapkannya 

pembelajaran dengan media E-Learning. Tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes yang disusun peneliti. Pertimbangan penyusunan tes seperti ini 

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

merupakan tes standar) dapat lebih efektif mengungkapkan keberhasilan program 

pembelajaran. Selain itu tes untuk mengukur kemampuan siswa mempunyai 

kriteria penilaian sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Tes Siswa 

No. Aspek 

penilaian 

Deskripsi Kriteria Skor 

 هجاء .1

a. Ejaan benar, jelas dan fasih 3 

b. Ejaan kurang benar,  kurang jelas dan kurang fasih 2 

c. Ejaan tidak benar, tidak jelas dan tidak fasih 1 

 a. Tanda baca lengkap dengan kalimat 3 ترقيم .2

b. Tanda baca kurang lengkap dengan kalimat 2 

c. Tanda baca tidak lengkap dengan kalimat 1 

 a. Penulisan kalimat sesuai dengan kaidah  3 قواعد .3

b. Penulisan kalimat kurang sesuai dengan kaidah  2 

c. Penulisan kalimat tidak sesuai dengan kaidah  1 



53 
 

 
 

 

3.5.2 Instrumen Non-Tes 

Instrumen non-tes dalam penelitian ini menggunakan pedoman 

wawancara, angket, dan observasi. 

3.5.2.1 Instrumen Wawancara 

Instrumen wawancara adalah daftar pertanyaan yang nantinya akan 

ditanyakan kepada guru dan siswa mengenai pembelajaran yang selama ini 

diterapkan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang menghendaki 

jawaban terbuka. Karena itu untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan 

wawancara tersebut dibuat pedoman wawancara dengan menentukan pertanyaan-

pertanyaan yang sesusi dengan topik masalah. 

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

pembelajaran membaca bahasa Arab. (2) kendala dalam pembelajaran membaca, 

(3) motivasi siswa dalam keterampilan membaca, (4) media pendukung 

pembelajaran membaca, (5) ketertarikan siswa dengan komputer, dan (6) media 

E-Learning sebagai media pembelajaran. 

 

3.5.2.2 Instrumen Angket 

Peneliti memanfaatkan angket yang digunakan pada studi pendahuluan, 

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

angket campuran antara angket tertutup dan terbuka karena peneliti menyediakan 

pilihan jawaban yang dapat dipilih responden dan menghendaki responden untuk 

memberikan jawaban lain yang tidak terdapat pada pilihan jawaban. Sedangkan 

angket pada uji coba terbatas dan validasi adalah jenis angket tertutup berskala 
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likert 1-4 karena responden hanya dapat memilih pilihan jawaban yang disediakan 

oleh peneliti. Secara spesifik berbagai jenis instrumen tersebut memiliki 

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

pertanyaan bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta pembelajaran dan kebutuhan 

terhadap media. 

Daftar pertanyaan pada uji coba terbatas, dan validasi bertujuan untuk 

mengungkap apakah desain model telah diterapkan dengan baik. Para responden 

akan memberi angka penilaian pada setiap butir angket berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan. Selain itu jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif 

berupa uraian saran dan masukan tertulis oleh responden sebagai data tambahan. 

Instrumen angket yang pertama adalah instrumen untuk analisis 

kebutuhan terhadap media keterampilan membaca berbasis E-Learning. Angket 

ini ditunjukkan kepada guru dan siswa. Dengan angket ini, peneliti akan 

memperoleh data kebutuhan media pembelajaran E-Learning untuk meningkatkan 

pembelajaran membaca bahasa Arab, harapan siswa terhadap pengembangan 

media pembelajaran bahasa Arab, dan analisis guru dan siswa terhadap media E-

Learning. 

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

Learning untuk pembelajaran membaca, (2) tampilan warna media bervariasi, (3) 

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

menarik, (5) ilustrasi musik pengantar media E-Learning, dan (6) bahasa dalam 

media. 
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Kedua adalah instrumen untuk penilaian aspek rekayasa perangkat lunak 

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

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

Kompabilitas (media pembelajaran dapat diinstalasi atau dijalankan di berbagai 

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

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

Reusable (sebagian atau seluruh media pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali 

untuk mengembangkan media pembelajaran lain) (Shalahuddin 2011:6). 

Ketiga adalah instrumen untuk penilaian aspek komunikasi audio visual 

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

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

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

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

(8) Media bergerak animasi (Shalahuddin 2011:9). 

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

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

bahasa. 

 

3.5.2.3 Instrumen Observasi 

Instrumen observasi berfungsi mencatat data yang ada di lapangan saat 

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

No. Hal yang diamati 

1 Adakah siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca bahasa Arab? 

2 Adakah fasilitas (buku penunjang dan alat peraga) yang ada di sekolah? 

3 Sudah maksimalkah penggunaan fasilitas (buku penunjang dan alat 
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peraga) yang ada di sekolah? 

4 Adakah media/alat peraga yang dapat menunjang kemampuan siswa 

dalam keterampilan membaca bahasa Arab yang sesuai dengan 

kebutuhan guru, siswa, dan kurikulum? 

5 Bagaimana kebutuhan terhadap media untuk meningkatkan 

keterampilan membaca bahasa Arab? 

 

 

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji keabsahan data berkaitan dengan validitas dan reliabilitas suatu 

instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam sebuah penelitian. Validitas 

merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 

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

reliabilitas berkaitan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data, suatu data 

dinyatakan reliabel apabila penelitian pada objek yang sama mendapatkan data 

yang konsisten atau sama (Sugiyono 2014:364). Validitas yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah validitas isi. Suatu alat ukur dikatakan memiliki 

validitas isi apabila isi atau materi atau bahan alat ukur tersebut betul-betul 

merupakan bahan representative terhadap bahan pembelajaran yang diberikan,. 

 

3.6.1 Tes 

Instrumen tes yang digunakan menggunakan teknik tes yaitu soal-soal 

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

Validitas instrumen menujukkan bahwa hasil dari suatu pengukuran 

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

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas isi (content validity). Validitas 
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isi dari suatu tes hasil belajar yaitu validitas yang diperoleh setelah melakukan 

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

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

hasil belajar, dapat mewakili secara representatif terhadap keseluruhan materi atau 

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

yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan 

(Sudijono 2008:182). 

Ada beberapa cara untuk mengetahui reliabilitas sebuah soal. Pada 

analisis reliabilitas butir soal ini digunakan rumus K-R 20 untuk jenis soal pilihan 

ganda, dan rumus alpha untuk soal uraian. Rumus K-R 20 (Arikunto 2010:100) 

adalah sebagai berikut:  

     
 

   
  
      

  
  

keterangan:  

r11 = reliabilitas tes secara keseluruhan  

p = proposi subjek yang menjawab item dengan benar  

q = proposi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1 – p)  

Σpq= jumlah hasil perkalian antara p dan q  

n = banyaknya item  

S = standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar variansi) 

Rumus Alpha (Arikunto 2010:109) untuk soal bentuk uraian adalah sebagai 

berikut: 
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Keterangan; 

r11 = reliabilitas yang dicari  

Σσi2 = jumlah varians skor tiap-tiap item  

σt2 = varians total 

3.6.2 Non-Tes 

Data dinyatakan valid pada penelitian kualitatif apabila tidak ada 

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

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji 

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

Penelitian ini menggunakan jenis uji kredibilitas yang terdiri atas 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, trianggulasi, dislusi dengan 

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

digunakan dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi. 

Triangulasi adalah penggabungan dua cara atau lebih dalam 

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

Sedangkan menurut Mukhtar (2013:137) mengungkapkan bahwa triangulasi 

merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data (memeriksa 

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

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

tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding 

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

melakukan pengujian kebenaran data.Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas 
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ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan waktu (Sugiyono 2014:372). 

Menurut Norman K. Denkin (dalam http://mudjiarahardjo.com diakses 2 

Maret 2015) triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1)  triangulasi metode, (2) 

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

triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan dua trianggulasi yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber 

data. 

Peneliti menggunakan trianggulasi metode atau trianggulasi teknik. 

Triangulasi metode atau teknik adalah menguji keabsahan data dilakukan dengan 

cara mengecek pada sumber yang sama tapi menggunakan teknik yang berbeda 

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

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

observasi, dan dokumentasi (Sugiyono 2014:373). Hasil data tersebut harus 

memperoleh hasil yang sama agar data dinyatakan valid. 

Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan 

metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran 

informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, 

peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. 

Peneliti juga bisa menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk 

mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan 

yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Informan dalam 

penelitian ini meliputi guru bahasa Arab MTs dan ahli desain komunikasi visual. 

http://mudjiarahardjo.com/
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Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang 

mendekati kebenaran (http://mudjiarahardjo.comdiakses 2 Maret 2015). 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

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

data tes dan non-tes. 

3.7.1 Tes 

Analisis tes akan dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 

 

3.7.1.1 Mengolah hasil pretest dan posttest  

Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam pengolahan data hasil tes 

adalah sebagai berikut :  

a) Memeriksa Hasil Tes  

Peneliti memberikan dua buah tes kepada responden, yaitu pretest dan 

posttest. Pretest adalah tes yang dilakukan sebelum responden mempelajari media 

E-Learning dan posttest adalah tes yang dilakukan setelah responden mempelajar 

media E-Learning. Hasil dari pretest maupun posttest yang sudah diisi oleh siswa 

kemudian diperiksa jawabannya oleh peneliti sehingga tidak akan terjadi adanya 

kecurangan pada hasil tes. Setelah perhitungan selesai, maka hasil dari 

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

b) Membandingkan hasil posttest dan pretest 

Langkah selanjutnya adalah membandingkan kedua hasil tes, antara 

penggunaan produk lama dengan produk baru. 

Tabel 3.4 Instrumen Perbandingan Produk Lama dan Produk Baru dengan 

Menggunakan Nilai Tes 

http://mudjiarahardjo.com/
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Penggunaan produk 

lama 
Butir soal 

Penggunaan produk 

baru 

Nilai dalam persen  1 Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen 2 Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen 3 Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen 
Dan seterusnya sampai 

dengan 15 soal 
Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Rata-rata Nilai dalam persen 

 

Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dengan produk 

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

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

   √
         

      
 

Keterangan: 

N : banyaknya subjek peserta tes 

r : korelasi antara data dua kelompok 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih 

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

moment (Sugiyono 2013:128). 

r =              

 √           

Keterangan:  

r = Korelasi     

X= Rata-rata nilai pretest  

Y= Rata-rata nilai posttest 

 

3.7.2 Non-Tes 
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Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam pengolahan data hasil tes 

adalah sebagai berikut : 

 

 

3.7.2.1 Mengolah Hasil Wawancara 

Teknik analisis data untuk wawancara adalah dengan cara kualitatif, 

yaitu mendiskripsikan hasil wawancara ke dalam sebuah paragraph untuk 

menggambarkan apa yang telah disampaikan guru dalam wawancara tentang 

keadaan kegiatan pembelajaran bahasa Arab sebelum menggunakan produk baru 

pada pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab berbasis E-Learning. 

 

3.7.2.2 Mengolah Hasil Angket 

Setelah media dibagikan kepada responden, selanjutnya peneliti 

membagikan dua angket. Angket yang pertama adalah angket mengenai tampilan 

media, sedangkan angket yang kedua adalah angket mengenai fungsi dan 

penggunaan media. Dalam penghitungan angket, peneliti menggunakan skala 

Likert untuk menyimpulkan hasil penelitian. 

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam mengolah data 

hasil kuisioner, yaitu sebagai berikut: 

a) Memeriksa tanggapan responden 

Peneliti memberikan kuisioner pertanyaan menegenai tampilan dan 

penggunaan media untuk mengetahui penilaian responden terhadap media E-

Learning. 
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b) Menghitung hasil tanggapan 

Setelah ssiwa menjawab seluruh angket, peneliti akan menghitung 

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

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

masing pertanyaan berdasarkan jawaban responden. Menurut Sugiyono 

(2014:124) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

P =   
 

 
         

 

Keterangan: 

P = Persentase 

F = frekuensi dari setiap jawaban angket 

n = jumlah responden 

c) Menganalisis lembar uji validasi dari ahli 

Berikut adalah aspek dan skala penilaian pada prototipe media E-

Learning. 

Tabel 3.5 Aspek Validasi Desain Produk oleh Ahli 

Aspek Penilaian Skor Kategori 

a. Aspek perangkat lunak 

b. Aspek komunikasi 

c. Aspek visual 

d. Aspek audio 

e. Aspek kelayakan isi 

f. Aspek kelayakan sajian 

g. Aspek kontekstual 

h. Aspek kelayakan bahasa 

 

4 

 

sangat layak/sangat sesuai 

3 

 

layak/sesuai 
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2 tidak layak/tidak sesuai 

1 Sangat tidak layak/sangat tidak sesuai 

 

Masing-masing aspek mengandung indikator dan butir penilaian 

tersendiri tetapi tetap menggunakan rentangan nilai yang dan patokan skor yang 

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

dinilai layak digunakan, atau layak digunakan tetapi dengan melakukan revisi 

terlebih dahulu sesuai dengan masukan yang ahli berikan.  

d) Membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru 

Pemberian nilai efektifitas produk lama dan baru berdasarkan kecepatan 

pemahaman terhadap peningkatan keterampilan, kreativitas dan hasil belajar 

membaca bahasa Arab. 

 

Tabel 3.6 Perbandingan Produk Media Lama dan Produk Media Baru 

Penggunaan Produk 

media lama (buku 

pelajaran) 

Aspek-aspek Kinerja 

Sistem 

Penggunaan Produk 

Baru 

Nilai dalam persen Peningkatan Kecepatan 

Keterampilan Membaca 

Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Kreativitas Siswa Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Hasil Belajar Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Rata-rata Nilai dalam persen 
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Membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru tersebut, perlu 

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

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

   √
         

      
 

 

Keterangan: 

N : banyaknya subjek peserta tes 

r  : korelasi antara data dua kelompok 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari dulu 

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

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

dari setiap kuesioner, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari  kuisioner 

tersebut. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

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

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

pembelajaran E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire untuk keterampilan 

membaca bahasa Arab, (2) prototipe media pembelajaran E-Learning berbasis 

aplikasi Lectora Inspire yang sesuai dengan siswa, guru dan kurikulum, (3) 

analisis validitas guru dan ahli terhadap media pembelajaran E-Learning berbasis 

aplikasi Lectora Inspire, dan (4) efektivitas media pembelajaran E-Learning 

berbasis aplikasi Lectora Inspire terhadap siswa. 

 

4.1 Hasil Analisis Kebutuhan Media E-Learning Berbasis Aplikasi Lectora 

Inspire untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam mengembangkan media 

E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire untuk meningkatkan keterampilan 

membaca bahasa Arab adalah menganalisis kebutuhan guru dan siswa terhadap 

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

melakukan wawancara langsung dengan guru mata pelajaran bahasa Arab dan 

membagikan angket analisis kebutuhan kepada guru dan siswa. 

Wawancara dilakukan peneliti kepada guru mata pelajaran bahasa Arab 

dilakukan untuk mendukung data pada analisis kebutuhan. Wawancara dilakukan 

kepada guru mata pelajaran bahasa Arab kelas VIII MTs N 1 Semarang, dengan 

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

Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire. 

Pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII MTs N 1 Semarang 

diberlakukan selama 2 jam pelajaran atau 2x40 menit. Mata pelajaran bahasa Arab 

kelas VIII diampu oleh Ustadz Sofwan S.Ag. 

Kurikulum pembelajaran bahasa Arab kelas VIII masih menggunakan 

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

diberlakukan Kurikulum 2013. 

Buku utama yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab kelas VIII 

adalah buku dengan judul Fasih Berbahasa Arab 2 karya A. Syaekhuddin dan 

Hasan Syaefullah. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar disesuaikan dengan 

buku ajar yang digunakan dan tetap mengikuti urutan empat keterampilan 

berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Menurut pendapat guru pada umumnya siswa kurang antusias apabila 

pembelajaran kurang memanfaatkan media sehingga siswa mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal ini dikarenakan guru lebih menekankan 

pada pembelajaran konvensional. Guru  menggunakan metode pembelajaran 

gramatika-tarjamah, dan jarang menggunakan media pembelajaran.  

Sebenarnya sekolah mempunyai fasilitas laboratorium bahasa, namun 

laboratorium tersebut hanya dimanfaatkan saat pembelajaran istima’ (menyimak) 

saja dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk keterampilan berbahasa yang 

lain seperti berbicara, membaca, dan menulis. 
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Guru juga menyatakan kalau sangat bagus apabila ada pengembangan 

media pembelajaran E-Learning yang dapat memotivasi dan membantu siswa 

dalam memahami materi bahasa Arab khususnya pada keterampilan membaca.  

Media E-Learning dengan aplikasi Lectora Inspire ini bukan sekadar 

memberikan materi berkenaan dengan keterampilan membaca kepada siswa, 

namun juga memiliki beberapa kelebihan. Seperti, tampilan yang lebih menarik 

dengan gambar-gambar untuk membangkitkan minat baca siswa terhadap bahasa 

Arab.  

Media E-Learning dengan aplikasi Lectora Inspire memiliki berbagai 

macam menu-menu pilihan seperti kompetensi, materi, games, dan latian uji yang 

sangat menarik. Selain itu media ini memiliki rute belajar dari mulai materi 1 

(kosakata), materi 2 (bacaan), materi 3 (tata bahasa), dan latian uji. Setiap materi 

(kosakata, bacaan, dan tata bahasa) memilik penjelasan beserta  penguatan materi. 

Siswa dikatakan telah menyelesaikan materi 1 (kosakata) jika telah lulus 

menjalani penguatan materi. Jika ketiga materi pelajaran belum semuanya 

terlampaui maka siswa tidak dapat mengikuti atau memasuki materi uji dan 

games. Hal itu bertujuan supaya siswa dapat menangkap pembelajaran membaca 

bahasa Arab dengan lebih baik karena media ini menarik, mudah dipahami, dan 

bervariatif. Selain itu, media E-Learning dengan aplikasi Lectora Inspire dapat 

digunakan siswa diluar jam pelajaran sekolah karena media ini dapat digunakan di 

komputer atau laptop jenis apapun sehingga siswa akan mudah dalam menguasai 

keterampilan membaca bahasa Arab. 

 



69 
 

 

Agar media E-Learning dengan aplikasi Lectora Inspire tersebut dapat 

menjadi media yang baik dan sesuai dengan kebutuhan, maka langkah selanjutnya 

peneliti meminta bantuan guru dan siswa untuk mengisi angket kebutuhan 

terhadap media E-Learning dengan aplikasi Lectora Inspire. 

Hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap pengembangan media 

pembelajaran keterampilan membaca E-Learning berbasis aplikasi Lectora 

Inspire melalui angket kebutuhan yang diberikan kepada 4 guru dan 32 siswa. 

Meliputi 3 guru bahasa Arab MTs Negeri 1 Semarang dan 1 guru bahasa Arab 

MTs Negeri 2 Semarang. 32 siswa adalah siswa MTs Negeri 1 Semarang kelas 

VIII A  berdasarkan saran kurikulum MTs Negeri 1 Semarang karena kelas 

tersebut terdiri dari siswa yang memiliki perbedaan kemampuan yang tidak terlalu 

signifikan.  

Angket analisis kebutuhan guru dan siswa terdiri dari beberapa aspek 

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

pendukung media. 

 

4.1.1 Aspek Isi dan Materi Media 

Aspek isi dan materi media meliputi urgensi pengembangan media E-

Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire, desain media E-Learning berbasis 

aplikasi Lectora Inspire, durasi media E-Learning berbasis aplikasi Lectora 

Inspire, menu-menu dalam media E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire, 

tema materi pembelajaran, urgensi pengenalan mufrodat, dan bahasa yang 

digunakan dalam media E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire. 
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Tabel 4.1 Hasil Analisis Kebutuhan Butir Pertanyaan Nomor 1 Angket 

Kebutuhan Guru dan Siswa 

 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

1 Pengembangan media E-

Learning berbasis 

aplikasi Lectora Inspire 

untuk meningkatkan 

keterampilan membaca 

bahasa Arab 

Sangat perlu 2 50 6 18.7 

Perlu 2 50 26 81.3 

Tidak perlu 0 0 0 0 

Kurang tahu 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 4 guru dan 

32 siswa yang menjadi responden, 2 guru atau 50% guru dan 6 siswa atau 18.7% 

siswa menyatakan sangat perlu dengan adanya pengembangan media E-Learning 

untuk meningkatkan keterampilan membaca. Sedangkan 2 guru atau 50% guru 

dan 26 siswa atau 81.3% siswa lainnya menyatakan perlu. Pernyataan ini 

menunjukkan bahwa perlu adanya pengembangan media baru berbasis E-

Learning yang dapat memudahkan dalam pemahaman materi membaca bahasa 

Arab. 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Kebutuhan Butir Pertanyaan Nomor 2 Angket 

Kebutuhan Guru 

No Aspek Pilihan Jawaban Guru (%) 

2 Durasi media E-Learning 2-5 menit 0 0 

5-10 menit 1 25 

10-15 menit 1 25 

15-20 menit 2 50 



71 
 

 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 4 guru 

yang menjadi responden, 1 atau 25% guru memilih durasi yang paling sesuai 

adalah 5-10 menit untuk satu tema. Sedangkan 1 atau 25% guru memilih durasi 

10-15 menit. Sisanya, 2 guru atau 50% siswa memilih waktu lainya yaitu 15-20 

menit sebagai waktu yang paling ideal. Oleh karena itu, peneliti memilih waktu 

15-20 menit sebagai waktu yang paling ideal untuk menggunakan media E-

Learning sehingga siswa dapat menerima materi dengan waktu yang sesuai. 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Kebutuhan Butir Pertanyaan Nomor 3 Angket 

Kebutuhan Guru 

No Aspek Pilihan Jawaban Guru (%) 

3 Elemen media E-

Learning yang 

perlu ditampilkan 

SK dan KD 3 75 

Bahan Bacaan 4 100 

Tata Bahasa 3 75 

Evaluasi/media E-

Learning play 
3 75 

Kosakata 3 75 

 

Pada pertanyaan ini responden bolah memilih lebih dari 2 pilihan 

jawaban. Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 4 guru 

yang menjadi responden, 3 atau 75% guru memilih SK dan KD perlu dijadikan 

sebagai elemen utama dalam media E-Learning. 4 atau 100% guru memilih bahan 

bacaan juga perlu perlu menjadi elemen media E-Learning ini. Selanjutnya 3 atau 

75% guru memilih tata bahasa juga perlu. Selanjutnya elemen media E-Learning 
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yaitu evaluasi 3 atau 75% guru juga memilihnya menjadi elemen media E-

Learning. Sedangkan 3 atau 75% guru memilih kosakata juga perlu menjadi 

elemen media E-Learning yang akan ditampilkan. Berdasarkan pernyataan 

tersebut kelima elemen tersebut memang perlu menjadi elemen utama media E-

Learning . Rancangan media E-Learning ini juga akan memuat kelima elemen 

yaitu SK dan KD, bahan bacaan, evaluasi, kosakata dan tata bahasa. 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Kebutuhan Butir Pertanyaan Nomor 4 Angket 

Kebutuhan Guru dan Siswa 

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

4 Tema dalam 

permainan  َ3.1 1 50 2 ةَ السَّاع 

َاملدرسةَ ا ْنِشط ِِتَِْفَْ 2 50 0 0 

 0 0 50 2 ا ْنِشط ِِتَِْفَْالب  ْيتَِ

 37.5 12 75 3 اهِلو اي ة

َامِلْهن ة 3 75 19 59.4 

 

Pada pertanyaan ini, responden dapat memilih lebih dari satu jawaban. 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 4 guru dan 32 

siswa yang menjadi responden, 2 atau 50% guru dan 1 atau 3.1% siswa memilih  

 المدرست اَْنِشَطتِْي فِيْ  sebagai tema media  E-Learning. 2 atau 50% guru memilih السَّاَعت

  sebagai tema media  E-Learning. Selanjutnya 2 atau 50% guru memilih  اَْنِشَطتِْي فِْي

 sebagai tema media  E-Learning. 3 atau 75% guru dan 12 atau 37.5% siswa البَْيتِ 

juga memilih َ َتالِهَواي  sebagai tema yang cocok dan ada 3 atau 75% guru dan 19 
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atau 59.4% siswa yang memilih tema الِمْهنَت sebagai tema yang paling cocok. 

Pemilihan tema untuk media  E-Learning disesuaikan dengan kurikulum yang 

berlaku sehingga media  E-Learning ini dapat bermanfaat untuk menunjang 

pembelajaran. 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Kebutuhan Butir Pertanyaan Nomor 5 Angket 

Kebutuhan Guru dan Siswa 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

5 Pengenalan mufrodat Sangat perlu 3 75 18 56.3 

Perlu 1 25 13 40.7 

Tidak perlu 0 0 1 3.1 

Kurang tahu 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 4 guru dan 

32 siswa yang menjadi responden, 3 atau 75% guru dan 18 atau 56.3% siswa 

menyatakan pengenalan mufrodat memang sangat perlu dalam media  E-Learning 

ini. 1 atau 25% guru dan 13 atau 40.7% siswa memilih perlu dan 1 atau 3.1% 

siswa lainnya menyatakan tidak perlu. Berdasarkan pernyataan tersebut 

pengenalan mufrodat diperlukan untuk menunjang pembelajaran. 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Kebutuhan Butir Pertanyaan Nomor 6 Angket 

Kebutuhan Guru 

No Aspek Pilihan Jawaban Guru (%) 

6 Penguatan materi tiap 

materi ajar 

Sangat Perlu 3 75 

Perlu 1 25 

Tidak Perlu 0 0 
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Kurang Tahu 0 0 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 4 guru 

yang menjadi responden, 3 atau 75% guru menyatakan penguatan materi sangat 

perlu dalam media  E-Learning ini. 1 atau 25% guru memilih perlu. Berdasarkan 

pernyataan tersebut penguatan materi diperlukan untuk menunjang pembelajaran. 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Kebutuhan Butir Pertanyaan Nomor 7 Angket 

Kebutuhan Guru dan Siswa 

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

7 Bahasa yang 

digunakan dalam 

tampilan media E-

Learning . 

Arab 1 25 0 0 

Inggris 0 0 0 0 

Indonesia 1 50 5 15.6 

Indonesia Arab 2 25 27 84.4 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 4 guru dan 

32 siswa yang menjadi responden, 1 atau 25% guru memilih bahasa Arab sebagai 

bahasa tampilan pada media  E-Learning. Sedangkan 1 atau 25% guru dan 5 atau 

15.6% siswa memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa tampilan. 2 atau 50% guru 

dan 27 atau 84.4% siswa memilih bahasa Arab-Indonesia sebagai bahasa pada 

tampilan media  E-Learning. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui 

bahwa mayoritas responden memilih bahasa Arab-Indonesia sebagai bahasa pada 

tampilan media  E-Learning.  

 

4.1.2 Aspek visual pada media 
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aspek visual media meliputi jenis warna, ilustrasi gambar kosakata, jenis 

gambar, dan resolusi media E-Learning . 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Kebutuhan Butir Pertanyaan Nomor 8 Angket 

Kebutuhan Guru dan Siswa 

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

8 Jenis warna  Komplementer 1 25 8 25 

Monokromatik 0 0 6 18.7 

Polikromatik 2 50 14 43.8 

Analogus 1 25 4 12.5 

Lainnya .. 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 4 guru dan 

32 siswa yang menjadi responden, 1 atau 25% guru dan 8 atau 25% siswa 

memilih warna komplementer sebagai warna desain media  E-Learning. 6 atau 

18.7% siswa memilih warna monokromatik dan 2 atau 50% guru dan 14 atau 

43.8% siswa memilih warna polikromatik. 1 atau 25% guru dan 4 atau 12.5% 

siswa memilih warna analogus sebagai warna desain media  E-Learning. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden memilih 

warna Polikromatik yaitu gabungan beberapa warna yang digradasikan sampai ke 

putih. 

Tabel 4.9 Hasil Analisis Kebutuhan Butir Pertanyaan Nomor 9 Angket 

Kebutuhan Guru dan Siswa 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

9 Ilustrasi gambar kosakata Sangat perlu 0 0 12 37.5 
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Perlu 4 100 17 53.1 

Tidak perlu 0 0 3 9.4 

Kurang tahu 0 0 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 4 guru dan 

32 siswa yang menjadi responden, 12 atau 37.5% siswa menyatakan bahwa 

ilustrasi gambar untuk kosakata memang sangat perlu dalam tampilan media  E-

Learning. 4 atau 100% guru dan 17 atau 53.1% siswa berpendapat bahwa ilustrasi 

gambar memang perlu. Sehingga dalam media  E-Learning ini akan disesuaikan 

ilustrasi gambar dengan makna kosakata yang ditampilkan. 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Kebutuhan Butir Pertanyaan Nomor 10 Angket 

Kebutuhan Guru dan Siswa 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

10 Jenis gambar Karikatur/kartun 3 75 17 53.1 

Manusia 0 0 4 12.5 

Objek 1 25 9 28.1 

Kurang tahu 0 0 2 6.3 

 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 4 guru 

dan 32 siswa yang menjadi responden, 3 atau 75% guru dan 17 atau 53.1% siswa 

memilih jenis gambar karikatur yang paling sesuai. 4 atau 12.5% siswa memilih 

gambar manusia. 1 atau 25% guru dan 9 atau 28.1% siswa memilih gambar objek. 

Dan 2 atau 6.3% siswa memilih kurang tahu. Dari pernyataan tersebut dapat 
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diketahui bahwa mayoritas responden memilih gambar karikatur untuk mewakili 

sebuah makna kosakata. 

 

Tabel 4.11 Hasil analisis kebutuhan butir pertanyaan nomor 11 angket 

kebutuhan guru 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) 

11 Resolusi media E-

Learning  

Tinggi 2 50 

Sedang 2 50 

Rendah 0 0 

Kurang tahu 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 4 guru 

yang menjadi responden, 2 atau 50% guru memilih jenis resolusi tinggi. 

Sedangkan 2 atau 50% guru lainnya memilih resolusi sedang. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, responden menginginkan resolusi tinggi untuk media  E-

Learning dengan harapan ketika diaplikasikan dengan proyektor dan LCD tidak 

akan pecah gambarnya karena resolusi yang tinggi. 

4.1.3 Aspek audio pada media 

Aspek audio pada media  E-Learning  terdiri dari dua komponen atau 

aspek yang meliputi ilustrasi audio dan jenis audio yang terdapat pada navigasi. 

Tabel 4.12 Hasil Analisis Kebutuhan Butir Pertanyaan Nomor 12 Angket 

Kebutuhan Guru dan Siswa 

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

12 Ilustrasi audio Sangat perlu 0 0 5 15.6 

Perlu 4 100 26 81.3 

Tidak perlu 0 0 1 3.1 

Kurang tahu 0 0 0 0 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 4 guru 

dan 32 siswa yang menjadi responden, 5 atau 15.6% siswa memilih ilistrasi audio 

sangat perlu dalam media  E-Learning. Sedangkan 4 atau 100% guru dan 26 atau 

81.3% siswa lainnya memilih perlu. 1 atau 3.1% siswa memilih tidak perlu 

menggunakan ilustrasi audio. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

menginginkan adanya ilustrasi audio sehingga rancangan media  E-Learning yang 

dibuat akan menjadikan ilistrasi audio sebagai salah satu unsur media  E-

Learning. 

Tabel 4.13 Hasil Analisis Kebutuhan Butir Pertanyaan Nomor 13 Angket 

Kebutuhan Guru dan Siswa 

No Aspek 
Pilihan 

Jawaban 
Guru (%) Siswa (%) 

13 Jenis audio Narasi 3 75 9 28.1 

Sound effect 1 25 5 15.6 

Back sound 0 0 15 46.9 

Kurang tahu 0 0 3 9.4 

 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat dideskripsikan bahwa dari 4 guru 

dan 32 siswa yang menjadi responden, 3 atau 75% guru dan 9 atau 28.1 siswa 

memilih narasi sebagai jenis audio yang paling sesuai. Sedangkan 1 atau 25% 
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guru dan 5 atau 15.6% siswa memilih sound effect. 15 atau 46.9% siswa lainnya 

memilih backsound sebagai audio yang paling sesuai. 3 atau 9.4% siswa memilih 

kurang tahu. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka audio yang paling cocok 

adalah narasi. 

 

4.2 Prototipe Media Media E-Learning Berbasis Aplikasi Lectora Inspire 

untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab  

Berdasarkan analisis angket kebutuhan guru dan siswa, pembuatan media 

E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire dibuat sesuai dengan acuan dan 

pertimbangan hasil analisis kebutuhan siswa dan guru tersebut. Meskipun dalam 

pembuatan media E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire ini banyak 

penyesuaian dengan beberapa pertimbangan, namun hasil analisis angket 

kebutuhan tetap dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan media E-Learning 

berbasis aplikasi Lectora Inspire dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa 

maupun guru. 

Desain media E-Learning dibuat dengan menggunakan aplikasi Lectora 

Inspire untuk membuat desain ilustrasi gambar, navigasi, layout, chapter, dan 

publishing. Pembuatan desain melalui dua tahap sebelum divalidasi oleh ahli 

desain komunikasi visualdan ahli materi. Desain pertama dibuat sebagai produk 

awal yang kemudian dikonsultasikan kepada pembimbing, ahli desain komunikasi 

visual , dan ahli materi. Setelah mendapat beberapa masukan, desain produk awal 

direvisi. Hasil revisi produk awal adalah desain produk kedua yang akan 

diserahkan kepada ahli desain komunikasi visual , ahli materi, dan guru bahasa 

Arab untuk divalidasi. 
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Sedangkan tema yang ada pada media E-Learning   ini disesuaikan 

dengan kurikulum MTs kelas VIII. Media E-Learning berbasis aplikasi Lectora 

Inspire ini terdiri dari tiga tema yaitu المهنت(profesi), الهوايت (hobi), ألنشطاة في البيت 

(aktifitas di  

rumah). Namun, desain produk yang akan diuji keefektivannya adalah tema  

 karena menyesuaikan dengan materi yang diajarkan di kelas pada (profesi)المهنت

saat uji efektivitas dilaksanakan. 

 

4.2.1 Desain Pertama Prototipe Media E-Learning Berbasis Aplikasi 

Lectora Inspire 

Tampilan menu awal media E-Learning terdiri dari (1) judul media, (2) 

menu “mulai” sebagai tombol yang berfungsi untuk memasuki media 

pembelajaran E-Learning, (3) menu petunjuk yang berisi keterangan tentang 

tombol navigasi dan fungsinya, (4) menu close yang berfungsi untuk keluar dari 

media E-Learning, 
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Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama Media E-Learning 

 

Tampilan media E-Learning jika memilih menu petunjuk maka akan 

keluar jendela petunjuk di tengah-tengah menu utama. Menu petunjuk berisi 

keterangan tentang tombol navigasi dan fungsinya, seperti tombol untuk 

memasuki materi ajar, SK dan KD, Media E-Learning , dan Evaluasi. 

 

Gambar 4.2 Tampilan Menu Petunjuk Media E-Learning 

Tampilan media E-Learning setelah masuk ke menu “mulai” berisi 

Standar Kompetensi yang di dalamnya juga terdapat berbagai macam tombol 

untuk memasuki berbagai macam isi yang ada dalam media E-Learning. 
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Gambar 4.3 Tampilan Menu Standar Kompetensi 

 

Tampilan menu materi ajar (icon buku) berupa rute belajar siswa. Rute 

belajar siswa terdapat tiga rute yang harus dilalui oleh siswa. Ketiga rute tersebut 

yaitu rute pertama berupa kosakata, rute kedua berupa bacaan, dan rute ketiga 

berupa tata bahasa. Jika ketiga rute belum terselesaikan dengan baik maka siswa 

tidak dapat memasuki materi uji (evaluasi). 
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Gambar 4.4 Tampilan Rute Belajar Siswa 

Tampilan rute belajar pertama yaitu kosakata terdapat pengantar 

pembelajaran berupa kata-kata motivasi sebelum siswa mempelajari materi yang 

ada di dalam pembelajaran.  

 

Gambar 4.5 Tampilan Pengantar Pembelajaran 

 

Tampilan menu setelah pengantar pembelajaran berupa materi kosakata. 

Materi kosakata terdapat sepuluh kosakata beserta gambar yang harus dihafalkan 

oleh siswa. 
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Gambar 4.6 Tampilan Menu Kosakata 

Tampilan menu kosakata setelah selesai dipelajari maka akan muncul 

penguatan materi. Penguatan materi ini untuk mengukur kemampuan siswa 

menangkap dan memahami materi kosakata dengan baik. 

 

Gambar 4.7 Tampilan Menu Penguatan Kosakata 

Tampilan yang ada pada menu bacaan terdapat beberapa komponen. 

Komponen tersebut meliputi teks bacaan, menu-menu utama, dan gambar ilustrasi 

tentang isi dari teks bacaan yang sedang dipelajari. 
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Gambar 4.8 Tampilan Menu Bacaan 

Tampilan menu bacaan setelah selesai dipelajari maka akan muncul 

penguatan materi bacaan. Penguatan materi ini untuk mengukur sejauh mana 

siswa menangkap dan memahami materi bacaan dengan baik. Jika siswa belum 

menguasai penguatan materi bacaan seluruhnya, siswa dapat mengulang kembali 

materi dengan tombol reset yang akan muncul otomatis. 
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Gambar 4.9 Tampilan Menu Penguatan Bacaan 

Menu Materi berisi penjelasan singkat mengenai Qowaid yang akan 

dipelajari siswa. Menu ini berisi tata bahasa tentang materi yang sedang dipelajari.  

 

Gambar 4.10 Tampilan Menu Tata Bahasa 

Tampilan menu evaluasi terdapat petunjuk sebelum siswa mengerjakan 

soal. Selain itu terdapat pula waktu atau durasi untuk mengerjakan semua soal. 

 



87 
 

 

Tampilan skor setelah menyelesaikan semua soal ada dua macam yaitu 

skor lulus dan skor tidak lulus. 

 

Langkah selanjutnya setelah desain pertama selesai dibuat adalah 

melakukan bimbingan dan konsultasi kepada dosen pembimbing, ahli desain, dan 

dosen bahasa Arab sebagai ahli materi mengenai penulisan dan tata bahasa yang 

benar. 

 

4.2.2 Desain Kedua Prototipe Media E-Learning Berbasis Aplikasi Lectora 

Inspire 

Desain awal media E-Learning yang dikonsultasikan kepada 

pembimbing, ahli desain komunikasi visual dan ahli materi selanjutnya direvisi 

sesuai dengan saran-saran yang sudah diberikan oleh para ahli. Berdasarkan saran-

saran tersebut, ada beberapa perbaikan baik dari dimensi visual, audio, maupun 

penulisan kalimat. 
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Secara keseluruhan media E-Learning sudah memiliki sistematika yang 

bagus, akan tetapi dari segi audio dan visual perlu dilakukan perbaikan. Salah satu 

saran yang diberikan oleh ahli desain komunikasi visual dan pembimbing bahwa 

media E-Learning seharusnya diberi audio yang banyak supaya membuat media 

E-Learning semakin menyenangkan. Audio bisa berupa instrumen, lagu, atau 

bacaan keras tentang materi kosakata dan bacaan.  

Dari segi visual, salah satu saran yang diberikan oleh ahli desain 

komunikasi visual dan pembimbing adalah untuk insert gambar harus di edit 

terlebih dahulu supaya gambar terlihat lebih jelas. 

Gambar di bawah ini adalah tampilan halaman utama setelah perbaikan 

desain tahap pertama.  

 

Gambar 4.9 Tampilan Desain Kedua Halaman Utama/Sampul Media E-

Learning 
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Pembimbing dan ahli desain komunikasi visual juga memberikan 

masukan bahwa perlu mengganti background petunjuk aplikasi sebelum pengguna 

media E-Learning. 

 

Gambar 4.10 Tampilan Desain Kedua Petunjuk Aplikasi Media E-Learning 

Tampilan halaman rute belajar mengalami perubahan dengan mengganti 

nama tiap level menjadi bahasa Arab.  
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Gambar 4.11 Tampilan Desain Kedua Rute Belajar   

Tampilan menu SK-KD setelah perbaikan desain.  

 

Gambar 4.12 Tampilan Desain Kedua Menu SK-KD 

Menu kosakata juga mengalami perubahan pada segi kosakata dengan 

menambah kata jamak. 
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Gambar 4.13 Tampilan Desain Kedua Menu Kosakata Media E-

Learning  

Tampilan bacaan juga terdapat perubahan karena ada beberapa kesalahan 

penulisan berbahasa Arab dan peletakan gambar ilustrasi. 

 

Gambar 4.14 Tampilan Desain Kedua Bacaan Berbahasa Arab 

Tampilan tata bahasa pada media E-Learning  diperbaiki karena terdapat 

kesalahan penulisan dan tanda baca. 
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Gambar 4.15 Tampilan Desain Kedua Menu Tata Bahasa Media E-

Learning 

 

Menu selanjutnya adalah menu evaluasi hanya sedikit mengalami 

perubahan pada icon menu. 

 

Gambar 4.16 Tampilan Desain Kedua Menu Evaluasi Media E-

Learning  

Gambar di bawah ini adalah tampilan desain evaluasi media E-Learning 

yang harus diselesaikan siswa. 
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Gambar 4.17 Tampilan Desain Evaluasi Media E-Learning 

Menu selanjutnya adalah menu Profil ayng berisi profil singkat peneliti 

sebagai pengembang media. 

 

Gambar 4.18 Tampilan Menu Profil Peneliti Media E-Learning 

 



94 
 

 

4.3 Validasi dan Saran Perbaikan terhadap Prototipe Media Pembelajaran E-

Learning Berbasis Aplikasi Lectora Inspire untuk Keterampilan Membaca 

Bahasa Arab  

Setelah menyusun prototipe media pembelajaran E-Learning berbasis 

aplikasi Lectora Inspire, langkah selanjutnya adalah melakukan validasi terhadap 

media pembelajaran E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire. Validasi 

dilakukan oleh dua ahli, yaitu ahli media yang merupakan seorang ahli desain 

komunikasi visual di SMK NU Ungaran dan ahli materi bahasa Arab yang 

meliputi dosen bahasa Arab Universitas Negeri Semarang dan dan 3 guru bahasa 

Arab MTs N 1 Semarang. Adapun kategori untuk penilaian prototipe media 

pembelajaran E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.18 Kategori Validasi Prototipe Media 

Skor Kategori 

4 sangat layak/sangat sesuai 

3 layak/sesuai 

2 tidak layak/tidak sesuai 

1 sangat tidak layak/ sangat tidak sesuai 

 
4.3.1 Validasi Ahli Desain Komunikasi Visual Terhadap Prototipe Media 

E-Learning Berbasis Aplikasi Lectora Inspire untuk Keterampilan 

Membaca Bahasa Arab  

Validasi dilakukan oleh Surya Alfata, seorang ahli desain komunikasi 

visual dari Universitas Negeri Semarang yang juga merupakan guru desain di 
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SMK NU Ungaran. Validasi ahli desain komunikasi visual meliputi beberapa 

aspek yaitu (1) aspek rekayasa perangkat lunak, (2) aspek kominikasi, (3) aspek 

audio, dan (4) aspek visual.  

 

4.3.1.1 Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Validasi media E-Learning salah satunya meliputi aspek rekayasa 

perangkat lunak, apakah dari segi rekayasa perangkat lunak sudah sesuai dan 

akurat, serta terpenuhinya bagian-bagian yang ada dalam sebuah media E-

Learnig, dan sebagainya. Hasil validasi dari seorang ahli desain komunikasi visual 

terhadap aspek rekayasa perangkat lunak dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.19 Validasi Ahli Desain Komunikasi Visual Terhadap Aspek 

Rekayasa Perangkat Lunak Media E-Learning 

Aspek Nilai Alasan 

Maintainable (dapat 

dipelihara/dikelola dengan 

mudah) 

4 

Aplikasi media E-Learning  sudah cukup mudah 

pemeliharaan dan pengelolaanya.  

Usability (mudah 

digunakan dan sederhana 

dalam pengoperasian) 4 

Penggunaan media E-Learning sangat mudah 

dimengerti oleh pengguna. Cara 

pengoperasiaannya pun disertai dengan petunjuk 

penggunaan yang sudah ada pada aplikasi media 

E-Learning. 

Kompabilitas (media 

pembelajaran dapat 

diinstalasi atau dijalankan 

di berbagai hardware atau 

4 

Rancangan aplikasi media E-Learning  ini sudah 

sangat bagus dengan tidak perlu menggunakan 

program khusus dalam menjalankannya 
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software yang ada)  

Kejelasan dan 

kelengkapan dokumentasi 

program media (petunjuk 

instalasi, trouble shooting 

dan desain program) 

3 

Petunjuk instalasi, trouble shooting dan desain 

program sudah cukup baik. 

Reusable (sebagian atau 

seluruh media 

pembelajaran dapat 

dimanfaatkan kembali  

3 

Media pembelajaran ini cukup reusable karena 

dalam aplikasi Lectora sudah memilik fungsi yang 

berguna untuk media pembelajaran. 

 

Dari tabel 4.19 di atas dapat disimpulkan bahwa aspek pemeliharaan 

(maintainable) sudah sesuai karena media media E-Learning  sangat mudah 

pemeliharaan dan pengeloaanya. Sedangkan dari aspek penggunaannya sudah 

memudahkan pengguna dengan adanya petunjuk. Aspek kompabilitas sangat 

sesuai karena rancangan aplikasi sudah sangat baik dan tidak perlu menggunakan 

program khusus dalam pengoperasiaannya. Selain itu, aspek kejelasan dan 

kelengkapan dokumentasi program media yang meliputi petunjuk instalasi, 

trouble shooting, dan desain program sudah sesuai. Media ini juga sudah reusable 

karena dapat digunakan kembali untuk media pembelajaran lain. 

Tabel 4.20 Persentase Validasi Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Skor Kategori Jumlah (%) Aspek/Indikator 

4 Sangat sesuai 3 60 a) Usability 

b) Kompabilitas 
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3 Sesuai 2 40 

a) Maintainable 

b) Kejelasan dan kelengkapan 

dokumentasi program media 

c) Reusable 

2 Tidak sesuai 0 0 - 

1 Sangat tidak sesuai 0 0 - 

 

Berdasarkan tabel 4.20 bahwa media E-Learning berbasis aplikasi 

Lectora Inspire pada aspek rekayasa perangkat lunak mendapatkan skor 4 atau 

kategori sangat sesuai adalah 3 indikator atau 60%. Sedangkan skor 3 adalah pada 

2 indikator atau 40%. Sehingga skor terbanyak adalah 3 (sangat sesuai) dan dapat 

disimpulkan bahwa media ini sudah sesuai pada aspek rekayasa perangkat lunak 

dengan persentase skor 3 adalah 60%. 

 

4.3.1.2 Aspek Komunikasi 

Aspek komunikasi yang harus ada pada sebuah media pembelajaran 

media E-Learning   meliputi aspek komunikatif, kreatif dalam ide dan penuangan 

gagasan, sederhana dan memikat, interaktivitas, dan pemebrian motivasi belajar. 

 

Tabel 4.21 Validasi Ahli Media Berbasis Rekayasa Perangkat Lunak 

Terhadap Aspek Komunikasi Media E-Learning 

Aspek Nilai Alasan 

Komunikatif (sesuai 

dengan pesan dan dapat 

diterima dengan 

4 

Interaksi antara media dan siswa sudah sangat 

baik baik. 
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keinginan sasaran) 

Kreatif dalam ide dan 

penuangan gagasan 
3 

Ide dan gagasan sudah cukup menarik dan 

sesuai dengan karakteristik siswa 

Sederhana dan memikat 

3 

Media E-Learning dibuat sesederhana mungkin 

tetapi memikat dan dapat menarik perhatian 

siswa 

Interaktivitas 4 Interaktivitas dalam media E-Learning  ini 

sudah sangat baik 

Pemberian motivasi 

belajar 

4 Pemberian motivasi belajar sudah baik karena 

sebelum siswa mempelajari materi terdapat 

pengantar pembelajaran yang berupa motivasi 

dan di akhir setelah evaluasi terdapat menu 

untuk melihat nilai yang di dalamnya terdapat 

motivasi dan pujian jika memenuhi standar 

nilai. 

 

Berdasarkan tabel 4.21 di atas dapat diketahui bahwa dalam aspek 

komunikatif dan interaktivitas sudah sangat sesuai. Selain itu, pada aspek 

kreatifitas ide dan penuangan gagasan dan kesederhanaan media E-Learning 

sudah sesuai karena media E-Learning terlihat sederhana namun tetap memikat 

dan dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Pada aspek 

pemberian motivasi belajar sudah baik karena sebelum siswa mempelajari materi 

terdapat pengantar pembelajaran yang berupa motivasi dan di akhir setelah 

evaluasi terdapat menu untuk melihat nilai yang di dalamnya terdapat motivasi 

dan pujian jika memenuhi standar nilai. 
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Tabel 4.22 Persentase Validasi Aspek Komunikasi 

Skor Kategori Jumlah 
Persentase 

(%) 
Aspek/Indikator 

4 Sangat sesuai 
3 60 c) Komunikatif 

d) Interaktivitas 

3 Sesuai 2 40 

d) Kreatif dalam ide dan penuangan 

gagasan Kejelasan dan 

kelengkapan dokumentasi program 

media 

e) Sederhana dan memikat 

2 Tidak sesuai 0 0 a) Pemberian motivasi belajar 

1 
Sangat tidak 

sesuai 
0 0 - 

 

Berdasarkan tabel 4.22 bahwa media E-Learning pada aspek komunikasi 

mendapatkan skor 4 atau kategori sangat sesuai adalah 3 indikator atau 60% dan 

skor 3 adalah pada 2 indikator atau 40%. Sehingga skor 4 (sangat sesuai) adalah 

skor terbanyak dan dapat disimpulkan bahwa media ini sudah sangat sesuai pada 

aspek komunikasi dengan perolehan skor 4 sebanyak 60%. 

 

4.3.1.3 Aspek Audio 

Aspek penilaian audio meliputi narasi, sound effect, dan backsound 

music. Berikut adalah validasi ahli terhadap aspek audio. 

Tabel 4.23 Validasi Ahli Media Berbasis Rekayasa Perangkat Lunak 

Terhadap Aspek Audio Media E-Learning   
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Aspek Nilai Alasan 

Narasi 3 Narasi sudah cukup baik 

Sound effect 3 Sound effect pada setiap navigasi sudah cukup menarik 

Backsound music 3 Backgroundmusic pada media E-Learning cukup baik 

 

Berdasarkan tabel 4.23 di atas ahli desain komunikasi visual menyatakan 

bahwa narasi, sound effect, dan backsound music sudah baik dan sesuai. Penataan 

ketiga aspek tersebut sudah sesuai. 

 

 

Tabel 4.24 Persentase Validasi Aspek Audio 

Skor kategori Jumlah 
Persentase 

(%) 
Aspek/Indikator 

4 
Sangat 

sesuai 
0 0 - 

3 Sesuai 3 100 

a) Narasi 

b) Sound effect 

c) Backsound music 

2 Tidak sesuai 0 0 - 

1 
Sangat tidak 

sesuai 
0 0 - 

 

Berdasarkan tabel 4.24 bahwa media E-Learning berbasis aplikasi 

Lectora Inspire pada audio mendapatkan skor 3 pada 3 indikator atau 100%. 
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Sehingga skor terbanyak adalah 3 (sesuai) dan dapat disimpulkan bahwa media ini 

sudah sesuai pada aspek audio dengan Persentase skor 3 adalah 100%. 

 

4.3.1.4 Aspek Visual 

Aspek visual meliputi Layout design, tipografi (pemilihan huruf), 

komposisi warna, gambar ilustrasi, media bergerak animasi, navigasi dan 

sistematika media E-Learning . 

 

 

Tabel 4.25 Validasi Ahli Media Berbasis Rekayasa Perangkat Lunak 

Terhadap Aspek Visual Media E-Learning   

Aspek Nilai Alasan 

Layout design 3 Layout design sudah baik 

Tipografi 
3 

Penggunaan 2 tipe huruf sudah baik dan tidak 

mengurangi keindahan desain media. 

Komposisi warna 

3 

Komposisi warna analogus dalam media E-

Learning  ini sudah cukup baik, dan tidak 

membosankan 

Gambar ilustrasi 

3 

Gambar ilustrasi untuk mempresentasikan 

kosakata pada media E-Learning  ini sudah 

cukup baik 

Media bergerak 3 Animasi dalam media E-Learning  ini sudah 
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animasi cukup baik dan menarik 

Navigasi pada 

setiap layer/scene 4 

Navigasi dan coding pada setiap scene disusun 

dengan sangat baik sehingga menambah 

estetika media E-Learning 

Sistematika media 

E-Learning  4 

Media E-Learning  sudah sistematis  

 

Berdasarkan tabel 4.25 di atas, dapat diketahui bahwa prototipe media E-

Learning pada aspek layout design, tipografi, komposisi warna, gamabr ilustrasi 

dan media bergerak animasi sudah sesuai. Ahli desain komunikasi visual 

menyatakan bahwa desain media E-Learning  menarik, tidak membosankan, dan 

konsisten dalam penempatan ikon-ikon pada media E-Learning . Pemilihan tipe 

huruf yang hanya menggunakan dua tipe yaitu Segoe Print dan Traditional Arabic 

memberikan kesan harmonis dan estetis. 

Komposisi warna analogus juga cocok digunakan untuk media 

pembelajaran kelas VIII MTs karena tidak terlalau mencolok, namun tetap 

menarik. Selain itu pada aspek gambar ilustrasi dan animasi juga sudah dirancang 

dengan baik dan dapat mempresentasikan makna yang dimaksud. Sedangkan pada 

aspek navigasi scene dan sistematika media E-Learning  sangat sesuai pemilihan 

desainnya. Navigasi dibuat dengan coding yang baik dan teratur sehingga secara 

keseluruhan menyajikan media E-Learning yang sistematis. 

Tabel 4.26 Persentase validasi aspek visual 

Skor Kategori Jumlah Persentase Aspek/Indikator 
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(%) 

4 
Sangat 

sesuai 
2 28.57 

a) Navigasi pada setiap 

layer/scene 

b) Sistematika media E-

Learning  

3 Sesuai 5 71.43 

a) Layout design 

b) Tipografi 

c) Komposisi warna 

d) Gambar ilustrasi 

e) Media bergerak animasi 

 

2 Tidak sesuai 0 0 - 

1 
Sangat tidak 

sesuai 
0 0 - 

 

Berdasarkan tabel 4.26 bahwa media E-Learning pada aspek visual 

mendapatkan skor 4 atau kategori sangat sesuai adalah 2 indikator atau 28.57%. 

Sedangkan skor 3 adalah pada 5 indikator atau 71.43%. Sehingga skor terbanyak 

adalah 3 (sesuai) dan dapat disimpulkan bahwa media ini sudah sesuai pada aspek 

visual. Disimpulkan bahwa mayoritas penilaian yang diberikan oleh ahli desain 

komunikasi visual pada aspek visual adalah skor 3 atau sesuai/layak dengan 

Persentase 71.43%. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa media E-Learning  dapat 

dinyatakan sesuai pada aspek rekayasa perangkat lunak dengan Persentase skor 3 

(sesuai/layak) adalah 60%, aspek komunikasi dinyatakan sangat sesuai dengan 

Persentase skor 4 (sangat sesuai/sangat layak) adalah 60%. Selain itu aspek audio 

juga dinyatakan sesuai dengan Persentase skor 3 (sesuai/layak) adalah 100%, serta 
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aspek visual juga dinyatakan sesuai dengan Persentase skor 3 (sesuai/layak) 

adalah 71.43%. 

 

4.3.2 Validasi Ahli Materi dan Guru Bahasa Arab Terhadap Prototipe 

Media E-Learning Berbasis Aplikasi Lectora Inspire Untuk 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab  

Validasi dilakukan oleh ahli materi bahasa Arab yang meliputi 1 dosen 

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

dan 3 guru bahasa Arab, dari MTs N 1 Semarang yaitu Bapak Sofwan, Bapak 

Abdul Wahab, dan Bapak Maftuh Abdul Aziz. 

Validasi oleh ahli materi dan guru bahasa Arab meliputi beberapa aspek 

yaitu (1) aspek kelayakan isi, (2) aspek kelayakan penyajian, (3) aspek 

kontekstual, dan (4) aspek kelayakan bahasa. 

 

4.3.2.1 Aspek Kelayakan Isi 

Validasi aspek kelayakan isi menjadi salah satu aspek yang perlu 

diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran media E-Learning. Hasil 

penilaian media pembelajaran E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire pada 

aspek kelayakan isi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.27  Validasi Ahli Materi dan Guru Bahasa Arab Terhadap 

Aspek Kelayakan Isi Media E-Learning   

Indikator Butir Penilaian 

Nilai 

Ahli 

Materi 

Guru 

A 

Guru 

B 

Guru 

C 
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Kesesuaian 

Materi 

dengan SK 

dan KD  

Kelengkapan materi 4 4 4 3 

Keluasan materi 4 4 3 4 

Kedalaman materi 4 4 3 3 

Keakuratan 

materi 

Keakuratan konsep 

dan definisi 
4 3 4 4 

Keakuratan data  4 3 4 4 

Keakuratan contoh 4 3 3 4 

Keakuratan gambar  4 4 3 4 

Keakuratan istilah-

istilah 
4 3 3 4 

Keakuratan simbol 

dan ikon 
4 2 3 4 

Indikator Butir Penilaian 

Nilai 

Ahli 

Materi 

Guru 

A 

Guru 

B 

Guru 

C 

Kemutakhiran 

materi 

Kesesuaian materi 

dengan 

perkembangan 

pelajaran bahasa  

4 4 4 4 

Contoh dan kasus 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

4 3 3 4 

Gambar dan ilustrasi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

4 3 3 4 

Menggunakan 

contoh kasus yang 

terdapat dalam 

kehidupan sehari-

hari 

4 3 3 4 
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Mendorong 

keingintahuan 

Mendorong rasa 

ingin tahu 4 3 3 4 

Menciptakan 

kemampuan 

bertanya 

4 3 3 4 

 

Berdasarkan tabel 4.27 di atas menurut validasi para ahli materi pada 

aspek kelengkapan, keabsahan, dan kedalaman materi sudah sesuai karena materi 

sudah sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang berlaku. 

Sedangkan pada keakuratan symbol dan ikon masih kurang sesuai dan perlu 

adanya perbaikan. Namun, pada aspek data, contoh, istilah, gambar dan ilustrasi 

sudah akurat dan sesuai dengan pembelajaran bahasa Arab. Selain itu pada aspek 

kesesuaian materi, contoh, dan ilustrasi dengan perkembangan bahasa Arab sudah 

sesuai dengan kehidupan siswa sehari-sehari.  

Tabel 4.28 Persentase Validasi Aspek Kelayakan Isi 

Indikator 

Jumlah skor 

Jumlah 

jawaban 

4 

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2 

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Kesesuaian Materi dengan 

SK dan KD  

8 

(66,67%) 

4 

(33,33%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
12 

Keakuratan materi 
14  

(77,78%) 

3  

(16,67%) 

1  

(5,55%) 

0  

(0%) 
18 

Kemutakhiran materi 
10  

(71,42%) 

4  

(28,58%) 

0 

 (0%) 

0  

(0%) 
14 
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Mendorong keingintahuan 
4  

(50%) 

4  

(50%) 

0 

 (0%) 

0 

 (0%) 
8 

Jumlah 
36 

(69,23%) 

15 

(28,84%) 

1 

(1,93%) 

0  

(0%) 
52 

 

Berdasarkan tabel 4.28 bahwa media E-Learning pada aspek kelayakan 

isi, penilaian kesesuaian materi adalah 8 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 

66.67% dari 12 jumlah jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 

(sesuai) adalah 4 jawaban atau 33.33%. Penilaian keakuratan materi adalah 14 

jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 77.78% dari 18 jumlah jawaban ahli 

materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 3 jawaban atau 16.67% 

dan skor 2 (tidak sesuai) adalah 1 jawaban atau 5.55%. Penilaian kemutakhiran 

materi adalah 10 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 71.42% dari 14 jumlah 

jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 4 jawaban 

atau 28.58%. Penilaian indikator mendorong keingintahuan adalah 4 jawaban 

untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 50% dari 8 jumlah jawaban ahli materi dan guru. 

Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 4 jawaban atau 50%. Dapat disimpulkan 

bahwa pada aspek kelayakan isi media E-Learning mayoritas mendapatkan skor 4 

atau kategori sangat sesuai dengan Persentase 69.23% dari 52 jawaban ahli materi 

dan guru. 

Saran-saran yang diberikan oleh ahli materi untuk perbaikan media 

adalah (a) media dilengkapi dengan audio, baik berupa instrument maupun 

membaca keras koskata dan bacaan (b) lebih memperhatikan aspek gramatika, (c) 

secara keseluruhan sudah bagus tetapi tetap harus dikembangkan. 
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4.3.2.2 Aspek Kelayakan Penyajian 

pada aspek kelayakan penyajian, validasi meliputi beberapa hal seperti 

konsistensi sistematika sajian, keruntutan konsep, contoh-contoh soal dalam setiap 

kegiatan belajar, pengantar, keterlibatan siswa, ketertautan antar kegiatan belajar, 

dan keutuhan makna dalam kegiatan belajar. 

 

 

 

Tabel 4.29 Validasi Ahli Materi dan Guru Bahasa Arab Terhadap 

Aspek Kelayakan Penyajian Media E-Learning  

Indikator Butir Penilaian 

Nilai 

Ahli 

Mater

i 

Guru 

A 

Guru 

B 

Guru 

C 

Teknik 

penyajian 

Konsistensi 

sistematika sajian  
4 3 4 4 

Keruntutan konsep 4 4 4 3 

Pendukung 

penyajian 

Contoh-contoh soal 

dalam setiap 

kegiatan belajar 

 

4 4 3 4 

Pengantar 4 4 4 4 
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Penyajian 

pembelajaran 

Keterlibatan siswa 
4 4 4 4 

Koherensi 

dan 

keruntutan 

alur piker 

Ketertautan antar 

kegiatan belajar/sub 

kegiatan belajar 
4 4 4 4 

Keutuhan makna 4 4 4 4 

 

Berdasarkan tabel 4.29 di atas para ahli materi memberikan penilaian 

bahwa pada aspek kelayakan penyajian untuk konsistensi sistematika sajian dan 

keruntutan konsep sudah sangat sesuai. Contoh-contoh soal dalam setiap kegiatan 

belajar juga sudah sesuai. Selain itu pengantar media di awal tampilan media E-

Learning mudah dipahami sehingga tidak membingungkan bagi penggunanya. 

Keterlibatan siswa dalam penggunaan media ini juga sangat tinggi dan dapat 

menjadikan siswa senang. 

Tabel 4.30 Persentase Validasi Aspek Kelayakan Penyajian 

Indikator 

Jumlah skor 

Jumlah 

jawaban 

4 

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2 

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Teknik penyajian 

6  

(75%) 

2  

(25%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

8 

Pendukung penyajian 

7  

(87,5%) 

1  

(12,5%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

8 
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Penyajian pembelajaran 

4  

(100%) 

0 

(0%) 

0 

 (0%) 

0  

(0%) 

4 

Koherensi dan keruntutan 

alur pikir 

8  

(100%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

0 

 (0%) 

8 

Jumlah 
25 

(89,28%) 

3 

(10,72%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

28 

 

Berdasarkan tabel 4.30 bahwa media E-Learning berbasis aplikasi 

Lectora Inspire pada aspek kelayakan penyajian, validasi teknik penyajian adalah 

6 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 75% dari 8 jumlah jawaban ahli 

materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 2 jawaban atau 25%. 

Validasi pendukung penyajian adalah 7 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 

87,5% dari 8 jumlah jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 

(sesuai) adalah 1 jawaban atau 12,5%. Validasi penyajian pembelajaran adalah 4 

jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 100% dari 4 jumlah jawaban ahli materi 

dan guru. Validasi koherensi dan keruntutan alur pikir adalah 8 jawaban untuk 

skor 4 (sangat sesuai) atau 100% dari 8 jumlah jawaban ahli materi dan guru. 

Dapat disimpulkan bahwa pada aspek kelayakan penyajian media E-Learning 

berbasis aplikasi Lectora Inspire mayoritas mendapatkan skor 4 atau kategori 

sangat sesuai dengan Persentase 89.28% dari  jawaban ahli materi dan guru. 

Para ahli materi juga memberikan masukan seperti (a) lebih memperkuat 

aspek gramatikal, (b) lebih menambahkan contoh-contoh materi (c) lebih 

memperhatikan sistematika penyajian. 
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4.3.2.3 Aspek Penilaian Konstekstual 

Pada aspek penilaian kontekstual, ahli materi memberikan validasi 

terhadap keterkaitan antara materi yang dijarkan dengan situasi dunia nyata siswa, 

kemampuan mendorong yang mebuat siswa dapat menerapkan pengetahuan yang 

dimiliki pada kehidupan sehari-hari, dan komponen kontekstual yang sesuai 

dengan media ini yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya dan permodelan. 

Lebih lengkapnya penilaian dari ahli materi dipaparkan dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 4.31  Validasi Ahli Materi dan Guru Bahasa Arab Terhadap 

Aspek Kelayakan Isi Media E-Learning   

Indikator Butir Penilaian 

Nilai 

Ahli 

Materi 

Guru 

A 

Guru 

B 

Guru 

C 

Hakikat 

kontekstual 

Keterkaitan 

antara materi 

yang diajarkan 

dengan situasi 

dunia nyata 

siswa 

4 4 3 4 

Kemampuan 

mendorong 

siswa membuat 

hubungan antara 

pengetahuan 

yang dimiliki 

siswa dengan 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

4 

 

3 

 

3 

 

4 
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Komponen 

konstekstual 

Konstruktivisme 

(Constructivism) 
4 3 3 4 

Menemukan 

(Inquiry) 
4 3 4 4 

Bertanya 

(Questioning) 
4 3 3 4 

Pemodelan 

(Modelling) 
4 3 4 4 

 

Berdasarkan tabel 4.31 di atas para ahli materi memberikan penilaian 

bahwa keterkaitan antara materi yang dijarkan dengan situasi dunia nyata sangat 

sesuai. Selain itu media ini juga dapat mendorong siswa menerapkan pengetahuan 

yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada aspek komponen 

kontekstual yang meliputi konstruktivisme dan menemukan (inkuiri) sudah baik 

dan sesuai karena materi dapat mendorong siswa untuk membangun pengetahuan, 

menemukan permasalahan dan menanyakan permasalahan solusi tersebut menjadi 

pengalaman siswa yang berharga. Sedangkan pada permodelan sudah sangat baik 

karena terdapat gambar untuk menggambarkan sebuah kosakata atau bacaan. 

Tabel 4.32 Persentase Validasi Aspek Kontekstual 

Indikator 

Jumlah skor 

Jumlah 

jawaban 

4 

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2 

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Hakikat kontekstual 

5  

(62,5%) 

3 

(37,5%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
8 

Komponen konstekstual 
10  

(62.5%) 

6  

(37,5%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
16 
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Jumlah 
15  

(62,5%) 

9 

(37,5%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
24 

 

Berdasarkan tabel 4.32 bahwa media E-Learning berbasis aplikasi 

Lectora Inspire pada aspek kelayakan bahasa, validasi indikator hakikat 

kontekstual adalah 5 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 62.5% dari 8 

jumlah jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 3 

jawaban atau 37.5%. Validasi komponen kontekstual adalah 10 jawaban untuk 

skor 4 (sangat sesuai) atau 62.5% dari 16 jumlah jawaban ahli materi dan guru. 

Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 6 jawaban atau 37.5%. Dapat disimpulkan 

bahwa pada aspek kontekstual media E-Learning mayoritas mendapatkan skor 4 

atau kategori sangat sesuai dengan Persentase 62.5% dari 24 jawaban ahli materi 

dan guru. 

Ahli materi juga memberikan saran untuk perbaikan media E-Learning 

dengan menambah kosakata dan contoh soal untuk memperluas dan lebih 

mengembangkan aspek kontekstual. 

 

4.3.2.4 Aspek Kelayakan Bahasa 

Aspek kelayakan bahasa meliputi ketepatan struktur kaliamt, keefektivan 

kalimat, kebakuan istilah, pemahaman terhadap pesan atau informasi, kemampuan 

memotivasi siswa, kemampuan mendoorng berpikir kritis, kesesuaian dengan 

perkembangan intelektual siswa, kesesuaian dengan tingkat perkembangan 

emosional siswa, ketepatan tata bahasa, dan konsistensi penggunaan istilah. Tabel 

di bawah ini memaparkann penilaian ahli dalam aspek kelayakan bahasa. 
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Tabel 4.33  Validasi Ahli Materi dan Guru Bahasa Arab Terhadap 

Aspek Kelayakan Bahasa Media E-Learning   

Indikator 
Butir 

Penilaian 

Nilai 

Ahli 

Materi 

Guru 

A 

Guru 

B 

Guru 

C 

Lugas Ketepatan 

struktur 

kalimat 

4 4 4 3 

Keefektifan 

kalimat 
4 4 4 4 

Kebakuan 

istilah 
4 4 4 4 

Indikator 
Butir 

Penilaian 

Nilai 

Ahli 

Materi 

Guru 

A 

Guru 

B 

Guru 

C 

Komunikatif Pemahaman 

terhadap 

pesan atau 

informasi 

4 4 3 4 

Dialogis dan 

interaktif 

Kemampuan 

memotivasi 

siswa 

4 4 3 4 

Kemampuan 

mendorong 

berfikir kritis 

4 3 3 3 
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Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

siswa 

Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

intelektual 

siswa 

 

4 3 3 3 

Kesesuaian 

dengan tingkat 

perkembangan 

emosional 

siswa 

4 3 4 4 

Kesesuaian 

dengan kaidah  

Ketepatan tata 

bahasa 
4 4 4 4 

Penggunan 

istilah 

Konsistensi 

penggunaan 

istilah 

4 2 3 4 

Berdasarkan tabel 4.33 di atas ahli materi memberikan validasi pada 

ketepatan struktur kalimat, keefektivan kalimat, dan kebakuan istilah sangat sesuai 

namun masih ada kesalahan penulisan huruf pada beberapa kata berbahasa Arab. 

Pemahaman terhadap pesan atau informasi juga sudah baik dan sesuai sehingga 

memungkinkan siswa untuk memahami makna yang terkandung dalam materi 

pembelajaran pada media E-Learning.  

Aspek kesesuaian dengan perkembangan intelektual dan emosional siswa 

sangat baik karena media ini dibuat dengan memperhatikan dan menggunakan 

istilah-istilah yang juga disesuaikan dengan siswa. Ketepatan tata bahasa juga 

dinilai sudah tepat dan sesuai meskipun harus tetap diperhatikan. 

Tabel 4.34 Persentase Validasi Aspek Kelayakan Bahasa 

Indikator Jumlah skor Jumlah 
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4 

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2 

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

jawaban 

Lugas 

 

 

11 

(91,67%) 

1 

(8,33%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
12 

Komunikatif 
3 

(75%) 

1  

(25%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 
4 

Dialogis dan interaktif 
4  

(50%) 

4 

(50%) 

0 

 (0%) 

0  

(0%) 
8 

Kesesuaian dengan 

perkembangan siswa 

4  

(50%) 

4  

(50%) 

0 

 (0%) 

0 

 (0%) 
8 

Kesesuaian dengan 

kaidah bahasa 

4 

(100%) 

0  

(0%) 

0 

 (0%) 

0 

 (0%) 
4 

Penggunan istilah 
2 

(50%) 

1  

(25%) 

1  

(25%) 

0 

 (0%) 
4 

Jumlah 
28      

(70%) 

11 

(27,5%) 

1  

(2,5%) 

0    

(0%) 
40 

Berdasarkan tabel 4.34 bahwa media E-Learning berbasis aplikasi 

Lectora Inspire pada aspek kelayakan bahasa, validasi kelugasan bahasa adalah 11 

jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 91.67% dari 12 jumlah jawaban ahli 

materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 1 jawaban atau 8.33%. 

Validasi bahasa komunikatif adalah 3 jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 

75% dari 4 jumlah jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) 

adalah 1 jawaban atau 25%. Validasi bahasa dialogis dan interaktif adalah 4 

jawaban untuk skor 4 (sangat sesuai) atau 50% dari 8 jumlah jawaban ahli materi 

dan guru. Sedangkan untuk skor 3 (sesuai) adalah 4 jawaban atau 50%. Validasi 
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kesesuaian bahasa dengan perkembangan siswa adalah 4 jawaban untuk skor 4 

(sangat sesuai) atau 100% dari 4 jumlah jawaban ahli materi dan guru. Selain itu, 

penilaian ketepatan penggunaan istilah adalah 2 jawaban untuk skor 4 (sangat 

sesuai) atau 50% dari 4 jumlah jawaban ahli materi dan guru. Sedangkan untuk 

skor 3 (sesuai) adalah 1 jawaban atau 25% dan skor 2 (tidak sesuai) adalah 1 

jawaban atau 25%. Dapat disimpulkan bahwa pada aspek kelayakan bahasa media 

E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire mayoritas mendapatkan skor 4 atau 

kategori sangat sesuai dengan Persentase 70% dari 40 jawaban ahli materi dan 

guru. 

Para ahli materi juga memberikan saran yang membangun yaitu lebih 

memperhatikan penulisan kata sehingga tidak terjadi kesalahan terutama dalam 

pemberian harakat dan penulisan huruf. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil analisis penilaian ahli 

materi dan guru bahasa Arab bahwa media E-Learning berbasis aplikasi Lectora 

Inspire aspek kelayakan isi mayoritas mendapatkan skor 4 atau kategori sangat 

sesuai dengan Persentase 69.23%, aspek kelayakan penyajian mayoritas 

mendapatkan skor 4 atau kategori sangat sesuai dengan Persentase 89.28%, aspek 

kontekstual mayoritas mendapatkan skor 4 atau kategori sangat sesuai dengan 

Persentase 62.5%, dan aspek kelayakan bahasa mayoritas mendapatkan skor 4 

atau kategori sangat sesuai dengan Persentase 70%. 

 

4.3.3 Perbaikan Terhadap Prototipe Media E-Learning Berbasis Aplikasi 

Lectora Inspire Untuk  Keterampilan Membaca Bahasa Arab  
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Selain saran-saran yang sudah disebutkan pada setiap aspek sebelumnya, 

para ahli materi juga memberikan saran membangun secara umum untuk 

perbaikan media E-Learning   ini yaitu: (a) lebih teliti dalam penggunaan kosakata 

yang tepat, (b) perlu adanya pendahuluan sebelum halaman utama media E-

Learning , (c) akan lebih baik apabila halaman kover media E-Learning  

menggunakan bahasa Arab, (d) lebih diperinci dalam penjelasan materi 

pembelajaran, (e) lebih teliti lagi dalam setiap penulisan kalimat sehingga tidak 

terjadi kesalahan pada harakat, (f) petunjuk instalasi, pemeliharaan dan trouble 

shooting program aplikasi dapat dibuat dan diletakkan dalam file terpisah dari file 

aplikasi media E-Learning  , (g) penempatan menu-menu media E-Learning lebih 

diperhatikan, (h) adanya petunjuk permainan sebelum evaluasi dimulai, (i) lenih 

memperhatikan sistematika media E-Learning , dan (j) akan lebih baik lagi kalau 

media ini tidak hanya dapat digunakan untuk keterampilan membaca saja, namun 

juga dapat digunakan untuk keterampilan yang lain apabila ada pengembangan 

media lebih lanjut di kesempatan yang lain. 

 

 

 

4.3.3.1 Perbaikan pada tampilan halaman judul 

Halaman judul sebelum penilaian ahli didesain dengan menggunakan 

tampilan berbahasa Indonesia. 
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Gambar 4.19 Tampilan Halaman Utama Media E-Learning  

Sebelum Revisi 

 

Perbaikan halaman judul dikarenakan akan lebih baik apabila 

menggunakan judul berbahasa Arab. Sehingga perubahannya adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.20 Tampilan Halaman Utama Media E-Learning  Setelah 

Revisi 

4.3.3.2 Perbaikan Pada Tampilan Menu Utama 

Halaman menu utama menampilkan tampilan menu-menu SK dan KD, 

Kosakata, Bacaan, Materi, Evaluasi, dan Profil peneliti. 

 

Gambar 4.21 Tampilan Halaman Rute Belajar Media E-Learning Sebelum 

Revisi 

Halaman rute belajar juga terdapat perbaikan dengan melengkapi nama 

tiap rute dengan harakat.  
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Gambar 4.22 Tampilan Halaman Rute Belajar Media E-Learning  setelah 

revisi 

4.3.3.3 Perbaikan pada Sub Menu Pengantar Pembelajaran Media E-

Learning   

Halaman pengantar pembelajaran menampilkan kata-kata untuk 

memotivasi siswa dalam belajar. 
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Gambar 4.23 Tampilan Halaman Sub Menu Media E-Learning Sebelum 

Revisi 

 

Perbaikan tampilan pengantar pembelajaran media E-Learning 

dikarenakan penulisan teks berbahasa Arab masih kurang tepat. 

 

Gambar 4.24 Tampilan Pengantar Pembelajaran Media E-Learning Setelah 

Revisi 

4.3.3.4 Perbaikan pada Tampilan Bacaan 

Tampilan bacaan menampilkan bacaan sebagai stimulus materi 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum. 
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Gambar 4.25 Tampilan Halaman Bacaan Media E-Learning Sebelum Revisi 

Tampilan bacaan perlu diperbaiki karena peletakan posisi gambar 

ilustrasi bacaan kurang tepat. 

 

Gambar 4.26 Tampilan Halaman Bacaan Media E-Learning Setelah Revisi 

4.3.3.5 Perbaikan pada Penulisan Kosakata 

Halaman kosa kata diperbaiki karena kesalahan penulisan pada kosakata 

dan kosakata harus dilengkapi dengan bentuk jamak. 
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Gambar 4.27 Tampilan Halaman Kosakata Sebelum Revisi 

Kesalahan penulisan tersebut adalah penulisan kosakata yang seharusnya 

sesuai dengan gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.28 Tampilan Halaman Kosakata Setelah Revisi 

4.3.3.6 Perbaikan pada Tampilan Soal Evaluasi Media E-Learning 

   Tampilan soal evaluasi sebetulnya sudah cukup bagus, akan tetapi 

perluadanya nomor soal untuk mengetahui jumlah soal yang sedang dikerjakan. 
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Gambar 4.29 Tampilan Halaman Soal Sebelum Revisi 

 

Gambar 4.30 Tampilan Halaman Soal Setelah Revisi 

 

4.3.3.7 Perbaikan pada Tampilan Profil Pengembang Media E-Learning   

Tampilan halaman profil peneliti sebagai pengembang media E-Learning  

berisi tentang uraian singkat profil peneliti. 
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Gambar 4.30 Tampilan Halaman Profil Peneliti Sebelum Revisi 

Perbaikan pada tampilan halaman profil peneliti sebagai pengembang 

media E-Learning  adalah dengan menambahkan foto dentitas peneliti. 

 

Gambar 4.31 Tampilan Halaman Profil Peneliti Setelah Revisi 

4.4 Efektivitas Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Aplikasi Lectora 

Inspire untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab 
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Efektivitas media E-Learning berbasis aplikasi Lectora Inspire pada 

keterampilan membaca bahasa Arab terhadap siswa MTs N 1 Semarang kelas VIII 

A ini dikaitkan antara penggunaan produk lama dan produk baru. Hal ini 

dilakukan agar terlihat perbandingan antara penggunaan produk lama dan produk 

baru berdasarkan instrumen untuk mengukur efektivitas produk. 

Penilaian yang dilakukan terhadap siswa kelas VIII A MTs N 1 

Semarang dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pemberian dua macam soal. 

Soal pertama adalah berjumlah 15 soal dengan 3 tipe soal yaitu (1) pilihan ganda 

10 soal, (2) essay tentang bacaan sebanyak 3 soal, dan (3) menterjemahkan 

kalimat dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia sebanyak 2 soal. 

Soal yang diberikan untuk uji efektivitas produk adalah soal dengan tema 

 المهنت meskipun pada media yang dikembangkan ada 3 tema yaitu (profesi)المهنت

(profesi), الهوايت(hobi), dan األنشطت في البيت(aktifitas di rumah). Pemilihan tema 

 sebagai tema yang diuji cobakan karena disesuaikan dengan materi (profesi)المهنت

di kelas pada waktu penelitian untuk uji efektivitas produk media E-Learning. 

Soal ini diberikan setelah diajarkan dengan media lama dan kemudian diberikan 

lagi setelah diajarkan dengan media baru. 

Soal kedua adalah siswa diminta menilai kecepatan pemahaman terhadap 

pelajaran, kreativitas, dan hasil belajar sebelum diajarkan dengan media baru dan 

sesudah menggunakan media baru. Diberikannya dua macam soal dan 

dilakukannya observasi untuk menguatkan perhitungan antara efektivitas 

penggunaan media lama dengan media yang baru. 

 

4.4.1 Uji Validitas Instrumen 
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Soal tes berjumlah 15 butir soal yang diberikan kepada siswa dalam uji 

coba media diuji validitasnya terlebih dahulu untuk mengetahui apakah soal-soal 

tersebut sudah sesuai diberikan kepada siswa. Uji validitas digunakan untuk 

mengetahui kevalidan soal menggunakan validitas isi, yaitu menganalisis isi tes 

dan mencocokkannya dengan materi pelajaran yang diberikan sesuai dengan SK 

dan KD. Analisis validitas isi ini diisi oleh Zukhaira, S.S.,M.Pd. selaku dosen 

pembimbing I dalam penelitian ini. Analisis validitas isi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.35 Validitas Isi Soal Tes 

Kompetensi Dasar Indikator 
Kesesuaian 

soal 
Deskripsi soal 

1. Membaca  
(Memahami berbagai 

ragam teks tulis dalam 

bentuk gagasan atau 

dialog sederhana, baik 

fiksi dan non fiksi 

melalui kegiatan 

membaca, menganalisis, 

dan menemukan pokok 

pikiran tentang انمهىة 

 

1. Melafalkan/ mengualang 

kembali kata/kalimat yang 

telah didengar 

 

 

 

Pada lembar soal 

disediakan 10 soal 

berupa pilihan 

ganda yang harus 

dijawab. 

2. Mengidentifikasi makna-

makna/arti dari kata/kalimat 

yang didengar 
 

Pada lembar soal 

disediakan 3 soal 

essayberupa 

pertanyaan tentang 

bacaan yang telah 

didengar.  
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3. Menerjemahkan kalimat 

berbahasa Arab ke dalam 

bahasa Indonesia 

berstruktur فعم مضارع dan 

 (ان، نه، ل)

 

Pada lembar soal 

disediakan 2 kalimat 

berbahasa Arab 

yang harus 

diterjemahkan ke 

dalam bahasa 

Indonesia. 

 

Validitas isi untuk instrumen angket analisis kebutuhan media dengan 

mencocokkan antara teori media pembelajaran dan media E-Learning dan isi 

instrumen angket analisis kebutuhan media adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.36 Validitas Isi Instrumen Angket Analisis Kebutuhan 

Teori Kesesuaian 

Manfaat utama media pembelajaran oleh Daryanto (2011:4)  

Pengelompokkan media pembelajaran berdasarkan perkembangan 

teknologi oleh Arsyad (2010:29) 
 

 

Validitas isi untuk instrumen angket validasi desain dengan 

mencocokkan antara aspek penilaian dengan teori penilaian media pada aspek 

media berbasis komputer dan standar penilaian kelayakan pengembangan media 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 
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Tabel 4.37 Validitas Isi Instrumen Angket Validasi Desain 

Teori Kesesuaian 

Standar penilaian media pembelajaran berbasis komputer  pada 

aspek rekayasa perangkat lunak, komunikasi, audio, dan visual 

oleh Wahono (romisatriawahono.net) 

 

Standar Penilaian kelayakan media pembelajaran pada aspek 

kelayakan isi, kelayakan penyajian, kontekstual, dan kelayakan 

bahasa oleh BSNP Tahun 2006 

 

 

Validitas isi untuk instrumen angket observasi siswa dengan 

mencocokkan antara aspek penilaian dengan teori perbandingan efektivitas 

produk lama dan produk baru 

Tabel 4.38 Validitas Isi Instrumen Angket Observasi Siswa 

Teori Kesesuaian 

Perbandingan efektivitas produk lama dan produk baru pada 

aspek peningkatan kecepatan pemahaman siswa, kretifitas, dan 

hasil belajar siswa oleh Sugiyono (2014:328) 

 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Langkah selanjutnya setelah menganalisis validitas soal tes dengan 

validitas isi adalah menghitung reliabilitas soal tes. Data yang digunakan dalam 

penghitungan reliabilitas soal tes adalah data hasil pretest siswa. Pengukuran yang 

memiliki reliabilitas yang tinggi yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil 

ukur yang terpercaya. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk 
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mengetahui reliabilitas pada instrumen pretest dan posttest berbentuk uraian 

adalah teknik KR-20 untuk soal pilihan ganda 

 Rata-rata skor total 

 ̅ = 
   

 
 

            = 
  

  
 

            = 3.5 

 Varians total 

    = 
 [     ̅] 

   
 

    =  
     

    
 

     =  
     

  
 

     = 14.1 

  
     (

 

     
) ( 

         

  
)

 

         = ( 
  

      
)  (

            

    
) 

        = ( 
   

 
)  (

      

    
) 

       = 1.11 x 0.8834 

       = 0,981 
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Hasil penghitungan reliabilitas adalah 0,981. Berdasarkan pedoman 

interpretasi oleh Sugiyono (2013:231) maka interpretasinya adalah sangat kuat 

karena 0,981 > 0.800. 

penggunaan rumus Alpha Cronbach. Rumus tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

n     = Jumlah responden             = jumlah Varians butir 

X    = Nilai skor yang dipilih                      =  varians total 

K    = Jumlah butir pertanyaan               = koefisien reliabilitas instrumen 

Untuk dapat memberikan penafsiran tehadap uji realibilitas, maka 

peneliti menggunakan pedoman interpretasi sebagai berikut (Sugiyono 2013:231): 

0,00 – 0,199 = Sangat rendah 

0,20 – 0,399 = Rendah 

0,40 – 0,599 = Sedang 

0,60 – 0,799 = Kuat 

0,80 – 1,000 = Sangat kuat 

 

Untuk mencari varians soal adalah dengan rumus: 

     
   =  

     
   

     
 

 

 
 

 

 

 

𝑟    
𝑘

𝑘   
 *  

 ơ𝑏 

ơ𝑡 
+ 
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Tabel 4.39 Tabel Bantu penghitungan nilai varians per butir soal  

No 

Soal 
∑X

2
 (∑X)

2
 

     
 

 
      

   
     

 

 
 

     
   

     
 

 
 

 

XI 29241 1365 1124.654 240.3461538 9.24408284 

XII 38025 1837 1462.5 374.5 14.40384615 

XIII 23716 1066 912.1538 153.8461538 5.917159763 

XIV 34596 1612 1330.615 281.3846154 10.82248521 

XV 21316 1082 819.8462 262.1538462 10.08284024 

vaian total 50.4704142 

Tabel 4.39 adalah tabel bantu untuk penghitungan     . Apabila nilai 

jumlah varians butir (       sudah diketahui, maka berdasarkan tabel 4.40 

(terlampir) selanjutnya adalah menghitung nilai varians total (   ) dengan rumus: 

 

    
 =

     
  

     
 

 

 
 

=
      

      

  

  
 

=
            

  
 

=
      

  
= 113.18 

Selanjutnya adalah memasukkan nilai     
  ke dalam rumus berikut untuk 

mencari reliabilitas soal tes. 

   = (
 

   
) (1- 

  
 
 

 
 
 

)  

 = 
 

   
 (1- 

     

      
 )  

 = 
 

  
 (0,554) =1,25 x 0,554 = 0,693 
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Hasil penghitungan reliabilitas adalah 0,693. Berdasarkan pedoman 

interpretasi oleh Sugiyono (2013:231) maka interpretasinya adalah kuat karena 

0,693 < 0,799. 

 

4.4.3 Uji Efektivitas Produk Media E-Learning Berbasis Aplikasi Lectora 

Inspire Berdasarkan Hasil Tes Siswa 

Penilaian pertama melalui soal tes sejumlah 15 soal ditunjukkan pada 

tabel 4.42 (terlampir). setelah diajarkan dengan media lama, kemudian tabel 4.43 

(terlampir) menunjukkan hasil belajar siswa setelah diajarkan dengan 

menggunakan media baru. Hasil perbandingan antara produk lama dan produk 

baru yang ditunjukkan dari soal tes yang dikerjakan siswa terlihat pada tabel 4.44. 

Perbandingan produk media lama dengan media baru menurut Sugiyono 

(2014:419-420) dihitung dengan cara sebagai berikut: 

 

 Efektivitas (dalam %) = 
                                 

                                 
 x 100% 

Tabel 4.47 Perbandingan Produk Media Lama dan Produk Media 

Baru dengan Soal Tes 

Media lama Butir soal Media baru 

15,54 % 1 100 % 

3.85 % 2 100 % 

11.5 % 3 100 % 

3.85 % 4 100 % 
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23.1 % 5 38,5 % 

38.5 % 6 53,8 % 

15,4 % 7 88,5 % 

30,8 % 8 57,7 % 

3,85 % 9 96,2 % 

30,8 % 10 69,2 % 

41,1 % 11 89,9 % 

46,9 % 12 100 % 

37 % 13 82,2 % 

44,7 % 14 97,1 % 

35,1 % 15 100 % 

25,449 % Rata-rata 84,87 % 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa setelah diajarkan dengan 

menggunakan produk baru, efektivitas penggunaan produk baru jauh lebih tinggi 

dari produk lama. Rata-rata efektivitas produk lama hanya 25,45 % sedangkan 

efektivitas produk baru mencapai 84,87 %. 

Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru, perlu 

diuji secara statistik dengan t-test berkorelasi (related).  
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Tabel 4.49 Nilai Efektivitas Produk Lama dan Produk Baru dari Soal Tes 

No 

Responden 

X1 X2 X
2
 Y

2
 XY 

(X) (Y) 

1 33 88 1089 7744 2904 

2 30 88 900 7744 2640 

3 18 86 324 7396 1548 

4 39 88 1521 7744 3432 

5 38 100 1444 10000 3800 

6 40 84 1600 7056 3360 

7 42 98 1764 9604 4116 

8 24 92 576 8464 2208 

9 18 92 324 8464 1656 

10 39 86 1521 7396 3354 

11 20 92 400 8464 1840 

12 21 90 441 8100 1890 

13 26 90 676 8100 2340 

14 24 94 576 8836 2256 

15 35 94 1225 8836 3290 

16 40 92 1600 8464 3680 

17 45 90 2025 8100 4050 

18 46 88 2116 7744 4048 

19 47 96 2209 9216 4512 

20 37 98 1369 9604 3626 

21 42 90 1764 8100 3780 

22 49 88 2401 7744 4312 
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23 54 92 2916 8464 4968 

24 48 90 2304 8100 4320 

25 39 90 1521 8100 3510 

26 50 94 2500 8836 4700 

∑  944 2370 37106 216420 86140 

 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih 

dulu korelasi nilai efektivitas produk lama dan baru, serta untuk dapat menghitung 

t, terlebih dulu menghitung r dengan rumus berikut ini: 

r  = 
   

√          
 

 = 
     

√               
 

= 
      

√          
 

= 
     

        
 

= 0,961 

Dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : Efektivitas produk baru lebih rendah atau sama dengan produk lama 

Ha  : Efektivitas produk baru lebih tinggi dari produk lama 

Ho diterima : t hitung   t tabel 

Ha diterima : t hitung   t tabel 
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Pengujian dengan menggunakan t-test berkorelasi uji pihak kanan karena 

hipotesis alternatif (Ha) dinyatakan lebih baik dengan hasil hitung t positif 

sebagaimana berikut ini: 

t = √
        

       
  = √

               

             
 = √

               

             
 

= √
     

    
 = √       = 18,158 

Untuk membuat keputusan, apakah perbedaan signifikan atau tidak, 

maka t hitung tersebut perlu dibandingkan dengan harga t tabel. Bila harga t 

hitung jauh pada daerah penerimaan Ha, maka Ha yang menyatakan bahwa media 

baru lebih baik dari media lama diterima. Berdasarkan perhitungan ternyata t 

hitung 18,158 jatuh pada penerimaan Ha atau penolakan Ho, sedangkan t tabel 

dengan taraf signifikansi 5% dan derajat keabsahan dk = (N-2) yaitu 24 

menunjukkan nilai 1,711. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara efektivitas produk baru dan produk lama, di 

mana produk baru lebih efektif dari produk lama, diukur dari aspek hasil belajar 

siswa ketika mengerjakan soal tes. 
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Gambar 4.47 Daerah Penerimaan Ha Hasil Soal Tes Siswa 

Penilaian kedua melalui observasi penilaian dari siswa sebelum diajarkan 

dengan menggunakan media baru dan selah diajarkan dengan media baru, dinilai 

dari kecepatan pemahaman terhadap materi menlis bahasa Arab, kreativitas dan 

hasil belajar ditunjukkan pada tabel 4.45 (terlampir) dan tabel 4.46 (terlampir). 

Hasil perbandingan antara produk lama dengan produk baru yang ditunjukkan dari 

angket penilaian siswa terlihat pada tabel 4.47. 

 

4.4.4 Uji Efektivitas Produk Media E-Learning Berbasis Aplikasi Lectora 

Inspire Berdasarkan Hasil Observasi Siswa 

Perbandingan produk media lama dengan media baru menurut Sugiyono 

(2014:419-420) dihitung dengan cara sebagai berikut: 

 

Efektivitas (dalam %) = 
                                 

                                 
 x 100% 

 

18,158 
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Tabel 4.52 Perbandingan Produk Media Lama dan Produk Media 

Baru dengan Observasi oleh Siswa 

Media lama Butir soal 
Media 

baru 

64,42 % Peningkatan kecepatan pemahan siswa 80,76 % 

57,69 % Kreativitas siswa 79,80 % 

66,34 % Hasil belajar 87,5 % 

62,82 % Rata-rata 82,69 % 

 

Data penilaian dari 26 responden/siswa terhadap produk lama dan produk 

baru dengan menggunakan observasi penelitian ditunjukkan pada tabel 4.53 

berikut. Untuk menghitung rata-rata efektivitas produk lama dan produk baru 

pertama-tama harus ditentukan skor kriterium/ideal untuk masing-masing butir 

soal. 

Tabel 4.53 Sistem Perbandingan Produk Media Lama dan Produk 

Media Baru dengan Observasi oleh Siswa 

Produk lama Produk Baru 

Skor ideal : 4 x 3 x 26 = 312 

Keterangan: 

5   : skor jawaban tertinggi 

3   : butir instrumen 

26 : jumlah responden 

Skor ideal : 5 x 3 x 26 = 312 

Keterangan: 

5   : skor jawaban tertinggi 

3   : butir instrumen 

26 : jumlah responden 

Jumlah data dari produk lama : 196 Jumlah data dari produk baru : 258 

skor ideal setiap butir instrumen : skor ideal setiap butir instrumen : 
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4 x 26 = 104 4 x 26 = 104 

Rata-rata (jumlah / skor ideal) : 

196/312 x 100% = 62,82 % 

Rata-rata (jumlah / skor ideal) : 

258/312 x 100% = 82,69 % 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa setelah diajarkan dengan 

menggunakan produk baru, efektivitas penggunaan produk baru jauh lebih tinggi 

dari produk lama. Rata-rata efektivitas produk lama hanya 62,82 %sedangkan 

efektivitas produk baru mencapai 82,69 % 

Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru, perlu 

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

(2010:337) rumus yang digunakan adalah: 

 

    √
        

       
 

 

Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih 

dulu korelasi nilai efektivitas produk lama dan baru. 

Tabel 4.54 Nilai Efektivitas Produk Lama dan Produk Baru dilihat 

dari Observasi oleh Siswa 

No 

Responden 
X Y X

2
 Y

2
 XY 

1 8 9 64 81 72 

2 8 10 64 100 80 

3 7 10 49 100 70 

4 9 12 81 144 108 
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5 9 10 81 100 90 

6 7 10 49 100 70 

7 8 10 64 100 80 

8 9 9 81 81 81 

9 9 10 81 100 90 

10 8 10 64 100 80 

11 9 12 81 144 108 

12 7 9 49 81 63 

13 7 9 49 81 63 

14 6 10 36 100 60 

15 6 9 36 81 54 

16 8 10 64 100 80 

17 8 12 64 144 96 

18 4 9 16 81 36 

19 8 10 64 100 80 

20 9 11 81 121 99 

21 6 9 36 81 54 

22 8 10 64 100 80 

23 7 9 49 81 63 

24 8 11 64 121 88 

25 6 9 36 81 54 

26 7 9 49 81 63 

    196 258 1516 2584 1962 
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Untuk dapat menghitung t, terlebih dulu menghitung r dengan rumus berikut ini: 

r  = 
   

√          
 

 = 
    

√            
 

= 
    

√       
 

= 
    

      
 

= 0,9913 

Dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : Efektivitas produk baru lebih rendah atau sama dengan produk lama 

Ha  : Efektivitas produk baru lebih tinggi dari produk lama 

Ho diterima : t hitung   t tabel 

Ha diterima : t hitung   t tabel 

Pengujian dengan menggunakan t-test berkorelasi uji pihak kanan karena 

hipotesis alternatif (Ha) dinyatakan lebih baik dengan hasil hitung t positif 

sebagaimana berikut ini: 

 

t = √
        

       
  = √

                

              
 = √

              

            
 

= √
     

    
 = √       = 35,05 

Untuk membuat keputusan, apakah perbedaan signifikan atau tidak, 

maka t hitung tersebut perlu dibandingkan dengan harga t tabel. Bila harga t 
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hitung jauh pada daerah penerimaan Ha, maka Ha yang menyatakan bahwa media 

baru lebih baik dari media lama diterima. Berdasarkan perhitungan ternyata t 

hitung 35,05 jatuh pada penerimaan Ha atau penolakan Ho, sedangkan t tabel 

dengan taraf signifikansi 5% dan derajat keabsahan dk = (N-2) yaitu 24 

menunjukkan nilai 1,711. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara efektivitas produk baru dan produk lama, di 

mana produk baru lebih efektif dari produk lama, diukur dari observasi oleh 

siswa. 

 

Gambar 4.48 Daerah Penerimaan Ha dari Observasi Siswa 

Dengan terujinya produk baru media E-Learning berbasi Aplikasi Lectora 

Inspire, maka langkah-langkah pengujian produk untuk tahap terbatas ini 

dinyatakan selesai. Media E-Learning ini terdiri dari empat tema yaitu 

 Validasi ahli .(aktifitas di rumah)ألنشطاة في البيت dan ,(hobi) الهوايت ,(profesi)المهنت

rekayasa perangkat lunak dan ahli materi menyatakan bahwa media ini layak atau 

sesuai pada aspek rekayasa perangkat lunak, komunikasi, audio, visual, kelayakan 

35,95 
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isi, penyajian, kontekstual dan bahasa sehingga media ini dapat digunakan untuk 

pembelajaran membaca berbahasa Arab. 

Namun, desain produk yang akan diuji keefektivannya adalah tema 

 karena menyesuaikan dengan materi yang diajarkan di kelas pada (profesi)المهنت

saat uji efektivitas dilaksanakan. Hasil uji validitas isi menunjukkan kesesuaian 

dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang berlaku. Reliabilitas 

menunjukkan angka 0,981 dengan interpretasi sangat tinggi. Hasil uji efektivitas 

berdasarkan hasil tes siswa adalah 11,158 sedangkan efektivitas berdasarkan hasil 

observasi siswa adalah 35,05. Nilai t hitung tersebut lebih besar daripada t tabel 

(1,771) sehingga Ha yang menyatakan bahwa media E-Learning berbasis aplikasi 

Lectora Inspire lebih baik dari media lama diterima. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian Penelitian dan Pengembangan (R&D) berjudul 

Pengembangan Media E-Learning pada Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

untuk Siswa Kelas VIII MTs, dapat dikemukakan kesimpulan 1) Hasil analisis 

kebutuhan guru dan siswa terhadap media media E-Learning menujukkan hasil 

guru dan siswa menghendaki media E-Learning yang berisi enam komponen 

utama yaitu: SK dan KD, kosakata, bacaan, tata bahasa, dan evaluasi yang berisi 

permainan dan latihan soal. 2) Prototipe media E-Learning berupa software yang 

dapat dijalankan menggunakan komputer jenis apapun tanpa menggunakan 

koneksi internet. 3) Analisis penilaian ahli dan praktisi terhadap desain produk 

media E-Learning dapat ditarik kesimpulan bahwa media ini sesuai dan baik 

dalam aspek rekayasa perangkat lunak, komunikasi, audio, visual, kelayakan isi, 

kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, maupun kelayakan kontekstual. Saran dan 

masukan dari para ahli dan praktisi meliputi: (a) ketelitian dalam penggunaan 

kosakata yang tepat, dan penulisan kalimat sehingga tidak terjadi kesalahan pada 

harakat, (b) perlu adanya audio yang mendukung, seperti instrumen musik, lagu, 

atau audio tentang bacaan kosakata. 4) Hasil uji coba menyatakan bahwa hasil uji 

hipotesis diterima, dengan rincian hasil uji hipotesis pihak kanan yang dihasilkan 

dari nilai siswa mengerjakan soal tes menunjukkan t hitung 18,158 dan hasil 

penilaian siswa melalui angket menujukkan t hitung 35,05. Semuanya jatuh di 
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daerah penerimaan Ha, sehingga Ha diterima. Adapun t tabel 1,711 jatuh pada 

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

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Adanya pengembangan media yang serupa sehingga menambah pilihan 

media yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab yang 

menyenangkan dan efektif. Pengembangan media tidak hanya pada 

keterampilan membaca saja tetapi juga pada keterampilan menyimak,  

berbicara, dan menulis. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejauh ini baru sampai tahap 

pembuatan produk dan pengujiannya terhadap peningkatan keterampilan 

membaca. Sehingga, memungkinkan kepada pihak lain seperti 

mahasiswa/peneliti lain yang ingin melakukan penelitian tindak lanjut 

dengan kajian yang berbeda bisa menggunakan produk ini sebagai bahan 

penelitian. Penelitian yang bisa dilakukan misalnya meneliti keefektifan 

penggunaan media ini pada tiga keterampilan lainnya, atau menggunakan 

penelitian ini sebagai tinjauan pustaka untuk mengembangkan kajian lain 

yang berbeda. 

3. Guru-guru bahasa Arab berkenan memanfaatkan media ini sebagai media 

penunjang dan membentu proses pembelajaran baik di kelas maupun di 

sekolah dan sebagai rujukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih 

kreatif dan menyenangkan. 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana menurut Anda pembelajaran bahasa Arab yang terlaksana? 

2. Bagaimana dengan pembelajaran membaca bahasa Arab yang sudah 

berlagsung? 

3. Bagaimana tingkat motivasi dan daya tarik belajar siswa terhadap kemahiran 

membaca? 

4. Apakah menurut Anda siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab? 

5. Menurut anda, apa penyebab siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab? 

6. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Apakah dengan media 

pembelajaran yang beragam? 

7. Media apakah yang sering Anda gunakan dalam pembelajaran? 

8. Apakah menurut anda media itu efektif untuk meningkatkan pemahaman 

siswa dalam pembelajaran? 

9. Apakah Anda juga sering memanfaatkan fasilitas laboratorium sekolah untuk 

pembelajaran? 

10. Bagaimanakah pendapat anda dengan pemanfaatan teknologi komputer 

sebagai media pembelajaran? 

11. Apakah menurut anda siswa akan lebih senang jika pembelajaran 

memanfaatkan media, terutama teknologi komputer? 

12. Apakah menurut anda perlu dikembangkan media berbasis teknologi 

computer dalam keterampilan membaca bahasa Arab? 

13. Seperti yang Anda tahu, sekarang sudah sangat umum bagi siswa 

menghabiskan waktu luangnya di depan komputer. Apakah siswa sekolah ini 

juga tertarik dengan komputer maupun online seperti kebanyakan siswa lain? 

14. Menurut anda mungkinkah apabila dalam pembelajaran juga menggunakan 

media E-Learning sebagai media pembelajaran? 

15. Apabila memungkinkan, E-Learning yang online atau offline? 



 
 

 
 

Tabel 4.40 Tabel Bantu Menghitung Reliabilitas Soal Pilgan 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 Afela Hada Kusuma 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 8 4.5385 20.59763

2 Afika Firda amanda 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4

3 Andikla Taruna Putra 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 4 16

4 Anisa firawati 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 6 36

5 Arjuna Zaki putra 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4

6 Aulia Zidni A. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4

7 Azzahra Nugrahaini Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Daffa Afif Febriawan 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4 4 16

9 Diana Trihastuti 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 4

10 Fatchurrahman 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 4 16

11 Febyarina alifah 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 4 16

12 Fitrianingtyas 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 4 16

13 Laela Afifatunn Nisa 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 4 16

14 Lailatul fatimah 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4

15 Lolita Puspita Sari 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6 6 36

16 Marisya Maharani 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 4

17 Muhamad Nabil Ilyasa 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 4 16

18 Nanda Ardiya Yumna 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 4

19 Noviyanti Mughini P 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 4

20 Rafi Risalatul M 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 6 36

21 Rahmawatul fajariyani 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 16

22 Ramdan fitrisal R 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 4 16

23 Reyhan Chairul Alim 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 6 6 36

24 Shabrina salsabila 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4

25 Sidiq bagus s 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 4

26 Tasya Aryuning T 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4

8 0 6 2 12 20 8 16 2 16 90 352.5976

0.31 0 0.231 0.1 0.5 0.8 0.3 0.6 0.1 0.6

0.69 1 0.769 0.9 0.5 0.2 0.7 0.4 0.9 0.4

0.21 0 0.178 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 1.645

q

pq

(Xt-x) (Xt-x)2NO BUTIR SOAL
NAMANO

TOTAL 

SKOR

NP

p



 
 

 
 

Tabel 4.41 Tabel Bantu Menghitung Reliabilitas Soal Essay 

XI XII XIII XIV XV

1 Afela Hada Kusuma 2 8 5 8 2 25 4 64 25 64 4 625

2 Afika Firda amanda 8 8 2 8 2 28 64 64 4 64 4 784

3 Andikla Taruna Putra 2 4 2 4 2 14 4 16 4 16 4 196

4 Anisa firawati 2 8 5 8 10 33 4 64 25 64 100 1089

5 Arjuna Zaki putra 8 8 4 8 8 36 64 64 16 64 64 1296

6 Aulia Zidni A. 8 8 6 8 8 38 64 64 36 64 64 1444

7 Azzahra Nugrahaini Z 12 8 8 6 8 42 144 64 64 36 64 1764

8 Daffa Afif Febriawan 2 2 8 6 2 20 4 4 64 36 4 400

9 Diana Trihastuti 2 2 8 2 2 16 4 4 64 4 4 256

10 Fatchurrahman 10 8 5 2 10 35 100 64 25 4 100 1225

11 Febyarina alifah 8 2 2 2 2 16 64 4 4 4 4 256

12 Fitrianingtyas 2 6 5 2 2 17 4 36 25 4 4 289

13 Laela Afifatunn Nisa 8 8 2 2 2 22 64 64 4 4 4 484

14 Lailatul fatimah 2 2 8 8 2 22 4 4 64 64 4 484

15 Lolita Puspita Sari 8 6 5 8 2 29 64 36 25 64 4 841

16 Marisya Maharani 8 2 10 8 10 38 64 4 100 64 100 1444

17 Muhamad Nabil Ilyasa 8 16 5 8 4 41 64 256 25 64 16 1681

18 Nanda Ardiya Yumna 8 8 10 8 10 44 64 64 100 64 100 1936

19 Noviyanti Mughini P 8 8 5 16 8 45 64 64 25 256 64 2025

20 Rafi Risalatul M 8 5 5 8 5 31 64 25 25 64 25 961

21 Rahmawatul fajariyani 8 12 5 8 5 38 64 144 25 64 25 1444

22 Ramdan fitrisal R 5 12 8 12 8 45 25 144 64 144 64 2025

23 Reyhan Chairul Alim 10 8 10 12 8 48 100 64 100 144 64 2304

24 Shabrina salsabila 10 10 8 8 8 44 100 100 64 64 64 1936

25 Sidiq bagus s 6 10 5 8 8 37 36 100 25 64 64 1369

26 Tasya Aryuning T 8 16 8 8 8 48 64 256 64 64 64 2304

171 195 154 186 146 852 1365 1837 1066 1612 1082 30862

29241 38025 23716 34596 21316 725904 1863225 3374569 1136356 2598544 1170724 952463044

XNO NAMA
NO SOAL

Jumlah

(X1)
2

(X2)
2

(X3)
2

(X4)
2

(X5)
2

(X)
2



 
 

 
 

Tabel 4. 42 Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media Lama 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

1 Afela Hada Kusuma 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 8 5 8 2 33

2 Afika Firda amanda 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 8 2 8 2 30

3 Andikla Taruna Putra 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 4 2 4 2 18

4 Anisa firawati 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 8 5 8 10 39

5 Arjuna Zaki putra 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 8 4 8 8 38

6 Aulia Zidni A. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 8 6 8 8 40

7 Azzahra Nugrahaini Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 8 6 8 42

8 Daffa Afif Febriawan 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 8 6 2 24

9 Diana Trihastuti 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 8 2 2 18

10 Fatchurrahman 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 8 5 2 10 39

11 Febyarina alifah 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 8 2 2 2 2 20

12 Fitrianingtyas 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 6 5 2 2 21

13 Laela Afifatunn Nisa 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 8 8 2 2 2 26

14 Lailatul fatimah 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 8 8 2 24

15 Lolita Puspita Sari 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 8 6 5 8 2 35

16 Marisya Maharani 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 2 10 8 10 40

17 Muhamad Nabil Ilyasa 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 8 16 5 8 4 45

18 Nanda Ardiya Yumna 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 8 10 8 10 46

19 Noviyanti Mughini P 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 8 5 16 8 47

20 Rafi Risalatul M 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8 5 5 8 5 37

21 Rahmawatul fajariyani 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 12 5 8 5 42

22 Ramdan fitrisal R 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 5 12 8 12 8 49

23 Reyhan Chairul Alim 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 10 8 10 12 8 54

24 Shabrina salsabila 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 8 8 8 48

25 Sidiq bagus s 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 10 5 8 8 39

26 Tasya Aryuning T 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 16 8 8 8 50

8 2 6 2 12 20 8 16 2 16 171 195 154 186 146 944

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 416 416 416 416 416 1855

15.38 3.846 11.54 3.846 23.08 38.46 15.38 30.77 3.846 30.77 41.11 46.88 37.02 44.71 35.1 25.44872

Skor maksimal

Prosentase

NilaiNO NAMA
NO BUTIR SOAL

Jumlah



 
 

 
 

Tabel 4. 43 Hasil Belajar Siswa Menggunakan Media Baru 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

1 Afela Hada Kusuma 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 14 16 14 12 16 88

2 Afika Firda amanda 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 14 16 10 16 16 88

3 Andikla Taruna Putra 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 10 16 12 16 16 86

4 Anisa firawati 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 16 16 10 16 16 88

5 Arjuna Zaki putra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 16 16 16 100

6 Aulia Zidni A. 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 10 16 10 16 16 84

7 Azzahra Nugrahaini Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 14 16 16 98

8 Daffa Afif Febriawan 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 16 16 14 16 16 92

9 Diana Trihastuti 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 16 16 14 16 16 92

10 Fatchurrahman 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 14 16 8 16 16 86

11 Febyarina alifah 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 16 16 14 14 16 92

12 Fitrianingtyas 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 14 16 14 16 16 90

13 Laela Afifatunn Nisa 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 14 16 14 16 16 90

14 Lailatul fatimah 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 16 16 14 16 16 94

15 Lolita Puspita Sari 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 16 16 14 16 16 94

16 Marisya Maharani 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 16 16 14 14 16 92

17 Muhamad Nabil Ilyasa 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 10 16 16 16 16 90

18 Nanda Ardiya Yumna 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 16 16 12 16 16 88

19 Noviyanti Mughini P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 16 14 16 16 96

20 Rafi Risalatul M 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 14 16 16 98

21 Rahmawatul fajariyani 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 14 16 14 16 16 90

22 Ramdan fitrisal R 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 10 16 12 16 16 88

23 Reyhan Chairul Alim 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 14 16 14 16 16 92

24 Shabrina salsabila 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 14 16 14 14 16 90

25 Sidiq bagus s 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 16 16 12 14 16 90

26 Tasya Aryuning T 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 16 16 14 16 16 94

52 52 52 52 20 28 46 30 50 36 374 416 342 404 416 2370

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 416 416 416 416 416

100 100 100 100 38.5 53.8 88.5 57.7 96.2 69.2 89.9 100 82.2 97.1 100 84.87179487Prosentase

NilaiNo Nama
Nomor Soal

Jumlah

Skor maksimal



 
 

 
 

Tabel 4.44 Tabel Bantu Penghitungan Reliabilitas Instrumen Observasi 

Siswa 

 

I II III I II III

1 Afela Hada Kusuma 2 3 3 3 3 3 8 9 64 81 72

2 Afika Firda amanda 2 3 3 3 3 4 8 10 64 100 80

3 Andikla Taruna Putra 3 2 2 3 3 4 7 10 49 100 70

4 Anisa firawati 3 3 3 4 4 4 9 12 81 144 108

5 Arjuna Zaki putra 3 3 3 4 3 3 9 10 81 100 90

6 Aulia Zidni A. 2 3 2 4 3 3 7 10 49 100 70

7 Azzahra Nugrahaini Z 2 3 3 4 3 3 8 10 64 100 80

8 Daffa Afif Febriawan 3 3 3 3 3 3 9 9 81 81 81

9 Diana Trihastuti 3 3 3 3 3 4 9 10 81 100 90

10 Fatchurrahman 3 2 3 3 3 4 8 10 64 100 80

11 Febyarina alifah 3 3 3 4 4 4 9 12 81 144 108

12 Fitrianingtyas 2 2 3 3 3 3 7 9 49 81 63

13 Laela Afifatunn Nisa 3 2 2 3 3 3 7 9 49 81 63

14 Lailatul fatimah 2 2 2 2 4 4 6 10 36 100 60

15 Lolita Puspita Sari 2 2 2 3 3 3 6 9 36 81 54

16 Marisya Maharani 3 2 3 3 3 4 8 10 64 100 80

17 Muhamad Nabil Ilyasa 3 2 3 4 4 4 8 12 64 144 96

18 Nanda Ardiya Yumna 1 1 2 3 3 3 4 9 16 81 36

19 Noviyanti Mughini P 3 2 3 3 3 4 8 10 64 100 80

20 Rafi Risalatul M 3 3 3 3 4 4 9 11 81 121 99

21 Rahmawatul fajariyani 2 1 3 3 3 3 6 9 36 81 54

22 Ramdan fitrisal R 3 2 3 3 3 4 8 10 64 100 80

23 Reyhan Chairul Alim 3 2 2 3 3 3 7 9 49 81 63

24 Shabrina salsabila 3 2 3 4 3 4 8 11 64 121 88

25 Sidiq bagus s 2 2 2 3 3 3 6 9 36 81 54

26 Tasya Aryuning T 3 2 2 3 3 3 7 9 49 81 63

67 60 69 84 83 91 196 258 1516 2584 1962

104 104 104 104 104 104

64.42308 57.69231 66.34615 80.76923 79.80769 87.5prosentase

X YNo Nama
Sebelum Penggunaan Media Setelah Penggunaan Media

Jumlah

skor maksimal



 
 

 
 

Tabel 4.50 Penilaian Siswa Terhadap Produk Lama 

 

 
 

Keterangan: 

I : Kecepatan Peningkatan Keterampilan Menulis 

II : Kreativitas 

III : Hasil Belajar

I II III

1 Afela Hada Kusuma 2 3 3

2 Afika Firda amanda 2 3 3

3 Andikla Taruna Putra 3 2 2

4 Anisa firawati 3 3 3

5 Arjuna Zaki putra 3 3 3

6 Aulia Zidni A. 2 3 2

7 Azzahra Nugrahaini Z 2 3 3

8 Daffa Afif Febriawan 3 3 3

9 Diana Trihastuti 3 3 3

10 Fatchurrahman 3 2 3

11 Febyarina alifah 3 3 3

12 Fitrianingtyas 2 2 3

13 Laela Afifatunn Nisa 3 2 2

14 Lailatul fatimah 2 2 2

15 Lolita Puspita Sari 2 2 2

16 Marisya Maharani 3 2 3

17 Muhamad Nabil Ilyasa 3 2 3

18 Nanda Ardiya Yumna 1 1 2

19 Noviyanti Mughini P 3 2 3

20 Rafi Risalatul M 3 3 3

21 Rahmawatul fajariyani 2 1 3

22 Ramdan fitrisal R 3 2 3

23 Reyhan Chairul Alim 3 2 2

24 Shabrina salsabila 3 2 3

25 Sidiq bagus s 2 2 2

26 Tasya Aryuning T 3 2 2

67 60 69

104 104 104

64.42308 57.69231 66.34615prosentase

No Nama
Sebelum Penggunaan Media

Jumlah

skor maksimal



 
 

 

Tabel 4.51 Penilaian Siswa Terhadap Produk Baru 

 

 
 

Keterangan: 

I : Kecepatan Peningkatan Keterampilan Menulis 

II : Kreativitas 

III : Hasil Belajar 

I II III

1 Afela Hada Kusuma 3 3 3

2 Afika Firda amanda 3 3 4

3 Andikla Taruna Putra 3 3 4

4 Anisa firawati 4 4 4

5 Arjuna Zaki putra 4 3 3

6 Aulia Zidni A. 4 3 3

7 Azzahra Nugrahaini Z 4 3 3

8 Daffa Afif Febriawan 3 3 3

9 Diana Trihastuti 3 3 4

10 Fatchurrahman 3 3 4

11 Febyarina alifah 4 4 4

12 Fitrianingtyas 3 3 3

13 Laela Afifatunn Nisa 3 3 3

14 Lailatul fatimah 2 4 4

15 Lolita Puspita Sari 3 3 3

16 Marisya Maharani 3 3 4

17 Muhamad Nabil Ilyasa 4 4 4

18 Nanda Ardiya Yumna 3 3 3

19 Noviyanti Mughini P 3 3 4

20 Rafi Risalatul M 3 4 4

21 Rahmawatul fajariyani 3 3 3

22 Ramdan fitrisal R 3 3 4

23 Reyhan Chairul Alim 3 3 3

24 Shabrina salsabila 4 3 4

25 Sidiq bagus s 3 3 3

26 Tasya Aryuning T 3 3 3

84 83 91

104 104 104

80.76923 79.80769 87.5prosentase

No Nama
Setelah Penggunaan Media

Jumlah

skor maksimal



 
 

 

HASIL ANGKET KEBUTUHAN TERHADAP GURU 

Pertanyaan I 

No. 

Soal 

Jawaban A Jawaban B Jawaban C Jawaban D Jawaban E 

1   2 1 1 

2  1 3   

3  4    

4 3 1    

5 2  2  1 

6 4     

7 3 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HASIL ANGKET KEBUTUHAN TERHADAP GURU 

Pertanyaan II 

Soal Jawaban A Jawaban B Jawaban C Jawaban D Jawaban E 

1 2 2    

2  1 1 2  

3 4 4 3 3 3 

4 2 2 2 3 2 

5 3 1    

6 3 1    

7 1  1 2  

8 1  2 1  

9  4    

10 3 2 2   

11 2 2    

12  4    

13 3 1    



 
 

 

HASIL ANGKET KEBUTUHAN TERHADAP SISWA PERTANYAAN I 

No. 

Soal 

Jawaban A Jawaban B Jawaban C Jawaban D Jawaban E 

1 15 11 1 1  

2   9 23  

3  3 29   

4 28  3 1  

5 6 24 2   

6 29 2 1   

7   30 2  

8 5 6 21   

  



 
 

 

HASIL ANGKET KEBUTUHAN TERHADAP SISWA PERTANYAAN II 

No. 

Soal 

Jawaban A Jawaban B Jawaban C Jawaban D Jawaban E 

1 6 25   1 

2 1   12 19 

3 18 13 1   

4   5 27  

5 8 6 14 4  

6 12 17 3   

7 17 4 9 1 1 

8 5 26  1  

9 9 5 15 3  

 

  



 
 

 

DAFTAR HADIR SISWA 

 

 

DAFTAR HADIR KELAS VIII MTsN 1 Semarang 

 TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

Kelas : VIII A Wali Kelas : SRI LESTARI,S.Pd. 
      

NO NIS NISN N A M A L/P 1 2 Keterangan 

1 7881 0010453312 Aenur Rofik L    I   Osis 

2 7882 0011548123 Afela Hada Kusuma L       

3 7883 0014331090 Afika Firda Ananda P       

4 7908 0010307467 Andhika Taruna Putra L       

5 7914 0010453313 Anisa Firawati P       

6 7925 0010453315 Arjuna Zaqi Putra L       

7 7938 0019965225 Aulia Zidni A P       

8 7943 0012412613 Azzahra Nugrahaeini Juzma P       

9 7946 0012236999 Brilian Leidania Agustin P   I   Osis 

10 7950 0012190082 Daffa Afif Febriawan L       

11 7961 0006615863 Diana Tri Hastuti P       

12 7976 0012236974 Faiz Adi Wicaksono L   I    Osis 

13 7977 0010242325 Fatchurrachman L       

14 7981 0020177986 Febyarina Alifah Hasna` N. P       

15 7971 0010670732 Fitrianingtyas P       

16 7997 0011241306 Husein Rafli Ardiansyah L    I   Osis 

17 8019 0010417381 Laela Afifatun Nisak P       

18 8023 0014117597 Lailatul Fatima P       

19 8029 0006333608 Lolita Puspitasari P       

20 8031 0013952753 Luqman Hakim L    I  Osis 

21 8039 0010026806 Marisya Maharani P       

22 8182 0006318906 Muhammad Nabil Ilyasa L       

23 8080 0011636211 Nanda Ardhiya Yumna R L       

24 8086 0009482125 Noviyanti Mughini Pratiwi P       

25 8102 0003302981 Rafi risalatul Maulidah P       

26 8104 0006633163 Rahmawatul Fajariyani P       

27 8106 0003034603 Ramdan Fitrisal Razak L       

28 8111 0015071749 Reyhan Chairul Alim L       

29 8144 0014838714 Shabrina Salsabila P       

30 8145 0020054950 Shofi Balqissafira Afna P    I  Osis 

31 8146 0000284161 Sidiq Bagus Satriya L       

32 8160 0014117602 Tasya Aryuning Tiyas P       

  
    

              

Lk  14 
         

Pr  18 
         

Jumlah 32 
         



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PRA PENGGUNAAN MEDIA E-LEARNING  BERBASIS 

APLIKASI LECTORA INSPIRE 

 

A. Identitas : 

Nama Sekolah  : MTs N 1 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

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

B. Standar Kompetensi :    

MEMBACA/QIRA’AH (Memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk 

gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca, 

menganalisis, dan menemukan pokok pikiran tentangالمهنت). 
C. Kompetensi Dasar : 

1. Membaca kata, frase, kalimat tentang المهنت dengan ucapan, tekanan, dan intonasi yang 

berirama dengan menggunakan fiil mudhori’ dan mashdar. 

D. Indikator :    

1. Melafalkan huruf-huruf hijaiyah/kata-kata dengan tepat dan benar sesuai dengan 

tanda baca 

2. Mengidentifikasi makna/ide pokok yang ada dalam wacana/bahan qira’ah 

3. Mengidentifikasi tema/topik yang ada dalam wacana (tentang انمهىة) 

4. Menjawab/memberikan respon atas berbagai pertanyaan tentang keadaan isi/bahan 

qira’ah dengan tepat dan benar 

5. Menunjukkan perilaku siswa yang religius, kerjasama, peduli sosial, disiplin, rasa 

ingin tahu, percaya diri, gemar membaca dan kreatif. 

E. Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca, menganalisis, dan 

menemukan pokok pikiran tentang انمهىة 

2. Siswa mengembangkan perilaku religius, tanggung jawab disiplin, kerjasama, kreatif, 

mandiri, dan rasa ingin tahu. 

 

 



 
 

 

F. Materi Pembelajaran : 

 اْلْفَرَداتُ 

 membangun: يبين

 rumah-rumah:  البيوت

 dokter (Pr): الطبيبة

 rumahsakit:اَْلُمْسَتْشَفى 

 dia (Pr) membantu: تساعد

ْرَضى
َ
 :mengobati pasienيُ َعاِلُج اْل

 bekerja:  يَ ْعَملُ 

 kota: اْلدينة

 insinyur: مهندس

  petani: َفَلاح  

sawah/ladang: اْلْزَرَعةُ 

 



 
 

 

 القر اءة

َىَذا ُُمَماد , ِمْهنَ ُتُو ُأْسَتاذ . ُىَو يَ ْعَمُل ِفْ اْلَمْدَرَسِة. . وُ تُ ن َ هْ مِ  وَ ىُ  اص  خَ  ل  مَ عَ  انٍ سَ نْ إِ  لِّ كُ لِ 
 َاأْلُْسَتاُذ َيْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ُكلا يَ ْوٍم لِيُ َعلَِّم التاََلِمْيَذ.

. ُىَو يَ ْعَمُل ِفْ اْلَمِديْ َنِة. اَْلُمَهْنِدُس َيْذَىُب ِإىَل اْلَمِديْ َنِة ُكلا يَ ْوٍم َوَذِلَك  ُعَمُر, ِمْهنَ ُتُو ُمَهْنِدس 
َرَىا. َداِرَس َواْلَمَسِجَد َوَغي ْ

َ
 لِيَ ْبيِنَ اْلبُ يُ ْوَت َوْاْل

َبة . ِىَي تَ ْعَمُل ِفْ اْلُمسْ  َبُة َتْذَىُب ِإىَل اْلُمْسَتْشَفى ُكلا َوَىِذِه َزيْ َنُب, ِمْهنَ تُ َها طَِبي ْ َتْشَفى. اَلطاِبي ْ
 يَ ْوٍم لِتُ َعاِلَج اْلَمْرَضى.

َوتِْلَك فَاِطَمُة, ِمْهنَ تُ َها مُمَرَِّضة  ِىَي تَ ْعَمُل ِفْ اْلُمْسَتْشَفى أَْيًضا. اَْلُمَمرَِّضُة َتْذَىُب ِإىَل 
َبَة.اْلُمْسَتْشَفى ُكلا يَ ْوٍم لُِتَساِعَد الطابِ  ي ْ  

ٍم ِفْ ْاأُلْسبً ْوِع. ُىوَ   َلْن َىَذا َصِدْيِقي, ِاْْسُُو َساِلُ. ُىَو تِْلِمْيذ . ُىَو َيْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ِستاة َأَّيا
 َيْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ِفْ يَ ْوِم اأْلََحِد, أِلَناُو يَ ْوُم اْلُعْطَلِة.

 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran : 

 Pendekatan yang digunakan : Kontekstual 

 Metode yang diterapkan       : Metode Komunikatif 

 

H. Kegiatan Pembelajaran : 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SU

MBER 

WAKTU 

1 Kegiatan Awal  20 menit 

 

 

 

 

 

a. Guru mengucapkan salam sebagai 

pembuka pertemuan (religius) 

b. Guru menyapa dan menanyakan kabar 

siswa 

c. Guru memulai pelajaran  dengan 

mengajak siswa bersama-sama  membaca 

surat alfatihah 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 d. Guru mengecek kehadiran siswa (disiplin) 

e. Guru menyampaikan informasi tentang 

materi yang akan disampaikan, meliputi: 

Kompetensi dasar, standar kompetensi dan 

indikator (rasa ingin tahu) 

 

 

2 Kegiatan Inti  50 menit 

 
Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi : 

a. Siswa menirukan guru melafalkan kosa 

kata dalam wacana tulis tentang المهنت (rasa 

ingin tahu) 

b. Siswa menirukan guru membaca nyaring 

wacana tulis tentangالمهنت(gemar 

membaca) 

c. Siswa diperkenankan bertanya kepada 

guru tentang kosakata yang belum jelas 

pada wacana tulis tentang المهنت(rasa ingin 

tahu) 

d. Siswa memahami makna tersurat wacana 

tulis tentang المهنت (rasa ingin tahu) 

e. Siswa menerjemahkan wacana teks tulis 

tentang المهنت(rasa ingin tahu) 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi : 

a. Siswa mengerjakansoal yang 

telahdiberikanoleh guru. 

b.Siswadiperkenankanbertanyakepada guru 

tentangsoal yang belumjelas. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

a. Guru memberikan pembenaran dan 

penjelasan tentang wacana tersebut 

b. Guru dan siswa menyimpulkan tentang 

hal-hal yang telah dipelajari 

Buku Paket 

Bahasa Arab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.  
Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa merefleksi proses 

pembelajaran yang telah berlangsung, 

meliputi; kelemahan dan kelebihan, 

perasaan dan kesulitan yang dihadapi 

siswa 

b. Guru mengakhiri pertemuan dengan 

bacaan hamdalah dan mengucapkan salam 

(religius) 

 10 menit 

 

 

I. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran  : 

1) Sumber Belajar : 

 Bahasa Arabuntuk Madrasah TsanawiyahKelas VIII 

 Papantulis, boardmarker 

 

J. Penilaian : 

1. PROSES 

a. Kisi-Kisi 

 

Indikator 

 

Penilaian 

Teknik Bentuk Tes Contoh Tes 

1. Melafalkan kosakata 

dengan tepat yang ada 

dalam wacana tulis 

tentang المهنت 

 

 

Lisan 

 

 

 

 

Lisan 
 

 

 

 

Tertulis 
 

 

 

Praktek 

melafalkan  

ْر َهِذِي اْنُمْفَزدَات  َكّزِ

2. Membaca nyaring 

kata/frasa /kalimat dengan 

intonasi dan lafal yang 

tepat tentang wacana tulis 

tentang المهنت dengan pola 

kalimat dasar Fi’il Madhi 

 

 

Praktek 

membaca 

ر أَْ ِذِهَاْلِقر اء ة!َاق ْ  ه 

3.Memahami makna 

tersirat dalam wacana 

tulis tentang المهنت 

 

Uraian 
َأ ِجْبَه ِذِهاْْلْسِئل ة

َم ن اِسب ةَِِبْلِقر اء ة!

 

b. Kriteria Penilaian 



 
 

 

Nam

a 

Kriteria 

Pelafalan(2

5) 

Kelancaran(2

0) 

Intonasi(2

5) 

Pemahaman(3

0) 

Sko

r 

      

      

      

 

 

c. Pedoman Penskoran 

Deskriptor Skor Prosentase 

Membaca lancar dan 

baik 

25 – 21 80 – 90 

Membaca kurang baik 20 – 16 70 – 79 

Membaca terbata-bata 15 – 11 60 – 69 

Membaca terbata-bata 

dengan bantuan guru 

10 – 6 50 – 59 

Tidak dapat membaca 5 – 1 Kurang dari 50 

 

2. PENILAIAN KARAKTER 

Nama Religius Gemar 

membaca 

Bertanggungjawab Kerjasama 

     

     

     

 

Pilihan Jawaban 

MK =  Membudaya (apabila peserta didik terus menerus 

memperlihatkan perilaku yang  dinyatakan dalam indikator secara 

konsisten). 



 
 

 

MB =  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 

berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan 

mulai konsisten). 

MT =  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai 

memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang 

dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten). 

BT  =  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 
 

 

Guru Mapel              Peneliti 

 

 

H. Sofwan, S.Ag.              Toto Wijoyo 

NIP. 196611231998031002              NIM. 23403411051 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Hj. Hidayatun, S.Ag., M.Pd. 

    NIP. 197208241997032002 

  



 
 

 

INSTRUMEN SOAL PRETEST 

 
NAMA   : 

KELAS    : 

1. Pilihlah jawaban yang tepat dengan cara melingkari huruf   أ  د atau ,ج ,ب ,

 ٔ. َما ِمْهَنُة ُُمَماٍد؟  

ُح     د. الطَِبْيبُ   أ. اْلَهْنِدُس     ب. اأُلْسَتاُذ    ج. الَفَلا

ْيَن يَ ْعَمُل اأْلُْسَتاُذ؟أَ   .ٕ 

 أ. اْلْدَرَسُة     ب. اْلْزَرَعُة     ج. السُّْوُق      د. اْلْسَتْشَفى

 ٖ. ِلَماَذا َيْذَىُب اأْلْسَتاُذ ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ُكلا يَ ْوٍم؟

َبَة  د. تُ َعاِلُج اْلْرَضى   أ. يُ َعلُِّم التاََلِمْيَذ  ب. يَ ْزرَُع الرُّزا   ج. ُتَساِعُد الطَِبي ْ

 ٗ. َىْل ُعَمُر ُأْسَتاذ ؟

َهْنِدس  أ. نَ َعْم, ُىَو ُأْسَتاذ                  ج. ََّل, َبْل ُىَو مُ   

 ب. ََّل, َبْل ُىَو َفَلاح               د.  نَ َعْم, ُىَو ُمَهْنِدس  

َبَة؟  ٘.َمْن ُتَساِعُد الطاِبي ْ

 أ. ُُمَماُد    ب. ُعَمُر     ج. َساِلُ       د. فَاِطَمةُ 

التِّْلِمْيُذ .......يَ ْرِجَع ِإىَل اْلبَ ْيِت قَ ْبَل السااَعِة اْلَواِحَدةِ    .ٙ 

ب. َلْن            ج. ِإىَل                د. َأنْ              أ. لِ   

 ٚ.  اُُلْمَلُة الصاِحْيَحُة ِمْن َىِذِه اُْلَُمِل ِىَي:......

ُ التاََلِمْيَذ ِفْ اْلْزَرَعةِ  , ُىَو يُ َعاِلِّ  أ. َأِبْ ُمَدرِّس 

, ُىَو يُ َعاِلُج اْلْرَضى ِفْ الُسْوقِ   ب. َأِبْ طَِبْيب 



 
 

 

, ُىَو َيْكُتُب اأَلْخَباَر ِفْ اُلَرَائِدِ  ج. َأِبْ ََتِجر   

, ُىَو يَ ْبيِن البُ يُ ْوَت َواْلَداِرَس ِف اْلِديْ َنةِ   د. َأِبْ ُمَهْنِدس 

اَُّلْسَتاَذُة......ِفْ اْلْدَرَسِة لِتُ َعلَِّم التاََلِمْيذَ    .ٛ 

تَ ْعَملُ أ.يَ ْعَمُل       ب. أَْعَمُل      ج. نَ ْعَمُل      د.   

التااِجُر ......ِإىَل الُسْوِق َصَباًحا ُمَبِكرًا  .ٜ 

 أ.َيْذَىُب       ب. أَْذَىُب      ج. َنْذَىُب      د. َتْذَىبُ 

 ٓٔ.أُرِْيُد ........أَْذَىَب ِإىَل اْلْسَتْشَفى ِفْ يَ ْوِم اُلُُمَعةِ 

د. َأنْ   أ. ِل             ب. َلْن            ج. ِإىَل                
2. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat! 

 َىْل َيْذَىُب التِّْلِمْيُذ ِإىَل اْلَمْدَرَسِة  ِفْ يَ ْوِم اأَلَحِد؟
...............................................................……………………………….………….. 

اْلُمْسَتْشَفى؟َىْل يَ ْعَمُل ُعَمُر ِفْ   
...............................................................……………………………….………….. 

ّرَِضُة ِإىَل اْلْسَتْشَفى؟مَ ِلَماَذا َتْذَىُب اْل  
...........................................................................………………………………….. 

3. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar! 

  َاأْلُْسَتاُذ َلْن َيْذَىَب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ِفْ يَ ْوِم اْلُعْطَلةِ 
………………………………………………………………………………………………… 

. ُىَو َيْذَىُب ِإىَل اْلَمْزَرَعِة .  َأِبْ يُرِْيُد َأْن يَ ْزرََع الرُّزا
………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

 

KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST 
 

 ب .۱
  أ .۲
 أ .۳
 ج .٤
 د .٥
 ب .٦
 د .٧
 د . ٨
 أ .٩

 د .٠١
 ال، هو لن يذهب اىل املدرسة يف يوم الاحد الّن يوم العطةل  ٠ٔ

 َّل، يعمل عمر ِف اْلدينة ٕٔ
 اْلمرضة تذىب اىل اْلستشفى لتساعد الطبيبة ٖٔ

ٔٗ Guru (lk) tidak akan pergi ke sekolah pada hari libur 

ٔ٘ Ayahku akan menanam padi. Dia pergi ke sawah. 
 

  



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

PENGGUNAAN MEDIA E-LEARNING  BERBASIS APLIKASI LECTORA INSPIRE 

 

A. Identitas : 

Nama Sekolah  : MTs N 1 Semarang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

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

B. Standar Kompetensi :    

MEMBACA/QIRA’AH (Memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan 

atau dialog sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca, menganalisis, 

dan menemukan pokok pikiran tentangانمهىة). 
C. Kompetensi Dasar : 

Membaca kata, frase, kalimat tentang المهنت dengan ucapan, tekanan, dan intonasi yang 

berirama dengan menggunakan fii lmudhori’ dan mashdar 

D. Indikator :    

1. Melafalkan huruf-huruf hijaiyah/kata-kata dengan tepat dan benar sesuai dengan 

tanda baca 

2. Mengidentifikasi makna/ide pokok yang ada dalam wacana/bahan qira’ah 

3. Mengidentifikasi tema/topik yang ada dalam wacana (tentang انمهىة) 

4. Menjawab/memberikan respon atas berbagai pertanyaan tentang keadaan isi/bahan 

qira’ah dengan tepat dan benar 

5. Menunjukkan perilaku siswa yang religius, kerjasama, peduli sosial, disiplin, rasa 

ingin tahu, percaya diri, gemar membaca dan kreatif. 

E. Tujuan Pembelajaran : 

1. Siswa dapat memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau 

dialog sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca, 

menganalisis, dan menemukan pokok pikiran tentang انمهىة 

2. Siswa mengembangkan perilaku religius, tanggung jawab disiplin, kerjasama, 

kreatif, mandiri, dan rasa ingin tahu. 

 

 

 



 
 

 

F. Materi Pembelajaran : 

 اْلْفَرَداتُ 

 membangun: يبين

 rumah-rumah:  البيوت

 dokter (Pr): الطبيبة

 rumahsakit:اَْلُمْسَتْشَفى 

 dia (Pr) membantu: تساعد

ْرَضىيُ َعاِلُج 
َ
 :mengobati pasienاْل

 bekerja:  يَ ْعَملُ 

 kota: اْلدينة

 insinyur: مهندس

  petani: َفَلاح  

sawah/ladang: اْلْزَرَعةُ 



 
 

 

 القر اءة

ُىَو يَ ْعَمُل ِفْ اْلَمْدَرَسِة. َىَذا ُُمَماد , ِمْهنَ ُتُو ُأْسَتاذ . . وُ تُ ن َ هْ مِ  وَ ىُ  اص  خَ  ل  مَ عَ  انٍ سَ نْ إِ  لِّ كُ لِ 
 َاأْلُْسَتاُذ َيْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ُكلا يَ ْوٍم لِيُ َعلَِّم التاََلِمْيَذ.

. ُىَو يَ ْعَمُل ِفْ اْلَمِديْ َنِة. اَْلُمَهْنِدُس َيْذَىُب ِإىَل اْلَمِديْ َنِة ُكلا ي َ  ْوٍم َوَذِلَك ُعَمُر, ِمْهنَ ُتُو ُمَهْنِدس 
َرَىا.لِيَ ْبيِنَ  َداِرَس َواْلَمَسِجَد َوَغي ْ

َ
  اْلبُ يُ ْوَت َوْاْل

َبُة َتْذَىُب ِإىَل اْلُمْسَتْشَفى كُ  َبة . ِىَي تَ ْعَمُل ِفْ اْلُمْسَتْشَفى. اَلطاِبي ْ لا َوَىِذِه َزيْ َنُب, ِمْهنَ تُ َها طَِبي ْ
 يَ ْوٍم لِتُ َعاِلَج اْلَمْرَضى.

َضة  ِىَي تَ ْعَمُل ِفْ اْلُمْسَتْشَفى أَْيًضا. اَْلُمَمرَِّضُة َتْذَىُب ِإىَل َوتِْلَك فَاِطَمُة, ِمْهنَ تُ َها مُمَرِّ 
َبَة.  اْلُمْسَتْشَفى ُكلا يَ ْوٍم لُِتَساِعَد الطاِبي ْ

ٍم ِفْ ْاأُلْسبً ْوِع. ُىَو َلْن  َىَذا َصِدْيِقي, ِاْْسُُو َساِلُ. ُىَو تِْلِمْيذ . ُىَو َيْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ِستاة َأَّيا
 َيْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ِفْ يَ ْوِم اأْلََحِد, أِلَناُو يَ ْوُم اْلُعْطَلِة.

 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran : 

 Pendekatan yang digunakan : Kontekstual 

 Metode yang diterapkan       : Metode Komunikatif 

 

H. Kegiatan Pembelajaran : 

No Kegiatan Waktu 

1 KEGIATAN AWAL 

 

a. Guru datang tepat waktu (tanggung jawab) 

b. Mengawali pembelajaran dengan mengucapkan 

salam (religius) 

c. Memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai 

(religius) 

d. Memeriksa kehadiran siswa (disiplin) 

e. Memberitahukan tema yang akan dipelajari 

(tanggung jawab) 

f. Menyampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai 

sesuai dengan silabus (tanggung jawab) 

10 menit 



 
 

 

 

 

 

2 KEGIATAN INTI 

Eksplorasi 

a. Siswa memperhatikan ketika guru memperkenalkan 

dan atau membacakan kosakata yang ada di Media E-

Learning yang berkaitan dengan teks bacaan 

tentangاْلهنة (tanggung jawab) 

b. Siswa menjawab soal penguatan materi kosakata 

yang ada di media E-Learning 

c. Siswa mendengarkan guru membacakan teks bacaan 

yang ada di Media E-Learning yang berkaitan 

dengan teks bacaan tentangانمهىة 

d. Siswa membaca teks bacaan yang ada di Media E-

Learning yang berkaitan dengan teks bacaan 

tentangانمهىة 

e. Siswa menjawab soal penguatan materi Bacaan yang 

ada di media E-Learning 

f. Siswa memperhatikan penjelasan materi tentang  فعل
 .yang dijelaskan oleh guru (ان، نه، ل) danمضارع

g. Siswa menyebutkan beberapa contoh kalimat 

berstruktur فعل مضارعdan (ان، نه، ل)yang ada di 

bacaan (rasa ingin tahu) 

h. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal 

yang masih belum jelas secara mandiri (rasa ingin 

tahu) 

 

Elaborasi 

a. Siswa mengerjakan soal latihan yang disediakan guru 

dengan menjawab sesuai materi yang telah diajarkan 

b. Jumlah soal adalah 15 buah dengan waktu untuk 

mengerjakkan 25 menit. 

 

Konfirmasi 

a. Setelah selesai siswa mengumpulkan hasil 

pekerjaannya ke guru. (tanggung jawab) 

b. Siswa diberi kesempatan kembali untuk bertanya 

tentang materi membaca yang belum dipahami 

 

 

Eksplorasi (20 menit) 

Elaborasi (30 menit) 

Konfirmasi (10menit) 

3 KEGIATAN PENUTUP  



 
 

 

a. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas 

pembelajaran yang telah dilaksanakan (tanggung 

jawab) 

b. Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan isi 

materi membaca tentang اْلهنة(tanggung jawab) 

c. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 

terus belajar dengan giat 

d. Siswa dan guru mengakhiri pembelajaran dengan 

membaca hamdalah bersama-sama (religius). 

e. Guru mengucapkan salam kepada siswa sebelum 

keluar kelas (religius). 

10 menit 

 

I. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran  : 

1) Sumber Belajar : 

 Bahasa Arab untuk Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII 

 Kamus Indonesia-Arab 

 

2) Media pembelajaran: 

Media E-Learning berbasis Aplikasi Lectora Inspire 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

J. Penilaian 

1. Proses  

a. Kisi-kisi 

 

Indikator 

 

Penilaian 

Teknik Bentuk Tes Contoh Tes 

2. Melafalkan kosakata 

dengan tepat yang ada 

dalam wacana tulis 

tentang المهنت 

 

 

Lisan 

 

 

 

 

Lisan 
 

 

 

 

Tertulis 
 

 

 

Praktek 

melafalkan  

ْر َهِذِي اْنُمْفَزدَات  َكّزِ

4. Membaca nyaring 

kata/frasa /kalimat dengan 

intonasi dan lafal yang 

tepat tentang wacana tulis 

tentang المهنت dengan pola 

kalimat dasar Fi’il Madhi 

 

 

Praktek 

membaca 

ر أَْ ِذِهَاْلِقر اء ة!َاق ْ  ه 

5.Memahami makna 

tersirat dalam wacana 

tulis tentang المهنت 

 

Uraian 
َأ ِجْبَه ِذِهاْْلْسِئل ة

َم ن اِسب ةَِِبْلِقر اء ة!

 

b. Kriteria Penilaian 



 
 

 

Nam

a 

Kriteria 

Pelafalan(2

5) 

Kelancaran(2

0) 

Intonasi(2

5) 

Pemahaman(3

0) 

Sko

r 

      

      

      

 

c.  Pedoman Penskoran 

Deskriptor Skor Prosentase 

Membaca lancar dan 

baik 

25 – 21 80 – 90 

Membaca kurang baik 20 – 16 70 – 79 

Membaca terbata-bata 15 – 11 60 – 69 

Membaca terbata-bata 

dengan bantuan guru 

10 – 6 50 – 59 

Tidak dapat membaca 5 – 1 Kurang dari 50 

 

2.PENILAIAN KARAKTER 

Nama Religius Gemar 

membaca 

Bertanggungjawab Kerjasama 

     

     

     

 

Pilihan Jawaban 

MK =  Membudaya (apabila peserta didik terus menerus 

memperlihatkan perilaku yang  dinyatakan dalam indikator secara 

konsisten). 



 
 

 

MB =  Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan 

berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator dan 

mulai konsisten). 

MT =  Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai 

memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang 

dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten). 

BT  =  Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan 

tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator). 
 

 

Guru Mapel                  Peneliti 

 

 

H. Sofwan, S.Ag.             Toto Wijoyo 

NIP. 196611231998031002            NIM. 23403411051 

 

Mengetahui, 

Kepala Sekolah 

 

 

Hj. Hidayatun, S.Ag., M.Pd. 

    NIP. 197208241997032002



 
 

 
 

INSTRUMEN SOAL POSTTEST 
NAMA   : 

KELAS    : 

1. Pilihlah jawaban yang tepat dengan cara melingkari huruf   أ  د atau ,ج ,ب ,

 ٔ. َما ِمْهَنُة ُُمَماٍد؟  

ُح     د. الطَِبْيبُ أ.  اْلَهْنِدُس     ب. اأُلْسَتاُذ    ج. الَفَلا  

ْيَن يَ ْعَمُل اأْلُْسَتاُذ؟أَ   .ٕ 

 أ. اْلْدَرَسُة     ب. اْلْزَرَعُة     ج. السُّْوُق      د. اْلْسَتْشَفى

 ٖ. ِلَماَذا يَْذَىُب اأْلْسَتاُذ ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ُكلا يَ ْوٍم؟

َبَة  د. تُ َعاِلُج اْلْرَضى أ. يُ َعلُِّم التا  ََلِمْيَذ  ب. يَ ْزرَُع الرُّزا   ج. ُتَساِعُد الطَِبي ْ  

 ٗ. َىْل ُعَمُر أُْسَتاذ ؟

 أ. نَ َعْم, ُىَو أُْسَتاذ                  ج. ََّل, َبْل ُىَو ُمَهْنِدس  

 ب. ََّل, َبْل ُىَو َفَلاح               د.  نَ َعْم, ُىَو ُمَهْنِدس  

َبَة؟َمْن تُ  َساِعُد الطاِبي ْ .٘ 

 أ. ُُمَماُد    ب. ُعَمُر     ج. َساِلُ       د. فَاِطَمةُ 

ُيْسَمُح للتِّْلِمْيُذ .......يَ ْرِجَع ِإىَل اْلبَ ْيِت قَ ْبَل السااَعِة اْلَواِحَدةِ   .ٙ 

 أ. ِل             ب. َلْن            ج. ِإىَل                د. َأنْ 

صاِحْيَحُة ِمْن َىِذِه اُْلَُمِل ِىَي:......اُُلْمَلُة ال   .ٚ 

ُ التاََلِمْيَذ ِفْ اْلْزَرَعةِ  , ُىَو يُ َعاِلِّ  أ. َأِبْ ُمَدرِّس 

, ُىَو يُ َعاِلُج اْلْرَضى ِفْ الُسْوقِ   ب. َأِبْ طَِبْيب 



 
 

 
 

, ُىَو َيْكُتُب اأَلْخَباَر ِفْ اُلَرَائِدِ   ج. َأِبْ ََتِجر 

, ُىَو يَ ْبيِن البُ يُ ْوَت َواْلَداِرَس ِف اْلِديْ َنةِ د. َأِبْ ُمَهْندِ  س   

اَُّلْسَتاَذُة......ِفْ اْلْدَرَسِة لِتُ َعلَِّم التاََلِمْيذَ    .ٛ 

 أ.يَ ْعَمُل       ب. َأْعَمُل      ج. نَ ْعَمُل      د. تَ ْعَملُ 

التااِجُر ......ِإىَل الُسْوِق َصَباًحا ُمَبِكرًا  .ٜ 

ب. أَْذَىُب      ج. َنْذَىُب      د. َتْذَىبُ    أ.يَْذَىُب      

 ٓٔ.أُرِْيُد ........أَْذَىَب ِإىَل اْلْسَتْشَفى ِفْ يَ ْوِم اُلُُمَعةِ 

 أ. ِل             ب. َلْن            ج. ِإىَل                د. َأنْ 
2. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat! 

ُب التِّْلِمْيُذ ِإىَل اْلَمْدَرَسِة  ِفْ يَ ْوِم اأَلَحِد؟َىْل َيْذىَ   
...............................................................………………………………….. 

 َىْل يَ ْعَمُل ُعَمُر ِفْ اْلُمْسَتْشَفى؟
...............................................................…………………………………….. 

ّرَِضُة ِإىَل اْلْسَتْشَفى؟مَ ِلَماَذا َتْذَىُب اْل  
.....................................................................………………………………….. 

3. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar! 

ْذَىَب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة ِفْ يَ ْوِم اْلُعْطَلةِ َاأْلُْسَتاُذ َلْن يَ    
……………………………………………………………………………………………… 

. ُىَو َيْذَىُب ِإىَل اْلَمْزَرَعِة .  َأِبْ يُرِْيُد َأْن يَ ْزرََع الرُّزا
……………………………………………………………………………………………… 

KUNCI JAWABAN SOAL POSTTEST 



 
 

 
 

 

 ب .۱
  أ .۲
 أ .۳
 ج .٤
 د .٥
 د .٦
 د .٧
 د . ٨
 أ .٩

 د .٠١
 ال، هو لن يذهب اىل املدرسة يف يوم الاحد الّن يوم العطةل  ٠ٔ

 َّل، يعمل عمر ِف اْلدينة ٕٔ
 اْلمرضة تذىب اىل اْلستشفى لتساعد الطبيبة ٖٔ

ٔٗ Guru (lk) tidak akan pergi ke sekolah pada hari libur 

ٔ٘ Ayahku akan menanam padi. Dia pergi ke sawah. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LEMBAR INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

 

Judul Penelitian        : Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca bagi Siswa MTs 

Kelas VIII 

Mata Pelajaran          : Bahasa Arab 

Sasaran                      : MTs N 1 Semarang  

Nama    : ……………………………………….. 

NIP    : ……………………………………….. 

 

A. MENGENAL MEDIA E-LEARNING DENGAN APLIKASI 

LECTORA INPIRE 

Perkenalkan nama saya Toto Wijoyo, mahasiswa Pendidikan Bahasa 

Arab Universitas Negeri Semarang angkatan 2011. Berkenaan dengan mata kuliah 

skripsi yang saya tempuh, saya berniat untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab untuk Meningkatkan 

Keterampilan Membaca bagi Siswa MTs Kelas VIII”. Media tersebut bernama 

Media Pembelajaran berbasis E-Learning dengan Aplikasi Lectora Inspire. 

Media Pembelajaran berbasis E-Learning adalah sebuah media yang 

dibuat menggunakan aplikasi lectora inspire dengan hasil akhir berupa aplikasi 

dengan format standar e-Learning yaitu SCROM dan AICC. Lectora Inspire 

merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan Trivantis khusus 

untuk membuat media pembelajaran. Materi yang ada di dalam media E-Learning 

dengan Aplikasi Lectora Inspire ini disesuaikan dengan kurikulum bahasa Arab 

MTs kelas VIII untuk keterampilan membaca (Maharoh Al Qiro’ah). 

Media E-Learning dengan Aplikasi Lectora Inspire ini bukan sekadar 

memberikan materi berkenaan dengan keterampilan membaca kepada siswa, 



 
 

 
 

namun juga memiliki beberapa kelebihan. Seperti, tampilan yang lebih menarik 

dengan gambar-gambar untuk membangkitkan minat baca siswa terhadap bahasa 

Arab. Media E-Learning dengan Aplikasi Lectora Inspire memiliki berbagai 

macam menu-menu pilihan seperti kompetensi, materi, games, dan latian uji yang 

sangat menarik. Selain itu media ini memiliki rute belajar dari mulai materi 1 

(kosakata), materi 2 (bacaan), materi 3(tata bahasa), dan latian uji. Setiap materi 

(kosakata, bacaan, dan tata bahasa) memilik penjelasan beserta  penguatan materi. 

Siswa dikatakan telah menyelesaikan materi 1 (kosakata) jika telah lulus 

menjalani penguatan materi. Jika ketiga materi pelajaran belum semuanya 

terlampaui maka siswa tidak dapat mengikuti atau memasuki materi uji dan 

games. Hal itu bertujuan supaya siswa dapat menangkap pembelajaran bahasa 

Arab dengan lebih baik karena media ini menarik, mudah dipahami, dan 

bervariatif. 

Agar media E-Learning dengan Aplikasi Lectora Inspire tersebut dapat 

menjadi media yang baik dan sesuai dengan kebutuhan, maka peneliti meminta 

bantuan guru dan siswa untuk mengisi angket kebutuhan terhadap media E-

Learning dengan Aplikasi Lectora Inspire ini. 

Peneliti berharap dengan adanya campur tangan guru dan siswa dalam 

pengembangan media E-Learning dengan Aplikasi Lectora Inspire bagi siswa 

MTs kelas VIII untuk keterampilan membaca ini dapat menjadikan media ini 

lebih baik dan sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, pengisian angket ini 

murni bertujuan untuk penelitian pengembangan media pembelajaran E-Learning 

untuk keterampilan membaca bahasa Arab siswa MTs kelas VIII. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

C. PETUNJUK PENGISIAN I 

1. Bapak/Ibu diharapkan membaca dan mengamati dengan seksama 

pertanyaan yang ada pada kuisioner ini 

2. Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban berupa tanda ( √  ) pada kolom 

yang tersedia pada setiap aspek analisis kebutuhan 

3. Apabila Bapak/Ibu menghendaki jawaban lain selain yang ada pada 

pilihan jawaban yang tersedia, Bapak/Ibu dapat memberikan tanda ( √ ) 

dan menuliskan jawaban Bapak/Ibu pada menu jawaban yang sudah kami 

kosongkan. 

 

D. PERTANYAAN I 

1. Bagaimana tingkat kesulitan dalam materi membaca bahasa Arab? 

( ) sangat sulit 

( ) sulit 

( ) biasa saja 

( ) mudah 

( ) sangat mudah 

2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan multimedia dalam pembelajaran 

membaca bahasa Arab? 

( ) selalu 

( ) sering 

( ) kadang-kadang 

( ) tidak pernah 

3. Apakah menurut Bapak/Ibu perlu menggunakan multimedia interaktif 

dalam pembelajaran membaca bahasa Arab? 

( ) sangat perlu 

( ) perlu 

( ) biasa saja 

( ) tidak perlu 



 
 

 
 

( ) sangat tidak perlu 

4. Setujukan Bapak/Ibu jika diadakan pembelajaran menggunakan 

multimedia sehingga bisa membantu dalam penguasaan materi membaca 

bahasa Arab? 

( ) sangat setuju 

( ) setuju 

( ) biasa saja 

( ) tidak setuju 

( ) sangat tidak setuju 

5. Dimana Bapak/Ibu sering menggunakan computer atau laptop? 

( ) rumah 

( ) warnet 

( ) sekolah 

( ) kafe 

( ) lainya, sebutkan . . . . . 

6. Berapa lama Bapak/Ibu menggunakan komputer atau laptop per hari? 

( ) < 2jam 

( ) 2-4 jam 

( ) 4-6 jam 

( ) 6-8 jam 

( ) > 8jam 

7. Untuk keperluan apa Bapak/Ibu sering menggunakan computer atau 

laptop? 

( ) belajar 

( ) bermain game 

( ) surfing internet 

( ) menonton film 

( ) lainya, sebutkan . . . . . .  



 
 

 
 

 

E. PETUNJUK PENGISIAN II 

1. Kuisioner ini berisi pertanyaan tentang materi, visual dan aspek 

pendukung media yang akan dikembangkan 

2. Bapak/Ibu diharapkan membaca dan mengamati dengan seksama 

pertanyaan yang ada pada kuisioner ini 

3. Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban berupa tanda ( √ ) pada kolom yang 

tersedia pada setiap aspek analisis kebutuhan  

4. Apabila Bapak/Ibu menghendaki jawaban lain selain yang ada pada 

pilihan jawaban yang tersedia, Bapak/Ibu dapat memberikan tanda ( √ ) 

dan menuliskan jawaban pada menu jawaban yang sudah kami kosongkan 

F.  PERTANYAAN II 

1. Bagaiman pandangan Bapak/Ibu dengan adanya pengembangan media E-

Learning dalam pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab? 

( ) sangat perlu 

( ) perlu 

( ) tidak perlu 

( ) kurang tahu 

( ) lainya, sebutkan . . . . .  

2. Berapa durasi media E-learning yang sesuai untuk media pembelajaran 

membaca pada setiap tema? 

( ) 2-5 menit 

( ) 5-10 menit 

( ) 10-15 menit 

( ) 15-20 menit 

( ) lainya, sebutkan. . . . . . . .  

3. Apa saja elemen media E-Learning yang perlu ditampilkan? 

( ) KI dan KD 

( ) bahan bacaan  

( ) tata bahasa 



 
 

 
 

( ) evaluasi/materi uji 

( ) kosakata 

( ) lainya, sebutkan. . . . . . .  

4. Tema apa saja yang dapat dijadikan bahan media pembelajaran E-

Learning? 

 الســاعت ( )

المدرست في أنشطتي ( )  

فى البيت أنشطتى ( )  

تالهـواي ( )  

 المهنت ( )

( ) lainya, sebutkan. . . . . . 

5. Apa pengenalan kosakata diperlukan sebelum inti materi pembelajaran? 

( ) sangat perlu 

( ) perlu 

( ) tidak perlu 

( ) kurang tahu 

6. Apa setiap materi ( kosakata, bacaan dan tata bahasa) perlu dilakukan 

penguatan materi ? 

( ) sangat perlu 

( ) perlu 

( ) tidak perlu 

( ) kurang tahu  

7. Bahasa apa yang sebaiknya digunakan dalam navigasi setiap level? 

( ) Arab 

( ) Inggris 

( ) Indonesia 

( ) Arab-Indonesia 

( ) lainya, sebutkan. . .  . . . . . . 



 
 

 
 

 

Aspek Visual Media 

8. Gabungan warna apa yang sesuai untuk media E-Learning tersebut? 

( ) warna komplementer ( perpaduan warna yang berseberangan) 

( ) warna monokromatik ( perpaduan dari satu warna dengan 

intensitas berbeda) 

( ) warna polikromatik ( beberapa warna yang digradasikan sampai 

ke putih) 

( ) warna analogus ( kombinasi warna terdekat: kuning dengan hijau 

atau biru) 

( ) lainya, sebutkan. . . . . . . .  

9. Apa diperlukan ilustrasi gambar untuk pemahaman kosakata? 

( ) sangat perlu 

( ) perlu 

( ) tidak perlu 

( ) kurang tahu  

10. Apa jenis gambar yang dapat digunakan? 

( ) karikatur/ kartun 

( ) manusia 

( ) objek 

( ) kurang tahu 

( ) lainya, sebutkan. .  . . . . . 

11. Bagaimana jenis resolusi tampilan media E-Learning yang diharapkan? 

( ) tinggi 

( ) sedang 

( ) rendah 

( ) kurang tahu 

( ) lainya, sebutkan.  . . . . . . . .  



 
 

 
 

 

Aspek Pendukung Media 

12. Apa diperlukan ilustrasi audio pada media E-Learning? 

( ) sangat perlu 

( ) perlu 

( ) tidak perlu 

( ) kurang tahu  

13. Jenis audio apa yang paling cocok? 

( ) narasi (setiap layer menggunakan intruksi sebagai penjelas) 

( ) sound effect (setiap pemain menekan tombol ada effect suara 

tertentu) 

( ) backsound (pada setiap layer ada musik pengiring media E-

Learning) 

( ) kurang tahu 

( ) lainya, sebutkan. . . . . .  

E. SARAN : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………,……….. 2015 

Responden 

 

 

…….………………………… 



 
 

 
 

NIP. 

LEMBAR INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN MEDIA 

PEMBELAJARAN 

 

Judul Penelitian        : Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca bagi Siswa MTs 

Kelas VIII 

Mata Pelajaran          : Bahasa Arab 

Sasaran                      : MTs N 1 Semarang  

Nama    : ……………………………………….. 

Kelas    : ……………………………………….. 

A. MENGENAL MEDIA E-LEARNING DENGAN APLIKASI 

LECTORA INPIRE 

Perkenalkan nama saya Toto Wijoyo, mahasiswa Pendidikan Bahasa 

Arab Universitas Negeri Semarang angkatan 2011. Berkenaan dengan mata kuliah 

skripsi yang saya tempuh, saya berniat untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab untuk Meningkatkan 

Keterampilan Membaca bagi Siswa MTs Kelas VIII”. Media tersebut bernama 

Media Pembelajaran berbasis E-Learning dengan Aplikasi Lectora Inspire. 

Media Pembelajaran berbasis E-Learning adalah sebuah media yang 

dibuat menggunakan aplikasi lectora inspire dengan hasil akhir berupa aplikasi 

dengan format standar e-Learning yaitu SCROM dan AICC. Materi yang ada di 

dalam media E-Learning dengan Aplikasi Lectora Inspire ini disesuaikan dengan 

kurikulum bahasa Arab MTs kelas VIII untuk keterampilan membaca (Maharoh 

Al Qiro’ah). 

Media E-Learning dengan Aplikasi Lectora Inspire ini bukan sekadar 

memberikan materi berkenaan dengan keterampilan membaca kepada siswa, 

namun juga memiliki beberapa kelebihan. Seperti, tampilan yang lebih menarik 

dengan gambar-gambar untuk membangkitkan minat baca siswa terhadap bahasa 



 
 

 
 

Arab. Media E-Learning dengan Aplikasi Lectora Inspire memiliki berbagai 

macam menu-menu pilihan seperti kompetensi, materi, games, dan latian uji yang 

sangat menarik. Selain itu media ini memiliki rute belajar dari mulai materi 1 

(kosakata), materi 2 (bacaan), materi 3(tata bahasa), dan latian uji. Setiap materi 

(kosakata, bacaan, dan tata bahasa) memilik penjelasan beserta  penguatan materi. 

Siswa dikatakan telah menyelesaikan materi 1 (kosakata) jika telah lulus 

menjalani penguatan materi. Jika ketiga materi pelajaran belum semuanya 

terlampaui maka siswa tidak dapat mengikuti atau memasuki materi uji dan 

games. Hal itu bertujuan supaya siswa dapat menangkap pembelajaran bahasa 

Arab dengan lebih baik karena media ini menarik, mudah dipahami, dan 

bervariatif. 

Agar media E-Learning dengan Aplikasi Lectora Inspire tersebut dapat 

menjadi media yang baik dan sesuai dengan kebutuhan, maka peneliti meminta 

bantuan guru dan siswa untuk mengisi angket kebutuhan terhadap media E-

Learning dengan Aplikasi Lectora Inspire ini. 

Peneliti berharap dengan adanya campur tangan guru dan siswa dalam 

pengembangan media E-Learning dengan Aplikasi Lectora Inspire bagi siswa 

MTs kelas VIII untuk keterampilan membaca ini dapat menjadikan media ini 

lebih baik dan sesuai dengan keinginan. Dan jawaban dari para siswa terhadap 

angket analisis kebutuhan media pembelajaran ini tidak akan mempengaruhi nilai 

mata pelajaran yang ada di sekolah. Oleh karena itu, pengisian angket ini murni 

bertujuan untuk penelitian pengembangan media pembelajaran E-Learning untuk 

keterampilan membaca bahasa Arab siswa MTs kelas VIII. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

C. PETUNJUK PENGISIAN I 

1. Siswa diharapkan membaca dan mengamati dengan seksama pertanyaan 

yang ada pada kuisioner ini 

2. Siswa dapat memberikan jawaban berupa tanda ( √ ) pada kolom yang 

tersedia pada setiap aspek analisis kebutuhan 

3. Apabila Siswa menghendaki jawaban lain selain yang ada pada pilihan 

jawaban yang tersedia, anda dapat memberikan tanda ( √ ) dan menuliskan 

jawaban anda pada menu jawaban yang sudah kami kosongkan. 

 

D. PERTANYAAN I 

1. Bagaimana tingkat kesulitan dalam materi membaca bahasa Arab? 

( ) sangat sulit 

( ) sulit 

( ) biasa saja 

( ) mudah 

( ) sangat mudah 

2. Bagaimana penjelasan guru bagi anda untuk memahami materi membaca 

bahasa Arab? 

( ) sangat jelas 

( ) jelas 

( ) biasa saja 

( ) kurang jelas 

( ) sangat tidak jelas 

3. Apa guru anda menggunakan multimedia dalam pembelajaran membaca 

bahasa Arab? 

( ) selalu 

( ) sering 

( ) kadang-kadang 



 
 

 
 

( ) tidak pernah 

4. Apakah menurut anda perlu menggunakan multimedia interaktif dalam 

pembelajaran membaca bahasa Arab? 

( ) sangat perlu 

( ) perlu 

( ) biasa saja 

( ) tidak perlu 

( ) sangat tidak perlu 

5. Apakah anda setuju jika pembelajaran menggunakan multimedia sehingga 

bisa membantu dalam penguasaan materi membaca bahasa Arab? 

( ) sangat setuju 

( ) setuju 

( ) biasa saja 

( ) tidak setuju 

( ) sangat tidak setuju 

6. Dimana anda sering menggunakan computer atau laptop? 

( ) rumah 

( ) warnet 

( ) sekolah 

( ) kafe 

( ) lainya . . . . . 

7. Berapa lama anda menggunakan computer atau laptop per hari? 

( ) < 2jam 

( ) 2-4 jam 

( ) 4-6 jam 

( ) 6-8 jam 

( ) > 8jam 

8. Untuk keperluan apa anda sering menggunakan computer atau laptop? 



 
 

 
 

( ) belajar 

( ) bermain game 

( ) surfing internet 

( ) menonton film 

( ) lainya . . . . . .  

 

E. PETUNJUK PENGISIAN II 

1. Kuisioner ini berisi pertanyaan tentang materi, visual dan aspek 

pendukung media yang akan dikembangkan 

2. Siswa diharapkan membaca dan mengamati dengan seksama pertanyaan 

yang ada pada kuisioner ini 

3. Siswa dapat memberikan jawaban berupa tanda ( √ ) pada kolom yang 

tersedia pada setiap aspek analisis kebutuhan  

4. Apabila anda menghendaki jawaban lain selain yang ada pada pilihan 

jawaban yang tersedia, anda dapat memberikan tanda ( √ ) dan menuliskan 

jawaban anda pada menu jawaban yang sudah kami kosongkan 

 

F.  PERTANYAAN II 

1. Bagaiman pandangan Anda dengan adanya pengembangan media E-

Learning dalam pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab? 

( ) sangat perlu 

( ) perlu 

( ) tidak perlu 

( ) kurang tahu 

2. Tema apa saja yang dapat dijadikan bahan media pembelajaran E-

Learning? 

 الســاعت ( )

المدرست في أنشطتي ( )  

فى البيت أنشطتى ( )  

تالهـواي ( )  



 
 

 
 

 المهنت ( )

( ) lainya, sebutkan. . . . . . 

3. Apa pengenalan mufrodat diperlukan sebelum inti materi pembelajaran? 

( ) sangat perlu 

( ) perlu 

( ) tidak perlu 

( ) kurang tahu 

4. Bahasa apa yang sebaiknya digunakan dalam tombol navigasi setiap level? 

( ) Arab 

( ) Inggris 

( ) Indonesia 

( ) Arab-Indonesia 

( ) Lainya, Sebutkan . . .  . . . . . . 

 

Aspek Visual Media 

5. Gabungan warna apa yang sesuai untuk media E-Learning tersebut? 

( ) warna komplementer ( perpaduan warna yang berseberangan) 

( ) warna monokromatik ( perpaduan dari satu warna dengan 

intensitas berbeda) 

( ) warna polikromatik ( beberapa warna yang digradasikan sampai 

ke putih) 

( ) warna analogus ( kombinasi warna terdekat: kuning dengan hijau 

atau biru) 

( ) Lainya, Sebutkan. . . . . . . .  

6. Apa diperlukan ilustrasi gambar untuk pemahaman kosakata? 

( ) sangat perlu 

( ) perlu 

( ) tidak perlu 



 
 

 
 

( ) kurang tahu 

( ) Lainya, Sebutkan . . . . .  

7. Apa jenis gambar yang dapat digunakan? 

( ) karikatur/kartun 

( ) manusia 

( ) objek 

( ) kurang tahu 

( ) Lainya, Sebutkan. .  . . . . . 

 

Aspek Pendukung Media 

8. Apa diperlukan ilustrasi audio pada media E-Learning? 

( ) sangat perlu 

( ) perlu 

( ) tidak perlu 

( ) kurang tahu 

( ) lainya . . . . .  

9. Jenis audio apa yang paling cocok? 

( ) narasi (setiap layer menggunakan intruksi sebagai penjelas) 

( ) sound effect (setiap pemain menekan tombola da effect suara 

tertentu) 

( ) backsound (pada setiap layer ada music pengiring media E-

Learning) 

( ) kurang tahu 

( ) Lainya, Sebutkan. . . . . .  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

E. SARAN : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………,……….. 2015 

Responden 
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LEMBAR INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN 

 

Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis 

Aplikasi        Lectora Inspire Untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa 

MTs Kelas VIII. 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi   :  اْلهنة 

Sasaran  : MTs N 1 Semarang 

 

Nama    : ……………………………………………….. 

Profesi    : ……………………………………………….. 

Instansi   : ……………………………………………….. 

Produk pembelajaran  : ……………………………………………….. 

yang pernah dibuat 

(media/bahan ajar/metode) 

 

 

A. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Membaca dan mengamati dengan seksama isi dan tampilan media 

2. Memberikan nilai berupa tanda () yang tersedia di aspek penilaian 

dengan kategori penilaian yang ditentukan di bawah ini: 

 

Skor Kategori 

4 sangat layak/sangat sesuai 

3 layak/sesuai 

2 tidak layak/tidak sesuai 



 
 

 
 

1 Sangat tidak layak/Sangat tidak sesuai 

 

3. Jika tidak paham dengan indikator yang disajikan, dapat melihat 

keterangan pada kolom deskripsi 

4. Memberikan catatan-catatan khusus tentang kekurangan dan atau 

perbaikan media 

5. Memberikan kesimpulan tentang kelayakan metode dan validasi akhir 

dengan paraf ahli  



 
 

 
 

B. ASPEK PENILAIAN 

Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

No Aspek 

Skor 

Alasan 

1 2 3 4 

1 Maintainable (dapat 

dipelihara/dikelola dengan 

mudah) 

     

2 Usability (mudah 

digunakan dan sederhana 

dalam pengoperasian) 

     

3 Kompabilitas (media 

pembelajaran dapat 

diinstalasi atau dijalankan 

di berbagai hardware atau 

software yang ada)  

     

4 Kejelasan dan kelengkapan 

dokumentasi program 

media (petunjuk instalasi, 

trouble shooting dan desain 

program) 

     

5 Reusable (sebagian atau 

seluruh media 

pembelajaran dapat 

dimanfaatkan kembali 

untuk mengembangkan 

media pembelajaran lain) 

     



 
 

 
 

Saran: 

 

Aspek Komunikasi 

No Aspek 

Skor 

Alasan 

1 2 3 4 

1 Komunikatif (sesuai dengan 

pesan dan dapat diterima 

dengan keinginan sasaran) 

     

2 Kreatif dalam ide dan 

penuangan gagasan 

     

3 Sederhana dan memikat      

4 Interaktivitas      

5 Pemberian motivasi belajar      

Saran: 

 

Aspek Audio 



 
 

 
 

No Aspek 
Skor 

Alasan 
1 2 3 4 

1 Narasi      

2 Sound effect      

3 Backsound music      

Saran: 

 

 

Aspek Visual 

No Aspek 
Skor 

Alasan 
1 2 3 4 

1 Layout design      

2 Tipografi      

3 Komposisi warna      

4 Gambar ilustrasi      

5 Media bergerak animasi      



 
 

 
 

6 Navigasi pada setiap 

layer/scene 

     

7 Sistematika media E-

Learning 

     

Saran: 

  



 
 

 
 

C. KRITIK DAN SARAN 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………….... 

D. KESIPULAN 

 Media ini dinyatakan (*): 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan 

 

(*) lingkari salah satu 

 

 

………,………………2015 

Ahli Media, 

 

 

…………………………… 

  



 
 

 
 

Deskripsi: 

Aspek Deskripsi 

Aspek perangkat lunak 

Maintainable (dapat 

dipelihara/ dikelola 

dengan mudah 

Perawatan tidak membutuhkan cara yang khusus, 

perawatan tidak membutuhkan biaya yang tinggi, 

perawatan tidak membutuhkan spesialis/tenaga ahli 

Usabilitas (mudah 

digunakan dan sederhana 

pengoperasiannya) 

Program mudah dioperasikan, tidak membutuhkan 

ahli/spesialis dalam pengoperasiannya, program 

mudah didapat 

Kompabilitas (media 

pembelajaran dapat 

diinstalasi/ dijalankan di 

berbagai hardware yang 

ada) 

Tidak memerlukan player khusus untuk 

menjalankan media, hardware dan software yang 

support dengan computer mudah didapat, apabila 

menggunakan player khusus mudah ditemukan 

Dokumentasi program 

media pembelajaran 

Mencantumkan petunjuk istalasi, trouble shooting, 

desain program 

Reusable (sebagian/ 

seluruh program media 

pembelajaran dapat 

dimanfaatkan kembali 

untuk mengembangkan 

media pembelajaran lain) 

Seluruh program media pembelajaran dapat 

dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan 

media pembelajaran lain 

Aspek Komunikasi 

Komunikatif (sesuai 

sasaran 

dan dapat diterima 

dengan 

keinginan sasaran) 

Ada interaksi yang komunikatif antaramedia dan 

siswa yang disajikan sesuaikarakteristik siswa, 

media dapatmembantu siswa menerima 

materidengan baik, media dapat menarik rasa 

antusias siswa  

Kreatif dalam ide dan 

penuangan gagasan 

Mengenalkan kinerja ilmiah, menggunakan 

ilustrasi berupa gambar, ilustrasi sesuai dengan 

materi 



 
 

 
 

Sederhana dan memikat Tampilan media sederhana, animasi dan gambar 

dalam media sederhana, kalimat dan media mudah 

dimengerti, media mudah digunakan dan media 

menyenangkan serta memikat penggunanya 

Interaktivitas Disertai tombol navigasi yang memungkinkan 

siswa belajar mandiri, disertai kesempatan siswa 

untuk memilih jawaban yang benar, disertai menu-

menu pendukung permainan 

Pemberian motivasi 

belajar 

Pemberian ucapan penghargaan, pemberian symbol 

penghargaan, pemberian sound motivasi 

Aspek Audio 

Narasi Suara jelas, narasi sesuai dengan teks/ gambar/ 

animasi yang sedang disajikan 

Sound effect Sound effect jelas, menarik  dan tidak mengganggu 

pemahaman siswa 

Backsound music Backsound music  jelas, menarik  dan tidak 

mengganggu pemahaman siswa 

Aspek Visual 

Layout design Penempatan judul dan ilustrasi seimbang dan tidak 

mengganggu pemahaman, Penempatan ilustrasi 

sebagai latar belakang tidak mengganggu judul, 

teks, dan gambar 

Tipografi Ukuran tulisan, gambar, dan animasi tiap gambar 

sesuai, tidak terlalu banyak menggunakan huruf 

dan bentuk huruf mudah dibaca dan keterangan 

gambar dan narasi simulasi jelas 



 
 

 
 

 

Komposisi warna Komposisi warna sesuai dan warna belakang 

kontras/mudah dibedakan dengan warna tulisa 

gambar, memperhatikan tampilan warna secara 

keseluruhan yang dapat memberikan nuansa 

tertentu dan dapat memperjelas materi/isi media 

Gambar ilustrasi Pemilihan dan penggunaan gambar sebagai 

ilustrasi media menarik dan sesuai porsinya 

Media bergerak animasi Animasi yang ditampilkan memenuhi unsur tujuan 

pembelajaran, menggunakan gambar yang jelas 

dan menarik, animasi atau gambar mudah 

dioperasikan siswa secara mandiri 

Navigasi pada setiap 

layer/scene 

Navigasi tepat sasaran, tidak ada kesalahan pada 

coding dan ikon navigasi mudah dipahami 

Sistematika media E-

Learning 

Sistematika dan alur media E-Learning runtut dan 

jelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN 



 
 

 
 

Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis 

Aplikasi        Lectora Inspire Untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa 

MTs Kelas VIII. 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi   : اْلهنة 

Sasaran  : MTs N 1 Semarang 

 

Nama    : ……………………………………………….. 

Profesi    : ……………………………………………….. 

Instansi   : ……………………………………………….. 

 

E. PENGANTAR 

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, 

Perkenalkan nama saya Toto Wijoyo, mahasiswa Pendidikan Bahasa 

Arab Universitas Negeri Semarang angkatan 2011. Berkenaan dengan mata 

kuliah skripsi yang saya tempuh, saya berniat untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca bagi Siswa MTs Kelas VIII”. Media 

tersebut bernama Media Pembelajaran berbasis E-Learning dengan Aplikasi 

Lectora Inspire. 

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

mengembangkan media pembelajaran baru yang sesuai dengan kebutuhan 

dunia pendidikan.Untuk itu, saya megharapkan bantuan Anda untuk mengisi 

angket ini. Jawaban Anda akan sangat membantu saya dalam mengembangkan 

media ini.  

Angket validasi ini diisi oleh dosen Bahasa Arab sebagai ahli materi 

bahasa Arab. Mohon untuk memberikan penilaian terhadap media ini. Saya 

juga mengharapkan kritik dan saran anda untuk perbaikan media ini. 

  



 
 

 
 

 

F. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Membaca dan mengamati dengan seksama isi dan tampilan media 

2. Memberikan nilai berupa tanda () yang tersedia di aspek penilaian dengan 

kategori penilaian yang ditentukan di bawah ini: 

 

Skor Kategori Rentangan Nilai 

4 
sangat layak/sangat sesuai 

86-100 

3 
layak/sesuai 

71-85 

2 
tidak layak/tidak sesuai 

56-70 

1 

sangat tidak layak/ sangat tidak 

sesuai 41-55 

 

3. Jika kurang paham dengan indikator yang disajikan, dapat melihat 

keterangan pada kolom deskripsi 

4. Memberikan catatan-catatan khusus tentang kekurangan dan atau perbaikan 

metode 

5. Memberikan kesimpulan tentang kelayakan metode dan validasi akhir 

dengan paraf ahli materi bahasa Arab 

  



 
 

 
 

G. ASPEK PENILAIAN KELAYAKAN ISI 

Indikator  

penilaian 
Butir penilaian 

Skor 

Alasan 

1 2 3 4 

A. Kesesuaian 

Materi dengan 

SK dan KD  

 

1. Kelengkapan materi      

2. Keluasan materi      

3. Kedalaman materi      

B. Keakuratan 

materi 

4. Keakuratan konsep dan 

definisi 

     

5. Keakuratan data dan 

fakta 

     

6. Keakuratan contoh      

7. Keakuratan gambar dan 

ilustrasi 

     

8. Keakuratan istilah-

istilah 

     

9. Keakuratan symbol, dan 

ikon 

     

C. Kemutakhiran 

materi 

10. Kesesuaian materi 

dengan perkembangan 

pelajaran bahasa Arab 

     

11. Contoh dan kasus 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

     

12. Gambar dan ilustrasi 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

     

13. Menggunakan contoh      



 
 

 
 

kasus yang terdapat 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

D. Mendorong 

keingintahuan 

14. Mendorong rasa ingin 

tahu 

     

15. Menciptakan 

kemampuan bertanya 

     

Saran: 

 

 

H. ASPEK PENILAIAN KELAYAKAN PENYAJIAN 

 

Indikator  

penilaian 
Butir penilaian 

Skor 

Alasan 

1 2 3 4 

A. Teknik 

penyajian 

1. Konsistensi 

sistematika sajian 

dalam kegiatan 

belajar 

     

2. Keruntutan konsep      

B. Pendukung 

penyajian 

3. Contoh-contoh soal 

dalam setiap kegiatan 

belajar 

     

4. Pengantar      

C. Penyajian 5. Keterlibatan peserta      



 
 

 
 

pembelajaran didik 

D. Koherensi dan 

keruntutan alur 

pikir 

6. Ketertautan antar 

kegiatan belajar/sub 

kegiatan belajar 

     

7. Keutuhan makna 

dalam kegiatan 

belajar/sub kegiatan 

belajar 

     

Saran:  

 

I. ASPEK PENILAIAN KONTEKSTUAL 

Indikator  

penilaian 
Butir penilaian 

Skor 

Alasan 

1 2 3 4 

A. Hakikat 

kontekstual 

1. Keterkaitan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata siswa 

     

2. Kemampuan mendorong 

siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang 

dimiliki siswa dengan 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

     

B. Komponen 

konstekstual 

3. Konstruktivisme 

(Constructivism) 

     

4. Menemukan (Inkuiry)      



 
 

 
 

5. Bertanya (Questioning)      

6. Pemodelan (Modelling)      

Saran: 

 

  



 
 

 
 

J. ASPEK KELAYAKAN BAHASA 

Indikator  

penilaian 
Butir penilaian 

Skor 

Alasan 

1 2 3 4 

A. Lugas 1. Ketepatan struktur 

kalimat 

     

2. Keefektifan kalimat      

3. Kebakuan istilah      

B. Komunkatif 4. Pemahaman terhadap 

pesan atau informasi 

     

C. Dialogis dan 

interaktif 

5. Kemampuan 

memotivasi peserta 

didik 

     

6. Kemampuan 

mendorong berfikir 

kritis 

     

D. Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

peserta didik 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

     

8. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

emosional peserta 

didik 

     

E. Kesesuaian 

dengan kaidah 

bahasa 

9. Ketepatan tata bahasa      

F. Penggunan 

istilah 

10. Konsistensi 

penggunaan istilah 

     



 
 

 
 

Saran: 

 

 

K. KRITIK DAN SARAN 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………….... 

 

L. KESIMPULAN 

 Media ini dinyatakan (*): 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan 

 

*) mohon lingkari salah satu 

 

 

……………………2015 

Validator, 

 

 

…………………………… 

 



 
 

 
 

Deskripsi: 

Aspek penilaian kelayakan isi 

Butir penilaian Deskripsi 

1. Kelengkapan materi Materi yang disajikan mencakup 

materi yang terkandung dalam 

Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD)  

2. Keluasan materi Materi yang disajikan 

mencerminkan jabaran yang 

mendukung pencapaian semua 

Kompetensi Dasar (KD)  

3. Kedalaman materi Materi yang disajikan mulai dari 

pengenalan konsep, definisi, 

prosedur, tampilan output, contoh, 

soal latihan, sampai dengan 

interaksi antar-konsep sesuai 

dengan tingkat pendidikan di 

Sekolah Menengah Pertama dan 

sesuai dengan yang diamanatkan 

oleh Kompetensi Dasar (KD) 

4. Keakuratan konsep dan definisi Konsep dan definisi yang disajikan 

tidak menimbulkan banyak tafsir 

dan sesuai dengan konsep dan 

definisi yang berlaku dalam 

pelajaran bahasa Arab 

5. Keakuratan data dan fakta Fakta dan data yang disajikan 

sesuai dengan kenyataan dan 

efisien untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik 



 
 

 
 

6. Keakuratan contoh Contoh dan soal yang disajikan 

sesuai dengan kenyataan dan 

efisien untuk meningkatkan 

pemahaman peserta didik  

7. Keakuratan gambar, diagram dan 

ilustrasi 

Gambar, diagram, dan ilustrasi 

yang disajikan sesuai dengan 

kenyataan dan efisien untuk 

meningkatkan pemahaman peserta 

didik  

8. Keakuratan istilah-istilah Istilah-istilah teknis sesuai dengan 

kelaziman yang berlaku pada 

pelajaran bahasa Arab 

 

9. Keakuratan symbol, dan ikon simbol, dan ikon disajikan secara 

benar menurut kelaziman yang 

digunakan pada pelajaran bahasa 

Arab 

10. Kesesuaian materi dengan 

perkembangan pelajaran bahasa Arab 

Materi yang disajikan aktual yaitu 

sesuai dengan perkembangan pada 

pelajaran bahasa Arab 

11. Contoh dan soal dalam kehidupan 

sehari-hari 

Contoh dan soal aktual yaitu sesuai 

dengan perkembangan keilmuan  

dan terdapat dalam kehidupan 

sehari-hari  

12. Gambar, diagram dan ilustrasi dalam 

kehidupan sehari-hari 

Gambar, diagram dan ilustrasi 

diutamakan yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari., namun juga 

dilengkapi penjelasan  

13. Menggunakan contoh soal yang 

terdapat dalam kehidupan sehari-hari 

Contoh dan soal yang disajikan 

sesuai dengan situasi serta kondisi 



 
 

 
 

yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari  

14. Mendorong rasa ingin tahu Uraian, latihan atau contoh-contoh 

soal yang disajikan mendorong 

peserta didik untuk 

mengerjakannya lebih jauh dan 

menumbuhkan kreativitas  

15. Menciptakan kemampuan bertanya Uraian, latihan atau contoh-contoh 

soal yang disajikan mendorong 

peserta didik untuk mengetahui 

materi lebih jauh  

Aspek penilaian kelayakan penyajian 

1. Konsistensi sistematika sajian dalam 

kegiatan belajar 

Sistematika penyajian dalam setiap 

kegiatan belajar taat asas 

(memiliki pendahuluan, isi dan 

penutup).  

2. Keruntutan konsep Penyajian konsep disajikan secara 

runtut mulai dari yang mudah ke 

sukar, dari yang konkret ke abstrak 

dan dari yang sederhana ke 

kompleks, dari yang dikenal 

sampai yang belum dikenal. Materi 

bagian sebelumnya bisa membantu 

pemahaman materi pada bagian 

selanjutnya  

 

3. Contoh-contoh soal dalam setiap 

kegiatan belajar 

Terdapat contoh-contoh soal yang 

dapat membantu menguatkan 

pemahaman konsep  

yang ada dalam materi  



 
 

 
 

4. Pengantar Memuat informasi tentang peran 

media dalam proses pembelajaran  

5. Keterlibatan siswa Penyajian materi bersifat interaktif 

dan partisipatif (ada bagian yang 

mengajak siswa untuk 

berpartisipasi  

6. Ketertautan antar kegiatan 

belajar/sub kegiatan belajar 

Penyampaian pesan antara sub 

kegiatan belajar dengan kegiatan 

belajar lain/sub kegiatan belajar 

dengan sub kegiatan belajar/antar 

alinea dalam sub kegiatan belajar 

yang berdekatan mencerminkan 

keruntutan dan keterkaitan isi  

7. Keutuhan makna dalam kegiatan 

belajar/sub kegiatan belajar 

Pesan atau materi yang disajikan 

dalam satu kegiatan belajar / sub 

kegiatan belajar / alinea harus 

mencerminkan kesatuan tema  

Aspek penilaian kontekstual 

1. Keterkaitan antara materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata 

siswa 

Adanya keterkaitan materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia 

nyata siswa  

2. Kemampuan mendorong siswa 

membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki siswa 

dengan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pembelajaran mendorong siswa 

membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki siswa 

dengan penerapanya dalam 

kehidupan sehari-hari  

3. Konstruktivisme (Constructivism). Materi dalam media bersifat 

mengkonstruksi pengetahuan dan 

bukan proses menerima 

pengetahuan  



 
 

 
 

4. Menemukan (Inkuiry). Materi merangsang siswa untuk 

menemukan pengetahuan sendiri  

5. Bertanya (Questioning). Terdapat pertanyaan-pertanyaan 

yang mendorong, membimbing, 

dan mengukur kemampuan 

berpikir siswa  

6. Pemodelan (Modelling). Terdapat contoh soal prosedural 

dan cara  

penyelesaiannya  

Aspek kelayakan bahasa 

11. Ketepatan struktur kalimat Kalimat yang digunakan mewakili 

isi pesan atau informasi yang ingin 

disampaikan dengan tetap 

mengikuti tata kalimat Bahasa 

Arab 

12. Kefektivan kalimat Kalimat yang digunakan sederhana 

dan langsung ke sasaran  

13. Kebakuan istilah Istilah yang digunakan sesuai 

dengan Kamus dan / atau adalah 

istilah teknis yang telah baku  

14. Pemehaman terhadap pesan atau 

informasi 

Pesan atau informasi disampaikan 

dengan bahasa yang menarik dan 

lazim dalam komunikasi tulis  

15. Kemampuan memotivasi peserta 

didik 

Bahasa yang digunakan 

membangkitkan rasa senang ketika 

peserta didik membacanya dan 

mendorong mereka untuk 

mempelajari buku tersebut secara 

tuntas  

16. Kemampuan mendorong berpikir Bahasa yang digunakan mampu 



 
 

 
 

kritis merangsang peserta didik untuk 

mempertanyakan suatu hal lebih 

jauh, dan mencari jawabnya secara 

mandiri dari buku teks atau sumber 

informasi lain  

17. Kesesuaian dengan perkembangan 

intelektual peserta didik 

Bahasa yang digunakan dalam 

menjelaskan suatu konsep harus 

sesuai dengan tingkat 

perkembangan kognitif peserta 

didik 

18. Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan emosional peserta 

didik 

Bahasa yang digunakan sesuai 

dengan tingkat kematangan 

emosional peserta didik  

19. Ketepatan tata bahasa Tata kalimat yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan 

mengacu kepada kaidah tata 

Bahasa Arab yang baik dan benar 

20. Konsistensi penggunaan istilah Penggunaan istilah yang 

menggambarkan suatu konsep 

harus konsisten antar-bagian dalam 

media 

 

  



 
 

 
 

LEMBAR UJI EFEKTIVITAS PRODUK 

 

Nama  : ……………………………………………… 

Kelas  : ……………………………………………… 

 

Berdasarkan pembelajaran yang telah anda lalui hari ini, anda diminta 

untuk memberikan nilai pada masing-masing pertanyaan , sesuai dengan 

gambaran diri anda. Berilah tanda () pada pernyataan yang anda anggap sesuai 

dengan diri anda. 

 

Penilaian: 

1. Sangat lambat / sangat rendah 

2. Lambat / rendah 

3. Cepat / tinggi 

4. Sangat cepat/ sangat tinggi 

 

Belajar tanpa menggunakan media pembelajaran 

No Pernyataan 1 2 3 4 

1 

Bagaimanakah kecepatan pemahaman anda terhadap 

materi membaca bahasa Arab ketika guru mengajar 

tanpa menggunakan media pembelajaran? 

    

2 

Bagaimanakah kreativitas anda ketika guru mengajar 

keterampilan membaca tanpa menggunakan media 

pembelajaran? 

    

3 
Bagaimanakah hasil belajar anda ketika guru mengajar 

tanpa menggunakan media pembelajaran? 

    

 

 

 



 
 

 
 

 

Belajar menggunakan media pembelajaran 

No Pernyataan 1 2 3 4 

1 

Bagaimanakah kecepatan pemahaman anda terhadap 

materi membaca bahasa Arab ketika guru mengajar 

dengan menggunakan media pembelajaran? 

    

2 
Bagaimanakah kreativitas anda ketika guru mengajar 

dengan menggunakan media pembelajaran? 

    

3 
Bagaimanakah hasil belajar anda ketika guru mengajar 

dengan menggunakan media pembelajaran? 

    

 

Kesan: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Pesan: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

         

        Responden,  

            

 

           

                                                                                     ……………………. 

        NIS.  

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 


