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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

(٣۹َو َأْن لَْيَس ِلْْلْنَساِن إَّلا َما َسَعى )النجم:    .1 

“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 

diusahakannya” (Q.S. An Najm:39) 

2. “Nak, bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kau padamkan cahaya ilmu 

yang dikaruniakan Allah ini dengan kemaksiatan” (Pesan Imam Malik, kepada 

Imam Syafi‟i kecil) 

3. Mengharapkan kesuksesan tanpa pernah berusaha dan bekerja keras adalah 

mimpi yang akan selalu menjadi mimpi (Anonim) 

 

Persembahan: 

1. Untuk kedua orangtua tercinta yang 

tiada pernah berhenti memberi 

dorongan dan kasih sayang. 

2. Saudara dan saudari kandung saya, 

Terimakasih untuk tak pernah tak ada 

untuk saya. Berbahagialah selalu. 

3. Keluarga besar Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab UNNES 

4. Anda yang sedang membaca skripsi 

ini 

  



 

 

vi 

 

SARI 

 

Sulastri. 2015. Pengembangan Media Pembelajaran Arabic Thematic Video 

pada Keterampilan Berbicara Bahasa Arab bagi Siswa Kelas VIII 

MTs. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan 

Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Retno Punama Irawati, S.S., 

M.A. 

Kata kunci: Arabic Thematic Video, keterampilan berbicara bahasa Arab 

Rendahnya minat belajar dan kesulitan berbicara bahasa Arab dialami oleh 

banyak siswa pada tingkat MTs. Secara umum kesulitan ini terjadi karena adanya 

beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal, salah satunya yaitu 

minimnya penggunaan media pembelajaran yang sesuai dan variatif. Dengan 

demikian, peneliti memberikan solusi dari masalah tersebut dengan 

mengembangkan media pembelajaran berupa video pembelajaran bahasa Arab 

bertema (Arabic Thematic Video) untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar 

siswa. 

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

kelas VIII MTs  terhadap media pembelajaran Arabic Thematic Video, 2) 

mendeskripsikan gambaran prototipe media pembelajaran Arabic Thematic Video, 

dan 3) mendeskripsikan penilaian guru dan pakar/ahli terhadap prototipe media 

pembelajaran Arabic Thematic Video. 

Desain penelitian ini adalah desain Research and Development (R&D). 

Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan angket berupa 

angket kebutuhan guru dan siswa terhadap media pembelajaran dan angket 

penilaian prototipe media pembelajaran Arabic Thematic Video. 

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) guru dan siswa membutuhkan media 

media pembelajaran berbentuk video yang memuat percakapan, pengantar materi, 

perkenalan kosakata, dan evaluasi, 2) prototipe media pembelajaran Arabic 

Thematic Video disajikan secara interaktif dan dikembangkan menggunakan 

aplikasi Adobe Flash CS6 yang terdiri terdiri dari menu kompetensi, kosakata, 

video (percakapan), pembahasan, evaluasi, dan profil, 3) penilaian para ahli, 

dosen pembimbing, dan para ahli menunjukkan bahwa media ini secara umum 

sudah baik dan sangat sesuai baik dilihat dari aspek materi yang meliputi 

kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, maupun aspek tampilan 

yang meliputi rekayasa dan penggunaan perangkat lunak, komunikasi, audio, 

visual, perwajahan/tampilan cover, dan penyajian video. 

  



 

 

vii 

 

Abstract 

 

Sulastri. 2015. Teaching Media Development of Arabic Thematic Video on 

Arabic Speaking Skill of 8
th

 Grade of MTs. Final Project. Arabic 

Education Program, Foreign Language and Literature Department, 

Languages and Art Faculty, Semarang State University. Advisor: 

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

Keywords: Arabic Thematic Video, Arabic Speaking Skill 

Lacking of passion to learn and difficulty to speak Arabic are faced by 

many MTs students. Shortly these difficulties happened because of some internal 

and external factors, one of those is unavailability of suitable and varied teaching 

media. Researcher gave a solution to develop a teaching media, an Arabic 

Thematic Video to increase students achievement and motivate them. 

The objectives of this research are: 1) to know the teacher and students of 

8
th

 Grade of MTs‟s need of Arabic Thematic Video teaching media, 2) to describe 

the prototype of Arabic Thematic Video teaching media, and 3) to describe 

teachers and lecturers responds of the prototype of Arabic Thematic Video 

teaching media. 

This research was designed in Research and Development (R&D) method. 

The data were collected by doing interview, observing, documenting and polling 

to know the teacher and students of 8
th

 Grade of MTs‟s need of Arabic Thematic 

Video teaching media. 

The conclusions of the research are: 1) Teachers and student need video 

teaching media that included conversations, material introductions, vocabularies 

and assessments, 2) The prototype of Arabic Thematic Video teaching media must 

be interactive and developed by using Adobe Flash CS 6 that contained 

competency/skill, video (conversation), explanation, assessment and profile, 3) 

The lecturers and advisors responds showed this teaching media is good and 

reliable (content, face,lay-out and language) also used a suitable software. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hakikat belajar bahasa asing termasuk di dalamnya bahasa Arab adalah 

belajar berkomunikasi. Oleh karena itu tujuan utama pembelajaran bahasa Arab 

adalah pengembangan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa baik itu 

lisan maupun tulis. Kemampuan menggunakan bahasa dalam dunia pengajaran 

bahasa disebut keterampilan berbahasa (mahârat al-lughah). Keterampilan 

tersebut ada empat, yaitu keterampilan menyimak (mahârat al istimâ’/listening 

skill), berbicara (mahârah al-kalâm/ speaking skill), membaca (mahârah al-

qirâáh/reading skill), dan menulis (mahârah al-kitâbah/writing skill). Setiap 

keterampilan itu erat kaitannya satu sama lain, sebab dalam memeroleh 

keterampilan berbahasa, biasanya ditempuh melalui hubungan urutan yang teratur 

dan merupakan suatu kesatuan tunggal (al arba’ al-muttahid) (Hermawan 

2013:129). 

Salah satu keterampilan berbahasa yang penting untuk dipelajari di tahap 

awal adalah menyimak dan berbicara. Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua 

yang dilakukan manusia dalam kehidupan bahasa setelah mendengarkan. 

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari membuktikan bahwa penguasaan bahasa 

lisan lebih fungsional  daripada  keterampilan berbahasa lainnya. Oleh karena itu, 

kemampuan berbicara seharusnya mendapat perhatian yang cukup dalam 

pembelajaran berbahasa (Nurgiyantoro 2011:399-400). 
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Badri (dalam Hermawan 2013:100) mengemukakan bahwa mengajarkan 

berbicara lebih penting daripada mengajarkan menulis, karena berbicaralah yang 

benar-benar mencerminkan bahasa, sebab ia menonjolkan aspek-aspek bunyi dan 

menjelaskan cara pengucapan yang benar dengan segala aspeknya yang kurang 

diperhatikan oleh kemahiran menulis. Di samping itu, berbicara lebih dahulu 

daripada menulis, dan mempelajarinya sejalan dengan tabiat mempelajari bahasa. 

Menurut aliran komunikatif dan pragmatik, keterampilan berbicara dan 

keterampilan menyimak berhubungan secara kuat. Interaksi lisan ditandai dengan 

rutinitas informasi. Ciri lain adalah diperlukannya seorang pembicara 

mengasosiasikan makna, mengatur informasi; siapa harus mengatakan apa, 

kepada siapa, kapan, dan tentang apa. Keterampilan berbicara mensyaratkan 

adanya pemahaman minimal dari pembicara dalam bentuk sebuah kalimat (dalam 

Iskandarwarsid dan Sunendar 2011:239). Hal ini juga sejalan dengan yang 

diungkapkan Effendi (2009:139) bahwa latihan berbicara harus terlebih dahulu 

didasari oleh (1) kemampuan mendengarkan, (2) kemampuan mengucapkan, dan 

(3) penguasaan (relatif) kosakata dan ungkapan. Ketiga hal tersebut perlu dimiliki 

oleh setiap orang agar ia dapat mengomunikasikan maksud, gagasan atau 

fikirannya dengan baik. 

Pembelajaran bahasa Arab di Asia Tenggara umumnya dan Indonesia 

khususnya sudah berlangsung berabad abad lamanya. Akan tetapi aspek tata bunyi 

sebagai dasar kemahiran menyimak dan berbicara masih kurang diperhatikan. 

Menurut Chotib (dalam Hermawan 2013:100) hal ini disebabkan oleh tujuan 

pembelajaran bahasa Arab hanya diarahkan untuk menguasai bahasa tulisan dalam  
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rangka memahami  bahasa kitab-kitab berbahasa Arab saja. Di sisi lain, kemudian 

hakekat pengajaran bahasa lebih banyak didasarkan pada metode gramatika-

terjemah, yaitu suatu metode mengajar yang banyak menekankan kegiatan belajar 

pada penghapalan kaidah-kaidah tata bahasa dan penerjemahan kata perkata. 

Padahal metode ini tidaklah efektif dengan kompetensi yang hendak dicapai 

dalam keterampilan yang sasarannya berupa ujaran yaitu berbicara. 

Keterampilan berbicara dalam pendidikan formal sebenarnya sudah 

diajarkan kepada siswa mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Namun 

pada umumnya dalam situasi resmi dan minimnya informasi siswa masih 

mengalami kesulitan untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan pertanyaan 

dalam bentuk lisan terutama dalam konteks pembelajaran bahasa asing khususnya 

bahasa Arab. Masih banyak siswa yang merasa malu dalam berekspresi ketika 

berbicara ataupun berdialog dalam berbahasa Arab.  

Berdasarkan pengamatan peneliti ketika Praktik Pengalaman Lapangan 

(PPL) di MTs N Kendal pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2014 

menemukan kenyataan bahwa minat siswa dalam belajar Bahasa Arab khususnya 

keterampilan berbicara di kelas VIII MTs N Kendal masih sangat rendah. Hal ini 

tampak dari rendahnya minat siswa untuk praktek langsung dalam percakapan 

bahasa Arab sehingga ketika diadakan tes kompetensi berbicara siswa gagap 

dalam menjawab yang menyebabkan hasil belajar siswa juga rendah.  

Lathifiana (2010:5) mengemukakan hal yang sama terkait penelitiannya 

tentang kesulitan siswa dalam keterampilan berbicara bahasa Arab pada siswa 

kelas VII MTs Miftahul Huda Mahaguan Kaliori Rembang dan menganalisis 
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bahwa rendahnya keterampilan berbicara bahasa Arab pada siswa MTs 

disebabkan oleh rendahnya kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru, 

orang yang secara langsung terlibat dalam pembelajaran. 

Muasyaroh (2014:4) juga menemukan permasalahan yang sama terkait 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab pada siswa kelas VIII MTs N 

Kendal. Pada penelitiannya hasil rata-rata pretest siswa pada kelas eksperimen 

masing-masing 67,94 dan 69,72. Hanya 5 dari 66  siswa yang mendapatkan nilai 

sesuai standar, atau dengan kata lain 92,4 % siswa mendapatkan nilai di bawah 

standar. 

Saifurrohmah (2014:1) dalam penelitiannya juga menemukan 

permasalahan dalam keterampilan berbicara bahasa Arab di kelas VIII MTs 

Sultan Agung Kalibangkang Kebumen. Siswa cenderung pasif dan diam dalam 

proses pembelajaran berbicara bahasa Arab di kelas dan tidak ada keberanian 

untuk mengungkapkan gagasannya sehingga menyebabkan rendahnya hasil 

belajar siswa. Hal ini ditunjukkan oleh prosentase hasil tes keterampilan berbicara 

bahasa Arab sebagian besar peserta didik mendapatkan nilai di bawah standar 

yaitu 87% atau 27 dari 31 siswa. 

Hal serupa juga dialami oleh siswa kelas VII MTs Sabilurohman Gubug 

Purwodadi yang mengalami kesulitan berbicara dalam bahasa Arab. Banyak siswa 

yang masih menggunakan bahasa ibu ketika mempraktikan keterampilan 

berbicara bahasa Arab (Mahmudah 2015:5). 

Diketahui ternyata kesulitan berbicara bahasa Arab dialami oleh banyak 

siswa pada tingkat MTs. Secara umum kesulitan ini terjadi karena adanya 
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beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal 

diantaranya: (1) adanya beberapa siswa yang berasal dari sekolah dasar yang 

sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab, (2) minimnya pengalaman siswa 

yang terkait dengan pembelajaran keterampilan berbicara, (3) minimnya 

penguasaan mufrodat (kosa kata) siswa, (4) anggapan siswa yang menganggap 

bahwa bahasa Arab adalah pelajaran yang sulit, (5) keengganan siswa untuk 

mencoba berbicara walaupun hanya sedikit dan salah, (6) motivasi belajar bahasa 

Arab siswa yang masih rendah, hal ini dikarenakan siswa menganggap bahwa 

bahasa Arab bukanlah mata pelajaran yang penting karena bukan mata pelajaran 

yang diuji pada ujian nasional, dan (7) rendahnya rasa percaya diri siswa dalam 

mengutarakan gagasannya secara lisan karena malu dan takut salah. 

Adapun faktor eksternalnya adalah (1) kurangnya motivasi yang diberikan  

oleh orang tua dan guru, (2) lingkungan yang tidak terkondisikan untuk berlatih  

berbicara bahasa Arab, (3) alokasi belajar yang terbatas (2 x 40 menit per pekan), 

sedangkan belajar bahasa adalah tentang kebiasaan, dan (4) pembelajaran yang 

hanya fokus pada buku tanpa ditunjang adanya media yang menarik dan 

informatif. 

Selain dari faktor siswa, permasalahan juga ditemukan pada metode yang 

digunakan yang relatif sama pada tiap pembelajaran yaitu gramatika-terjemah. 

Rendahnya variasi penggunaan media pembelajaran juga menjadi momok dalam 

pembelajaran keterampilan berbicara. Sebagian besar pembelajaran yang 

dilakukan hanya memanfaatkan media berbasis cetak saja yaitu buku ajar yang 

disusun oleh tim MGMP Kabupaten Kendal. Hal ini tentu tidaklah selalu tepat 
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mengingat pemilihan metode dan media haruslah disesuaikan dengan 

keterampilan dan tujuan yang hendak dicapai agar proses pembelajaran berjalan 

dengan efektif dan tidak membosankan sehingga siswa menjadi pasif dalam 

keterampilan berbicara. 

Menurut Effendy (2009:140) kegiatan berbicara sebenarnya merupakan 

kegiatan yang menarik dan „ramai‟ dalam kelas bahasa. Kegiatan berbicara 

menjadi tidak menarik, tidak merangsang partisipasi siswa, suasana menjadi kaku 

dan akhirnya macet. Ini terjadi mungkin karena penguasaan kosa kata dan 

penguasaan pola kalimat oleh siswa masih sangat terbatas. Namun demikian, 

kunci keberhasilan kegiatan tersebut sebenarnya ada pada guru. Apabila guru 

dapat secara tepat memilih topik pembicaraan sesuai dengan tingkat kemampuan 

siswa, dan memiliki kreativitas dalam mengembangkan model-model pengajaran 

berbicara yang banyak sekali variasinya, tentu kemacetan tidak akan terjadi. 

Pembelajaran keterampilan berbicara yang merupakan keterampilan 

produktif (al-mahârat al-intâjiyah/productive skills) dalam berbahasa 

memerlukan informasi-informasi yang memadai untuk mengomunikasikan 

maksud dan gagasan agar tersampaikan dengan baik. Tugas seorang guru ini lah 

yang diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kaya akan 

informasi ataupun pengalaman untuk mendukung pembelajaran bahasa Arab 

siswa khususnya pada keterampilan berbicara. Pengalaman dan informasi yang 

disajikan ini dapat dikemas dalam bentuk model pembelajaran, teknik, maupun 

media. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa 

guru bahasa Arab di MTs N Kendal pada tanggal 16 April 2015 menyatakan  

bahwa diperlukan adanya inovasi metode atau media yang sesuai untuk 

keterampilan berbicara. Media pembelajaran yang beliau harapkan adalah media 

yang efektif dan menarik serta dapat meningkatkan minat siswa untuk  belajar 

bahasa Arab. 

Media pembelajaran bagi Sukiman (2012:29) adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta kemauan peserta didik 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif. 

Media pembelajaran meliputi bahan cetak, media yang dapat dilihat 

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

dilihat (audio-visual), serta sumber-sumber masyarakat yang dapat dialami secara 

langsung (Hamalik 2007:51-52).  

Video dapat diklasifikasikan sebagai media audio-visual. Video 

merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu proses 

pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal, individual, maupun kelompok. 

Video juga merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan tuntas  

karena dapat sampai ke hadapan siswa secara langsung. Disamping itu, video 

menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran, hal ini karena karakteristik 

teknologi video yang dapat menyajikan gambar bergerak pada siswa, disamping 
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suara yang menyertainya. Siswa  merasa seperti berada di suatu tempat yang sama 

dengan program yang ditayangkan video (Daryanto 2011:87). 

Proses mengamati dari media audio-visual ini memberikan informasi dan 

pengalaman yang lebih mendetail dalam hal berbicara karena siswa dapat 

mendengar suara dan menyaksikan secara langsung gambaran tokoh, gerak, 

dialog, dan keadaan yang divisualisasikan melalui gambar bergerak karena 

menurut Nurgiyantoro (2011:400) penuturan dalam kegiatan berbicara tidak 

semata-mata ditentukan oleh ketepatan bahasa (verbal) yang dipergunakan saja, 

melainkan amat dibantu oleh unsur-unsur paralinguistik seperti gerakan-gerakan 

tertentu, ekspresi wajah, nada suara dan lain sebagainya. 

Arsyad (2007:9) mengemukakan bahwa semakin banyak alat indera yang 

digunakan untuk menerima dan mengolah informasi semakin besar kemungkinan 

informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Belajar 

dengan mengggunakan indera ganda yaitu indera dengar (audio) dan pandang 

(visual) berdasarkan konsep di atas akan memberikan keuntungan bagi siswa. 

Siswa akan belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya 

dengan stimulus pandang atau hanya dengan stimulus dengar.  

Berdasarkan wawancara tambahan yang peneliti lakukan terhadap 

beberapa guru bahasa Arab MTs dari berbagai sekolah diketahui bahwa media 

video penunjang pembelajaran bahasa Arab sudah tersedia dan mendapatkan 

respon yang baik dari siswa. Akan tetapi materi yang disajikan dalam video 

tersebut belum memuat materi pembelajaran yang dikhususkan untuk kelas VIII 

MTs dalam bentuk tema-tema pembelajaran. Video tersebut masih berupa video 



 

 

9 

 

animasi penyegaran bahasa untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar bahasa 

Arab. Video tersebut juga belum terspesifikasikan untuk pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Arab. 

 Untuk itu peneliti menyimpulkan perlu adanya pengembangan media 

video pembelajaran yang dapat menunjang keterampilan berbicara siswa yang 

disertai dengan informasi-informasi mendetail tentang seluk-beluk percakapan 

berbahasa Arab bertema sehingga dapat mendorong siswa untuk dapat 

mengaplikasikannya dalam percakapan langsung sesuai dengan tema dalam 

silabus. Karena menurut Poerwadarminta (1983:85) pembelajaran keterampilan 

berbicara sesuai tema (tematik) memungkinkan siswa untuk memusatkan 

perhatian pada suatu tema tertentu dan mendapatkan pemahaman terhadap materi 

yang lebih mendalam. 

Adanya berbagai alasan tersebut maka peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Arabic Thematic 

Video pada keterampilan berbicara bahasa Arab bagi siswa kelas VIII MTs”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apa saja kebutuhan siswa dan guru kelas VIII MTs terhadap  media 

pembelajaran keterampilan berbicara? 

2. Bagaimana prototipe media pembelajaran Arabic Thematic Video? 

3. Bagaimana penilaian guru dan pakar/ahli terhadap prototipe media 

pembelajaran Arabic Thematic Video? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, disusun tujuan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Mendeskripsikan kebutuhan siswa dan guru kelas VIII MTs  terhadap 

media pembelajaran Arabic Thematic Video. 

2. Mendeskripsikan prototipe media pembelajaran Arabic Thematic 

Video. 

3. Mendeskripsikan penilaian guru dan pakar/ahli terhadap prototipe 

media pembelajaran Arabic Thematic Video. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang telah diuraikan sebelumnya 

dan dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik secara  

teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai  referensi penelitian pengembangan 

media penunjang keterampilan berbicara bahasa Arab untuk siswa MTs. 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah 

pengetahuan yang lebih luas tentang media pembelajaran bahasa Arab khususnya 

media yang berbasis audiovisual. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini menghasilkan sebuah produk 

berupa media yang menunjang keterampilan berbicara bahasa Arab. Penelitian ini 

juga diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yakni: 

a. Manfaat untuk sekolah 

Produk yang telah dikembangkan peneliti berupa video bahasa Arab bertema 

(Arabic Thematic Video) untuk keterampilan berbicara bahasa Arab dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara dalam bahasa Arab. 

b. Manfaat untuk guru 

Guru dapat memanfaatkan produk pengembangan media ini sebagai media 

pembelajaran yang mampu mengoptimalkan pembelajaran berbicara bahasa 

Arab dan menjadi acuan untuk mengembangkan media yang lebih inovatif di 

berbagai keterampilan. 

c. Manfaat untuk siswa 

1. Siswa dapat memanfaatkan media pembelajaran ini sebagai penunjang 

pembelajaran berbicara bahasa Arab secara mandiri baik di sekolah 

maupun di rumah. 

2. Mempermudah siswa dalam mempelajari dan mempraktikkan 

keterampilan berbicara bahasa Arab. 

3. Memberikan pengalaman belajar bahasa Arab yang menyenangkan  bagi 

siswa khususnya pada keterampilan berbicara bahasa Arab. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari pustaka-pustaka yang relevan 

serta landasan teori dalam bidang yang diteliti. Berikut kajian pustaka dan 

landasan teori dalam penelitian ini. 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai keterampilan berbahasa pada umumnya dan berbicara 

pada khususnya bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. Para mahasiswa 

jurusan bahasa dan sastra telah banyak melakukan penelitian-penelitian yang 

berkaitan dengan hal tersebut. 

Pada tahun 2011 penelitian yang berjudul Pengembangan Media VCD 

Latihan Dasar Teater Untuk Siswa SMA Sebagai Persiapan Bermain Peran 

dilakukan oleh Eli Fadilah. Hasil penelitian ini adalah bahwa: (a) siswa dan guru 

membutuhkan VCD latihan dasar teater sebagai persiapan bermain peran; (b) 

ditinjau dari segi bentuk, siswa dan guru membutuhkan VCD dengan durasi 

rekaman proses latihan dasar teater 30-45 menit, kemasan menggunakan 

perpaduan gambar dan tulisan, (c); ditinjau dari segi isi, siswa dan guru 

membutuhkan media VCD latihan dasar teater yang berisi (i) proses latihan yang 

dapat meningkatkan kemampuan bermain peran, meliputi latihan tubuh, latihan 

suara, dan latihan rasa, (ii) proses latihan dasar teater menggunakan bahasa yang 

tren dan sesuai untuk siswa SMA, (iii) perlunya lembar evaluasi pada bagian 

akhir media VCD latihan dasar teater. 
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Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Eli dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah: (1) penggunaan desain penelitian yang berupa 

penelitian pengembangan (Research and Development), (2) media yang diteliti 

dan dikembangkan berbentuk audiovisual yaitu video. Sedangkan perbedaannya 

adalah mata pelajaran yang menjadi fokus penelitian. Eli meneliti dan 

mengembangkan media pembelajaran untuk bermain peran dalam bahasa 

Indonesia untuk siswa SMA sedangkan peneliti melakukan penelitian dan 

pengembangan media pembelajaran untuk keterampilan berbicara bahasa Arab 

untuk siswa kelas VIII MTs. 

Chusnil Ibad melakukan penelitian tahun 2012 tentang pemanfaatan media 

untuk pembelajaran berbicara. Penelitiannya berjudul Pemanfaatan Media CD 

Interaktif dalam Pembelajaran Berbicara Bahasa Arab Kelas VIII A MTs N 

Kendal Tahun Ajaran 2011/2012.  

Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan adanya peningkatan dari 

siklus I ke siklus II. Dari data tes dapat diketahui peningkatan yaitu rata-rata kelas 

dari 37 siswa pada siklus I adalah 62.19  dan pada siklus II adalah 77.9. 

Relevansi penelitian Chusnil dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah: (1) tujuan pembelajaran berupa peningkatan keterampilan 

berbicara bahasa Arab yang ingin dicapai, (2) media yang digunakan untuk 

menunjang tujuan pembelajaran tersebut berbentuk audiovisual. Sedangkan 

perbedaaannya adalah Chusnil melakukan penelitian tindakan kelas sedangkan 

peneliti melakukan penelitian dan pengembangan media pengembangan 

keterampilan berbicara. 
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Aditya Pradana melakukan penelitian pengembangan dengan judul 

Pengembangan Media Pembelajaran Menulis Puisi dalam Bentuk VCD Interaktif 

Berbasis Pendidikan Karakter untuk Siswa kelas VII. Deskripsi hasil penelitian ini 

adalah bahwa kebutuhan siswa dan guru terhadap pengembangan media 

pembelajaran menulis puisi dalam bentuk VCD Interaktif berbasis pendidikan 

karakter meliputi meliputi: (a) materi yang memiliki nilai relevansi dengan 

kehidupan sosial siswa; (b) memiliki sisipan nilai-nilai pendidikan karakter yang 

secara tidak langsung menuntun dan menasihati siswa dalam bertingkah laku; (c) 

bersifat interaktif; dan (d) seperangkat media pembelajaran ini terdiri atas 

tampilan awal VCD interaktif yang memuat judul, standar kompetensi, dan 

kompetensi dasar. Selain itu, dilengkapi dengan petunjuk penggunaan VCD 

interaktif sehingga memudahkan siswa untuk menggunakannya. 

Persamaan penelitian Aditya dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah: (1) melakukan penelitian pengembangan (Research and Development) 

media pembelajaran, (2) produk yang dihasilkan adalah media pembelajaran 

berbentuk audio-visual. Adapun perbedaanya adalah pada mata pelajaran yang 

menjadi fokus penelitian. Aditya fokus meneliti dan mengembangkan media 

pembelajaran keterampilan menulis pada mata pelajaran bahasa Indonesia untuk 

siswa kelas VII, sedangkan peneliti meneliti dan mengembangkan video 

pembelajaran untuk keterampilan berbicara bahasa Arab untuk siswa kelas VIII 

MTs. 

Ahmad Sony Syamsudin (2013) juga melakukan penelitian untuk 

skripsinya yang berjudul Penerapan Model Muhadatsah Yaumiyah untuk 
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Meningkatkan Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Kelas X.10 MAN Kota 

Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan siklus I ke siklus 

II. Dari data tes dapat diketahui peningkatan yaitu nilai rata-rata kelas dari 34 

siswa pada siklus I adalah 79.61 dan pada siklus II adalah 85.95. 

Relevansi penelitian Sony dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah terletak pada peningkatan keterampilan berbicara yang ingin dicapai oleh 

peneliti. Adapun perbedaanya adalah: (1) Sony melakukan penelitian tindakan 

kelas sedangkan peneliti melakukan penelitian pengembangan, (2) Sony 

menggunakan model Muhadatsah Yaumiyah untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara sedangkan peneliti menggunakan produk penelitian pengembangan 

berupa video pembelajaran. 

Penelitian lainnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Wulan Ditar 

Lutfiani (2015) dengan judul penelitian Pengembangan Media Video 

Pembelajaran Menyimak Bahasa Prancis untuk Kelas XI Semester 1. Simpulan 

dari penelitian ini adalah, diantaranya: (1) berdasarkan analisis kebutuhan melalui 

angket untuk siswa dan wawancara terhadap guru bahasa Prancis dapat diketahui 

bahwa media video pembelajaran menyimak bahasa Prancis untuk kelas XI 

semester 1 dibutuhkan sebagai media pembelajaran. Video yang dibutuhkan 

berupa video yang berdurasi pendek dan memuat evaluasi, (2) hasil dari penelitian 

dan pengembangan media ini adalah video ini terdiri dari empat episode yang 

masing-masing episode berdurasi empat hingga lima menit. Terdapat evaluasi 

pada masing-masing episode di dalam video pembelajaran. 
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Relevansi penelitian yang dilakukan Wulan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah: (1) desain penelitian yang sama, yaitu desain 

penelitian dan pengembangan, (2) mengembangkan produk untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa asing, (3) produk yang dihasilkan berupa video 

pembelajaran. Adapun perbedaannya adalah terletak pada mata mata pelajaran 

yang difokuskam. Wulan meneliti dan mengembangkan video pembelajaran untuk 

meningkatkan keterampilan menyimak bahasa Prancis siswa kelas XI, sedangkan 

peneliti meneliti dan mengembangkan produk untuk menunjang keterampilan 

berbicara berbahasa Arab pada siswa kelas VIII MTs. 

Tabel 2.1. Relevansi Penelitian 

No Pustaka Persamaan  Perbedaan  

1.  Eli fadlilah (2011) 1. Desain  penelitian 

R&D 

2. Produk yang 

dihasilkan berupa 

media pembelajaran 

audiovisual 

Objek Pelajaran 

 

 

2. Chusnil Ibad (2012) 1. Mata pelajaran dan 

jenis keterampilan 

berbahasa yang 

hendak dicapai 

2. Penggunaan media 

audio-visual untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Desain penelitian: PTK 

 

3.  Aditya Pradana 

(2013) 

1. Desain  penelitian 

R&D 

2. Produk yang 

dihasilkan berupa 

media pembelajaran 

audiovisual 

Objek Pelajaran 

 

4. Ahmad Sony 

Syamsudin (2013) 

1. Mata pelajaran dan 

jenis keterampilan 

yang hendak dicapai 

2. Penggunaan model 

pembelajaran 

Desain penelitian: PTK 

 

  

Bersambung... 
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No Pustaka Persamaan  Perbedaan  

5. Wulan (2015) 1. Desain penelitian R&D 

2. Jenis media yang 

dikembangkan 

3. Pengembangan media 

untuk menunjang 

keterampilan berbahasa 

asing. 

Objek Pelajaran 

 

 

Kajian pustaka di atas membuktikan bahwa penelitian ini adalah penelitian 

baru yang tidak sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian 

ini menggunakan desain penelitian Researh and Development (R&D) yang akan 

menghasilkan produk berupa video pembelajaran panduan berbicara bahasa Arab 

bertema (Arabic Thematic Video). Melalui media audio-visual berupa video yang 

dapat menampilkan gambar dan suara sekaligus, diharapkan mampu memberikan 

gambaran informasi mengenai keterampilan berbicara secara lebih mendetail. 

Media video ini juga disertai dengan evaluasi pada bagian akhir. Penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah kesulitan guru 

memperoleh media yang tepat untuk proses pembelajaran berbicara bahasa Arab 

untuk siswa kelas VIII MTs. 

2.2 Landasan Teoritis 

Teori yang akan dipaparkan berkaitan dengan penelitian ini meliputi teori 

mengenai keterampilan berbicara bahasa Arab dan media pembelajaran. 

2.2.1 Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

 Kegiatan berbicara merupakan kegiatan menghasilkan bahasa dan 

mengomunikasikan ide dalam pikiran secara lisan (Nurgiyantoro 2011:283). 

 Sebagai bentuk penggunaan bahasa, berbicara merupakan kegiatan 

berbahasa penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbicara seseorang 

Lanjutan... 
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berusaha untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya kepada orang lain secara 

lisan. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang aktif dari seorang pemakai 

bahasa, yang menuntut prakarsa nyata dalam penggunaan bahasa untuk 

mengungkapkan diri secara lisan. Pengertian ini membuktikan bahwa berbicara 

merupakan bagian dari kemampuan bahasa yang aktif-produktif (Djiwandono 

1996:68). 

Iskandarwassid dan Sunendar (2011:241) mengemukakan bahwa 

keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan mereproduksi 

arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, 

dan keinginan kepada orang lain. 

Lebih terperinci lagi, Tarigan (dalam Yuniawan 2012:3) menjelaskan 

bahwa keterampilan berbicara pada hakikatnya adalah kemampuan mengucapkan 

bunyi-bunyi artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dengan kata lain, berbicara tidak 

hanya mengucapkan bunyi-bunyi bahasa melalui media lisan, tetapi juga 

membutuhkan sebuah kemampuan, keterampilan khusus. Keterampilan ini 

digunakan untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan pembicara pada 

pendengar. Semakin terampil seseorang dalam berbicara, semakin mudahlah ia 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaanya kepada orang lain serta semakin 

jelas jalan pikirannya. Karena menurut Ramelan (dalam Yuniawan 2012:3) bahasa 

seseorang itu mencerminkan pikirannya. 

An Naqoh (1995:235) mendefinisikan keterampilan berbicara sebagai 

berikut: 



 

 

19 

 

يهارة انكالو هي يهارة حطهب يٍ انذراس أٌ يُخج األصىاث 

انًعيُت و األشكال انُحىيت و أٌ يراعي حرحيب انكهًاث و 

انجًم حخى حساعذ عهى انخعبير عًّا يجيش في يىاقف انحذيث 

خخهفت.انً  

“Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang menuntut siswa 

memproduksi bunyi-bunyi tertentu dan bentuk-bentuk gramatikal serta 

memperhatikan urutan kata dan kalimat sehingga dapat membantu siswa 

mengungkapkan sesuatu dengan tema yang berbeda”. 

  

Keterampilan berbicara bahasa Arab adalah kecekatan dan dan kecepatan 

dalam mengutarakan buah pikiran dan perasaan, serta ketepatan dan kebenaran 

dalam memilih kosakata dan kalimat dengan bahasa Arab secara lisan (Izzan 

2009:138). 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa pengertian keterampilan berbicara bahasa Arab pada hakikatnya adalah 

kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi bahasa Arab yang mengandung 

makna untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, 

gagasan dan perasaan kepada orang lain. Berawal dari pengertian berbicara 

tersebut, maka dapat kita sadari bahwa keterampilan berbicara sangat penting 

dimiliki dan dipelajari seseorang agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penutur 

dengan mitra tutur dalam berkomunikasi. 

2.2.1.1 Berbicara Tematik 

Tercantum dalam Kamus Populer Bahasa Indonesia, tematik adalah 

mengenai tema, yang pokok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(C.Rumpak, dkk. 2005:1165) tematik adalah berhubungan dengan tema. Adapun 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Sugono, dkk. 2008:1482) tema adalah 
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pokok pikiran, dasar cerita. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang 

menjadi pokok pembicaraan (Poerwadarminta 1983:85). 

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tema 

adalah pokok pikiran atau inti persoalan yang mendasari sebuah pembicaraan atau 

bahasan. 

Kaitannya dengan keterampilan berbicara, kelebihan pembelajaran 

keterampilan berbicara sesuai tema (tematik) yakni: 

1. Memungkinkan siswa untuk memusatkan perhatian pada suatu tema 

tertentu. 

2. Mendapatkan pemahaman terhadap materi yang lebih mendalam. 

3. Siswa lebih mampu merasakan manfaat dan makna belajar karena materi 

disajikan dalam konteks tema yang jelas. 

4. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi 

nyata. 

2.2.1.2 Tujuan Pengajaran Keterampilan Berbicara 

Iskandarwassid dan Sunendar (2011:244) mengemukakan bahwa program 

pengajaran keterampilan berbicara harus mampu memberikan kesempatan kepada 

setiap individu mencapai tujuan yang dicita-citakan. Tujuan keterampilan 

berbicara akan mencakup pencapaian hal-hal berikut: 
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a) Kemudahan Berbicara 

Siswa harus mendapat kesempatan yang besar untuk berlatih berbicara 

sampai mereka mengembangkan keterampilan ini secara wajar, lancar, dan 

menyenangkan baik di dalam kelompok kecil maupun di hadapan pendengar 

umum yang lebih besar jumlahnya. Siswa perlu mengembangkan kepercayaan 

yang tumbuh melalui latihan. 

b) Kejelasan 

Hal ini memiliki tujuan agar siswa berbicara dengan tepat dan jelas, baik 

artikulasi maupun diksi kalimat-kalimatnya. 

c) Bertanggung Jawab 

Latihan berbicara yang bagus menekankan pembicara untuk bertanggung 

jawab agar berbicara secara tepat, dan dipikirkan dengan sungguh-sungguh 

mengenai apa yang menjadi topik pembicaraan, tujuan pembicaraan, siapa yang 

diajak berbicara, dan bagaimana situasi pembicaraan serta momentumnya. 

d) Membentuk Pendengaran yang Kritis 

Latihan berbicara yang baik sekaligus mengembangkan keterampilan 

menyimak secara tepat dan kritis juga menjadi tujuan utama program ini. 

e) Membentuk Kebiasaan 

Kebiasaan berbicara tidak dapat dicapai tanpa kebiasaan berinteraksi 

dalam bahasa yang dipelajari atau bahkan dalam bahasa ibu. Faktor ini demikian 

penting dalam membentuk kebiasaan berbicara dalam perilaku seseorang. 

Kaitannya dengan keterampilan berbicara, Nuha (2012:99) berpendapat 

bahwa secara umum keterampilan berbicara bertujuan agar para pembelajar 
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mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik dan wajar. Lebih lanjut lagi 

menurut Abu Bakar (dalam Nuha 2012:99) tujuan dari keterampilam atau 

kemahiran berbicara adalah sebagai berikut: 

1. Membiasakan siswa bercakap-cakap dengan bahasa yang fasih 

2. Membiasakan siswa menyusun kalimat yang timbul dari dalam hati dan 

perasaannya dengan kalimat yang benar dan jelas 

3. Membiasakan siswa memilih kata dan kalimat, lalu menyusunnya dalam 

bahasa yang indah, serta memperhatikan penggunaan kata pada tempatnya. 

Sedangkan tujuan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab kelas 

VIII semester gasal yang tercantum dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar adalah: 

Tabel 2.2. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Keterampilan 

Berbicara Kelas VIII Semester Gasal  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman serta informasi 

melalui kegiatan bercerita serta  

bertanya jawab tentang انســاعت 

1.1. Menyampaikan informasi secara 

lisan dengan lafal dan kalimat  yang 

tepat melalui kegiatan bercerita 

tentang انســاعت dengan meng-

guna-kan media gambar/ alat peraga 

dan menerapkan kalimat meliputi 

kata bilangan bertingkat. 

1.2. Melakukan  tanya jawab dengan 

lancar dan tepat tentang 

 dengan menggunakan انســاعت

alat peraga dan struktur kalimat 

yang meliputi kata bilangan 

bertingkat 

 

  

Bersambung... 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan 

bertanya jawab tentang  أَشطخي في

 انًذرست

2.1. Menyampaikan informasi secara 

lisan tentang   أَشطخي في

 dengan lafal yang tepat انًذرست

dan benar dengan menggunakan 

kalimat berstruktur:   

mubtada+khabar+maf‟ul bih 

(jumlah ismiyyah) 

2.2. Melakukan dialog sederhana tentang 

 dengan tepat   dengan أنشطيت يف املدرسة

meng-gunakan kalimat berstruktur: 

mubtada+khabar+maf‟ul bih 

(jumlah ismiyyah) 

2.3. Menjelaskan tentang  أَشطخي في

 melalui kegiatan انًذرست

bercerita dengan tepat dan benar 

dengan menerapkan kalimat 

berstruktur mubtada+khabar+maf‟ul 

bih (jumlah ismiyyah) 

3. Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman  serta informasi 

melalui kegiatan bercerita dan 

bertanya jawab tentang  أَشطخي في

 انبيج

 

3.1. Menyampaikan informasi secara 

lisan dengan lafal dan kalimat  yang 

tepat  tentang  أَشطخي في

 dengan menggunakan انبيج

media gambar/alat peraga  dan 

menerapkan  struktur kalimat 

meliputi: jumlah fi‟liyyah 

3.2. Berbicara tentang  أَشطخي في

 dengan tepat dan benar انبيج

menggunakan kalimat berstruktur 

jumlah fi‟liyyah 

3.3. Bercerita dengan menggunakan 

media gambar aktivitas di rumah  

dengan  tepat dan benar  

menggunakan kalimat berstruktur 

jumlah fi‟liyyah. 

 

Berdasarkan berbagai sumber di atas, secara umum peneliti menyimpulkan 

bahwa tujuan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab adalah 

menciptakan kebiasaan siswa mengungkapkan pikiran dan gagasannya secara 

lisan dengan bahasa Arab sesuai konteks dengan pelafalan yang tepat dan mampu 

dipahami dengan baik oleh lawan bicara. 

Lanjutan... 
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2.2.1.3 Teknik-Teknik dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara 

Zulhannan (2014:191) menyampaikan bahwa keterampilan berbicara dapat 

dicapai melalui beberapa latihan dasar dari apa yang didengar secara pasif dalam 

latihan mendengar. Sebab tanpa latihan dengar secara intensif, maka sangat sulit 

bagi peserta didik untuk mencapai penguasaan berbicara bahasa Arab secara 

sempurna. Salah satu teknik latihan untuk mencapai kemampuan keterampilan 

berbahasa lisan secara efektif adalah mulai dari yang sederhana sampai kepada 

yang rumit yakni dengan menggunakan latihan pola kalimat (al-tamarin bi al 

namazy), istilah lain yang lebih populer adalah pattern drill 

Nuha (2012:100) berpendapat bahwa diantara teknik yang digunakan 

dalam pembelajaran keterampilan berbicara adalah: 

1. Tingkat Pemula 

Bagi tingkat pemula, dapat digunakan teknik ulang ucap, lihat ucap, 

permainan kartu kata, wawancara, permainan memori, reka cerita gambar, 

biografi, manajemen kelas, bermain peran, permainan telepon, dan permainan 

alphabet. 

2. Tingkat Menengah 

Untuk tingkat menengah, dapat digunakan teknik-teknik dramatisasi, 

elaborasi, reka cerita gambar, biografi, permainan memori, wawancara, permainan 

kartu kata, diskusi, permainan telepon, percakapan satu pihak, pidato pendek, 

paraphrase, melanjutkan cerita, dan permainan alpabhet. 

 

 



 

 

25 

 

3. Tingkat Paling Tinggi 

Untuk tingkat paling tinggi dapat digunakan teknik-teknik dramatisasi, 

elaborasi, reka cerita gambar, biografi, permainan memori, diskusi, wawancara, 

pidato, melanjutkan cerita, talk show, paraphrase, dan debat. 

Sedangkan menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2011:244), untuk 

mencapai tujuan dan materi keterampilan berbicara yang telah ditetapkan pada 

satuan-satuan kegiatan belajar siswa dapat dilatihkan dalam kegiatan: (1) bermain 

peran, (2) berbagai bentuk diskusi, (3) wawancara, (4) bercerita, (5) pidato, (6) 

laporan lisan, (7) membaca nyaring, (8) merekam berbicara, dan (9) bermain 

drama. 

Teknik yang digunakan peneliti untuk siswa kelas VIII MTs yang 

merupakan kelompok pembelajar tingkat menengah adalah dengan diberikan lebih 

dari satu teknik pembelajaran, diantaranya stimulus berupa latihan dengar dan 

pola kalimat, kemudian diberikan contoh dramatisasi percakapan yang peneliti 

sajikan dalam sebuah media video pembelajaran. Latihan mendengar yang dijalani 

siswa akan memberikan informasi dan pengalaman siswa dalam pengucapan kata, 

intonasi, pola, dan tekanan kalimat. Melalui contoh dramatisasi dalam video yang 

ditayangkan akan memberikan informasi kepada siswa siswa mengenai 

penggunaan bahasa lisan secara langsung. 

Gabungan beberapa teknik tersebut memungkinkan siswa untuk 

menguasai katerampilan berbicara tidak hanya dari aspek kebahasaan saja tetapi 

aspek non-kebahasaan. Seperti yang diungkapkan Effendy (2009:153) bahwa 
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aspek-aspek yang dinilai dalam kegiatan berbicara sebagaimana disarankan oleh 

para ahli, adalah sebagai berikut: 

1) Aspek kebahasaan, meliputi (a) pengucapan (makhraj), (b) penempatan 

tekanan (mad, syiddah), (c) nada dan irama, (d) pilihan kata, (e) pilihan 

ungkapan, (f) susunan kalimat, dan (g) variasi. 

2) Aspek non-kebahasaan, meliputi (a) kelancaran, (b) penguasaan topik, (c) 

keterampilan, (d) penalaran, (e) keberanian, (f) kelincahan, (g) ketertiban, 

(h) kerajinan, dan (i) kerjasama. 

2.2.1.4 Evaluasi Keterampilan Berbicara 

Nurgiyantoro (2011:401-402) mengungkapkan bahwa keterampilan 

berbicara merupakan salah satu keterampilan bahasa yang bersifat aktif produktif, 

yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan bahasa pada pihak lain. Evaluasi 

kompetensi berbicara adalah sebuah evaluai yang menuntut siswa untuk berunjuk 

kerja bahasa, ber-doing something lewat bahasa. 

Ada banyak bentuk evaluasi yang dapat diberikan kepada siswa untuk 

mengukur keterampilan berbicaranya dalam bahasa target. Apapun bentuk 

evaluasi yang dipilih haruslah yang memungkinkan siswa untuk tidak saja 

mengekspresikan kemampuan berbahasanya, melainkan juga mengungkapkan 

gagasan, pikiran, perasaan, atau menyampaikan informasi. Selain itu, pemberian 

tugas hendaklah juga dilakukan dengan cara yang menarik dan menyenangkan 

agar siswa tidak merasa tertekan dan dapat mengungkapkan keterampilan 

berbahasanya secara normal dan maksimal. 



 

 

27 

 

Bentuk evaluasi keterampilan berbicara dengan cara yang menarik dan 

efektif bisa melalui berbagai bentuk rangsangan, diantaranya: 1) Bicara 

berdasarkan rangsang gambar, 2) Berbicara berdasarkan rangsang suara, dan 3) 

Berbicara berasarkan rangsang visual dan suara (Nurgiyantoro 2011:402). 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan evaluasi keterampilan berbicara 

dengan menggunakan rangsang visual dan suara (audio-visual). Hal ini berkaitan 

dengan media yang peneliti kembangkan adalah berupa media audio-visual dalam 

bantuk video pembelajaran Arabic Thematic Video. 

2.2.2 Media Pembelajaran 

Landasan teori yang akan dibahas dalam sub bab ini mengenai pengertian 

media, fungsi dan manfaat media, media audiovisual dan video pembelajaran. 

2.2.2.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Arsyad (2207:3) mengungkapkan media berasal dari bahasa Latin medius 

yang secara  harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟.  

Daryanto (2011:2) mengemukakan bahwa kata media merupakan bentuk 

jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau 

pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Media 

merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu pembawa pesan dari 

komunikator menuju komunikan. Media pembelajaran merupakan sarana yang 

dapat digunakan sebagai alat dan bahan dalam proses pembelajaran 

Gerlach dan Ely (dalam Arsyad 2207:3) mengatakan, bahawa media 

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

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 
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keterampilan, atau sikap. Pengertian ini memberikan maksud bahwa guru, buku, 

teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian 

media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, 

photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal.   

Asyhar (2012:8) mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari suatu 

sumber secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif 

dimana penerimanya dapat melakaukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

Berdasar berbagai pendapat di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa 

media merupakan segala sesuatu yang dapat menjadikan perantara dalam 

menyampaikan gagasan, pokok pikiran, pengetahuan, dan informasi dari pengirim 

yang dalam hal ini adalah guru kepada penerima yaitu siswa. 

2.2.2.2 Manfaat Media 

Menurut Harjanto (2006:243) ada beberapa alasan mengapa media 

pembelajaran bermanfaat kaitannya dengan proses pembelajaran: 

a) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami 

oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai pembelajaran lebih 

baik. 

b) Metode pembelajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga. 
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c) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

d) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

Hamalik (dalam Arsyad 2007:15) berpendapat bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan 

media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu 

keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran saat itu. 

Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat 

membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik 

dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. 

Encyclopedia of Educational Research (dalam Arsyad 2007:25) 

merincikan manfaat media pembelajaran sebagai berikut: 

1. Meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme 

2. Memperbesar perhatian siswa 

3. Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, oleh 

karena itu membuat pelajaran lebih mantap 

4. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri di kalangan siswa 
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5. Menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui 

gambar hidup 

6. Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan 

kemampuan berbahasa 

7. Memberikan pengalaman yang tidak diperoleh dengan cara lain, dan 

membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak dalam belajar. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

memiliki manfaat dan peran yang penting dalam mencapai tujuan pembelajaran 

dan mempermudah transfer informasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

2.2.2.3  Media Sam’iyah Bashariyah (Dengar-Pandang/Audio-Visual) 

Menurut Ashyar (2012:73) media ini dapat menampilkan unsur gambar 

(visual) dan suara (audio) secara bersamaan pada saat mengomunikasikan pesan 

atau informasi. Media audio-visual terbagi menjadi dua macam, yakni: (1) Audio-

visual murni yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu 

sumber seperti video kaset dan; dan (2) Audio-visual tidak murni yaitu unsur 

suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya film 

bingkai suara yang unsur suaranya berasal dari tape recorder. 

2.2.2.4 Media Video 

Media video dapat diklasifikasikan sebagai media audio-visual. Video 

merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu proses 

pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal, individual, maupun kelompok. 

Video juga merupakan bahan ajar non cetak yang kaya informasi dan tuntas 

karena dapat sampai ke hadapan siswa secara langsung. Disamping itu, video 
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menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran, hal ini karena karakteristik 

teknologi video yang dapat menyajikan gambar bergerak pada siswa, disamping 

suara yang menyertainya. Sehingga, siswa merasa seperti berada di suatu tempat 

yang sama dengan program yang ditayangkan video. Seperti telah kita ketahui 

bahwa daya serap dan daya ingat siswa terhadap materi pembelajaran dapat 

meningkat secara signifikan jika proses pemerolehan informasi melalui indera 

pendengaran dan penglihatan. Video memilki kemampuan yang efektif 

menyampaikan materi yang bersifat dinamis secara visual. Materi yang 

memerlukan visualisasi yaitu materi yang menampilkan hal-hal seperti gerakan 

motorik tertentu, ekspresi wajah, maupun suasana lingkungan tertentu adalah 

yang paling baik disajikan melalui pemanfaatan teknologi video (Daryanto 

2011:86-87). 

2.2.2.5 Format Digital Versalite Disc (DVD) 

Terdapat beberapa faktor yang menentukan pemilihan format output untuk 

proyek video yang telah dibuat sebagai media pembelajaran. Hal tersebut 

termasuk kepentingan yang harus dipenuhi untuk memperoleh  kualitas gambar 

yang dihasilkan, seperti: perangkat player yang ditinjau, ukuran layar, dan 

berbagai hal terkait. 

Sebelum memutuskan format video yang akan dipilih, pengguna harus 

mempertimbangkan tiga format yang banyak dilakukan saat ini, yaitu: 

a) Video Compact Disc (VCD) 

VCD adalah media video pada CD-ROM yang menggunakan format 

MPEG-1. Video dalam format VCD dapat dimainkan pada CD-ROM, player 



 

 

32 

 

VCD stand-alone yang banyak dijumpai pada rumah tangga, atau player baik 

pada komputer atau stand-alone. 

b) Super Video CD (SVCD) 

SVCD sebagai pengembangan dari format VCD yang lebih dulu. Masa 

putar video SVCD sekitar 30 menit, jenis video tersebut akan mengurangi kualitas 

audio dan video untuk menjangkau durasi yang lebih panjang. 

c) Digital Versalite Disc (DVD) 

DVD merupakan format yang populer dalam produksi video karena 

kualitas yang diberikan tergolong tinggi. Selain memberikan kualitas audio dan 

video yang lebih baik, format ini juga dapat menampung lebih banyak data 

dibandingkan dengan VCD dan SVCD. 

Dapat disimpulkan bahwa digital versalite disc (DVD) mempunyai 

kelebihan dibandingkan dengan SVCD dan VCD, yaitu kemudahan penggunaan 

dan kepopuleran di kalangan masyarakat. Jadi, format video output yang 

digunakan adalah DVD (https://inconcept.wordpress.com/2011/01/19/memahami-

video-format-dvd-dan-vcd-dan-svcd/).  

Oleh karena itu, dalam penelitian pengembangan media video 

pembelajaran yang dilakukan peneliti, peneliti menggunakan format DVD. 

 

 

 

 

 

https://inconcept.wordpress.com/2011/01/19/memahami-video-format-dvd-dan-vcd-dan-svcd/
https://inconcept.wordpress.com/2011/01/19/memahami-video-format-dvd-dan-vcd-dan-svcd/
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2.2.2.6 Manfaat Pembelajaran Menggunakan Video 

Menurut Kustandi dan Bambang (2011:64) keuntungan atau manfaat yang 

diperoleh dengan menggunakan media video sebagai media belajar adalah sebagai 

berikut: 

1. Video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika 

mereka membaca, berdiskusi, praktek dan lain-lain. Video merupakan 

pengganti alam sekitar, dan bahkan dapat menunjukkan objek secara 

normal yang tidak dapat dilihat. 

2. Video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat 

disaksikan secara berulang jika diperlukan. 

3. Di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, video dapat 

menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. 

4. Video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran 

dan pembahasan dalam kelompok siswa. 

5. Video dapat menyajikan peristiwa kepada kelompok besar atau kelompok 

kecil, kelompok yang heterogen maupun perorangan. 

6. Dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame, 

video yang dalam kecepatan normal memakan waktu satu minggu dapat 

ditampilkan dalam satu atau dua menit. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal sangatlah perlu 

menggunakan media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Adapun 

manfaat lain penggunaan media video pada proses pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 
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1. Sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektifitas 

pembelajaran khususnya pada mata pelajaran yang mayoritas praktek. 

2. Memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang 

singkat. 

3. Dapat merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri. 

4. Peserta didik dapat berdiskusi atau minta penjelasan kepada teman 

sekelasnya. 

5. Peserta didik dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi. 

6. Daya nalar Peserta didik lebih terfokus dan lebih kompeten. 

7. Peserta didik menjadi aktif dan termotivasi untuk mempraktekan  latihan-

latihan. 

8. Hal-hal yang bersifat abstrak dapat dikonkreatkan. 

(http://nuryanidesisafitri-pgsdipab.blogspot.com/2012/11/manfaat-

penggunaan-video-sebagai-media.html) diunduh pada 2-Maret 2015 pukul 

14.00. 

2.2.2.7 Langkah-langkah Pemanfaatan Video Pembelajaran 

Menurut Munadi (2013:127) pemanfaatan video dalam proses 

pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal berikut, (1) program video harus 

dipilih agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, (2) guru harus mengenal program 

video yang tersedia dan lebih dahulu melihatnya untuk mengetahui manfaatnya 

bagi pelajaran, (3) sesudah program video dipertunjukkan, perlu diadakan diskusi, 

yang juga perlu dipersiapkan sebelumnya. Pada tahap ini siswa dilatih untuk 

menganalisis masalah beserta pemecahannya, (4) adakalanya program video 

http://nuryanidesisafitri-pgsdipab.blogspot.com/2012/11/manfaat-penggunaan-video-sebagai-media.html
http://nuryanidesisafitri-pgsdipab.blogspot.com/2012/11/manfaat-penggunaan-video-sebagai-media.html
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tertentu perlu diputar dua kali atau lebih untuk memperhatikan bagian-bagian 

tertentu, (5) sesudah itu dapat ditest berapa banyakkah yang mereka tangkap dari 

program video tersebut. 

2.3 Karakteristik Media Pembelajaran Arabic Thematic Video 

Karakteristik video yang dirancang peneliti adalah video interaktif yang 

memuat pengenalan kosa kata dan pola kalimat, contoh percakapan, pembahasan 

materi, dan evaluasi. Tema/materi pada video ini adalah انساعت yang mengacu 

pada silabus mata pelajaran bahasa Arab kurikulum KTSP. Tidak semua konten 

disajikan dalam bentuk video. Pengantar materi tentang انساعت disajikan secara 

interaktif dimana guru memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Contoh percakapan 

yang disajikan dalam bentuk video ini diperankan oleh aktor nyata yang setting, 

alur, dan percakapannya disesuaikan dengan tema. Diharapkan siswa dapat 

mempelajari seluk beluk berbicara bahasa Arab baik secara aspek kebahasaan 

maupun non kebahasaan melalui media Arabic Thematic Video ini.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Bab 3 dalam penelitian ini membahas metodologi penelitian yang 

mencakup jenis dan desain penelitian, tahap-tahap kegiatan penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data, dan teknik analisis 

data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Arabic 

Thematic Video  pada Keterampilan Berbicara Bahasa Arab bagi Siswa Kelas VIII 

MTs” ini menggunakan pendekatan research and development (selanjutnya 

disingkat R&D). R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut 

(Sugiyono 2010:407). 

Pendapat lain mengenai metode penelitian R&D diungkapkan oleh 

Sukmadinata (2008:164) bahwa 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, 

perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, 

pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lain. 
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 Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

metode penelitian R&D merupakan suatu metode penelitian yang berupaya 

menghasilkan atau mengembangkan suatu produk baik yang baru ataupun pernah 

ada untuk kemudian dilakukan penilaian terhadap produk tersebut. 

3.2. Tahap-tahap Kegiatan Penelitian Research and Development 

(Penelitian dan Pengembangan) 

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono 

(2010:408) adalah:  
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Penelitian ini menggunakan langkah sampai tahapan kelima yaitu revisi 

desain. Enam langkah yang ditempuh yakni potensi dan masalah, pengumpulan 

data, desain produk, validasi desain, revisi desain dan revisi desain. Hal ini 

didasarkan pada pertimbangan waktu, biaya, dan kemampuan peneliti. 

3.2.1 Potensi dan Masalah 

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan  akan memiliki 

nilai tambah (Sugiyono 2010:409). Sedangkan pengertian masalah menurut 

Soenarto (dalam Ainin 2010:92) adalah suatu kesenjangan antara “yang 

seharusnya” dengan “kenyataan atau faktual, atau fakta empirik “ yang dirasakan 

oleh pendidik atau peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas/laboratorium. 

Masalah ini dapat diatasi dengan R&D dengan cara meneliti sehingga dapat 

ditemukan suatu model, pola, atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang 

dapat digunakan untuk mengatasai masalah tersebut (Sugiyono 2010:410). 

Data tentang potensi dan masalah dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

penelitian-penelitian terdahulu atau dokumentasi laporan kegiatan perorangan atau 

instansi berkaitan dengan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab kelas 

VIII MTs. Studi pendahuluan dan dokumentasi laporan kegiatan dalam penelitian 

ini diperoleh ketika peneliti melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan di MTs 

N Kendal pada Agustus-November 2014 lalu. Untuk memperoleh data yang lebih 

akurat peneliti juga mencari data tambahan melalui teknik observasi, wawancara,  

dan pengisian angket kepada guru dan siswa. Adapun guru bahasa Arab yang 

menjadi responden pengisisan angket adalah 3 guru dari MTs N Kendal, 1 guru 

MTs N 2 Semarang, dan 1 guru SMP IT Abu Bakar Yoyakarta. Setelah 
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melakukan studi pendahuluan dan pengumpulan data maka peneliti dapat 

menyimpulkan potensi dan masalah yang ada dalam pembelajaran keterampilan 

berbicara. 

Potensi-potensi yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah adanya 

pembelajaran bahasa Arab tersebut beserta seluruh perangkat pembelajaran 

bahasa Arab yang ada di MTs diantaranya adalah bahan ajar, media dan metode 

yang digunakan. Selain itu, bahasa Arab yang merupakan salah satu mata 

pelajaran khas madrasah dan sekolah berbasis Islam memiliki keterkaitan erat 

dengan mata pelajaran lainnya yang juga menggunakan bahasa Arab di dalamnya 

yaitu Fiqih, Quran Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam, dan lain sebagainya. Hal 

ini tentu sangat berpengaruh satu sama lain terhadap pembelajaran bahasa Arab 

baik secara langsung maupun tak langsung. Sarana dan prasarana, kompetensi 

guru, dan lingkungan juga merupakan potensi yang mendapatkan perhatian 

peneliti dalam menganalisis potensi yang ada. 

Semua potensi akan berkembang menjadi masalah bila tidak dapat 

mendayagunakan potensi-potensi yang ada. Masalah merupakan penyimpangan 

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

dijadikan potensi, apabila kita dapat mendayagunakannya (Sugiyono, 2010:410). 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi 

siswa dalam berbicara bahasa Arab yang disebabkan oleh minimnya penguasaan 

siswa terhadap kosa kata, minimnya informasi lisan, minimnya pembiasaan, 

rendahnya rasa percaya diri siswa dalam mengungkapkan gagasannya secara 
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lisan, serta penggunaan metode dan media pembelajaran yang kurang sesuai 

dengan keterampilan berbicara bahasa Arab. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan adanya solusi tepat yang 

dirancang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran dengan 

mengembangkan salah satu potensi yang ada salah satunya adalah dengan 

mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab sebagai penunjang materi 

pembelajaran bahasa Arab kelas VIII MTs, yaitu Arabic Thematic Video. 

3.2.2 Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up to 

date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan 

dapat mengatasi masalah tersebut (Sugiyono 2010:411). Borg dan Gall (dalam 

Sukmadinata 2009:164) menyebutkan tahapan penelitian dan pengembangan yaitu 

penelitian dan dan pengumpulan data yang meliputi pengukuran kebutuhan, studi 

literatur, penelitian dalam skala kecil, dan pertimbangan dari segi nilai. 

Peneliti melakukan berbagai teknik untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan yaitu melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

pengumpulan angket. Data yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk menjadi 

dasar yang kuat dalam pengembangan media Arabic Thematic Video dan 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

3.2.3 Desain Produk 

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

Produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D dalam bidang pendidikan 
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diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lulusan, yaitu dapat meningkatkan 

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

relevan dengan kebutuhan. Produk-produk pendidikan misalnya kurikulum yang 

spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media 

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

model uji kompetensi, penataan ruang manajemen, sistem pembinaan pegawai,  

sistem penggajian, dan lain-lain (Sugiyono 2010:412-413).  

Hasil akhir dari kegiatan penelitian R&D adalah desain produk baru, yang 

lengkap dengan spesifikasinya. Desain produk yang dikembangkan peneliti  

adalah media audio-visual berupa video pembelajaran Arabic Thematic Video, 

yaitu sebuah video yang berisi materi pengenalan kosa kata bahasa Arab, video 

percakapan, pembahasan, dan evaluasi dimana konten atau isi video tersebut 

temanya disesuaikan dengan tema yang ada pada silabus Bahasa Arab kelas VIII 

MTs. Tema-tema tersebut meliputi As Sâ’ah (Jam), Ansyithotiy fil Madrosah 

(Kegiatanku di sekolah), Ansyithotiy fil Bait (Kegiatanku di rumah), Al Hiwâyah 

(Hobi) dan Al Mihnah (Profesi/pekerjaan). Tidak semua tema disertakan dalam 

video tersebut, hanya tema tertentu saja yaitu tema As Sâ’ah (Jam). Hal ini 

disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan mayoritas tema yang disarankan oleh 

guru dan siswa pada angket kebutuhan. 

 Proses perancangan media pembelajaran ini meliputi: 

1. Identifikasi program, yaitu pencarian ide dan penetapan bentuk media 

beserta jenisnya dan sebaiknya didasarkan pada hasil telaah kurikulum 

yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran yang dituju 
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2. Penyusunan garis besar isi media (GBIM), merupakan proses analisis 

kebutuhan, indikator, kompetensi, dan topik materi. GBIM digunakan 

sebagai pedoman bagi penulis naskah sebagai penulisan naskah media 

3. Penyusunan jabaran materi (JM),  hasil dari proses  ini digunakan sebagai 

dasar untuk merencanakan ilustrasi visual dan audio untuk media 

4. Penulisan naskah, yaitu pedoman tertulis yang berisi informasi dalam 

bentuk visual, grafis, dan audio yang dijadikan acuan dalam pembuatan 

media tertentu, sesuai dengan tujuan dan kompetensi tertentu. Termasuk 

didalamnya juga disertai penulisan sinopsis dan treatment. 

5. Rembuk naskah, diperlukan untuk menyamakan persepsi pemahaman 

terhadap naskah, sehingga tidak terjadi miskonsepsi oleh pengguna media 

6. Pembentukkan tim produksi 

7. Membuat flowchart dan storyboard 

8. Pengambilan gambar dan suara 

9. Video editing 

3.2.4 Validasi Desain 

Menurut Sugiyono (2010:414) validasi desain merupakan proses kegiatan 

untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini penggunaan produk baru 

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

secara rasional, karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan 

pemikiran rasional, belum fakta lapangan. Validasi produk dapat dilakukan  

dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah 

berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Pakar atau 
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tenaga ahli yang akan melakukan validasi produk ini adalah Bapak Ahmad 

Miftahudin, M.A., Ibu Rahina Nugarahani, M.Sn., M.Ds, Bapak Fakhurohman, 

S.Ag, dan IBu Eny Sulistyarini, S.Pd.I. Bapak Ahmad Miftahudin, M.A adalah 

pakar/ahli  yang menilai media pembelajaran Arabic Thematic Video dari aspek 

materi bahasa Arab. Beliau adalah dosen bahasa Arab Universitas Negeri 

Semarang. Sedangkan Bu Rahina Nugarahani, M.Sn., M.Ds adalah pakar/ahli 

yang menilai media pembelajaran Arabic Thematic Video dari segi tampilan 

media. Beliau adalah dosen desain komunikasi visual Universitas Negeri 

Semarang. Adapun Bapak Fakhurohman, S.Ag, dan IBu Eny Sulistyarini, S.Pd.I. 

adalah guru bahasa Arab MTs yang akan menilai media media pembelajaran 

Arabic Thematic Video dari segi materi dan tampilan. Validasi desain dilakukan 

dengan menggunakan angket yang berisi pertanyaan yang ditujukan kepada ahli. 

3.2.5 Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para 

ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut 

selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan memperbaiki desain. Peneliti yang 

akan menghasilkan produk tersebut bertugas untuk memperbaiki desain 

(Sugiyono 2010:414). 

Tahapan ini adalah usaha untuk memperbaiki desain media pembelajaran 

Arabic Thematic Video  yang telah dirancang dan sudah dinilai oleh seorang yang 

ahli di bidangnya. Perbaikan tersebut dilakukan setelah menganalisis kelemahan 

video pembelajaran tersebut baik dari segi materi maupun tampilan. Kelemahan 

dalam media tersebut dketahui dari lembar checklist dan lembar penilaian ahli 
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yang telah diberikan pada tahapan penelitian sebelumnya. Kelemahan tersebut 

menurut para ahli tersebut diharapkan menjadi landasan agar video pembelajaran 

ini lebih baik lagi dilihat dari berbagai aspek. 

3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Arikunto (2010:188) adalah benda, hal atau 

orang tempat data untuk variabel melekat dan yang dipermasalahkan. Subjek 

penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu pengembangan media 

pembelajaran Arabic Thematic Video sebagai penunjang keterampilan berbicara 

bahasa Arab pada siswa kelas VIII MTs. Adapun subjek penelitian ini dibagai 

menjadi dua kelompok yaitu subjek penelitian kebutuhan media pembelajaran 

Arabic Thematic Video dan subjek uji penilaian terbatas media pembelajaran 

Arabic Thematic Video. 

Data tentang kebutuhan media pembelajaran Arabic Thematic Video 

diperoleh dari subjek penelitian yaitu guru dan siswa.  Guru yang menjadi sumber 

data tentang kebutuhan media penunjang keterampilan berbicara adalah guru 

bahasa Arab MTs atau yang sederajat dari beberapa sekolah diantaranya 3 guru 

dari MTs N Kendal yaitu Bapak Fakhurohman, S.Ag, Bu Eny Sulistyarini, S.Pd.I., 

dan Bapak Masrur Asrori, 9 guru dari Mts N 1 Semarang yaitu Bapak Muhammad 

Mursyid, S.Pd, dan 1 guru dari SMP IT Abu Bakar Yogyakarta yaitu Bu Firda 

Amanah, S.Pd. Pemilihan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa media yang 

hendak dikembangkan harus disesuaikan dengan masukkan para guru dari 

berbagai sekolah agar media dihasilkan dapat digunakan oleh siswa dari berbagai 

latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda. 
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 Adapun siswa yang menjadi sumber data tentang kebutuhan media 

pembelajaran keterampilan berbicara adalah siswa kelas VIII MTs N Kendal yang 

berjumlah 63 siswa. Peneliti mengambil data dua kelas di MTs ini karena siswa 

kelas VIII Mts N Kendal diampu oleh dua guru yang berbeda sehingga diperlukan 

adanya informasi data yang akurat dari berbagai sumber yang bervariasi. 

Untuk mendapatkan data tentang mutu dan kualitas prototipe video 

pembelajaran, diperlukan para ahli sebagai subjek penelitian. Para ahli tersebut 

terdiri dari dosen bahasa Arab sebagai ahli materi, dosen ahli media, dan guru 

bahasa Arab kelas VIII MTs. 

Dosen ahli  bahasa Arab yang bertindak sebagai penguji kelayakan materi 

bahasa Arab pada video pembelajaran penunjang keterampilan berbicara bahasa 

Arab adalah dosen dari program studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri 

Semarang yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengajaran 

keterampilan berbicara bahasa Arab. Beliau adalah Bapak Ahmad Miftahudin, 

M.A. Adapun dosen ahli media yang bertindak sebagai penguji kelayakan media 

pembelajaran Arabic Thematic Video adalah Bu Rahina Nugrahani, M.Sn., M.Ds. 

Beliau adalah dosen desain komunikasi visual Universitas Negeri Semarang. 

Selain para ahli dalam dua bidang tersebut, peneliti juga memerlukan bantuan 

guru bahasa Arab kelas VIII sebagai penguji kelayakan media pembelajaran 

Arabic Thematic Video. Guru bahasa Arab yang merupakan praktisi pendidikan 

yang kelak memanfaatkan produk pengembangan ini. Guru bahasa Arab yang 

menjadi penguji kelayakan media dari segi materi dan tampilan adalah Bapak 

Fakhurohman, S.Ag, dan Bu Eny Sulistyarini, S.Pd.I. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Margono (2009:158) menjelaskan bahwa penelitian, di samping perlu 

menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat 

pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data 

yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. 

Teknik pengumpulan data menurut Arikunto (2010:194) terdiri dari angket 

atau kuesioner, wawancara, observasi, skala bertingkat, dan dokumentasi. 

Penelitian ini memeroleh data melalui teknik non tes melalui empat cara 

yaitu dengan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3.4.1. Angket atau Kuesioner 

 Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto 2010:194). Angket pada 

penelitian ini ditujukan kepada guru, siswa, dan para ahli materi dan media. 

Angket yang ditujukan kepada siswa dan guru berisi tentang sejumlah pertanyaan 

mengenai kondisi proses pembelajaran yang ada dan analisis kebutuhan mengenai 

media pembelajaran yang hendak dikembangkan oleh peneliti. Dari data siswa 

dan guru tersebutlah peneliti memperoleh informasi mengenai media yang mereka 

harapkan dan butuhkan untuk kemudian menjadi landasan peneliti dalam 

mengembangkan media tersebut. 

Untuk menghitung prosentase kebutuhan terhadap media dilakukan 

dengan rumus: 
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Keterangan: 

P = Prosentase 

F = Frekuensi dari setiap jawaban angket 

n = Jumlah responden 

Selain itu, ada juga angket yang digunakan untuk validasi/penilaian desain 

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

penilaiannya serta lembar tanggapan 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 2010:134-135). Kriteria dari masing-masing skala penilaian 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Interpretasi Skala 

Skala Interpretasi Rentang Nilai 

4 Sangat tepat/sangat menarik/sangat layak/sangat sesuai 86-100 

3 Tepat/menarik/layak/sesuai 71-85 

2 Tidak tepat/tidak menarik/tidak sesuai 56-70 

1 Sangat tidak tepat/sangat tidak menarik/sangat tidak sesuai 41-55 
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3.4.2. Wawancara 

 Wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto 

2010:198). Wawancara dilakukan dengan jenis wawancara terpimpin yaitu dengan 

membawa sejumlah pertanyaan rinci dan terstruktur. Wawancara dalam penelitian 

ini dilakukan terhadap siswa dan guru bahasa Arab dari beberapa MTs mengenai 

proses pembelajaran keterampilan berbicara bahasa selama ini dan tanggapan guru 

dan siswa mengenai produk media pembelajaran yang hendak dikembangkan 

peneliti. 

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 diperoleh gambaran 

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

penelitian ini dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran bahasa Arab di 

kelas VIII, baik dari segi metode pembelajaran materi pembelajaran, keadaan 

siswa dan guru, media pembelajaran yang dipakai saat pembelajaran, sarana dan 

prasaran yang mendukung, serta media apa yang dibutuhkan siswa dan guru 

dalam pembelajaran bahasa Arab. 

3.4.2.4 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengambilan dokumen dalam penelitian. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berupa 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumena seseorang (Sugiyono 2010:329). 
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Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh informasi 

berupa tulisan dan gambar, yaitu dokumen berupa berkas-berkas kurikulum, 

perangkat pembelajaran, daftar nilai dan buku ajar bahasa Arab kelas VIII MTs, 

dan gambar siswa ketika memepelajari keterampilan berbicara bahasa Arab. 

3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto 2010:160). 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa jenis, yaitu: 

(1) Angket berupa angket kebutuhan guru dan siswa terhadap media 

pembelajaran serta angket penilaian media oleh ahli (angket validasi) 

Tabel 3.2. Kisi-Kisi Angket Kebutuhan Siswa 

Aspek Indikator Nomor soal 

1. Perlu tidaknya media 

Arabic Thematic Video 
 Pernah tidaknya mempelajari 

keterampilan berbicara bahasa 

Arab  

 Sumber belajar keterampilan 

berbicara bahasa Arab 

 Penggunaan media pembelajaran 

keterampilan berbicara oleh guru 

selama ini 

 Keterbutuhan siswa terhadap media 

pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Arab 

 Jenis media pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa 

Arab  yang dibutuhkan 

1 

 

 

2 

 

3,4 

 

 

5 

 

 

 
6,7 

 

 

 

  

Bersambung.... 
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Aspek Indikator Nomor soal 

2. Media Arabic Thematic 

Video yang dibutuhkan 
 Isi 

- Jenis tayangan 

- Tema 

- Materi pembelajaran 

- Subtittle  

 

8 

9 

10,11 

12,13 

Fisik media 

- Ukuran font 

- Efek suara (sound effect) 

- Cover 

- Durasi 

 

14 

15 

16,17,18 

19 

3. Harapan siswa terhadap 

nedia   Arabic Thematic 

Video 

Harapan 20 

Jumlah butir soal 20 

 

Tabel 3.3. Kisi-Kisi Angket Kebutuhan Guru 

Aspek Indikator No Soal 

1. Perlu tidaknya media 

Arabic Thematic Drama 

Video 

 Minat siswa terhadap pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa 

Arab 

 Pernah tidaknya mengajarkan 

keterampilan berbicara bahasa 

Arab  

 Sumber belajar keterampilan 

berbicara bahasa Arab 

 Penggunaan media pembelajaran 

keterampilan berbicara oleh guru 

selama ini 

 Keterbutuhan siswa dan guru 

terhadap media pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa 

Arab 

 Jenis media pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa 

Arab  yang dibutuhkan 

1 

 

 

2 

 

 

3,4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

7,8 

 

 

2. Media Arabic Thematic 

Video yang dibutuhkan 

 

 Isi 

- Jenis tayangan 

- Tema 

- Materi pembelajaran 

- Subtittle  

 

9 

10 

11,12 

13,14 

  

Lanjutan... 

Bersambung... 
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Fisik media 

- Ukuran font 

- Efek suara (sound effect) 

- Cover 

- Durasi 

 

15 

16 

17,18,19 

20 

3. Harapan guru terhadap 

media Arabic Thematic 

Video 

Harapan 21 

Jumlah butir soal 21 

 

Tabel 3.4. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Media Arabic Thematic Video 

No Aspek Penilaian Jumlah Butir 

Penilaian 

1. Penilaian Materi Bahasa Arab 

a. Kelayakan Isi menurut BSNP 

b. Kelayakan Penyajian menurut BSNP 

c. Kelayakan Bahasa menurut BSNP 

 

14 

5 

14 

2. Penilaian Tampilan Media (Wahono 

/romisatriawahono.net) 

a. Rekayasa Perangkat Lunak 

b. Komunikasi 

c. Audio 

d. Visual 

e. Perwajahan Kotak Pembungkus 

f. Penyajian Video 

 

5 

5 

3 

5 

3 

7 

Jumlah  61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanjutan... 
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(2) Pedoman wawancara yang digunakan dalam wawancara kepada guru 

dan siswa 

Tabel 3.5. Pedoman Wawancara Guru dan siswa 

No Pertanyaan yang diajukan 

1. Apa kendala yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Arab? 

2. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam berbicara bahasa Arab? 

3. Apa penyebab siswa mengalami kesulitan dalam berbicara bahasa Arab? 

4. Apakah ada media/alat peraga yang disediakan madrasah untuk 

pembelajaran berbicara bahasa Arab? 

5. Apakah butuh media/alat peraga untuk menunjang kemampuan berbicara 

bahasa Arab? 

6. Media/alat peraga seperti apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Arab? 

,, 

(3) Lembar pedoman observasi 

Tabel 3.6. Pedoman Observasi 

No  Aspek yang Diamati Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1.  Pembelajaran keterampilan berbicara di kelas   

2.  Siswa mengalami kesulitan dalam berbicara 

bahasa Arab 

  

3.  Ada fasilitas penunjang pembelajaran berbicara 

bahasa Arab 

  

4.  Fasilitas penunjang pembelajaran   

a. Komputer/Laptop   

b. LCD   

c. Speaker   

5.  Penggunaan media pembelajaran   

a. Buku   

b. Powerpoint   

c. Video   

d. Web e-Learning   

6.  Kebutuhan terhadap media untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa 

Arab 
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(4) Lembar pedoman dokumentasi berupa checklist 

Tabel 3.7. Checklist Dokumentasi 

No  Dokumen Ada  Tidak 

1.  Silabus   

2.  RPP keterampilan berbicara   

3.  Buku ajar bahasa Arab   

4.  Foto Kegiatan   

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

malakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih hal yang penting yang 

akan dipelajari, dan menyimpulkan data tersebut sehingga mudah untuk dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2010:335)., 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang 

diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus. 

Pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali 

(Sugiyono 2010:336). 

Menurut Sugiyono (2010:336) analisis data dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu analisis sebelum di lapangan, analisis selama dilapangan 

model Miles and Huberman, dan analisis data selama di lapangan model Spradley. 

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 
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3.6.1 Analisis Sebelum di Lapangan 

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 

memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, 

atau data sekunder, namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan (Sugiyono 2010:336). 

Hasil peengamatan awal yang peneliti temukan bahwa adanya kesulitan 

siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab kemudian 

dianalisis materi apa yang dibutuhkan dan bagaimana teknik penyampaiannya 

untuk mengatasi kesulitan tersebut. 

3.6.2 Analisis Data Selama di Lapangan Model Spradley 

Spradley (dalam Sugiyono 2010:345) membagi analisis data dalam 

penelitian, berdasarkan tahapan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Domain (Domain Analysis) 

 Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang 

umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian, 

hasilnya berupa gambaran umum tentang obyek yang diteliti, yang sebelumnya 

pernah diketahui (Sugiyono 2010:349). 

 Analisis domain diperoleh dari pertanyaan yang diajukan kepada guru 

maupun siswa kelas VIII MTs melalui teknik wawancara atau pengisian angket 

seputar pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab di kelas. 

b. Analisis Taksonomi (Taxonomic Analysis) 

 Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul 

berdasarkan domain yang telah ditetapkan (Sugiyono 2010:356). 
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 Analisis taksonomi diperoleh setelah tahap pengumpulan data, yaitu melalui 

wawancara, penyebaran angket, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh 

yaitu informasi mengenai pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab 

beserta problematikanya, serta keterbutuhan terhadap media penunjang 

keterampilan berbicara. 

c. Analisis Komponensial 

 Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorgansisasikan dalam 

domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki 

perbedaan atau yang kontras (Sugiyono 2010:359). 

 Setelah mengetahui potensi dan masalah, keterbutuhan guru dan siswa 

terhadap media penunjang keterampilan berbicara bahasa Arab, maka akan 

diperoleh gambaran media seperti apa yang dibutuhkan dan diharapkan sehingga 

akan menghasilkan produk berupa media yang berbeda dari sebelumnya. Media 

tersebut kemudian dinilai kelayakannya oleh para ahli untuk kemudian divalidasi 

sebelum akhirnya melakukan perbaikan atau revisi media. 

3.7. Uji Keabsahan Data 

Data dinyatakan valid dalam penelitian kualitatif apabila tidak ada 

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

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji 

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

Penelitian ini menggunakan jenis uji kredibilitas, yang terdiri dari perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis 
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kasus negatif, dan member check. Fokus uji keabsahan data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. 

Triangualsi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

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

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. 

3.7.1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek hasil data dari berbagai sumber (Sugiyono 

2010:373).  Sebagai contoh, perhatikan bagan berikut ini: 

 

  

 

 

 

 

Bagan 3.2 Triangulasi sumber 

 

Peneliti mengumpulkan data kebutuhan media pembelajaraan keterampilan 

berbicara bahasa Arab kelas VIII MTs dengan melakukan beberapa teknik 

pengmpulan data  yang berbeda, salah  satunya adalah melalui teknik pengisian 

angket kebutuhan. Untuk mengetahui bahwa media yang hendak dikembangkan 

dibutuhkan oleh sekolah dengan berbagai kondisi yang berbeda maka peneliti 

menyebarkan angket kepada responden yang berbeda dari berbagai sekolah yang 

berbeda. 

 

 

 

Angket 

 

Sumber A 

Sumber B 

Sumber C 
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3.7.2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah menguji keabsahan data yang dilakukan dengan 

cara mengecek pada sumber yang sama tapi menggunakan teknik yang berbeda 

(Siregar 2010:218). Misalnya, untuk mengecek  bagaimana proses pembelajaran 

berbicara bahasa Arab di kelas maka peneliti melakukan teknik observasi. Untuk 

mengetahui keterbutuhan guru terhadap media pembelajaran, peneliti melakukan 

teknik wawancara, sedangkan untuk mengetahui spesifikasi media yang 

dibutuhkan, peneliti melakukan teknik penyebaran angket kebutuhan. Ketiga 

teknik tersebut dilakukan kepada sumber yang sama yaitu guru. Untuk lebih jelas, 

perhatikan bagan berikut ini: 

 

 

 

 

Bagan 3.3 Triangulasi teknik 

3.7.3. Triangulasi Waktu 

Menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi, dan teknik yang lain dalam waktu 

yang berbeda disebut triangulasi waktu  (Sugiyono 2010:373). Pada penelitian ini 

peneliti melakukan observasi awal ketika melakukan Praktek Pengalaman 

Lapangan tahun 2014 lalu. Dalam rangka pengujian kredibilitas data, peneliti 

melakukan pengecekan dengan observasi lanjutan, wawancara, dan penyebaran 

angket dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

Sumber 

Data Observasi 

Angket 

Wawancara 

 



58 

 

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

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

hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap pengembangan media 

pembelajaran penunjang keterampilan berbicara bahasa Arab, (2) prototipe media 

pembelajaran Arabic Thematic Video (3) penilaian ahli dan guru terhadap media 

pembelajaran Arabic Thematic Video. 

 

4.1 Hasil Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran Penunjang 

Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam mengembangkan media 

pembelajaran Arabic Thematic Video sebagai penunjang keterampilan berbicara 

bahasa Arab antara lain dengan melakukan observasi, wawancara, dan angket 

analisis kebutuhan guru dan siswa. Adapun hasil pengumpulan data yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Hasil Observasi  

Observasi dilakukan peneliti di MTs N Kendal pada waktu pembelajaran 

di kelas dengan mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan pembelajaran 

keterampilan berbicara di kelas. Hasil pengamatan tersebut adalah: 
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Tabel 4.1 Lembar Hasil Observasi 

No  Aspek yang Diamati Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1.  Pembelajaran keterampilan berbicara di 

kelas 

√  

2.  Siswa mengalami kesulitan dalam 

berbicara bahasa Arab 

√  

3.  Ada fasilitas penunjang pembelajaran 

berbicara bahasa Arab 

√  

4.  Fasilitas penunjang pembelajaran √  

d. Komputer/Laptop √  

e. LCD √  

f. Speaker √  

5.  Penggunaan media pembelajaran √  

6.  e. Buku √  

f. Powerpoint  √ 

g. Video  √ 

h. Web e-Learning  √ 

7.  Kebutuhan terhadap media untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara 

bahasa Arab 

√  

 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pembelajaran keterampilan 

berbicara telah dibiasakan oleh guru maupun siswa di kelas meskipun masih 

berupa ungkapan-ungkapan sederhana seperti shabâhal khair (selamat pagi), kaifa 

hâlukum (bagaimana kabarmu), ilâ liqâ (sampai jumpa), dan lain sebagainya. 

Akan tetapi siswa masih merasa kesulitan dan belum menguasai ungkapan-

ungkapan pada tema-tema pembelajaran yang ditentukan. Ketika praktik berbicara 

sesuai tema dilakukan, siswa masih mempraktikannya dengan cara membaca.  

Metode pembelajaran yang diterapkan selama ini adalah metode 

gramatika-terjemah dimana guru membacakan materi pembelajaran dan 

menerjemahkannya, kemudian siswa mendengarkan. Selama proses pembelajaran, 
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guru lebih dominan dalam proses pembelajaran, sedangkan siswa duduk 

mendengarkan. 

 Buku yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah ini 

adalah Fasih Berbahasa Arab 2 yang disusun oleh Darsono dan T.Ibrahim 

sedangkan modul yang digunakan adalah LKS yang disusun oleh tim MGMP 

Kendal. LKS dan buku Fasih Berbahasa Arab 2 yang disusun oleh Darsono dan 

T.Ibrahim menjadi pegangan utama guru, sedangkan siswa hanya menggunakan 

LKS. Buku dan LKS ini menjadi acuan utama sekaligus media pembelajaran 

bahasa Arab untuk semua keterampilan berbahasa, termasuk berbicara.  

Sekolah ini telah memiliki fasilitas penunjang pembelajaran keterampilan 

berbicara diantaranya laboratorium komputer, komputer/laptop, LCD, speaker, 

dan lain sebagaianya. Akan tetapi penggunaaan fasilitas tersebut untuk 

pembelajaran bahasa Arab masih sangat jarang. 

Hasil pengamatan dari berbagai kondisi dan potensi tersebut diketahui 

bahwa perlu adanya pengembangan media yang lebih variatif untuk keterampilan 

berbicara, seperti video pembelajaran. 

4.1.2 Hasil Wawancara  

Wawancara dilakukan peneliti kepada beberapa guru mata pelajaran 

bahasa Arab di berbagai sekolah diantaranya 3 orang guru MTs N Kendal dan 1 

guru MTs N 1 Semarang. 

Hasil wawancara tersebut memberikan informasi bahwa ada berbagai 

kendala yang dihadapi guru ketika mengadakan pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Arab di kelas, diantaranya kurangnya minat siswa dalam 
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mempelajari keterampilan berbicara bahasa Arab. Hal ini dikarenakan minimnya 

informasi lisan dan stimulus bagi siswa untuk berbicara bahasa Arab, sehingga 

siswa merasa kesulitan untuk mengungkapkan pikiran dan gagasannya. Telah 

diketahui sebelumnya dari hasil observasi bahwa pembelajaran bahasa Arab 

selama ini hanya menggunakan media cetak berupa buku atau LKS. Buku dan 

LKS tersebut digunakan untuk menunjang semua keterampilan berbahasa, baik 

menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis, tanpa adanya penggunaan 

media penunjang lain. 

Terkait media pembelajaran, para guru berpendapat bahwa penting kiranya 

mengembangkan suatu media yang tidak hanya efektif tetapi juga menarik minat 

dan perhatian siswa. Salah satu media yang dimaksud adalah media audiovisual. 

Menurut para guru, media audiovisual sangat sesuai dengan kompetensi berbicara 

karena media audiovisual memenuhi unsur-unsur gerak, ekspresi wajah, nada 

suara, dan sebagainya. Hal-hal tersebut adalah unsur penting yang terdapat pada 

komunikasi dalam bentuk lisan.  

Selama ini di sekolah sudah tersedia media audiovisual berupa video untuk 

menunjang pembelajaran bahasa Arab, tetapi masih berbentuk media video 

animasi penyegaran bahasa yang ditujukan untuk meningkatkan minat siswa 

terhadap bahasa Arab. Media tersebut belum secara khusus disajikan per tema 

pembelajaran untuk keterampilan berbicara bahasa Arab yang memenuhi unsur-

unsur gerak, ekspresi wajah, nada suara, dan sebagainya.  
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Oleh sebab itu para guru menyatakan dukungannya terhadap 

pengembangan media pembelajaran berbentuk video yang sesuai dengan tema 

pada silabus untuk menunjang keterampilan berbicara bahasa Arab kelas VIII.  

4.1.3 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Media Pembelajaran 

Langkah pengumpulan data selanjutnya adalah analisis kebutuhan 

terhadap media pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab dengan 

menyebarkan angket kebutuhan. Angket ini diberikan kepada lima guru bahasa 

Arab dari berbagai sekolah diantaranya 3 guru dari MTs N kendal, 1 guru dari 

MTs N 1 Semarang, dan 1 guru dari SMP IT Abu Bakar Yogyakarta dan 63 siswa 

dari 2 kelas yang berbeda dengan guru yang berbeda dari MTs N Kendal. Hasil 

angket tersebut adalah sebagai berikut: 

4.1.3.1 Hasil Analisis Angket Kebutuhan  Guru 

a. Aspek Keterbutuhan Media 

Aspek keterbutuhan media menerangkan tentang urgensi pengembangan 

media pembelajaran penunjang keterampilan berbicara. 

Tabel 4.2  Aspek Keterbutuhan Media 

No. Pertanyaan/Pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

1. Minat siswa terhadap 

pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Arab 

 

Tinggi, terlihat dari 

antusiasme dan keaktifan 

siswa di kelas 

1 20 

Rendah, siswa pasif dan 

kurang termotivasi untuk 

belajar bahasa Arab 

khususnya keterampilan 

berbicara bahasa Arab 

2 40 

  

Bersambung... 
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No. Pertanyaan/Pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

  Flukutuatif, terkadang 

minat siswa sangat tinggi, 

terkadang rendah 

2 40 

2. Intensitas pembelajaran 

keterampilan berbicara 

bahasa Arab  

Sering 2 40 

Jarang 3 60 

3.  Sumber belajar siswa dalam 

pembelajaran keterampilan 

berbicara selama ini 

Guru 2 40 

Buku/modul 5 100 

Lainnya 0 0 

4. Adanya penggunaan media 

pembelajaran keterampilan 

berbicara di kelas 

Ya, meskipun sederhana 

(buku/modul) 

3 60 

Sesekali 2 40 

Tidak pernah sama sekali 0 0 

5. Keterbutuhan media 

pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Arab 

Sangat dibutuhkan, 

karena saat ini belum 

tersedia media 

pembelajaran untuk 

keterampilan berbicara 

2 40 

Dibutuhkan, karena 

media pemebalajaran 

yang ada selama ini masih 

belum efektif 

3 60 

Tidak begitu dibutuhkan, 

karena apa yang 

disampaikan guru sudah  

cukup 

0 0 

6. Media pembelajaran yang 

sesuai dan efektif untuk 

keterampilan berbicara 

menurut guru dan siswa  

Buku /LKS/Modul 2 40 

Kaset rekaman 1 20 

Alat peraga (wayang, 

boneka edukatif, dll) 

0 0 

Video 3 60 

 

Lanjutan... 

Lanjutan... 
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No. Pertanyaan/Pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

7. Media video cocok untuk 

pembelajaran  

keterampilan berbicara 

bahasa Arab 

Cocok 5 100 

Tidak cocok 0 0 

Kurang tahu 0 0 

  

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui hasil analisis kebutuhan guru 

terhadap media dilihat dari aspek keterbutuhan media. Pada pertanyaan pertama, 

mengenai minat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab 20% responden atau 1 

guru menyatakan tinggi, 40% atau 2 guru menyatakan rendah, dan 2 guru lainnya 

atau 40% responden menyatakan flukutuatif. Hal ini menunjukkan bahwa minat 

siswa dalam pembelajaran bahasa Arab masih cenderung rendah dan flukutuatif. 

Pada poin pertanyaan kedua  tentang intensitas pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Arab. Diketahui bahwa 2 guru atau 40% responden menyatakan 

sering sedangkan 3 guru atau 60% menyatakan jarang. Pernyataan ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab masih 

belum mendapatkan perhatian yang lebih dalam proses pembelajaran. 

Pada poin pertanyaan ketiga guru diperkenankan memilih jawaban lebih 

dari satu. Pertanyaan tersebut mengenai sumber belajar siswa dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara selama ini. Dua  guru atau 40% responden menjawab guru 

lah yang menjadi sumber belajar keterampilan berbicara bahasa Arab siswa 

selama ini. Sedangkan 100% atau semua guru menjawab sumber belajar selama 

ini adalah buku atau modul. Dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 

Bersambung... 
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keterampilan berbicara selama ini sebagian besar bersumber dari guru dan buku, 

belum bersumber dari sumber-sumber lain yang bervariatif. 

Pertanyaan keempat mengenai penggunaan media pembelajaran 

keterampilan berbicara di kelas. 3 guru atau 60% responden menjawab jika 

selama ini selalu menggunakan media pembelajaran meskipun itu dalam bentuk 

yang sederhana seperti buku atau modul. Sedangkan 40% atau 2 guru menyatakan 

penggunaan media selain buku atau modul selama ini hanya sesekali saja. 

Pada pertanyaan kelima mengenai keterbutuhan media pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Arab. Dua guru atau 40% responden menyatakan 

bahwa sangat dibutuhkan media pembelajaran keterampilan berbicara dan 60% 

atau 3 guru menyatakan dibutuhkan adanya media keterampilan berbicara. 

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa dibutuhkan media pembelajaran 

untuk keterampilan berbicara bahasa Arab. 

Pada pertanyaan keenam guru diperkenankan memilih jawaban lebih dari 

satu poin. Pertanyaan ini mengenai media pembelajaran yang sesuai dan menarik 

untuk pembelajaran keterampilan berbicara. Dua guru atau 40% responden 

menjawab media cetak seperti buku, LKS, dan modul lah yang sesuai dan menarik 

untuk keterampilan berbicara, sedangkan 20% atau 1 guru menjawab kaset 

rekaman. Pilihan mayoritas guru terdapat pada media video yaitu sebanyak 3  

guru atau 60%. Berdasarkan pernyataan tersebut, diketahui bahwa mayoritas guru 

berpendapat bahwa video adalah media yang sesuai dan menarik untuk 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. 
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Pertanyaan ketujuh mengenai pertanyaan apakah video media yang cocok 

untuk pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab atau tidak. Semua guru 

atau 100% atau responden menyatakan setuju bahwa video merupakan media 

yang cocok untuk keterampilan berbicara.  

b. Aspek Isi/Muatan 

Tabel 4.3 Aspek Isi/Muatan Media 

No Pertanyaan/Pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

8. Jenis video yang 

diharapkan 

Percakapan saja 0 0 

Percakapan disertai materi 

pengantar 

5 100 

Lainnya Pengenalan 

Kosakata 

baru 

2 40 

Evaluasi 2 40 

9. Tema video yang 

disarankan 
 80 4 انسَّاعَت  

أََِْشطَِخيْ ِفيْ 

 اْنًَْذَرسَتِ 

1 20 

 20 1 أََِْشطَِخيْ ِفيْ اْنَبْيجِ 

 40 2 اْنِهَىاَيت  

َُت  اْنًِهْ   3 60 

10. Perlunya pengenalan 

kosakata 

Perlu 5 100 

Tidak perlu 0 0 

11. Bahasa yang digunakan 

oleh narrator 

Arab saja 1 20 

Indonesia saja 1 20 

Arab dan Indonesia 3 60 

12 Perlunya subtitle dalam 

tayangan video percakapan 

Perlu 3 60 

Tidak perlu 2 40 

13. Bahasa yang digunakan 

dalam subtitle 

Arab saja 2 40 

Indonesia saja 0 0 

Arab dan Indonesia 3 60 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui analisis kebutuhan guru 

terhadap media pembelajaran dalam bentuk video dilihat dari aspek isi/muatan. 

Pada pertanyaan kedelapan mengenai video yang diharapkan, guru diperkenankan 
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menjawab pertanyaan di luar jawaban yang disediakan. Lima guru atau 100% 

responden menyatakan perlu adanya materi tentang keterampilan berbicara 

disamping video percakapan. Dua guru lainnya atau 40% responden 

menambahkan di kolom lainnya dengan menyertakan adanya penambahan 

pengenalan kosakata baru dan evaluasi. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa video yang mayoritas guru harapkan tidak hanya memuat 

video percakapan saja tetapi juga disertai dengan muatan video lain yang lebih 

variatif, diantaranya pengenalan kosakata dan evaluasi. 

Pertanyaan kesembilan  mengenai tema video yang peneliti tawarkan, guru 

diperkenankan menentukan pilihan lebih dari satu. Keterangan tabel tersebut 

memperlihatkan bahwa 80%  responden atau 4 guru memilih tema   20 .انسَّاَعت% 

atau 1 guru memilih tema  اْنًَْذَرسَتِ أََِْشطَِخْي ِفْي , dan 1 guru lainnya atau 

20% memilih  ِأََِْشطَِخْي ِفْي اْنَبْيج, sedangkan jumlah guru yang memilih 

tema    اْنِهَىاَيت adalah 40% atau 2 guru, dan yang memilih   اْنًِْهَُت adalah 

60% atau 3 guru. Berdasarkan deskripsi tersebut diketahui bahwa mayoritas guru 

memilih   انسَّاعَت sebagai tema dalam video pembelajaran. 

Pertanyaan kesepuluh adalah pertanyaan mengenai perlunya pengenalan 

kosakata pada video. Semua guru atau 100% responden menyatakan sangat perlu 

penambahan pengenalam kosakata dalam video tersebut. Pernyataan ini 

menunjukkan bahwa pengenalan kosakata pada materi di dalam video sangat 

diperlukan. 
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Pertanyaan kesebelas adalah pertanyaan mengenai bahasa yang digunakan 

narator dalam video pembelajaran. Tiga guru atau 60% responden memilih bahasa 

Arab dan Indonesia, sedangkan 20% guru atau 1 guru memilih bahasa Arab saja, 

dan 1 guru lainnya memilih bahasa Arab saja. Berdasarkan pernyataan tersebut 

diketahui bahwa mayoritas guru memilih bahasa Indonesia dan Arab sebagai 

bahasa yang digunakan narator sebagai pengantar video dan penyampaikan materi 

pembelajaran keterampilan berbicara. 

Pertanyaan keduabelas adalah pertanyaan mengenai perlunya penambahan 

subtittle pada video percakapan bahasa Arab. Tiga guru atau 60% responden 

menyatakan perlu, sedangkan 40% atau 2 guru menyatakan tidak perlu. 

Pertanyaan ketigabelas adalah pertanyaan mengenai bahasa yang 

digunakan dalam subtittle. Dua guru atau 40% responden memilih bahasa Arab 

saja sedangkan 60% atau 3 guru memilih dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan 

bahasa Indonesia.  

c. Aspek Fisik Media 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Guru Aspek Fisik Media 

No. Pertanyaan/pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

14. Jenis font yang digunakan Traditional Arabic 5 100 

Sakkal Majalla 0 0 

Times New Roman 0 0 

Arabic Typesetting 0 0 

15. Sound effect (efek suara) 

yang disarankan 

Tanpa efek suara, hanya 

suara asli narator+pemain 
1 20 

Instrumental 1 20 

Gabungan ke2nya 3 60 

Tidak perlu 0 0 

  

Bersambung... 
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No. Pertanyaan/pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

16. Perlunya kotak 

pembungkus (cover) untuk 

melindungi media 

penyimpan video 

Sangat perlu 4 80 

Perlu 1 20 

Tidak Perlu 0 0 

17. Penyertaan gambar pada 

kotak pembungkus (cover) 

Sangat perlu 3 60 

Perlu 2 40 

Tidak perlu 0 0 

18. Jenis gambar pada kotak 

pembungkus (cover) 

Cuplikan video 

percakapan 

4 80 

Foto para pemeran 1 20 

Kartun 0 0 

Lainnya 0 0 

19. Durasi video pembelajaran 

dari awal sampai akhir 

10-15 1 20 

15-20 4 80 

20-25 0 0 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui analisis kebutuhan guru 

terhadap media pembelajaran dalam bentuk video dilihat dari aspek fisik media. 

Pertanyaan keempatbelas adalah pertanyaan mengenai jenis font yang digunakan 

pada tampilan video. Lima guru atau 100% responden memilih pilihan yang sama 

yaitu Traditional Arabic. 

 Pertanyaan kelimabelas adalah pertanyaan mengenai penggunaan efek 

suara dalam video. Satu guru atau 20% responden memilih efek suara berupa 

suara asli narator atau pemain saja, 20% responden atau 1 guru lainnya memilih 

hanya musik instrumen saja menjadi pengiring dalam video, sedangkan 60% 

responden atau 3 guru memilih gabungan dari suara asli narator/pemain dengan 

musik instrumen. 

 Pertanyaan keenambelas adalah pertanyaan mengenai perlunya kotak  

pembungkus (cover) untuk melindungi media  penyimapan video. Empat guru 

atau 80% reseponden menyatakan sangat perlu, sedangkan 20% atau 1 guru 

Lanjutan... 
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menyatakan perlu. Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa perlu adanya 

kotak pembungkus (cover) untuk melindungi media  penyimpan video. 

 Pertanyaan ketujuhbelas adalah pertanyaan mengenai penyertaan gambar 

pada kotak  pembungkus (cover). Tiga guru atau 60% responden menyatakan 

sangat perlu sedangkan 40% responden atau 2 guru menyatakan perlu. 

Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa perlu adanya gambar  

pembungkus (cover) . 

 Pertanyaan kedelapanbelas adalah pertanyaan mengenai jenis gambar pada 

kotak pembungkus (cover). Empat guru atau 80% responden menyatakan bahwa 

jenis gambar yang disertakan adalah berupa cuplikan video, sedangkan 20% 

responden lainnya atau 1 guru memilih foto pemeran percakapan sebagai gambar 

yang disertakan pada kotak pembungkus (cover). Berdasarkan keterangan tersebut 

diketahui bahwa mayoritas guru memilih cuplikan video sebagai gambar yang 

disertakan pada kotak pembungkus (cover). 

  Pertanyaan kesembilannbelas adalah pertanyaan mengenai durasi video. 

Mayoritas guru yaitu 80% responden atau empat guru memilih durasi video 15-20 

menit, dan 20% atau 1 guru memilih durasi video 10-15 menit. 

d. Harapan Guru terhadap Arabic Thematic Video 

4.5 Tabel Aspek Harapan Guru terhadap Arabic Thematic Video 

No Pertanyaan/Pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

20 Harapan guru terhadap 

video keterampilan 

berbicara Arabic Thematic 

Video 

Sebagai hiburan/media 

penyegaran bahasa 

0 0 

Media/alat bantu belajar 2 40 

Sumber belajar yang 

utama 

3 60 
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Tabel 4.5 diatas adalah pertanyaan keduapuluh mengenai harapan guru 

terhadap video yang dikembangkan. Dua guru atau 40% responden berharap 

video ini sebagai alat bantu belajar atau media menunjang keterampilan berbicara, 

sedangkan 60% atau 3 guru berharap video ini sebagai sumber belajar yang 

utama. Maksud dari sumber belajar yang utama adalah keseluruhan materi 

keterampilan berbicara termuat dalam video tersebut. Sedangkan yang dimaksud 

dengan media/alat bantu belajar adalah video tersebut bukanlah sebagai sumber 

belajar yang utama tetapi dapat membantu/menunjang pembelajaran keterampilan 

berbicara. Adapun yang dimaksud dengan video penyegaran bahasa adalah video 

yang didalamnya memuat materi pembelajaran yang relatif lebih ringan dan 

mengandung unsur hiburan lebih dominan.  

4.1.3.2 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Siswa 

a. Aspek Keterbutuhan Media 

Aspek keterbutuhan media menerangkan tentang urgensi pengembangan 

media pembelajaran Arabic Thematic Video. 

Tabel 4.6  Hasil Analisis Angket Kebutuhan Siswa Aspek Keterbutuhan 

Media 

No. Pertanyaan/Pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

1. Intensitas pembelajaran 

keterampilan berbicara 

bahasa Arab  

Sering 19 30,1 

Jarang 44 69,9 

2.  Sumber belajar siswa 

dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara 

selama ini 

Guru 18 28,5 

Buku/modul 45 71,5 

Bersambung... 
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No. Pertanyaan/Pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

3. Adanya penggunaan 

media pembelajaran 

keterampilan berbicara di 

kelas 

Ya, meskipun 

sederhana 

(buku/modul) 

,43 68,3 

Sesekali 20 31,7 

Tidak pernah sama 

sekali 

0 0 

4. Keterbutuhan media 

pembelajaran 

keterampilan berbicara 

bahasa Arab 

Sangat dibutuhkan, 

karena saat ini belum 

tersedia media 

pembelajaran untuk 

keterampilan berbicara 

35 55,5 

Dibutuhkan, karena 

media pemebalajaran 

yang ada selama ini 

masih belum efektif 

28 44,5 

Tidak begitu 

dibutuhkan, karena apa 

yang disampaikan guru 

sudah  cukup 

0 0 

5. Media pembelajaran yang 

sesuai dan efektif untuk 

keterampilan berbicara 

menurut guru dan siswa  

Buku /LKS/Modul 5 7,9 

Kaset rekaman 21 33,3 

Alat peraga (wayang, 

boneka edukatif, dll) 

3 4,7 

Video 34 53,9 

  

Bersambung... 

Lanjutan... 
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No. Pertanyaan/Pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

6. Media video cocok untuk 

pembelajaran  

keterampilan berbicara 

bahasa Arab 

Cocok 51 80,9 

Tidak cocok 3 4,7 

Kurang tahu 9 14,4 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui hasil analisis kebutuhan 

siswa terhadap media dilihat dari aspek keterbutuhan media. Pada pertanyaan 

pertama, tentang intensitas pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab 

dapat dideskripsikan bahwa dari 63 siswa yang menjadi responden, 30,1%  atau 

19 siswa menyatakan sering. Sedangkan 69,9% atau 44 siswa menyatakan jarang. 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan berbicara bahasa 

Arab masih belum mendapatkan perhatian yang lebih dalam proses pembelajaran. 

Pada poin pertanyaan kedua, siswa diperkenankan memilih jawaban lebih 

dari satu. Pertanyaan tersebut mengenai sumber belajar siswa dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara selama ini. Berdasarkan keterangan jawaban dapat 

dideskripsikan bahwa  28,5% atau atau 18 siswa menjawab guru lah yang menjadi 

sumber belajar keterampilan berbicara bahasa Arab siswa selama ini. Sedangkan 

71,5% atau 45 siswa menjawab sumber belajar selama ini adalah buku atau 

modul. Dapat disimpulkan bahwa sumber belajar keterampilan berbicara selama 

ini sebagian besar bersumber dari guru dan buku, belum bersumber dari sumber-

sumber lain yang lebih variatif. 

Pertanyaan ketiga mengenai penggunaan media pembelajaran 

keterampilan berbicara di kelas. Diketahui bahwa 68,2% responden atau 43 siswa  

Lanjutan... 
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menjawab jika selama ini selalu menggunakan media pembelajaran meskipun itu 

dalam bentuk yang sederhana seperti buku atau modul. Sedangkan 31,8% atau 20 

siawa menyatakan penggunaan media selain buku atau modul selama ini hanya 

sesekali saja. 

Pada pertanyaan keempat mengenai keterbutuhan media pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Arab. Berdasarkan keterangan jawaban responden 

di atas, 55,5% atau 35 siswa menyatakan bahwa sangat dibutuhkan media 

pembelajaran keterampilan berbicara dan 44,5% atau 28 siswa menyatakan 

dibutuhkan adanya media keterampilan berbicara. Berdasarkan pernyataan 

tersebut diketahui bahwa dibutuhkan media pembelajaran untuk keterampilan 

berbicara bahasa Arab. 

Pada pertanyaan kelima siswa diperkenankan memilih jawaban lebih dari 

satu poin. Pertanyaan ini mengenai media pembelajaran yang sesuai dan menarik 

untuk pembelajaran keterampilan berbicara. Berdasarkan keterangan tabel di atas, 

7,9% responden atau 5 siswa menjawab media cetak seperti buku, LKS, dan 

modul lah yang sesuai dan menarik untuk keterampilan berbicara, 33,3% atau 21 

siswa menjawab kaset rekaman, dan 4,7% atau 3 siswa memilih alat peraga 

seperti boneka, wayang, dan lain sebagainya sebagai media yang sesuai dan 

menarik untuk media pembelajaran keterampilan berbicara. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, diketahui bahwa mayoritas siswa berpendapat bahwa video 

adalah media yang sesuai dan menarik untuk pembelajaran keterampilan berbicara 

bahasa Arab. 
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Pertanyaan keenam mengenai pertanyaan apakah video media yang cocok 

untuk pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab atau tidak. Diketahui 

bahwa 80,9% atau 51 siswa menyatakan setuju bahwa video merupakan media 

yang cocok untuk keterampilan berbicara, sedangkan 4,7% atau 3 siswa lainnya 

menyatakan bahwa video tidaklah cocok untuk keterampilan berbicara. 

Berdasarkan analisis tersebut mayoritas responden menyatakan bahwa video 

merupakan media yang cocok untuk keterampilan berbicara bahasa Arab. 

b. Aspek Isi/Muatan 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Siswa Aspek Isi/Muatan Media 

No Pertanyaan/Pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

7. Video yang diharapkan Percakapan saja 26 41,2 

Percakapan disertai materi 

pengantar 

37 58,8 

Lainnya Pengenalan 

Kosakata 

baru 

0 0 

Evaluasi 0 0 

8. Tema video yang guru dan 

siswa sarankan 
 25,3 16 السَّاَعة  

أََِْشطَِخيْ ِفيْ 

 اْنًَْذَرسَتِ 

7 11,1 

 9,5 6 أََِْشطَِخيْ ِفيْ اْنَبْيجِ 

 26,9 17 اْنِهَىاَيت  

 26,9 17 اْنًِْهَُت  

9. Perlunya pengenalan 

kosakata 

Perlu 46 73,1 

Tidak perlu 17 26,9 

10. Bahasa yang digunakan 

oleh narrator 

Arab saja 5 7,9 

Indonesia saja 21 33,3 

Arab dan Indonesia 37 58,8 

11. Perlunya subtitle dalam 

tayangan video percakapan 

Perlu 41 65,1 

Tidak perlu 22 34,9 

12. Bahasa yang digunakan 

dalam subtitle 

Arab saja 22 34,9 

Indonesia saja 17 26,9 

Arab dan Indonesia 24 3,2 
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Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui analisis kebutuhan siswa 

terhadap media pembelajaran dalam bentuk video dilihat dari aspek isi/muatan. 

Pada pertanyaan ketujuh mengenai video yang diharapkan, siswa diperkenankan 

menjawab pertanyaan di luar jawaban yang disediakan. Diketahui bahwa 41,2% 

responden atau 26 siswa menyatakan video yang diperlukan adalah hanya video 

percakapan saja, sedangkan 58,8% responden atau 37 siswa lainnya menyatakan 

bahwa perlu disertai adanya materi pengantar keterampilan berbicara bahasa 

Arab. 

Pertanyaan kedelapan  mengenai tema video yang peneliti tawarkan, siswa 

diperkenankan menentukan pilihan lebih dari satu. Keterangan tabel tersebut 

memperlihatkan bahwa 25,5% atau 16 siswa memilih tema   11,1, انسَّاعَت% atau 

7 siswa  memilih tema  ْاْنًَْذَرسَتِ  أََِْشطَِخْي ِفي , 9,5% atau 6 siswa memilih 

 اْنِهَىاَيت    Sedangkan jumlah siswa yang memilih tema .أََِْشطَِخْي ِفْي اْنَبْيجِ 

adalah 26,9% atau 17 siswa, dan yang memilih   اْنًِْهَُت adalah 26,9% atau 17 

siswa. Berdasarkan deskripsi tersebut diketahui bahwa tema yang paling banyak 

dipilih siswa diantaranya   اْنِهَىاَيت  ,اْنًِْهَُت, dan انسَّاعَت. 

Pertanyaan kesembilan adalah  pertanyaan mengenai perlunya pengenalan 

kosakata pada video. Berdasarkan keterangan tersebut, 73,1% responden atau 46 

siswa menyatakan sangat perlu penambahan pengenalam kosakata dalam video 

tersebut, sedangkan 26,9% atau 17 siswa menyatatakan tidak perlu adanya 

pengenalan kosakata. Pernyataan ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa 

berpendapat jika pengenalan kosakata pada video sangat diperlukan. 
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Pertanyaan kesepuluh adalah pertanyaan mengenai bahasa yang digunakan 

narator dalam video pembelajaran. Lima siswa atau 7,9% responden memilih 

bahasa Arab saja, sedangkan 33,3% atau 21 siswa  memilih bahasa Indonesia saja, 

dan 58,8% atau 37 siswa memilih bahasa Indonesia dan bahasa Arab.. 

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa mayoritas siswa memilih 

bahasa Indonesia dan Arab sebagai bahasa yang digunakan narator sebagai 

pengantar video dan penyampaikan materi pembelajaran keterampilan berbicara. 

Pertanyaan kesebelas adalah pertanyaan mengenai perlunya penambahan 

subtittle pada video percakapan bahasa Arab. Diketahui bahwa 65,1% responden 

atau 41 siswa menyatakan perlu, sedangkan 34,9% atau 22 siswa menyatakan 

tidak perlu. 

Pertanyaan keduabelas adalah pertanyaan mengenai bahasa yang 

digunakan dalam subtittle. Keterangan tabel di atas memperlihatkan bahwa 34,9% 

responden atau 22 siswa memilih bahasa Arab saja sedangkan 26,9% atau 17 

siswa bahasa Indonesia saja, dan 38,2%  atau 24 siswa memilih dua bahasa yaitu 

bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Keterangan tersebut menyatakan bahwa 

mayoritas siswa memilih dua bahasa yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa yang digunakan pada subtittle. 

c. Aspek Fisik Media 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Siswa Aspek Fisik Media 

No. Pertanyaan/pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

13. Jenis font yang 

digunakan 

Traditional Arabic 34 53,9 

Sakkal Majalla 18 28,6 

Times New Roman 4 6,4 

Arabic Typesetting 7 11,1 

Bersambung... 
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No. Pertanyaan/pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

14. Sound effect (efek suara) 

yang disarankan 

Tanpa efek ,suara, 

hanya suara asli narator 

+ pemain 

9 14,2 

Instrumental 28 44,5 

Gabungan ke2nya 26 41,3 

15. Perlunya kotak 

pembungkus (cover) 

untuk melindungi media 

penyimpan video 

Sangat perlu 28 44,5 

Perlu 31 49,1 

Tidak Perlu 4 6,4 

16. Penyertaan gambar pada 

kotak pembungkus 

(cover) 

Sangat perlu 34 53,9 

Perlu 23 36,6 

Tidak perlu 6 9,5 

17. Jenis gambar pada kotak 

pembungkus (cover) 

Cuplikan video 

percakapan 

23 36,5 

Foto para pemeran 14 22,2 

Kartun 26 41,3 

Lainnya 0 0 

18. Durasi video 

pembelajaran dari awal 

sampai akhir 

10-15 15 23,8 

15-20 39 61,9 

20-25 9 14,3 

 

Pertanyaan ketigabelas adalah pertanyaan mengenai jenis font yang 

digunakan pada tampilan video. Keterangan tabel di atas menyebutkan bahwa 

53,9% responden atau 34 siswa memilih Traditional Arabic, 28,6% atau 18 siswa 

memilih Sakkal Majalla, 6,4% atau 4 siswa memilih Times New Roman, dan 

11,1% atau 7 siswa memilih Arabic Typesetting. Berdasarkan keterangan tersebut 

diketahui bahwa mayoritas siswa memilih jenis font Traditional Arabic. 

 Pertanyaan keempatbelas adalah pertanyaan mengenai penggunaan efek 

suara dalam video. Sembilan siswa atau 14,2% responden memilih efek suara 

berupa suara asli narator atau pemain saja. 44,5% responden 28 siswa memilih 

hanya musik instrumen saja menjadi pengiring dalam video, sedangkan 41,3% 

Lanjutan... 
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responden atau 26 siswa memilih gabungan dari suara asli narator/pemain dengan 

musik instrumen. 

 Pertanyaan kelimabelas adalah pertanyaan mengenai perlunya kotak  

pembungkus (cover) untuk melindungi media penyimapan video. Diketahui 

bahwa 44,5% responden atau 28 siswa menyatakan sangat perlu, sedangkan 

49,2% atau 31 siswa menyatakan perlu, dan 6,3% atau empat siswa menyatakan 

tidak perlu. Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa perlu adanya kotak 

pembungkus (cover) untuk melindungi media  penyimpan video. 

 Pertanyaan keenambelas adalah pertanyaan mengenai penyertaan gambar 

pada kotak  pembungkus (cover). Diketahui bahwa 53,9% responden atau 34 

siswa menyatakan sangat perlu sedangkan 36,6% responden atau 23 siswa 

menyatakan perlu, dan 9,5% atau 6 siswa menyatakan tidak perlu. Berdasarkan 

keterangan tersebut diketahui bahwa perlu adanya gambar pembungkus (cover). 

 Pertanyaan kedelapanbelas adalah pertanyaan mengenai jenis gambar 

gambar pada kotak pembungkus (cover). Diketahui bahwa 36,5% responden atau 

23 siswa menyatakan bahwa jenis gambar yang disertakan adalah berupa cuplikan 

video, sedangkan 22,2% responden lainnya atau 14 siswa memilih gambar kartun 

sebagai gambar yang disertakan pada kotak pembungkus (cover), dan 41,3% atau 

26 siswa memilih foto pemeran percakapan. Berdasarkan keterangan tersebut 

diketahui bahwa mayoritas siswa memilih cuplikan video sebagai gambar yang 

disertakan pada kotak pembungkus (cover). 

  Pertanyaan kedelapanbelas adalah pertanyaan mengenai durasi video. 

Diketahui bahwa 23,7% responden atau 15 siswa  memilih durasi video 10-15  
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menit, dan 61,9% atau 39 siswa memilih durasi video 15-20 menit, dan 14,3% 

atau sembilan siswa memilih durasi 20-25. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

mayoritas siswa memilih durasi video 15-20 menit. 

d. Harapan Siswa terhadap Arabic Thematic Video 

4.9 Tabel Analisis Kebutuhan Siswa Aspek Harapan Siswa terhadap Arabic 

Thematic Video 

No Pertanyaan/Pernyataan Pilihan Jawaban Rincian % 

19. Harapan siswa terhadap 

video keterampilan 

berbicara Arabic Thematic 

Video 

Sebagai hiburan/media 

penyegaran bahasa 

24 38,1 

Media/alat bantu belajar 23 36,5 

Sumber belajar yang 

utama 

16 25,4 

  

Tabel 4.9 diatas adalah pertanyaan kesembilanbelas mengenai harapan 

siswa terhadap video yang dikembangkan. Diketahui bahwa 38,1% responden 

atau 24 siswa berharap video ini sebagai media penyegaran bahasa, 36,5% atau 23 

siswa berharap video ini sebagai sumber belajar yang utama, sedangkan 25,4% 

atau 16 siswa berharap video ini menjadi sumber belajar keterampilan berbicara 

yang utama.  

Berdasarkan hasil pengumpulan data analisis kebutuhan media 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab diketahui bahwa siswa merasa 

kesulitan untuk berbicara bahasa Arab. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor baik 

faktor internal siswa maupun ekseternal siswa. Faktor internal siswa diantaranya 

adalah kurangnya minat, rasa percaya diri dan pola pikir keliru siswa tentang 

sulitnya mata pelajaran bahasa Arab. Faktor eksternal siswa salah satunya adalah 

kurang maksimalnya penggunaan media pembelajaran yang variatif, sedangkan 
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potensi untuk penggunaan media tersebut sangat mendukung, dilihat dari sarana 

dan prasarana yang telah ada di sebagian besar sekolah. Salah satu solusi dari 

kendala-kendala tersebut adalah adalah dengan penggunaan media pembelajaran 

yang menarik dan memotivasi siswa siswa untuk berbicara bahasa Arab. 

 Keberadaan media pembelajaran keterampilan berbicara sangat 

dibutuhkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara 

bahasa Arab. Jenis media yang menarik dan efektif untuk keterampilan berbicara 

menurut guru dan siswa adalah dalam bentuk video karena video memungkinkan 

siswa untuk belajar intonasi, tekanan, ekspresi, dan lain-lain.  

Dilihat dari segi aspek isi/muatan video, guru mengharapkan video 

tersebut memuat pengantar materi, pengenalan kosakata, dan evaluasi. Sedangkan 

siswa memilih video yang hanya berisi percakapan saja. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya peneliti menyertakan muatan yang disarankan guru, mengingat 

hal ini penting dan bermanfaat bagi siswa agar video ini memuat materi yang 

lebih mendalam sehingga dapat dijadikan media belajar mandiri bagi siswa. 

Tema akan dipakai pada video ini adalah انسَّاعَت. Hal ini didasarkan 

pada pilihan mayoritas guru dan siswa meskipun banyak siswa menyertakan 

pilihan lain yang menurut mereka menarik seperti   اْنًِْهَُت dan   اْنِهَىاَيتakan 

tetapi tema ditetapkan pada video ini adalah انسَّاعَت, karena selisih pilihan 

antara tema انسَّاَعت dan  ًِْهَُت  اْن  sangat tipis yaitu hanya selisih 1 اْنِهَىاَيت  /

angka. 

Bahasa yang digunakan sebagai pengantar video ini adalah bahasa 

Indonesia dan Arab. Hal ini didasarkan pada pilihan guru dan siswa yang setuju 
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jika digunakannya dua bahasa agar memudahkan proses pemahaman materi pada 

video. 

Mayoritas guru dan siswa mengharapkan adanya subtittle pada video 

percakapan bahasa Arab dan bahasa yang digunakan pada subtittle adalah bahasa 

Indonesia dan Arab. Akan tetapi peneliti memilih hanya bahasa Arab saja yang 

dijadikan subtittle pada video percakapan dan ungkapan berbahasa Arab agar 

(bukan pada makna percakapan bahasa Indonesia), serta hal ini juga terkait pada 

terbatasanya space pada video. 

Hasil analisis kebutuhan video pembelajaran dilihat dari aspek fisik, guru 

dan siswa memilih jenis font Traditional Arabic sebagai jenis font yang digunakan 

dalam penulisan, karena jenis font ini jelas dan mudah dibaca. Sedangkan dari 

efek suara, guru dan siswa memilih perpaduan suara asli narator atau pemain 

dengan efek suara musik instrumental. Perpaduan suara asli dan musik 

instrumental akan menimbulkan kesan yang lebih variatif dan tidak membosankan 

ketika menyaksikan video. 

 Guru dan siswa setuju jika terdapat kotak pembungkus (cover) untuk 

melindungi media penyimpan video. Kotak pembungkus  (cover) disertai 

sampul dengan gambar cuplikan. Durasi video yang guru harapkan adalah 15-20 

menit.  Durasi tersebut telah memuat materi, pengenalan kosakata, video 

percakapan, dan evaluasi. 

 Harapan guru terhadap video ini adalah diharapkan video ini menjadi 

sumber belajar utama untuk keterampilan berbicara, dimana materi-materi tentang 

keterampilan berbicara banyak termuat dalam video ini, sedangkan siswa berharap 
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jika video ini menjadi video penyegaran bahasa yang materinya relatif lebih 

ringan serta mengandung unsur hiburan. Adapun peneliti memutuskan untuk 

membuat video yang didalamnya mengandung unsur materi yang lebih padat 

untuk katerampilan berbicara namun disajikan dengan bentuk yang lebih ringan, 

dan tidak menyita banyak waktu agar siswa tidak mudah bosan. Video ini terdiri 

dari folder-folder yang berbeda, sesuai dengan jenis video. 

 

4.2 Prototipe Media Pembelajaran Arabic Thematic Video untuk 

Menunjang Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

Hasil angket kebutuhan yang ditujukan kepada guru dan siswa dijadikan 

acuan dalam mengembangkan media pembelajaran Arabic Thematic Video 

meskipun dalam prosesnya ada banyak penyesuaian. Penyesuaian-penyesuaian 

tersebut diantaranya adalah memisahkan materi pengantar, perkenalan kosakata 

dan pola kalimat, contoh percakapan, pembahasan, dan evaluasi dengan 

menyajikannya secara interaktif. Media ini memuat enam menu utama, yaitu 

menu kompetensi, menu kosakata, video percakapan, pembahasan, evaluasi, dan 

profil. Pengguna dapat menekan atau meng-klik bagian-bagian yang diinginkan 

maka materi pengantar atau video pembelajaran akan muncul.  Hal ini dimaksudkan 

agar durasi video tidak terlalu panjang, dan bisa dioperasikan secara terpisah 

sesuai kebutuhan. Untuk menambah daya tarik media pembelajaran, penyampaian 

materi disajikan dalam bentuk animasi yang berfungsi sebagai alat peraga. 

Animasi dan penataan muatan video dalam bentuk interaktif dikembangkan 

dengan menggunakan program Adobe Flash CS 6, sedangkan proses editing video 
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menggunakan berbagai software seperti Format Factory, Movie Maker, dan 

Windows Live Movie Maker. 

4.2.1. Desain Awal Prototipe Media Pembelajaran Arabic Thematic Video 

Berdasarkan analisis kebutuhan, media ini disertai kotak pembungkus 

untuk melindungi media penyimpan video. Kotak pembungkus ini disertai dengan 

gambar berupa cuplikan video percakapan. Selain berfungsi sebagai pelindung, 

kotak pembungkus juga berfungsi untuk mencantumkan informasi singkat 

mengenai media pembelajaran Arabic Thematic Video. 

 

  

 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan kotak pembungkus (cover) 

Gambar di bawah ini merupakan halaman awal media pembelajaran 

Arabic Thematic Video memuat judul, tema pembelajaran, dan ikon mulai untuk 

memulai penggunaan media 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Tampilan halaman awal media Arabic Thematic Video 
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Tampilan setelah halaman awal adalah halaman utama. Halaman utama 

memuat konten-konten yang berkaitan dengan pembelajaran انساعت, yaitu 

kompetensi, kosakata, video percakapan, pembahasan, evaluasi, dan profil 

penyusun media.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan halaman utama media Arabic Thematic Video 

Menu kompetensi adalah menu yang berisi tentang tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai. Menu ini terdapat dua halaman yaitu halaman tentang 

kompetensi inti dan kompetensi dasar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan menu kompetensi 

Menu kosakata memuat kosakata dan pola kalimat yang berkaitan dengan  



 

 

86 

 

 Ada tiga halaman pada menu kosakata. Halaman pertama memuat .انساعت

kosakata yang berkaitan dengan bilangan pada jam, halaman kedua memuat 

contoh penggunaan menit, dan halaman ketiga memuat video perkenalan kata 

kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Tampilan halaman pertama (kiri) dan kedua (kanan) pada 

menu kosakata 

Halaman pertama dan kedua disajikan secara interaktif disertai dengan 

gambar peraga jarum jam yang bisa digerakkan dan efek suara berupa narasi yang 

berkaitan dengan jam, sedangkan halaman ketiga hanya memuat video 

pembelajaran dengan durasi 1 menit 26 detik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan halaman ketiga pada menu kosa kata 
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Menu video memuat contoh percakapan. Percakapan ini diperankan oleh 

empat orang pemain. Percakapan ini berkaitan dengan penggunaan انساعت 

dalam kehidupan sehari-hari. Video ini berdurasi 5 menit 53 detik dan disertai 

dengan subtittle/teks untuk mempermudah siswa memahami percakapan. 

Subtittle/teks percakapan yang berkaitan dengan pertanyaan dan jawaban 

mengenai انساعت diberi warna kuning agar sedangkan percakapan biasa 

menggunakan warna putih. Hal ini bertujuan agar siswa dapat memahami dan 

membedakan materi yang berkaitan dengan انساعت. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Tampilan menu video percakapan 

Menu pembahasan memuat video yang membahas materi percakapan 

mengenai انساعت disertai contoh penggunaanya. Video ini berdurasi 2 menit 26 

detik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Tampilan menu pembahasan 
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Menu evaluasi terdiri dari sepuluh soal dengan dua jenis soal yang 

berbeda. Lima soal pertama adalah soal mengenai isi percakapan, sedangkan lima 

soal kedua adalah soal pertanyaan mengenai penerapan materi انساعت dengan 

bantuan media gambar. Seluruh soal disajikan dalam bentuk teks dan efek suara 

berupa narasi. Ikon jawab digunakan untuk mengetahui jawaban soal-soal 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan menu evaluasi 

Menu selanjutnya adalah menu profil yaitu menu yang berisi gambaran 

singkat mengenai peneliti selaku penyusun media pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan menu profil 
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4.3 Penilaian dan Saran Para Ahli serta Perbaikan terhadap Prototipe 

Arabic Thematic Video 

Langkah yang ditempuh peneliti setelah menyusun media pembelajaran 

Arabic Thematic Video adalah melakukan validasi atau penilaian oleh para ahli 

dan perbaikan media pembelajaran sesuai dengan saran dan masukkan para ahli. 

Validasi dilakukan oleh para ahli yang menilai kelayakan media Arabic Thematic 

Video dari segi kelayakan materi dan tampilan media. 

Adapun kriteria penilaian terhadap media pembelajaran ini adalah: 

Tabel 4.10 Kriteria Penilaian Prototipe Arabic Thematic Video 

Skala Interpretasi Rentang Nilai 

4 Sangat menarik/sangat layak/sangat sesuai 86-100 

3 Menarik/layak/sesuai 71-85 

2 Tidak menarik/tidak sesuai 56-70 

1 Sangat tidak menarik/sangat tidak layak/sangat tidak 

sesuai 

41-55 

 

4.3.1 Penilaian Materi Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

Validasi atau penilaian media pembelajaran terhadap materi keterampilan 

berbicara bahasa Arab dilakukan oleh ahli bahasa Arab, dosen pembimbing, dan 

guru bahasa Arab MTs. Berikut hasil penilaian tersebut: 

4.3.1.1 Aspek Kelayakan Isi 

Indikator penilaian yang terdapat pada aspek kelayakan isi meliputi 

kesesuaian materi dengan SK dan KD, keakuratan materi, kemutakhiran materi, 
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dan mendorong keingintahuan. Indikator-indikator tersebut dilengkapi dengan 

butir-butir penilaian yang menjadi rincian dan penjabaran dari indikator penilaian. 

Tabel 4.11 Penilaian Kelayakan Isi oleh Ahli Bahasa Arab, Dosen 

Pembimbing, dan Guru Bahasa Arab MTs 

Indikator 

Penilaian 

Butir Penilaian Ahli 

Materi 

bahasa 

Arab 

Dosen 

pemb. 

Guru 

1 

Guru 

2 

A. Kesesuaian 

materi dengan SK 

dan KD 

1. Kelengkapan Materi 4 3 4 4 

2. Keluasan materi 4 3 3 4 

3. Kedalaman materi 4 3 3 4 

B. Keakuratan 

materi 

4. Keakuratan konsep 

dan definisi 

4 4 4 4 

5. Keakuratan data dan 

fakta 

4 3 4 4 

6. Keakuratan contoh 4 4 4 3 

7. Keakuratan video 4 4 4 4 

8. Keakuratan istilah-

istilah 

4 3 4 4 

9. Keakuratan notasi, 

symbol, dan ikon 

4 

 

3 4 4 

C. Kemutakhiran 

materi 

 

10. Kesesuaian materi 

dengan perkembangan 

pembelajaran bahasa 

Arab 

4 3 4 4 

11. Contoh dan kasus 

dalam  kehidupan 

sehari-hari 

4 4 4 4 

 

 

12. Menggunakan contoh 

kasus yang terdapat 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

4 4 3 4 

 

 

 

 

D. Mendorong 

keingintahuan 
 

13. Mendorong rasa ingin 

tahu 

4 4 3 4 

14. Menciptakan 

kemampuan bertanya 

4 2 3 3 

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, penilaian media Arabic Thematic Video 

dari aspek kelayakan isi menurut para hali sudah sangat sesuai dilihat dari 

indikator kesesuaian materi dengan SK dan KD, keakuratan materi, kamutakhiran 
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materi, dan mendorong keingintahuan siswa. Mayoritas butir penilaian 

mendapatkan penilaian sangat sesuai dan sesuai menurut para ahli. Hanya saja 

pada butir penilaian menciptakan kemampuan bertanya menurut dosen 

pembimbing tidak sesuai karena karena materi dan penjelasan dalam media sudah 

memadai. Untuk mengetahui prosentase penilaian para ahli terhadap materi dari 

segi kelayakan isi, berikut tabel prosentase skala penilaian para ahli. 

Tabel 4.12 Prosentase Skor Penilaian Kelayakan Isi 

 

Indikator 

Skor Jumlah 

Jawaban 4 (Sangat 

sesuai) 

3 (Sesuai) 2 (Tidak 

Sesuai) 

1 (Sangat 

tidak 

sesuai) 

Kesesuaian materi 

dengan SK dan KD 

7 

(58,34%) 

5 

(41,66%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

12 

Keakuratan materi 20 

(83,34%) 

4 

(19,66%) 

0  

(0%) 

0 

(0%) 

24 

Kemutakhiran materi 10 

(83,34%) 

2 

(19,66%) 

0  

(0%) 

0 

(0%) 

12 

Mendorong 

keingintahuan 

4 

(50%) 

3 

(37,5%) 

1 

(12,5%) 

0 

(0%) 

8 

Jumlah 41 

(73,21%) 

14 

(25%) 

1 

(1,79%) 

0 

(0%) 

56 

 

Berdasarkan tabel prosentase skala penilaian kelayakan isi oleh ahli para 

ahli di atas pada indikator kesesuaian materi dengan SK dan KD diketahui bahwa 

dari 12 jawaban, 7 jawaban atau 58,34% adalah skor 4 (sangat sesuai) sedangkan 

sisanya yaitu 5 jawaban atau 41,66% adalah skor 3 (sesuai). Adapun pada 

indikator keakuratan materi diketahui bahwa dari 24 jawaban, 20 jawaban atau 

83,34% adalah skor 4 (sangat sesuai) dan sisanya yaitu 4 jawaban atau 19,66% 

adalah skor 3 (sesuai). Penilaian para ahli pada indikator kemutakhiran materi 

menunjukkan bahwa 10 jawaban dari 12 jawaban atau 83,34% merupakan skor 4 
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(sangat sesuai) dan sisanya yaitu 2 jawaban atau 19,66% merupakan skor 3 

(sesuai). Adapun pada indikator mendorong keingintahuan siswa diketahui bahwa 

dari 8 jawaban, 4 jawaban atau 50% adalah skor 4 (sangat sesuai), 3 jawaban atau 

37,5% adalah skor 3 (sesuai) dan sisanya yaitu 1 jawaban atau 12,5% adalah skor 

2 (tidak sesuai). Dilihat secara keseluruhan diketahui bahwa dari aspek kelayakan 

isi, media ini mendapatkan skor mayoritas 4 (sangat sesuai) yaitu 41 jawaban  

atau 73,21% dari 56 jawaban. 

Saran-saran yang diberikan oleh para ahli pada aspek kelayakan isi adalah 

media ini perlu dikembangkan pada materi lain selain انســاعت (Jam), lalu 

bentuk evaluasi dikembangkan lagi agar lebih menarik sehingga dapat 

memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya dan mengekspolarasi materi 

lebih dalam lagi. 

4.3.1.2 Aspek Kelayakan Penyajian 

Indikator penilaian yang terdapat pada aspek kelayakan penyajian meliputi 

teknik penyajian, pendukung penyajian, penyajian pembelajaran, serta koherensi 

dan keruntutan alur pikir. 

Tabel 4.13 Penilaian Kelayakan Penyajian oleh Ahli Bahasa Arab, 

Dosen Pembimbing, dan Guru Bahasa Arab MTs 

Indikator Penilaian Butir Penilaian Ahli 

Materi 

bahasa 

Arab 

Dosen 

pemb. 

Guru 

1 

Guru 

2 

A. Teknik penyajian 1. Konsistensi 

sistematika sajian 

dalam kegiatan 

belajar 

4 4 4 4 

2. Keruntutan konsep 4 4 3 4 

Bersambung... 
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Indikator Penilaian Butir Penilaian Ahli 

Materi 

bahasa 

Arab 

Dosen 

pemb. 

Guru 

1 

Guru 

2 

B. Pendukung 

penyajian 

3. Contoh-contoh soal 

dalam  setiap 

kegiatan belajar 

4 3 4 4 

C. Penyajian 

pembelajaran 

4. Keterlibatan peserta 

didik 

4 2 4 4 

D. Koherensi dan 

keruntutan alur 

5. Keutuhan makna 

dalam kegiatan 

belajar/sub kegiatan 

belajar 

4 4 4 4 

 

 Tabel 4.13 di atas adalah tabel yang menunjukkan penilaian para ahli 

mengenai materi bahasa Arab dalam media Arabic Thematic Video dari segi 

kelayakan penyajian. Diketahui bahwa ahli materi bahasa Arab dan guru 2 

memberikan skor 4 (sangat sesuai) untuk semua butir penilaian sedangkan dua 

ahli lainnya yaitu dosen pembimbing dan guru 1 memberikan penilaian yang 

berbeda untuk tiap butir penilaiannya. Dosen pembimbing memberikan skor 4 

(sangat sesuai) pada teknik penyajian dan koherensi/keruntutan alur serta 

memberikan skor 3 (sesuai) pada indikator pendukung penyajian. Beliau 

memberika skor 2 (tidak sesuai) pada butir penilaian keterlibatan peserta didik. 

Adapun guru 1 memberikan skor 4 (sangat sesuai) pada semua butir pertanyaan 

kecuali keruntutan konsep. Beliau memberikan skor 3 (sesuai) pada butir 

penilaian tersebut. Agar lebih jelas, perhatikan prosentase skor penilaian 

kelayakan penyajian di bawah ini: 
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Tabel 4.14 Prosentase Skor Penilaian Kelayakan Penyajian 

 

Indikator 

Skor Jumlah 

Jawaban 4 (Sangat 

sesuai) 

3 (Sesuai) 2 (Tidak 

Sesuai) 

1 (Sangat 

tidak 

sesuai) 

Teknik penyajian 7 

(87,5%) 

1 

(12,5%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

8 

Pendukung penyajian 3 

(75%) 

1 

(25%) 

0  

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Penyajian 

pembelajaran 

3 

(75%) 

0 

(0%) 

1 

(25%) 

0 

(0%) 

4 

Koherensi dan 

keruntutan alur pikir 

4 

(100%) 

0 

(%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Jumlah 17 

(85%) 

2 

(10%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 

20 

 

Pada tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa skor 4 (sangat sesuai) pada 

teknik penyajian mencapai 87,5% atau 7 jawaban dari total 8 jawaban dan sisanya 

yaitu 1 jawaban atau 12,4% adalah skor 3 (sesuai). Prosentase skor pada 

pendukung penyajian dari total 4 jawaban yaitu 75% atau 3 jawaban adalah skor 4 

(sangat sesuai) dan 25% lainnya atau 1 jawaban adalah skor 3 (sesuai). Sedangkan 

pada penyajian pembelajaran, dari total 4 jawaban 75% atau 3 jawaban adalah 

skor 4 (sangat sesuai) dan 25% lainnya atau 1 jawaban adalah skor 2 (tidak 

sesuai). Adapun pada koherensi dan keruntutan alur, keseluruhan jawaban 

mendapatkan skor 4 (sangat sesuai). Secara keseluruhan mayoritas ahli 

memberikan skor 4 (sangat sesuai) pada aspek kelayakan isi yaitu atau 85% atau 

17 jawaban dari 20 jawaban. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penyajian materi 

pada materi ini secara keseluruhan sudah sangat sesuai menurut para ahli. 

Saran yang diberikan dosen pembimbing terkait ketidaksesuaian penyajian 

pembelajaran adalah perlu adanya alternatif yang memungkinkan siswa terlibat 



 

 

95 

 

secara aktif terhadap penggunaan media ini, baik melalui bimbingan guru dikelas 

maupun adanya perubahan konsep pada segi penyajian pembelajaran. 

4.3.1.3 Aspek Kelayakan Bahasa 

Aspek ini menjabarkan penilaian kelayakan bahasa dari segi kelugasan, 

komunikatif, dialogis dan interaktif, kesesuaian dengan perkembangan peserta 

didik, keeseuaian materi percakapan dalam video, dan penggunaan istilah. Berikut 

tabel penilaian kelayakan bahasa oleh ahli bahasa Arab, dosen pembimbing, dan 

guru bahasa Arab MTs. 

Tabel 4.15 Penilaian Kelayakan Bahasa oleh Ahli Bahasa Arab, 

Dosen Pembimbing, dan Guru Bahasa Arab MTs 

Indikator 

Penilaian 

Butir Penilaian Ahli 

Materib

ahasa 

Arab 

Dosen 

pemb. 

Guru 

1 

Guru 

2 

A. Lugas 1. Ketepatan struktur 

kalimat 

4 4 3 4 

2. Keefektifan kalimat 4 4 4 4 

3. Kebakuan istilah 4 4 4 4 

B. Komunikatif 4. Pemahaman terhadap 

pesan atau informasi 

4 4 4 4 

C. Dialogis dan 

interaktif 

5. Kemampuan 

memotivasi peserta 

didik 

4 3 3 4 

6. Kemampuan 

mendorong berfikir 

kritis 

4 2 3 4 

D. Kesesuaian 

dengan 

perkembanga

n peserta 

didik 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

4 4 3 4 

8. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

emosional peserta 

didik 

4 4 4 4 

  

Bersambung... 



 

 

96 

 

Indikator 

Penilaian 

Butir Penilaian Ahli 

Materi 

bahasa 

Arab 

Dosen 

pemb. 

Guru 

1 

Guru 

2 

 

E. Kesesuaian 

materi 

percakapan 

dalam video  

9. Pelafalan 4 4 3 4 

10. Susunan kalimat 4 4 3 4 

11. Nada dan Irama 4 4 3 4 

12. Kelancaran 4 4 4 4 

13. Gerak-gerik dan 

mimik 

4 4 4 4 

F. Penggunaan 

istilah 

14. Konsistensi 

penggunaan istilah 

4 4 4 4 

 

Tabel 4.15 di atas adalah tabel yang menunjukkan penilaian para ahli 

mengenai materi bahasa Arab dalam media Arabic Thematic Video dari segi 

kelayakan bahasa. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa ahli materi bahasa 

Arab dan guru 2 memberikan skor 4 (sangat sesuai) untuk semua butir penilaian, 

sedangkan dosen pembimbing dan guru 1 memberikan penilaian yang berbeda 

pada tiap butir penilaian. Untuk keterangan lebih jelas, perhatikan tabel prosentase 

skor penilaian aspek kelayakan bahasa di bawah ini: 

Tabel 4.16 Prosentase Skor Penilaian Kelayakan Bahasa 

 

Indikator 

Skor Jumlah 

Jawaban 4 (Sangat 

sesuai) 

3 (Sesuai) 2 (Tidak 

Sesuai) 

1 (Sangat 

tidak 

sesuai) 

Lugas 11 

(91,67%) 

1 

(8,33%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

12 

Komunikatif 4 

(100%) 

0 

(0%) 

0  

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Dialogis dan interaktif 4 

(50%) 

3 

(37,5%) 

1 

(12,5%) 

0 

(0%) 

8 

Kesesuaian dengan 

perkembangan peserta 

didik 

7 

(87,5%) 

1 

(12,5%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

8 

  

Lanjutan... 
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Indikator 

Skor Jumlah 

Jawaban 

4 (Sangat 

sesuai) 

3 (Sesuai) 2 (Tidak 

Sesuai) 

1 (Sangat 

tidak 

sesuai) 

Kesesuaian materi 

percakapan dalam 

video 

17 

(85%) 

3 

(15%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

20 

Penggunaan istilah 4 

(100%) 

0 

(0%) 

0  

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Jumlah 47 

(83,92%) 

8 

(14,28%) 

1 

(1,8%) 

0 

(0%) 

56 

 

Berdasarkan tabel 4.16 mengenai prosentase skor penilaian materi pada 

media Arabic Thematic Video pada aspek kelayakan bahasa diketahui bahwa pada 

indikator kelugasan 91,67% atau 11 jawaban dari 12 jawaban mendapatkan skor 4 

(sangat sesuai), sedangkan sisanya yaitu 8,33% atau 1 jawaban mendapatkan skor 

3 (sesuai). Sedangkan pada indikator komunikatif, 100% atau seluruh jawaban 

mendapakan skor 4 (sangat sesuai). Adapun pada indikator dialogis dan interaktif, 

50% atau 4 jawaban dari 8 jawaban mendapatkan skor 4 (sangat sesuai), 37,5% 

atau 3 jawaban mendapatkan skor 3 (sesuai) dan sisanya yaitu 12,5% atau 1 

jawaban mendapatkan skor 2 (tidak sesuai). Prosentase skor jawaban pada 

indikator kesesuaian dengan perkembangan peserta didik pada tabel di atas 

diketahui bahwa 87,5% atau 7 jawaban dari 8 jawaban mendapatkan skor 4 

(sangat sesuai) dan sisanya yaitu 12,5% atau 1 jawaban mendapatkan skor 3 

(sesuai). Adapun pada indikator kesesuaian materi percakapan pada video 

diketahui bahwa 85% atau 17 dari 20 jawaban mendapatkan skor 4 (sangat 

sesuai), dan sisanya yaitu 15% atau 3 jawaban mendapatkan skor 3 (sesuai) 

sedangkan pada indikator penguasaan istilah, seluruh jawaban mendapatkan skor 

4 (sangat sesuai). Secara keseluruhan, 83,92% atau 47 dari 56 jawaban 

Lanjutan... 
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mendapatkan skor 4 (sangat sesuai), 14,28% atau 8 jawaban mendapatkan skor 3 

(sesuai) dan 1,8% atau 1 jawaban mendapatkan skor 2 (tidak sesuai). Butir 

penilaian kemampuan mendorong berpikir krtitis menurut dosen pembimbing 

dirasa kurang sesuai karena media ini belum mendorong/menstimulasi siswa 

untuk berpikir kritis. Saran yang diberikan atas kekurangan pada kemampuan 

mendorong berpikir krtitis adalah perlu adanya bimbingan orangtua/guru untuk 

membangun siswa dalam berpikir kritis, atau adakan perbaikan pada beberapa 

bagian media yang memungkinkan siswa untuk berpikir kritis dan mampu 

memecahkan masalahnya sendiri. 

Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan hasil analisis penilaian para 

ahli terhadap materi bahasa Arab pada media Arabic Thematic Video yang 

meliputi aspek kelayakan isi, kelayakan penyajian, dan kelayakan bahasa adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Prosentase Skor Penilaian Materi Bahasa Arab pada 

Media Arabic Thematic Video 

 

 

Aspek 

Prosentase Skor 

4  

(Sangat 

sesuai) 

3 (sesuai) 2 (tidak sesuai) 1 (sangat 

tidak sesuai) 

Kelayakan Isi 73,21% 25% 1,79% 0% 

Kelayakan Penyajian 85% 10% 5% 0% 

Kelayakan Bahasa 83,92% 14,28% 1,8% 0% 

   

Berdasarkan tabel 4.17 di atas diketahui bahwa media ini secara 

keseluruhan sudah sangat sesuai menurut para ahli baik dari segi kelayakan isi, 

kelayakan penyajian, maupun kelayakan bahasa. Adapun saran yang diberikan 



 

 

99 

 

para ahli untuk mengurangi beberapa bagian tertentu yang kurang sesuai yakni: 

perlu adanya perbaikan pada materi baik dari segi struktur kalimat maupun 

harokat, serta perbaiki evaluasi pada bagian akhir media dengan pemberian 

reward untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 

4.3.2  Penilaian Tampilan Media 

Validasi atau penilaian media pembelajaran terhadap tampilan media 

dilakukan oleh ahli multimedia, dosen pembimbing, dan guru bahasa Arab MTs. 

Berikut hasil penilaian tersebut: 

4.3.2.1 Aspek Rekayasa Perangkat Lunak 

Indikator penilaian yang terdapat pada aspek rekayasa perangkat lunak 

meliputi maintanable, usability, kompabilitas, reusable, dan ketetapan pemilihan 

jenis aplikasi/software/tool untuk pengembangan. 

Tabel 4.18 Penilaian Aspek Rekayasa Perangkat Lunak oleh Ahli 

Multimedia dosen Pembimbing, dan Guru Bahasa Arab MTs 

Indikator penilaian Ahli 

multimedia 

Dosen 

pemb. 

Guru 1 Guru 

2 

Maintanable (dapat 

dipelihara/dikelola dengan mudah) 

4 4 4 4 

Usability (mudah digunakan dan 

sederhana dalam pengoperasian) 

4 4 4 4 

Kompabilitas (media pembelajaran 

dapat diinstlasi atau dijalankan di 

berbagai hardware atau sofware 

yang ada) 

2 4 4 4 

  

Bersambung... 
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Indikator penilaian Ahli 

multimedia 

Dosen 

pemb. 

Guru 1 Guru 

2 

Reusable (sebagian atau seluruh 

media pembelajaran dapat 

dimanfaatkan kembali untuk 

mengembangkan media 

pembelajaran lain) 

3 4 3 4 

Ketepatan pemilihan jenis 

aplikasi/software/tool untuk 

pengembangan 

4 3 4 4 

Berdasarkan tabel 4.18 di atas diketahui bahwa pada aspek rekayasa 

perangkat lunak, sebagian besar aspek penilaian mendapatkan skor 4 (sangat 

sesuai) dan beberapa aspek mendapatkan skor 3 (sesuai) dan hanya satu aspek 

yang dirasa kurang sesuai menurut responden (ahli multimedia) yaitu indikator 

kompabilitas. Untuk mengetahui prosentase penilaian para ahli terhadap aspek 

rekayasa perangkat lunak, berikut tabel prosentase skor penilaian para ahli. 

Tabel 4.19 Prosentase Skor Penilaian Aspek Rekayasa Perangkat 

Lunak 

Indikator penilaian 4  

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2  

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Jumlah 

Jawaban 

Maintanable (dapat 

dipelihara/dikelola 

dengan mudah) 

4 

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Usability (mudah 

digunakan dan 

sederhana dalam 

pengoperasian) 

4 

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Kompabilitas (media 

pembelajaran dapat 

diinstlasi atau 

dijalankan di berbagai 

hardware atau sofware 

yang ada) 

3 

(75%) 

0 

(0%) 

1 

(25%) 

0 

(0%) 

4 

  

Bersambung... 
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Indikator penilaian 4  

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2  

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Jumlah 

Jawaban 

Reusable (sebagian atau 

seluruh media 

pembelajaran dapat 

dimanfaatkan kembali 

untuk mengembangkan 

media pembelajaran 

lain) 

2 

(50%) 

2 

(50%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Ketepatan pemilihan 

jenis 

aplikasi/software/tool 

untuk pengembangan 

3 

(75%) 

1 

(25%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Jumlah 16 

(80%) 

3 

(15%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 

20 

 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas diketahui bahwa pada indikator 

maintanable dan usability 100% atau 4 responden memberikan skor 4 (sangat 

sesuai), sedangkan pada indikator kompatibiltas, 75% atau 3 responden 

memberikan skor 4 (sangat sesuai) dan 1 responden memberikan skor 2 (tidak 

sesuai). Adapun pada indikator reusable, 50% atau 2 responden memberikan skor 

4 (sangat sesuai) dan 50% atau 2 responden lainnya memberikan  skor 3 (sesuai). 

Diketahui pula bahwa pada ketepatan pemilihan aplikasi/software/tool, 75% atau 

3 responden memberikan skor 4 (sangat sesuai) dan 25% atau 1 responden 

memberikan skor 3 (sesuai). Secara keseluruhan sebagian besar responden 

menyatakan bahwa media ini telah sangat sesuai dilihat dari aspek rekayasa 

perangkat lunak. Hal ini dapat dilihat bahwa dari total 20 jawaban, 85% atau 17 

jawaban mendapatkan skor 4 (sangat sesuai), 10% atau 2 jawaban mendapatkan 

skor 3 (sesuai), dan 5% atau 1 jawaban mendapatkan skor 2 (kurang sesuai). Ahli 

multimedia menyatakan bahwa dilihat dari segi kompabilitas, media ini belum 

Lanjutan... 
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sesuai karena penggunaannya hanya sebatas pada media berbasis komputer saja, 

sedangkan media ini memungkinkan untuk dioperasikan pada hardware lainnya, 

seperti smartphone. Beliau menyarankan agar media ini diinstal dalam bentuk 

aplikasi android agar penggunaannya lebih luas di berbagai aplikasi atau 

hardware. 

4.3.2.2 Aspek Komunikasi 

Indikator penilaian yang terdapat pada aspek komunikasi meliputi 

komunikatif, kreatif dalam ide dan penuangan, sederhana dan memikat, 

interaktivitas, dan pemberian motivasi belajar. 

Tabel 4.20 Penilaian Aspek Komunikasi oleh Ahli Multimedia, Dosen 

Pembimbing, dan Guru Bahasa Arab MTs 

Indikator penilaian Ahli 

multimedia 

Dosen 

pemb. 

Guru 1 Guru 

2 

Komunikatif (sesuai dengan pesan 

dan dapat diterima dengan 

keinginan sasaran) 

4 4 4 4 

Kreatif dalam ide dan penuangan 4 4 4 4 

Sederhana dan memikat 4 3 3 4 

Interaktivitas 4 2 3 4 

Pemberian motivasi belajar 3 4 4 4 

 

 Pada tabel 4.20 di atas diketahui bahwa dari 4 responden, 100% 

memberikan skor 4 (sangat sesuai) pada aspek komunikatif dan kreatif dalam ide 

dan penuangan. Adapun pada aspek sederhana dan memikat, 2 responden 

memberikan skor 4 (sangat sesuai) dan 2 responden lainnya memberikan skor 3 

(sesuai), sedangkan pada aspek interaktivitas, 2 responden memberikan skor 4 

(sangat sesuai), 1 reponden memberikan skor 3 (sesuai), dan 1 responden lainnya 

memberikan skor 2 (tidak sesuai). Diketahui pula bahwa pada aspek pemberian 
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motivasi, 3 responden memberikan skor 4 (sangat sesuai) dan 1 responden lainnya 

memberikan skor 3 (sesuai). Untuk keterangan lebih jelas, perhatikan tabel 

prosentase skor penilaian aspek komunikasi di bawah ini: 

Tabel 4.21 Prosentase Skor Penilaian Aspek Komunikasi 

Indikator penilaian 4  

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2  

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Jumlah 

Jawaban 

Komunikatif (sesuai 

dengan pesan dan dapat 

diterima dengan keinginan 

sasaran) 

4 

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Kreatif dalam ide dan 

penuangan 

4 

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Sederhana dan memikat 2 

(50%) 

2 

(50%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Interaktivitas 2 

(50%) 

1 

(25%) 

1 

(25%) 

0 

(0%) 

4 

Pemberian motivasi belajar 3 

(75%) 

1 

(25%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Jumlah 15 

(75%) 

4 

(20%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 

20 

 

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa dari 20 jawaban responden, 75% atau 15 

jawaban adalah skor 4 (sangat sesuai), 20% atau 4 jawaban berupa skor 3 (sesuai) 

dan sisanya yaitu 5% atau 1 jawaban adalah skor 2 (tidak sesuai). Aspek yang 

mendapatkan skor 2 (tidak sesuai) merupakan aspek interaktivitas. Menurut dosen 

pembimbing, media ini masih kurang sesuai dalam aspek interaktivitas karena 

ketika menggunakan media ini, pengguna belum secara maksimal terlibat 

khususnya pada bagian evaluasi. Oleh karena itu, beliau memberikan saran 

perbaikan pada bentuk evaluasi yaitu dengan memberikan kesempatan pengguna 

untuk memilih jawaban yang tepat yakni dengan menyajikan bentuk evaluasi 

pilihan ganda dalam bentuk lisan. 
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Secara keseluruhan, mayoritas responden menilai bahwa dari segi 

komunikasi, media ini sangat sesuai dengan kriteria kesesuaian aspek komunikasi.  

4.3.2.3 Aspek Audio 

Aspek audio yang dinilai pada media Arabic Thematic Video meliputi 

narasi, sound effect, dan backsound. Berikut hasil penilaian para ahli terhadap  

aspek audio dalam media Arabic Thematic Video. 

Tabel 4.22 Penilaian Aspek Audio oleh Ahli Multimedia, Dosen Pembimbing, 

dan Guru Bahasa Arab MTs 

Aspek Ahli 

multimedia 

Dosen 

pemb. 

Guru 

1 

Guru 2 

Narasi 4 3 4 3 

Sound Effect 4 3 3 4 

Backsound (instrumental) music 4 2 3 4 

 

Berdasarkan tabel 4.22 di atas diketahui bahwa pada aspek narasi dan 

sound effect, 2 responden memberikan skor 4 (sangat sesuai) dan 2 responden 

lainnya memberikan skor 3 (sesuai), sedangkan pada aspek backsound music, 2 

responden memberikan skor 4 (sangat sesuai), 1 responden memberikan skor 3 

(sesuai) dan 1 responden lainnya memberikan skor 2 (tidak sesuai). Untuk 

mendapatkan  keterangan yang lebih jelas, perhatikan tabel prosentase skor 

penilaian aspek audio di berikut ini: 
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Tabel 4.23 rosentase Skor Penilaian Aspek Audio 

Aspek 4  

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2  

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Jumlah 

Jawaban 

Narasi 2 

(50%) 

2 

(50%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Sound Effect 2 

(50%) 

2 

(50%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4 

Backsound music 2 
(50%) 

1 

(25%) 

1 

(25%) 

0 

(0%) 

4 

Jumlah 6 

(50%) 

5 

(41,67%) 

1 

(8,33%) 

0 

(0%) 

12 

   

Berdasarkan tabel 4.23 di atas decara keseluruhan aspek audio 

mendapatkan penilaian yang cukup baik dari para ahli. Diketahui bahwa dari total 

12 jawaban, 50% atau 6 jawaban mendapatkan skor 4 (sangat sesuai), 41,67% 

atau 5 jawaban mendapatkan skor 3 (sesuai), dan 8,33% atau 1 jawaban 

mendapatkan skor 2 (tidak sesuai). 

Adapun masukan dan saran yang diberikan para ahli pada aspek audio 

adalah perlunya menjaga konsistensi audio narasi karena ada bagian narasi 

tertentu yang kurang jelas. 

4.3.2.4 Aspek Visual 

Penilaian pada aspek visual meliputi layout design, tipografi, komposisi 

warna, gambar ilustrasi (ikon), dan navigasi pada setiap layer/scene. Berikut 

penjabaran hasil penilaian aspek visual oleh para ahli. 
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Tabel 4.24 Penilaian Aspek Visual oleh Ahli Multimedia, Dosen Pembimbing, 

dan Guru Bahasa Arab MTs 

Aspek Ahli 

multimedia 

Dosen 

pemb. 

Guru 

1 

Guru 2 

Layout design 4 3 4 4 

Tipografi 4 2 3 4 

Komposisi warna 4 2 4 3 

Gambar ilustrasi (ikon) 4 3 4 4 

Navigasi pada setiap layer/scene 4 3 4 4 

 

Berdasarkan tabel 4.24 di atas diketahui bahwa pada aspek visual, ahli 

multimedia memberikan skor 4 (sangat sesuai) untuk semua  aspek penilaian. 

Beliau menambahkan pada kolom keterangan bahwa keterbacaan tulisan pada 

media ini sudah cukup baik. Adapun penilaian aspek visual oleh dosen 

pembimbing, aspek tipografi dan komposisi warna belum sesuai (skor 2). 

Sedangkan pada aspek penilaian lainnya beliau memberikan skor 3 yang artinya 

bahwa aspek tersebut sudah sesuai. Guru 1 memberikan skor 4 (sangat sesuai) 

pada seluruh aspek kecuali pada aspek tipografi. Pada aspek ini beliau 

memberikan skor 3 (sesuai). Tak jauh berbeda, guru 2 pun memberikan skor 4 

(sangat sesuai) pada aspek visual,  kecuali pada aspek komposisi warna (skor 3). 

Untuk mengertahui prosentase skor penilaian pada aspek visual, perhatikan tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.25 Prosentase Skor Penilaian Aspek Visual 

Aspek 4  

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2  

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Jumlah 

Jawaban 

Layout design 3 1 0 0 4 

Tipografi 2 1 1 0 4 

Komposisi warna 2 1 1 0 4 

Gambar ilustrasi 

(ikon) 

3 1 0 0 4 

Navigasi pada 

setiap layer/scene 

3 1 0 0 4 

Jumlah 13 

(65%) 

5 

(25%) 

2 

(10%) 

0 

(0%) 

20 

 

Berdasarkan tabel 4.25 di atas diketahui bahwa secara keseluruhan 

penilaian aspek visual mendapatkan penilaian yang cukup baik. Hal ini dapat  

dilihat bahwa dari 20 jawaban, 65% atau 13 jawaban mendapatkan skor 4 (sangat 

sesuai), 25% atau 5 jawaban mendapatkan skor 3 (sesuai) dan 10% atau 2 jawaban 

mendapatkan skor 2 (tidak sesuai). Ketidaksesuaian aspek visual yang dinilai  

meliputi tipografi dan komposisi warna. 

Adapun saran dan masukkan yang diberikan para ahli terhadap aspek 

visual pada media ini adalah: (a) layout pada komposisi menu utama sebaiknya 

dijadikan horizontal; (b) perbaiki tipografi yang kurang sesuai, khususnya 

harokat; (c) sesuaikan warna tulisan agar jelas dan mudah  dibaca. 

4.3.2.5 Aspek Perwajahan Kotak Pembungkus 

Penilaian pada aspek perwajahan kotak pembungkus meliputi komposisi 

warna, gambar ilustrasi, dan tipografi. Berikut penjabaran hasil penilaian aspek 

perwajahan kotak pembungkus oleh para ahli. 
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Tabel 4.26 Penilaian Aspek Perwajahan Kotak Pembungkus oleh Ahli 

Multimedia, Dosen Pembimbing, dan Guru Bahasa Arab MTs 

Aspek Ahli 

multimedia 

Dosen 

pemb. 

Guru 

1 

Guru 2 

Komposisi warna 4 2 4 2 

Gambar ilustrasi 3 2 4 2 

Tipografi 4 2 4 2 

 

 Berdasarkan tabel 4.26 di atas diketahui bahwa pada aspek ini ahli 

multimedia memberikan penilaian 4 (sangat sesuai) pada komposisi warna dan 

tipografi serta skor 3 (sesuai) pada gambar ilustrasi. Adapun dosen pembimbing 

dan guru 2 memberikan skor 2 (tidak sesuai) pada seluruh aspek penilaian pada 

aspek visual, sedangkan guru 1 memberikan skor 4 (sangat sesuai) pada seluruh 

aspek penilaian. Untuk mengertahui prosentase skor penilaian pada aspek 

perwajahan kotak pembungkus, perhatikan tabel di bawah ini: 

Tabel 4.27 Prosentase Skor Penilaian Aspek Perwajahan Kotak 

Pembungkus 

Aspek 4  

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2  

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Jumlah 

Jawaban 

Komposisi warna 2 0 2 0 4 

Gambar ilustrasi 1 1 2 0 4 

Tipografi 2 0 2 0 4 

Jumlah 5 

(41,67%) 

1 

(8,34%) 

6 

(50%) 

0 

(0%) 

12 

 

Tabel 4.27 di atas menunjukkan bahwa mayoritas peniliaian yang 

diberikan para ahli adalah 2 (tidak sesuai). Hal ini bisa dilihat bahwa 50% jawban 

atau 6 jawaban dari 12 jawaban mendapatkan skor 2 (tidak sesuai), 41,67% atau 5 

jawaban mendapatkan skor 4 (sangat sesuai), dan 8,34% atau 1 jawaban adalah 
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skor 3 (sesuai). Secara keseluruhan para ahli berpendapat bahwa aspek 

perwajahan kotak pembungkus belum sesuai dengan kriteria yang mereka 

harapkan. 

 Saran dan masukkan yang diberikkan para ahli terhadap aspek perwajahan 

kotak pembungkus adalah: (a) sesuaikan warna dan bentuk tulisan agar lebih 

menarik dan eye catching; (b) tambahkan sedikit unsur warna magenta atau pink 

untuk menghidupkan cover; dan (c) jadikan elemen-elemen yang ada pada 

tampilan interface sebagai elemen pendukung cover agar tampilan lebih menarik 

dan hidup. 

4.3.2.6 Aspek Penyajian Video 

Aspek penilaian yang akan dijabarkan pada penyajian video meliputi 

kualitas gambar, kualitas pencahayaan, kualitas suara, kualitas musik, video 

transisi, kualitas teks, dan durasi. Berikut tabel penilaian aspek penyajian video 

oleh para ahli: 

Tabel 4.28 Penilaian Aspek Penyajian Video oleh Ahli Multimedia, Dosen 

Pembimbing, dan Guru Bahasa Arab MTs 

Aspek Ahli 

multimedia 

Dosen 

pemb. 

Guru 

1 

Guru 

2 

Kualitas gambar 4 2 4 4 

Kualitas pencahayaan 4 2 3 3 

Kualitas suara 4 3 3 4 

Kualitas musik 4 2 3 4 

Video transisi 4 4 4 4 

Kualitas teks 4 4 4 3 

Durasi 4 4 3 4 

 

Berdasarkan tabel 4.28 di atas diketahui bahwa ahli multimedia menilai 

bahwa secara keseluruhan aspek penyajian video pada media ini sangat sesuai. 
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Beliau memberikan skor 4 (sangat sesuai) untuk seluruh aspek penilaian. Adapun 

menurut dosen pembimbing, ada beberapa hal tertentu yang yang tidak sesuai 

(skor 2) yaitu kualitas gambar, kualitas pencahayaan, dan kualitas musik. Adapun 

menurut guru MTs, aspek penyajian video sudah cukup baik secara keseluruhan. 

Untuk mengertahui prosentase skor penilaian pada aspek penyajian video, 

perhatikan tabel di bawah ini: 

Tabel 4.29 Prosentase Skor Penilaian Aspek Penyajian Video 

Aspek 4  

(sangat 

sesuai) 

3 

(sesuai) 

2  

(tidak 

sesuai) 

1 

(sangat 

tidak 

sesuai) 

Jumlah 

Jawaban 

Kualitas gambar 3 0 1 0 4 

Kualitas 

pencahayaan 

1 2 1 0 4 

Kualitas suara 2 2 0 0 4 

Kualitas musik 2 1 1 0 4 

Video transisi 4 0 0 0 4 

Kualitas teks 3 1 0 0 4 

Durasi 3 1 0 0 4 

Jumlah 18 

(64,28%) 

7 

(25%) 

3 

(10,72%) 

0 

(0%) 

28 

 

Berdasarkan tabel 4.29 di atas diketahui bahwa dari 28 jawaban, 64,28 % 

atau 18 jawaban responden menyatakan bahwa aspek penyajian video telah sangat 

sesuai, 25% atau 7 jawaban menyatakan sesuai, dan 10,72% atau 3 jawaban 

menyatakan tidak sesuai.  

Adapun saran yang diberikan para ahli pada aspek penyajian video adalah 

lebih memerhatikan penulisan kata khususnya harakat pada teks keterangan 

(subtittle). 

Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan hasil analisis penilaian para 

ahli terhadap tampilan media pada media Arabic Thematic Video yang meliputi 
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aspek perangkat lunak, aspek komunikasi, aspek visual,  aspek desain perwajahan 

kotak pembungkus, dan aspek penyajian video adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.30 Prosentase Skor Penilaian Aspek Tampilan pada Media 

Arabic Thematic Video 

 

 

Aspek 

Prosentase Skor 

4  

(Sangat 

sesuai) 

3 (sesuai) 2 (tidak sesuai) 1 (sangat 

tidak sesuai) 

Rekayasa Perangkat 

Lunak 
16 

(80%) 

3 

(15%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 

Komunikasi  15 

(75%) 

4 

(20%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 

Audio 6 

(50%) 

5 

(41,67%) 

1 

(8,33%) 

0 

(0%) 

Visual 13 

(65%) 

5 

(25%) 

2 

(10%) 

0 

(0%) 

Perwajahan Kotak 

Pembungkus 

5 

(41,67%) 

1 

(8,34%) 

6 

(50%) 

0 

(0%) 

Penyajian Video 18 

(64,28%) 

7 

(25%) 

3 

(10,72%) 

0 

(0%) 

 

Berdasarkan tabel 4.30 di atas diketahui bahwa media ini secara 

keseluruhan sudah sangat sesuai menurut para ahli baik dari segi rekayasa 

perangkat lunak, audio, visual, maupun penyajian video. Aspek yang perlu 

mendapatkan perubahan secara signifikan menurut para ahli adalah aspek 

perwajahan kotak pembungkus. Adapun saran yang diberikan para ahli untuk 

mengurangi beberapa bagian tertentu yang kurang sesuai pada aspek tampilan 

media adalah: (a) beri watermark pada beberapa interface untuk menghindari 

plagiasi; (b) beri proteksi pada aplikasi agar menjadi aplikasi yang bisa berjalan 

(autorun), dan beri script agar tidak bisa dicopy; (c) nonaktifkan keyboard yang 

tidak useful seperti esc, klik kanan, dan lain sebagainya. 
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4.3.3 Perbaikan terhadap Prototipe Media Pembelajaran Arabic Thematic 

Video 

Perbaikan media pembelajaran Arabic Thematic Video dilakukan 

berdasarkan penilaian dan saran para ahli pada tahap validasi desain. Perbaikan ini 

meliputi beberapa aspek sesuai dengan saran para ahli. 

1) Perbaikan tampilan cover 

Tampilan cover sebelum perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Tampilan cover sebelum revisi 

Perbaikan cover dilakukan dengan mengubah desain secara keseluruhan agar lebih 

menarik dan eye-cathing. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Tampilan cover setelah revisi 



 

 

113 

 

2) Perbaikan tampilan halaman utama 

Halaman utama sebelum penilaian oleh ahli multimedia. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Tampilan halaman utama sebelum revisi 

Perbaikan dilakukan pada orientasi halaman judul. Orientasi halaman 

utama diubah menjadi horizontal agar menu-menu pada media ini terfokus di 

bagian tengah sehingga tampilan menu lebih sistematis dan menarik. Perubahan 

juga dilakukan pada logo universitas karena telah terjadi pergantian logo 

Universitas Negeri Semarang. Halaman ini diberi tambahan ikon keluar untuk 

memudahkan pengguna dalam mengoperasikan media ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Tampilan halaman utama setelah revisi 
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3) Penambahan instruksi pengoperasian menu 

Tampilan menu kosakata sebelum perbaikan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan menu kosakata sebelum revisi 

Pembubuhan instruksi/petunjuk pengoperasian bertujuan agar pengguna 

memahami cara mengoperasikan menu ini karena menu ini ditampilkan secara 

interaktif. 

 

  

 

 

 

Gambar 4.16 Tampilan menu kosakata setelah revisi 

4) Perbaikan penulisan kosakata dan harokat 

a) Perbaikan kosakata meliputi: 
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Gambar 4.17 Tampilan kosakata sebelum (kiri) dan Tampilan kosakata 

setelah revisi (kanan) 

Perbaikan dilakukan karena kosakata yang digunakan tidak sesuai dengan 

konteks materi yang ada pada video percakapan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Tampilan kosakata sebelum (kiri) revisi dan tampilan 

kosakata setelah revisi (kanan) 

Perbaikan dilakukan karena kosakata yang digunakan kurang sesuai 

dengan maksud yang hendak disampaikan. 
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b) Perubahan harokat 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Tampilan harokat sebelum revisi (kiri) dan tampilan 

harokat pada kosakata setelah revisi (kanan) 

Harokat pada kosakata berkaitan langsung dengan kedudukan kosakata 

pada kalimat dalam tata bahasa. Perubahan tersebut dilakukan karena adanya 

ketidaksesuaian harokat dengan kedudukan kosakata dalam kalimat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Tampilan harokat sebelum revisi (kiri) dan tampilan 

harokat pada kosakata setelah revisi (kanan) 
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5) Perbaikan Sistematika Evaluasi 

Berdasarkan masukan dosen pembimbing, guru, dan ahli bahasa Arab, 

perlu adanya penambahan variasi jawaban dan pemberian penghargaan 

(reward) kepada siswa/pengguna media untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Tampilan menu evaluasi sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Tampilan menu evaluasi setelah revisi 

Pada bagian ini, soal dan pilihan jawaban tidak disertakan secara langsung 

dalam satu halaman. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mencoba menjawab pertanyaan secara langsung 
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(lisan) tanpa terpaku pada pilihan jawaban yang ada. Adapun tampilan 

pengahargaan (reward) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Tampilan menu evaluasi dengan tambahan penghargaan 

(reward) 

6) Perbaikan tampilan profil penyusun media 

Tampilan menu profil sebelum penilaian ahli hanya berupa informasi 

singkat mengenai penyusun media. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Tampilan menu profil sebelum revisi 
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Adapun masukkan yang diberikan para ahli pada menu profil adalah perlu 

adanya penambahan foto identitas penyusun. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Tampilan menu profil setelah revisi 

4.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Media Pembelajaran Arabic Thematic 

Video 

Media pembelajaran Arabic Thematic Video merupakan media 

pembelajaran untuk menunjang keterampilan berbicara siswa kelas VIII MTs. 

Selain diperuntukkan untuk siswa kelas VIII MTs, media ini juga telah 

disesuaikan dan dapat digunakan untuk pengguna umum. Media ini memiliki 

beberapa keunggulan. Dilihat dari segi bentuk, media ini memiliki daya tarik yang 

lebih dari media lainnya karena disajikan dalam bentuk interaktif. Media ini 

menyajikan materi yang lebih padat dan beragam untuk menunjang keterampilan 

berbicara seperti latihan dengar dan ucap yang terdapat pada menu kosakata, 

pemodelan percakapan yang terdapat pada menu video percakapan, dan teori 

berbicara bertema pada menu pembahasan. Selain itu, media ini juga disertai 
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dengan bentuk evaluasi yang menarik dan menyenangkan karena adanya 

pemberian penghargaan (reward) di akhir evaluasi. 

Media ini dapat digunakan secara terbimbing maupun individu sehingga 

penggunaanya bisa lebih fleksibel tanpa harus adanya ketergantungan siswa 

dengan guru. 

Selain memiliki keunggulan, media ini juga memiliki kekurangan. Media 

pembelajaran ini harus menggunakan peralatan yang tidak semua sekolah 

memilikinya, yaitu: PC (Personal Computer), keyboard, layar monitor, dan 

speaker. Maka dari itu peneliti merekomendasikan penggunaan media ini untuk 

pihak-pihak yang memiliki kesiapan matang terhadap sarana dan prasarana yang 

mendukung. 

4.3.5 Keterbatasan Penelitian 

  Penelitian ini telah diusahakan sesuai dengan prosedur penelitian. Namun 

pada pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dan 

keterbatasan. Kekurangan dan keterbatasan tersebut perlu diungkapkan agar tidak 

terjadi keraguan dan kekeliruan pemahaman terhadap penelitian ini. Keterbatan 

yang dimaksud menyangkut subjek penelitian, instrumen penelitian, dan tahap 

penelitian. 

1.  Subjek Penelitian 

  Subjek penelitian pada analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media 

pembelajaran adalah 5 guru dari 3 sekolah yang berbeda yaitu 3 guru dari MTs N 

Kendal, 1 guru dari MTs N Semarang, dan 1 guru dari SMP IT Abu Bakar 

Yogyakarta serta 63 siswa kelas VIII  MTS N Kendal dari dua kelas yang berbeda 
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dengan guru pengampu bahasa Arab yang berbeda pula. Pemakaian sampel dalam 

penelitian ini masih terlalu sedikit untuk mewakili populasi yang ada. Hal 

dilakukan karena pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya. 

2.  Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah instrumen yang 

sepenuhnya baku sehingga memungkinkan data dan hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini tidak sebagaimana mestinya. 

3.  Tahap Penelitian 

 Penelitian ini didesain dengan penelitian dan pengembangan atau research 

and development (R&D) yang dikemukakan oleh Borg and Gall, akan tetapi 

peneliti hanya melaksanakan hingga tahap revisi desain karena keterbatasan 

waktu, tenaga, dan biaya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian ini berupa 

garis besar pembahasan jawaban dari rumusah masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang dapat 

memperbaiki kualitas pendidikan baik melalui kegiatan penelitian maupun 

berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran bahasa Arab. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil uraian penelitian, dapat disimpulkan bahwa guru dan 

siswa membutuhkan media media pembelajaran berbentuk video yang memuat 

percakapan, pengantar materi, perkenalan kosakata, dan evaluasi. Tema yang 

dipilih mayoritas guru dan siswa adalah انســاعت (Jam). Mayoritas guru dan 

siswa juga menghendaki adanya penambahan subtittle (subteks), dan sound effect 

berupa gabungan suara asli (narator/ pemeran) dan musik instrumental pada video 

percakapan berbahasa Arab. Jenis font yang digunakan berdasarkan pilihan 

mayoritas guru dan siswa adalah Traditional Arabic, sedangkan durasi video yang 

disarankan secara keseluruhan adalah 10-15 menit. Sesuai dengan pilihan guru 

dan siswa, media video ini disimpan dalam bentuk DVD yang disertai dengan 

kotak pembungkus (cover). Selain dijadikan media penyimpan, cover berfungsi 

untuk mencantumkan infomasi singkat mengenai video. Adapun jenis gambar 

yang dipilih oleh mayoritas guru dan siswa adalah cuplikan video percakapan. 
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Prototipe media pembelajaran Arabic Thematic Video disajikan secara 

interaktif dan dikembangkan menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6. Media ini 

terdiri dari menu kompetensi, kosakata, video (percakapan), pembahasan, 

evaluasi, dan profil. Materi yang disampaikan dalam bentuk video adalah 

pengenalan kosakata baru yang berdurasi 1 menit 26 detik, video percakapan yang 

berdurasi 5 menit 53 detik, dan pembahasan yang berdurasi 2 menit 26 detik.  

Media pembelajaran ini disimpan dalam media penyimpanan berupa DVD yang 

disertai dengan kotak pembungkus (cover). 

Hasil penilaian para ahli, dosen pembimbing, dan guru terhadap prototipe 

media pembelajaran Arabic Thematic Video diketahui bahwa media pembelajaran 

ini secara umum sudah baik dan sangat sesuai baik dilihat dari aspek materi yang 

meliputi kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, maupun aspek 

tampilan yang meliputi rekayasa dan penggunaan perangkat lunak, komunikasi, 

audio, visual, perwajahan/tampilan cover, dan penyajian video. Saran yang 

diberikan oleh ahli bahasa Arab, dosen pembimbing, dan guru untuk mengurangi 

beberapa bagian tertentu yang kurang sesuai dilihat dari aspek materi adalah: a) 

perlu adanya perbaikan pada materi baik dari kosakata, struktur kalimat maupun 

harokat, b) perbaiki bentuk evaluasi pada bagian akhir media dengan pemberian 

penghargaan (reward). Adapun saran yang diberikan oleh ahli multimedia, dosen 

pembimbing, dan guru dari aspek tampilan media adalah: a) beri watermark pada 

beberapa bagian interface (halaman) untuk menghindari plagiasi, b) beri proteksi 

pada aplikasi agar menjadi aplikasi yang bisa berjalan (autorun), c) nonaktifkan 

keyboard yang tidak useful seperti esc, klik kanan, dan lain sebagainya, d) 
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perbaiki desain cover dengan menambahkan elemen dan simbol yang ada pada 

tampilan interface (halaman), dan tambahkan sedikit unsur warna magenta atau 

pink untuk memberikan kesan hidup pada cover. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut. 

1.  Diharapkan ada pengembangan media yang serupa dengan tema dan 

keterampilan berbahasa yang lain guna memperkaya hasanah media 

pembelajaran bahasa Arab. 

2. Penelitian ini masih perlu dilanjutkan pada tahap selanjutnya untuk 

menyempurnakan kekurangan yang ada pada media pembelajaran ini yang 

disebabkan oleh keterbatasan penelitian. 

3. Guru bahasa Arab berkenan memanfaatkan media pembelajaran ini 

sebagai media penunjang keterampilan berbicara bahasa Arab dan terpacu 

untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih variatif. 
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Lampiran 1 Dokumentasi saat pengumpulan data 

(Observasi di MTs N Kendal kelas VIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Penyebaran dan pengisian angket kebutuhan) 
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 (Pengisian angket penilaian media pembelajaran oleh guru) 
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Lampiran 2 (Pedoman Wawancara Guru dan siswa) 

 

No Pertanyaan yang diajukan 

1. Apa kendala yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Arab? 

2. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam berbicara bahasa Arab? 

3. Apa penyebab siswa mengalami kesulitan dalam berbicara bahasa Arab? 

4. Apakah ada media/alat peraga yang disediakan madrasah untuk 

pembelajaran berbicara bahasa Arab? 

5. Apakah butuh media/alat peraga untuk menunjang kemampuan berbicara 

bahasa Arab? 

6. Media/alat peraga seperti apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Arab? 
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Lampiran 3 (Lembar pedoman observasi) 

No. Aspek yang Diamati Pelaksanaan 

Ya Tidak 

1. Pembelajaran keterampilan berbicara di kelas   

2. Siswa mengalami kesulitan dalam berbicara 

bahasa Arab 

  

3. Ada fasilitas penunjang pembelajaran 

berbicara bahasa Arab 

  

4. Fasilitas penunjang pembelajaran   

a. Komputer/Laptop   

b. LCD   

c. Speaker   

5. Penggunaan media pembelajaran   

a. Buku   

b. Powerpoint   

c. Video   

d. Web e-Learning   

6. Kebutuhan terhadap media untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa 

Arab 
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Lampiran 4 (Angket Kebutuhan Siswa) 
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MENGENAL VCD ARABIC THEMATIC DRAMA 

 

 Saya Sulastri, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri 

Semarang angkatan 2011. Saya sedang menempuh skripsi, dan berniat untuk 

melakukan penelitian pengembangan alat bantu belajar bahasa Arab untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara bagi siswa MTs kelas VIII. Alat bantu 

belajar tersebut berupa VCD (Video Compact Disk) Drama Bahasa Arab Bertema 

atau disebut juga dengan VCD Arabic Thematic Drama. 

Adik-adik, VCD Arabic Thematic Drama adalah sebuah alat bantu belajar 

berbentuk video yang berisi materi-materi keterampilan berbicara yang disertai 

dengan contoh penerapannya dalam bentuk drama bertema. Video ini dapat 

memberikan pengetahuan bagi Adik tentang seluk beluk berbicara serta 

membimbing Adik untuk mampu melafalkan dan menggunakan kosa kata dan 

kalimat dengan pelafalan yang tepat dan benar, serta praktik berbicara bahasa 

Arab sesuai tema yang ada dalam modul/LKS. Singkatnya, video ini adalah 

adalah teman belajar bagi Adik agar mudah dan menyenangkan dalam berlatih 

berbicara bahasa Arab.  

Selain itu, video ini juga memiliki beberapa kelebihan diantaranya 

menampilkan tayangan gambar yang menarik, percakapan yang disesuaikan 

dengan keadaan sebenarnya dalam bentuk drama singkat bertema, dan disertai 

dengan adanya tes keterampilan berbicara di akhir tayangan. Selain itu, media ini 

juga dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri bagi Adik. Tidak hanya dapat 

digunakan dan dipelajari di sekolah, tetapi dapat pula dipelajari di rumah.  

Agar media video tersebut dapat menjadi alat bantu belajar yang baik dan 

sesuai dengan kebutuhan, maka saya meminta bantuan Adik untuk mengisi angket 

kebutuhan terhadap alat bantu ajar VCD Arabic Thematic Drama ini. 

Saya berharap dengan adanya bantuan Adik dalam pengisian angket ini 

dapat menjadikan alat bantu belajar ini lebih baik dan sesuai dengan harapan 

Adik. 
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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

 

1. Isilah terlebih dahulu identitas Adik pada kolom yang tersedia. 

2. Adik diharapkan memberikan jawaban pada setiap pertanyaan dengan 

memberikan tanda cek (√) dalam kurung yang telah tersedia di depan 

jawaban. 

Contoh: 

(√ ) Ya 

(   ) Tidak 

3. Jawaban yang dipilih boleh lebih dari satu. Jika ada pertanyaan yang belum 

disediakan jawabannya, Adik dimohon menuliskan jawaban pada tempat 

jawaban yang tersedia. 

Contoh: 

(√ ) Video 

(√ ) Kaset 

(   ) Kartu Bergambar 

(√ ) Lainnya, sebutkan (internet) 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………… 

4. Adik dimohon memberikan alasan singkat pada tiap-tiap jawaban yang telah 

diberikan pada tempat jawaban yang tersedia. 

 

 

A. ANALISIS KEBUTUHAN  SISWA KELAS VIII TERHADAP VCD 

ARABIC THEMATIC DRAMA 

Nama  : ………………………………… 

Kelas  : ………………………………… 
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1. Apakah Adik pernah mempelajari keterampilan berbicara bahasa Arab 

selama sekolah di MTs? 

(    ) Ya, sering dan selalu ada pada tiap tema bahkan pertemuan 

(    ) Jarang, hanya sesekali 

(    ) Tidak pernah sama sekali 

(    ) Lainnya, sebutkan… 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Jika ya, dari mana biasanya Adik mempelajari keterampilan 

berbicara/bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab? 

(    ) Guru 

(    ) Belajar sendiri 

(    ) Buku/modul 

(    ) Televisi 

(    ) Internet 

(    ) Lainnya, sebutkan.... 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Apakah dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab 

selama ini pernah menggunakan media (alat bantu) pembelajaran? 

(    ) Ya, selalu menggunakan walaupun sederhana 

(    ) Jarang, hanya sesekali saja 

(    ) Tidak pernah sama sekali 

(    ) Lainnya, sebutkan.... 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Jika ya, alat bantu seperti apa yang sering digunakan? 

(    ) Video 

(    ) Kaset 
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(    ) Kartu Bergambar 

(    ) Buku/LKS/Modul 

(    ) Lainnya, sebutkan... 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Menurut Adik, dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab, apakah dibutuhkan alat 

bantu belajar atau tidak? 

(   ) Sangat dibutuhkan, karena saat ini belum tersedia alat bantu belajar 

untuk keterampilan berbicara 

(    )  Dibutuhkan, karena alat bantu yang ada selama ini belum dirasa belum 

efektif 

(   ) Tidak begitu dibutuhkan, karena apa yang disampaikan guru sudah 

cukup 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Alat bantu belajar apa yang menurut Adik menarik dan sesuai dengan 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab? Jelaskan secara singkat 

alasan Adik. 

(    ) Buku pembelajaran/LKS/Modul  

(    ) Kaset rekaman 

(    ) Alat peraga (wayang, boneka, dll) 

(    ) Video/VCD pembelajaran  

(    ) Lainnya, sebutkan .... 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. Apakah video Arabic Thematic Drama cocok sebagai alat bantu belajar 

keterampilan berbicara bagi siswa? 
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(   ) Sangat cocok karena melalui video siswa dapat belajar melihat 

sekaligus mendengar bagaimana berbicara bahasa Arab dengan baik 

dan benar baik secara pelafalan maupun ekspresi 

(    ) Tidak cocok, karena tidak sesuai dengan keterampilan yang hendak 

dipelajari yaitu berbicara 

 (     ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….... 

B. ANALISIS TERHADAP ISI DAN TAMPILAN VCD ARABIC THEMATIC 

DRAMA 

8. Video seperti apa yang Adik harapkan? 

(    ) Hanya berisi drama tematik saja 

(    ) Terdapat materi keterampilan berbicara bahasa Arab sebagai pedoman 

percakapan 

(    ) Lainnya, yaitu... 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

9. Tema apa yang Adik sarankan untuk video Arabic Thematic Drama? 

 (Jam)  الساعة (    )

 (Kegiatanku di sekolah) أنشطيت يف املدرسة (    )

 (Kegiatanku di rumah) أنشطيت يف البيت (    )

 (Hobi)  اهلواية (    )

(    ) املهنة     (Profesi/pekerjaan) 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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10. Menurut Adik, apakah perlu adanya pengenalan kosakata dan kalimat di 

dalam alat bantu belajar video Arabic Thematic Drama? 

(  ) Sangat perlu, karena pengenalan kosakata sangat penting untuk 

mempermudah melakukan percakapan dan memahaminya 

(    ) Tidak perlu agar waktu pembelajaran lebih singkat dan efektif 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

11. Untuk pengantar dalam menyampaikan materi pembelajaran, bahasa apa 

saja yang harus digunakan dalam video Arabic Thematic Drama? 

(    ) Satu bahasa yaitu: Arab saja 

(    ) Satu bahasa yaitu: Indonesia saja 

(    ) Dua bahasa yaitu: Arab dan Indonesia 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

12. Menurut Adik, apakah perlu adanya subtittle (teks bawah) pada tiap 

percakapan bahasa Arab dalam video tersebut? 

(    ) Perlu, untuk mempermudah siswa memahami percakapan 

(    ) Tidak perlu, agar siswa lebih fokus pada percakapan, bukan subtittle 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

13. Jika memang perlu, subtitle dengan bahasa apa yang Adik sarankan untuk 

alat bantu belajar video Arabic Thematic Drama? 

(    ) Satu bahasa yaitu: Arab saja. 

(    ) Satu bahasa yaitu: Indonesia saja. 

(    ) Dua bahasa yaitu: Arab dan Indonesia. 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 
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Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

14. Menurut Adik, jenis tulisan manakah yang cocok untuk disertakan dalam 

tayangan drama pada video Arabic Thematic Drama? 

)     (  درسةامل   (Traditional Arabic) 

)     (  املدرسة   (Sakkal Majalla) 

)     (  المدرسة   (Times New Roman) 

 (Arabic Typesetting)    املدرسة )     (

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

15. Untuk efek suara, jenis suara apakah yang Adik sarankan dalam video 

Arabic Thematic Drama tersebut? 

(    ) Hanya suara asli pemain, tanpa iringan 

(    ) Diiringi musik pendukung (instrumental) 

(    ) Gabungan keduanya 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

16. Apakah menurut Adik alat bantu belajar video Arabic Thematic Drama ini 

perlu dilengkapi dengan kotak pembungkus (cover)? 

(    ) Sangat perlu, karena dengan kotak pembungkus, VCD lebih terlindungi 

dan informasi mengenai video juga dapat disertakan di cover tersebut 

(    ) Perlu, agar memiliki nilai kerapihan 

(    ) Tidak perlu, cukup dalam bentuk lempengan VCD atau bahkan soft file 

saja agar lebih sederhana dan apa adanya 
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Alasan………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

17. Jika ya, perlukah cover tersebut disertai dengan gambar? 

(  ) Sangat perlu, karena dengan adanya gambar dapat memberikan 

informasi mengenai isi dan keterangan video 

(    ) Perlu, agar tampilan lebih menarik dan meyakinkan 

(    ) Tidak perlu, cukup judul saja 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

18. Jika perlu disertai gambar, jenis gambar apa yang Adik inginkan? 

(    ) Gambar Cuplikan Drama 

(    ) Gambar Kartun 

(    ) Gambar Foto Pemain 

(    ) Lainnya, yaitu.... 

Alasan………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

19. Berapakah durasi video yang Adik sarankan dari awal sampai akhir ? 

(    ) 10-15 menit 

(    ) 15-20 menit 

(    ) 20-25 menit 

(    ) Lainnya, sebutkan... 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

20. Apa harapan Adik terhadap alat bantu belajar video Arabic Thematic Drama 

kaitannya dengan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab di 

sekolah? 

(    ) Sebagai hiburan saja 

(    ) Sebagai alat bantu belajar 
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(    ) Sebagai sumber bahan ajar yang utama 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Lampiran 5 (Angket Kebutuhan Guru) 

MENGENAL MEDIA PEMBELAJARAN VCD ARABIC THEMATIC DRAMA 

Saya Sulastri, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri 

Semarang angkatan 2011. Berkenaan dengan mata kuliah skripsi yang saya 

tempuh, saya berniat untuk melakukan penelitian pengembangan media bahasa 

Arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara bagi siswa MTs kelas VIII. 

Media tersebut adalah media pembelajaran VCD (Video Compact Disk) Drama 

Bahasa Arab Bertema (Arabic Thematic Drama). 

Media pembelajaran VCD Arabic Thematic Drama adalah sebuah media 

berbentuk video yang berisi materi-materi keterampilan berbicara yang disertai 

dengan contoh penerapannya dalam bentuk drama bertema yang temanya 

disesuaikan dengan silabus. Video ini memberikan informasi secara audio dan 

visual tentang seluk beluk berbicara serta membimbing siswa untuk mampu 

melafalkan dan menggunakan kosa kata dan kalimat dengan pelafalan yang tepat 

dan benar. Singkatnya, video ini adalah penunjang belajar siswa mengenai 

keterampilan berbicara bahasa Arab sesuai kompetensi yang diharapkan (SK dan 

KD).  

Media Video Arabic Thematic Drama bukan hanya sekadar memberikan 

materi berkenaan dengan keterampilan berbicara kepada siswa, namun juga 

memiliki beberapa kelebihan diantaranya menampilkan tayangan gambar yang 

menarik, percakapan yang disajikan dalam konteks yang sebenarnya dalam bentuk 

drama singkat bertema, dan adanya evaluasi di akhir tayangan. Selain itu, media 

ini juga dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri bagi siswa baik di sekolah 

maupun di rumah.  

Agar media video tersebut dapat menjadi media yang baik dan sesuai 

dengan kebutuhan, maka peneliti meminta bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi 

angket kebutuhan terhadap media Video Arabic Thematic Drama ini. Peneliti 

berharap dengan adanya partisipasi Bapak/Ibu dalam pengembangan media Video 

Arabic Thematic Drama  dapat menjadikan media ini lebih baik dan sesuai 

dengan harapan bersama yaitu guru dan siswa. 
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PETUNJUK PENGISIAN 

 

5. Bapak/Ibu dimohon mengisi identitas pada kolom yang telah tersedia. 

6. Bapak/Ibu diharapkan memberikan jawaban pada setiap pertanyaan di 

bawah ini dengan memberikan tanda cek (√) dalam kurung yang telah 

tersedia. 

Contoh: 

(√) ya 

(  ) tidak 

7. Jika ada pertanyaan yang belum disediakan jawabannya, Bapak/Ibu 

dimohon menuliskan jawaban pada tempat jawaban yang tersedia. 

 Contoh: 

( √ ) Video 

( √ ) Kaset 

(    ) Kartu Bergambar 

(√) lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………… 

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

telah diberikan pada tempat jawaban yang tersedia. 

 

 

C. ANALISIS KEBUTUHAN GURU TERHADAP MEDIA

 PEMBELAJARAN VCD ARABIC THEMATIC DRAMA 

 

Nama  Responden : ......................... 

Jenis Kelamin  : ......................... 
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Kelas yang diampu : ......................... 

 

21. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana minat sebagian besar siswa terhadap 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab selama ini? 

(    ) Cenderung tinggi, tampak dari antusiasme dan keaktifan siswa di kelas 

(  ) Rendah, siswa pasif dan kurang termotivasi untuk belajar bahasa Arab 

khususnya keterampilan berbicara 

(    ) Fluktuatif, terkadang minatnya sangat tinggi, terkadang rendah. 

(    ) Lainnya, sebutkan… 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

22. Apakah Bapak/Ibu pernah mengajarkan keterampilan berbicara bahasa Arab 

khususnya percakapan dalam bentuk bermain peran atau drama? 

(  )Ya, selalu dikenalkan dan diajarkan keterampilan berbicara khususnya 

percakapan dengan bentuk bermain peran pada tiap tema bahkan 

pertemuan 

(    ) Jarang, hanya sesekali saja 

(    ) Tidak pernah sama sekali 

(    ) Lainnya, sebutkan… 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

23. Jika ya, dari mana biasanya siswa belajar berbicara/bercakap-cakap dengan 

menggunakan bahasa Arab? 

(    ) Guru 

(    ) Belajar sendiri 

(    ) Buku/modul 

(    ) Televisi 

(    ) Internet 
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(    ) Lainnya, sebutkan.... 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

24. Apakah dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab, 

Bapak/Ibu menggunakan media pembelajaran? 

(  )Ya, selalu mengunakan media pembelajaran meskipun dalam bentuk 

sederhana 

(    ) Hanya sesekali saja, tidak selalu 

(    ) Tidak pernah sama sekali 

(    ) Lainnya, sebutkan.... 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

25. Jika ya, media seperti apa yang sering digunakan Bapak/Ibu? 

(    ) Video 

(    ) Kaset 

(    ) Kartu Bergambar 

(    ) Buku/Modul/LKS 

(    ) Lainnya, sebutkan... 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

26. Menurut Bapak/Ibu, dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab, apakah dibutuhkan 

media atau tidak? 

(   ) Sangat dibutuhkan, karena saat ini belum tersedia media pembelajaran 

untuk keterampilan berbicara 
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(   ) Dibutuhkan, karena media pembelajaran yang ada selama ini dirasa 

belum efektif 

(    ) Tidak begitu dibutuhkan, karena apa yang disampaikan guru sudah 

cukup 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

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

27. Media pembelajaran apa yang menurut Bapak/Ibu menarik dan sesuai 

dengan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab? 

(    ) Buku pembelajaran/LKS/Modul  

(    ) Kaset rekaman 

(    ) Alat peraga (wayang, boneka, dll) 

(    ) Video/VCD pembelajaran  

(    ) Lainnya, sebutkan .... 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

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

28. Apakah media pembelajaran video Arabic Thematic Drama cocok sebagai 

media untuk keterampilan berbicara bagi siswa? 

(  ) Cocok karena melalui video siswa dapat belajar melihat sekaligus 

mendengar bagaimana berbicara bahasa Arab dengan baik dan benar 

baik secara pelafalan maupun ekspresi 

(    ) Tidak cocok, karena tidak sesuai dengan keterampilan yang dipelajari 

yaitu berbicara 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..........

.............. 
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D. ANALISIS TERHADAP KONTEN/ISI DAN TAMPILAN MEDIA 

PEMBELAJARAN VCD ARABIC THEMATIC DRAMA 

29. Video seperti apa yang Bapak/Ibu harapkan? 

(    ) Hanya berisi drama tematik saja 

(  ) Terdapat materi keterampilan berbicara bahasa Arab sebagai pedoman 

percakapan 

(    ) Lainnya, yaitu... 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

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

30. Tema apa yang Bapak/Ibu sarankan untuk video Arabic Thematic Drama? 

 (Jam)  الساعة (    )

 (Kegiatanku di sekolah) أنشطيت يف املدرسة (    )

 (Kegiatanku di rumah) أنشطيت يف البيت (    )

 (Hobi)  اهلواية (    )

(    ) املهنة     (Profesi/pekerjaan) 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

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

31. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu adanya pengenalan kosakata dan kalimat 

di dalam media pembelajaran video Arabic Thematic Drama? 

( ) Sangat perlu, karena pengenalan kosakata sangat penting untuk 

mempermudah melakukan percakapan dan memahaminya 

(    ) Tidak perlu agar waktu pembelajaran lebih singkat dan efektif 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 
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Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

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

32. Untuk pengantar dalam menyampaikan materi pembelajaran, bahasa apa 

saja yang harus digunakan dalam tayangan video Arabic Thematic Drama? 

(    ) Satu bahasa yaitu: Arab saja 

(    ) Satu bahasa yaitu: Indonesia saja 

(    ) Dua bahasa yaitu: Arab dan Indonesia 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

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

33. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu adanya subtittle (teks bawah) pada tiap 

percakapan bahasa Arab dalam video tersebut? 

(    ) Perlu, untuk mempermudah siswa memahami percakapan 

(    ) Tidak perlu, agar siswa lebih fokus pada percakapan, bukan subtittle 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

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

34. Jika memang perlu, subtitle dengan bahasa apa yang Bapak/Ibu sarankan 

untuk media pembelajaran video Arabic Thematic Drama? 

(    ) Satu bahasa yaitu: Arab saja. 

(    ) Satu bahasa yaitu: Indonesia saja. 

(    ) Dua bahasa yaitu: Arab dan Indonesia. 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

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

35. Menurut Bapak/Ibu, jenis tulisan manakah yang cocok untuk disertakan 

dalam tayangan drama pada video Arabic Thematic Drama? 
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()       املدرسة   (Traditional Arabic) 

)     (  املدرسة   (Sakkal Majalla) 

)     (  المدرسة   (Times New Roman) 

 (Arabic Typesetting)    املدرسة )     (

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

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

36. Untuk efek suara, jenis suara apakah yang Bapak/Ibu sarankan dalam video 

Arabic Thematic Drama tersebut? 

(    ) Hanya suara asli pemain, tanpa iringan 

(    ) Diiringi musik pendukung (instrumental) 

(    ) Gabungan keduanya 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

37. Apakah menurut Bapak/Ibu media pembelajaran video Arabic Thematic 

Drama ini perlu dilengkapi dengan kotak pembungkus (cover)? 

(    ) Sangat perlu, karena dengan kotak pembungkus, VCD lebih terlindungi 

dan informasi mengenai video juga dapat disertakan di cover tersebut 

(     ) Perlu, agar memiliki nilai kerapihan 

(    ) Tidak perlu, cukup dalam bentuk lempengan VCD atau bahkan soft file 

saja agar lebih sederhana dan apa adanya 

Alasan………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

38. Jika ya, perlukah cover tersebut disertai dengan gambar? 

(   ) Sangat perlu, karena dengan adanya gambar dapat memberikan 

informasi mengenai isi dan keterangan video 

(    ) Perlu, agar tampilan lebih menarik dan meyakinkan 

(    ) Tidak perlu, cukup judul saja 
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(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

....... 

39. Jika perlu disertai gambar, jenis gambar apa yang Bapak/Ibu sarankan? 

(    ) Gambar Cuplikan Drama 

(    ) Gambar Kartun 

(    ) Gambar Foto Pemain 

(    ) Lainnya, yaitu.... 

Alasan………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

40. Berapakah durasi video yang Bapak/Ibu sarankan dari awal sampai akhir ? 

(    ) 10-15 menit 

(    ) 15-20 menit 

(    ) 20-25 menit 

(    ) Lainnya, sebutkan... 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

41. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap media pembelajaran video Arabic 

Thematic Drama kaitannya dengan pembelajaran keterampilan berbicara 

bahasa Arab di sekolah? 

(    ) Sebagai hiburan saja 

(    ) Sebagai alat bantu belajar 

(    ) Sebagai sumber bahan ajar yang utama 

(    ) Lainnya, sebutkan…. 

Alasan:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

.............. 
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Lampiran 6 (Angket penilaian media dari segi materi) 

LEMBAR INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN OLEH AHLI 

MATERI BAHASA ARAB 

Judul Penelitian :  Pengembangan Media Pembelajaran Arabic 

Thematic Video sebagai Penunjang Keterampilan 

Berbicara Bahasa Arab Kelas VIII MTs 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi/Tema Pembelajaran : انســاعت (Jam) 

 

 

Nama : 

Profesi : 

Instansi : 

 

A. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Membaca dan mengamati dengan seksama isi dan tampilan media 

2. Membaca dan memahami deskripsi indikator yang disajikan untuk 

memahami aspek penilaian media 

3. Memberikan nilai berupa tanda tanda cek (√) pada rentangan angka-

angka penilaian yang dianggap tepat dengan kategori penilaian di 

bawah ini: 

Skala Interpretasi Rentang Nilai 

4 Sangat tepat/sangat menarik/sangat layak/sangat sesuai 86-100 

3 Tepat/menarik/layak/sesuai 71-85 

2 Tidak tepat/tidak menarik/tidak sesuai 56-70 

1 Sangat tidak tepat/sangat tidak menarik/sangat tidak sesuai 41-55 

 

4. Memberikan catatan-catatan khusus tentang kekurangan dan atau 

perbaikan media 

5. Memberikan kesimpulan tentang kelayakan media dan validasi ahli 

akhir dengan paraf ahli. 
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DESKRIPSI INDIKATOR PENILAIAN 

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 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 yangn 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 video Video yang disajikan sesuai dengan kenyataandan 

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. Menggunakan contoh soal 

yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari 

Contoh dan soal yang disajikan sesuai dengan situasi 

serta kondisi yang terjadi dalam kehidupan seharihari 

  

Bersambung... 
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Butir Penilaian Deskripsi 

13. Mendorong rasa ingin tahu Uraian, latihan atau contoh-contoh soal yang disajikan 

mendorong peserta didik untuk mengerjakannya lebih 

jauh dan menumbuhkan 

Kreativitas 

14. Menciptakan kemampuan 

bertanya 

Uraian, latihan atau contoh-contoh soal yang disajikan 

mendorong peserta didik untuk mengetahui 

materi lebih jauh 

Aspek Penilaian Kelayakan  Penyajian 

Butir Penilaian Deskripsi 

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. Keterlibatan peserta didik Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif (ada 

bagian yang mengajak siswa untuk berpartisipasi) 

5. 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 

Butir Penilaian Deskripsi 

1. Keterkaitan antar materi 

yang diajarkan dengan 

suasana nyata 

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. Kontruktivisme 

(Contructivisme) 

Materi dalam media bersifat mengkonstruksi 

pengetahuan,bukan proses menerima pengetahuan 

  

Lanjutan... 

Bersambung... 
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Butir Penilaian Deskripsi 

4. Menemukan (Inkury) 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 

1. Ketepatan struktur kalimat Kalimat yang digunakan mewakili isi pesan atau 

informasi yang ingin disampaikan 

2. Keefektifan kalimat Kalimat yang digunakan sederhana dan langsung ke 

sasaran 

3. Kebakuan istilah Istilah yang digunakan sesuai dengan kamus dan / atau 

adalah istilah teknis yang telah baku 

4. Pemahaman terhadap 

pesan atau informasi 

Pesan atau informasi disampaikan dengan bahasa yang 

menarik dan lazim dalam komunikasi tulis 

5. Kemampuan memotivasi 

peserta didik 

Bahasa yang digunakan membangkitkan minat dan  rasa 

senang siswa terhadap bahasa Arab 

6. Kemampuan mendorong 

berfikir kritis 

Bahasa yang digunakan mampu merangsang peserta 

didik untuk mempertanyakan suatu hal lebih jauh, dan 

mencari jawabnya secara mandiri dari buku teks atau 

sumber informasi lain 

7. Kesesuaian dengan 

perkembangan intelektual 

peserta didik 

Bahasa yang digunakan dalam menjelaskan suatu 

konsep sesuai dengan tingkat perkembangan  kognitif 

peserta didik 

8. Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan emosional 

peserta didik 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat 

kematangan emosional peserta didik 

9. Pelafalan Pelafalan kata/kalimat jelas, terang, tidak mengandung 

kesalahan 

10. Susunan kalimat Penyusunan kalimat dalam berbicara sangat runtut 

11. Nada dan Irama Berbicara dengan intonasi suara jelas dan terang 

12. Kelancaran Tokoh tidak mengalami hambatan ketika berbicara 

bahasa Arab 

13. Gerak-gerik dan mimik Ekspresi tokoh natural dan meyakinkan 

14. Konsistensi penggunaan 

istilah 

Penggunaan istilah yang menggambarkan suatu konsep 

konsisten antar-bagian dalam media 

  

Lanjutan... 
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B. ASPEK PENILAIAN KELAYAKAN ISI 

Indikator Penilaian Butir Penilaian Skor Alasan 

1 2 3 4 

E. Kesesuaian materi 

dengan KI dan KD 

15. Kelengkapan Materi      

16. Keluasan materi      

17. Kedalaman materi      

F. Keakuratan materi 18. Keakuratan konsep 

dan definisi 

     

19. Keakuratan data dan 

fakta 

     

20. Keakuratan contoh      

21. Keakuratan video      

22. Keakuratan istilah-
istilah 

     

23. Keakuratan notasi, 
symbol, dan ikon 

     

G. Kemutakhiran 

materi 

 

24. Kesesuaian materi 

dengan 

perkembangan 

pembelajaran bahasa 

Arab 

     

 25. Contoh dan kasus 

dalam  kehidupan 

sehari-hari 

     

 26. Menggunakan 

contoh kasus yang 

terdapat dalam 

kehidupan sehari-

hari 

     

H. Mendorong 

keingintahuan 

27. Mendorong rasa 

ingin tahu 

     

 28. Menciptakan 
kemampuan 
bertanya 

     

Saran: 
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C. 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 

     

C. Penyajian 

Pembelajaran 

4. Keterlibatan 

peserta didik 

     

D. Koherensi dan 

keruntutan alur 

pikir 

5. Keutuhan makna 

dalam kegiatan 

belajar/sub 

kegiatan belajar 

     

Saran: 
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D. ASPEK KELAYAKAN BAHASA 

Indikator 

Penilaian 

Butir Penilaian Skor Alasan 

1 2 3 4 

G. Lugas 15. Ketepatan struktur 

kalimat 

     

16. Keefektifan kalimat      

17. Kebakuan istilah      

H. Komunikatif 18. Pemahaman 

terhadap pesan atau 

informasi 

     

I. Dialogis dan 

interaktif 

19. Kemampuan 

memotivasi peserta 

didik 

     

20. Kemampuan 

mendorong berfikir 

kritis 

     

J. Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

peserta didik 

21. Kesesuaian dengan 

perkembangan 

intelektual peserta 

didik 

     

22. Kesesuaian dengan 

tingkat 

perkembangan 

emosional peserta 

didik 

     

K. Kesesuaian 

materi 

percakapan 

dalam video  

23. Pelafalan      

24. Susunan kalimat      

25. Nada dan Irama      

26. Kelancaran      

27. Gerak-gerik dan 

mimik 

     

L. Penggunaan 

istilah 

28. Konsistensi 

penggunaan istilah 

     

Saran: 

 

 

 

 

 

 

 

E. KRITIK DAN SARAN 

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

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

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

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

F. KESIMPULAN 

Media ini dinyatakan (*): 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan 

 

(*) Lingkari salah satu 

 

       Semarang, 6 Oktober 2015 

       Validator, 

 

 

       .................................. 
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Lampiran 7 (SK dosen pembimbing) 
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Lampiran 8  (Flowchart media Arabic Thematic Video) 

Flowchart Media Pembelajaran Arabic Thematic Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Halaman Judul 

MEDIA PEMBELAJARAN ARABIC THEMATIC VIDEO UNTUK 

KETERAMPILAN BERBICARA KELAS VIII MTS  

TEMA  ُالسااَعة 

2. Menu Utama 

SK/KD 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, 

perasaan, pengalaman  serta 

informasi melalui kegiatan 

bercerita serta  bertanya jawab 

tentang الســاعة 
 

1. Menyampaikan informasi secara lisan 

dengan lafal dan kalimat  yang tepat 

melalui kegiatan bercerita tentang 

 dengan menggunakan media الســاعة

gambar/ alat peraga  dan menerap-kan 

kalimat meliputi: kata bilangan 

bertingkat 

2. Melakukan tanya jawab dengan lancar 

dan tepat tentang الســاعة dengan 

mengguna-kan alat peraga dan struktur 

kalimat yang meliputi kata bilangan 

bertingkat 

maJ Kata Kerja 

Kerja 

Pembahasan Evaluasi 

Soal Jawaban  

Kosakata Percakapan  

Halaman Judul 

Menu Utama 

SK/KD Profil 

Video 

Menit 
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KOSAKATA 

JAM 

(Dengarkan baik-baik, lalu tirukan!)  َردِّْد ! اْسَتِمْع اْلُمْفَرَداِت اْْلتَِيَة َجيًِّدا ُثا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pukul 01.00  ُالسااَعُة اْلَواِحَدة 
Pukul 02.00  ُالسااَعُة الثاانَِية 
Pukul 03.00  ُالسااَعُة الثَالِثَة 
Pukul 04.00    ُالسااَعُة الرااِبَعة  
Pukul 05.00  ُالسااَعُة اْْلَاِمَسة 
Pukul 06.00  ُالسااَعُة السااِدَسة 
Pukul 07.00  ُالسااِبَعةُ  السااَعة  
Pukul 08.00  ُالسااَعُة الثاانَِية 
Pukul 09.00  ُالسااَعُة التااِسَعة 
Pukul 10.00  ُالسااَعُة اْلَعاِشَرة 
Pukul 11.00  َالسااَعُة اْْلَاِديََة َعْشَرة 
Pukul 12.00  َالسااَعُة الثاانَِيَة َعْشرَة 
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MENIT 

 

َعِن اْسِتْخَداِم:َسنَـتَـَعلاُم اْْلَن   

إَّل , وَ ، ََتَاًما   

 اْسَتِمْع َجيًِّدا  َو اْهَتمُّ !
 

  

Pukul 01.00 tepat السااَعُة اْلَواِحَدُة ََتَاًما 
Pukul 01.05   َالسااَعُة اْلَواِحَدُة َو ََخُْس َدقَاِئق 
Pukul 01.10  َالسااَعُة اْلَواِحَدُة َو َعَشُر َدقَاِئق 
Pukul 01.15  اَعُة اْلَواِحَدُة َو الرُّْبُع  السا  
Pukul 01.20  ًَقة  السااَعُة اْلَواِحَدُة َو ِعْشُرْوَن َدِقيـْ
Pukul 01.30  ُالسااَعُة اْلَواِحَدُة َو النِّْصف 
Pukul 12.40  ًَقة  السااَعُة اْلَواِحَدُة إَّلا ِعْشرِْيَن َدِقيـْ
Pukul 12.45  الرُّْبعَ  السااَعُة اْلَواِحَدُة ِإَّلا  
Pukul 12.50  َالسااَعُة اْلَواِحَدُة ِإَّلا َعَشَر َدقَاِئق 
Pukul 12.55  َالسااَعُة اْلَواِحَدُة  ِإَّلا ََخَْس َدقَاِئق 
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KOSAKATA BARU 

 اْلُمْفَرَداِت اجلَِدْيَدةُ 

 اْسَتِمْع َجيًِّدا َوَردِّْد ! 
 

Visual Audio 

Gambar/Foto Zahra Bangun 

tidur, tulisan  َقَظ َيْستَـْيِقظُ –اْستَـيـْ  

َقَظ  َيْستَـْيِقظُ –اْستَـيـْ  

Foto Zahra memasuki kamar 

mandi, tulisan  َيْسَتِحمُّ  –اْسَتَحما  
َيْسَتِحمُّ  –اْسَتَحما   

Foto Zahra shalat, tulisan  َصلاى- 
  ُيَصلِّى

ُيَصلِّى –َصلاى   

Foto Zahra sarapan, tulisan  تـََناَوَل
يـَتَـَناَولُ  –  

يـَتَـَناَولُ  –تـََناَوَل   

Foto keluar rumah dengan 

menggunakan seragam, tulisan 

يَْذَهبُ  –َذَهَب   

يَْذَهبُ  –َذَهَب   

PERCAKAPAN 

(Skenario ada tersendiri) 

PEMBAHASAN 

No Visual Audio 

1 PEMBAHASAN PERTAMA: 

( Tayangan tulisan):  َ؟َكِم السااَعُة اْلن  
“Pukul berapakah sekarang?” 

Jawaban: Awali dengan  َاْْلن 
(Cuplikan video percakapan): 

ْي؟َزْهَرى:    َكِم السااَعُة اْلَن ََي أُمِّ  
اْْلَن, السااَعُة الرااِبَعُة َو النِّْصُف   أُمُّ َزْهَرى:

 (beserta subtittle percakapan)  َصَباًحا

Narator: 

PEMBAHASAN 

PERTAMA: 

Kalimat 

؟َكِم السااَعُة اْلنَ     digunakan 

untuk menanyakan “Pukul 

berapakah sekarang?” 

Untuk menjawabnya, awali 

dengan kalimat  َاْْلن 
Contoh: (cuplikan video). 

  

Bersambung... 
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No Visual Audio 

2 PEMBAHASAN KEDUA: 

( Tayangan tulisan):  ٍ؟يفْ َأيِّ َساَعة ...  
“Pada pukul berapakah (suatu pekerjaan 

dilakukan)” 

Jawaban: Awali dengan kata kerja yang 

dimaksud. 

 (Cuplikan video percakapan): 

 َاْْحَُد: َعَلى ِفْكرٍَة,  يفْ َأيِّ َساَعةٍ  َتْذَهَباِن ِإََل 
   اْلَمْدَرَسِة يفْ اْلَعاَدِة ؟

َزْهَرى: أَْذَهبُ  ِإََل اْلَمْدَرَسِة يفْ السااَعِة السااِدَسِة 
 َوالرُّْبِع. 

(beserta subtittle percakapan) 

Narator: 

PEMBAHASAN KEDUA: 

Kalimat  ٍ؟يفْ َأيِّ َساَعة ...   
Digunakan untuk 

menanyakan pada pukul 

berapakah suatu pekerjaan 

dilakukan. 

Untuk menjawabnya, awali 

dengan kata kerja yang 

dimaksud. 

Perhatikan contoh berikut: 

(cuplikan video). 

3 PEMBAHASAN KETIGA: 

َمَت  = يفْ َأيِّ َساَعةٍ     
(Cuplikan video percakapan): 

ْْحََد, َمَت َتْذَهُب ِإََل َو أَْنَت ََي أَ :  :َزْهَرى
 اْلَمْدَرَسِة؟

اْلَمْدَرَسِة يف السااَعِة الساابَِعِة َو  أَْذَهُب ِإََل :  َاْْحَدُ 
 النِّْصفِ 

(beserta subtittle percakapan)   

Narator: 
PEMBAHASAN KETIGA: 

Sebagai tambahan, 

penggunaan  ٍيفْ َأيِّ َساَعة 
sama dengan penggunaan  َمَت 

Perhatikan contoh: 

(cuplikan video). 

4 PEMBAHASAN KEEMPAT: 

Untuk menanyakan berapa lama waktu yang  

digunakan gunakanlah kalimat َكمْ ...؟   
 (Cuplikan video percakapan): 

َقًة َتْستَـْغرِقـَُها لِلذَِّهاَب ِإََل  فَاِطَمٌة : َكْم َدِقي ْ
 اْلَمْدَرَسِة؟

َدقَاِئَق تـَْقرِيـًْبا لِلذَِّهاَب ِإََل  ََخْسَ َأْْحَُد :  َأْستَـْغرُِق 
 اْلَمْدَرَسةِ 

Narator: 
PEMBAHASAN 

KEEMPAT: 

Untuk menanyakan berapa 

lama waktu yang  digunakan 

gunakanlah kalimat َكمْ ...؟   
(Berapa menit)    ََقًة  ك ؟ْم َدِقيـْ  
(Berapa jam)  ً ؟َكْم َساَعة  

(Berapa hari)  ؟َكْم يـَْوًما  
Perhatikan contoh: 

(cuplikan video). 

 

No Visual Audio 

 Untuk menegaskan waktu agar lebih Untuk menegaskan waktu 

Lanjutan... 
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spesifik, lengkapi dengan: 
Pagi َصَباًحا 
Siang  ًنـََهار 
Sore  ًَمَساء 
Malam  لَْيًل 

 اْْلَن, السا اَعُة الرا ابَِعُة َو النِّْصفُ  َصَباًحا.
(Sekarang pukul 04.30 pagi) 
(Visualisasi waktu pagi jam pukul 

04.30+tulisan 

agar lebih spesifik, lengkapi 

dengan: 
Pagi َصَباًحا 
Siang  ًنـََهار 
Sore  ًاَمَساء  
Malam  لَْيًل 

Contoh: 

(cuplikan gambar) 

 

EVALUASI 

 َأِجْب َعِن اْْلَْسِئَلِة اْْلتَِيِة !    
. يفْ َأيِّ َساَعٍة َتْستَ ْيِقُظ زَْهَرى يفْ الَصَباِح؟۱  

 (Benar) َتْستَـْيِقُظ َزْهَرى يفْ الصاَباِح يفْ السااَعِة الرااِبَعِة َوالنِّْصفِ  . أ  
اَعِة اْْلَاِمَسِة ََتَاًماب. َتْستَـْيِقُظ َزْهَرى يفْ الصاَباِح يفْ السا   

َوالنِّْصفِ  اْْلَاِمَسةِ  َتْستَـْيِقُظ َزْهَرى يفْ الصاَباِح يفْ السااَعةِ  ج.   
.  يفْ َأيِّ َساَعٍة َتْذَهُب فَاِطَمٌة ِإََل اْلَمْدَرَسِة ؟٢  

 (Benar)   َعْشِر َدقَاِئقَ َتْذَهُب فَاِطَمٌة ِإََل اْلَمْدَرَسِة يفْ السااَعِة السااِدَسِة َو  أ 
الرُّْبعِ ب.َتْذَهُب فَاِطَمٌة ِإََل اْلَمْدَرَسِة يفْ السااَعِة السااِدَسِة وَ   

النِّْصفِ َتْذَهُب فَاِطَمٌة ِإََل اْلَمْدَرَسِة يفْ السااَعِة السااِدَسِة َو  أج.   
. َمََت َيْذَهَب َأْْحَُد ِإََل اْلَمْدَرَسِة ؟٣  

  َو الرُّْبعِ  ةِ دسَ ِإََل اْلَمْدَرَسِة يفْ السااَعِة السااَيْذَهَب َأْْحَُد  .أ
 (Benar) َو النِّْصِف  ةِ دسَ َيْذَهَب َأْْحَُد ِإََل اْلَمْدَرَسِة يفْ السااَعِة الساا ب.  

السااِبَعِة ِإَّلا الرُّْبَع  َيْذَهَب َأْْحَُد ِإََل اْلَمْدَرَسِة يفْ السااَعةِ  ج.  
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قَ ٤ َهاَب ِإََل اْلَمْدَرَسِة؟. َكْم َدِقي ْ ًة َيْستَ ْغرِقُ َها َأْْحَُد لِلذِّ  
َدقَاِئَق لِلذَِّهاُب ِإََل اْلَمْدَرَسةِ  َعَشرَ َيْستَـْغرُِق َأْْحَُد  .أ  

َدقَاِئَق لِلذَِّهاُب ِإََل اْلَمْدَرَسةِ  َثَلثَ َيْستَـْغرُِق َأْْحَُد  ب.  
(Benar) ِئَق لِلذَِّهاُب ِإََل اْلَمْدَرَسِة . َيْستَـْغرُِق َأْْحَُد ََخَْس َدقَاج   

رَاَسُة اْْلُْوََل ؟٥ . َمََت تُ ْبَدأُ الدِّ  
لنِّْصفِ او ِة ْوََل يفْ السااَعِة السااِدسَ تـُْبَدأُ الدِّرَاَسُة اْلُ  .أ  

لرُّْبعِ او ِة ْوََل يفْ السااَعِة السااِدسَ تـُْبَدأُ الدِّرَاَسُة اْلُ  ب  
(Benar)   رَاَسُة اْلُْوََل يفْ السااَعِة السااِبَعِة ََتَاًما. تـُْبَدأُ الدِّ ج

. َكِم الَساَعُة اْْلَن؟٦  
(gambar pukul 02.00) 

  َدقَاِئقَ اْْلَن, السااَعُة الثاانَِيُة َو ََخُْس  .أ
َدقَاِئقَ اْْلَن، السااَعُة الثاانَِيُة َوَعَشُر  ب  

(Benar)   َدقَاِئقَ َوَعَشُر  اْْلَن، السااَعُة الثاانَِيةُ . ج
. َكِم الَساَعُة اْْلَن؟۷  

(gambar pukul 04.05) 

 (Benar)   َدقَاِئقَ اْْلَن, السااَعُة الرااِبَعُة َو ََخُْس  .أ 
َدقَاِئقَ اْْلَن، السااَعُة الرااِبَعُة َو َعَشُر  ب  
اْْلَن، السااَعُة الرااِبَعُة َو النِّْصفُ . ج  

ْْلَن؟.َكِم الَساَعُة ا۸  
(gambar pukul 27.32) 
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 (Benar) اْْلَن, السااَعُة السااِبَعُة َو النِّْصُف  .أ   
اْْلَن، السااَعُة السااِبَعُة َو الرُّْبعُ  ب  
اْْلَن، السااَعُة السااِبَعُة ََتَاًما. ج  

.َكِم الَساَعُة اْْلَن؟۹  
(gambar pukul 10.45) 

َة  َعْشَرَة َو النِّْصُف اْْلَن, السااَعُة اْْلَاِديَ  .أ  
 (Benar) اْْلَن، السااَعُة اْْلَاِديََة  َعْشَرَة ِإَّلا الرُّْبَع   ب  

اْْلَن، السااَعُة اْْلَاِديََة  َعْشَرَة َو الرُّْبُع  . ج  
.َكِم الَساَعُة اْْلَن؟۱ٓ  

(gambar pukul 92.32+gambar bulan untuk menunjukkan malam) 

سااَعُة اْلَعِشَرُة َو النِّْصُف َصَباًحااْْلَن, ال .أ  
السااَعُة اْلَعِشَرُة َو النِّْصُف َمَساًءا  اْْلَن، ب  

 (Benar) اْْلَن، السااَعُة اْلَعِشَرُة َو النِّْصُف لَْيًل . ج  
PROFIL 

Penyusun: Sulastri 

Sulastri, lahir di Cilacap pada tanggal 27 Maret 1993 merupakan anak kedua 

dari tiga bersaudara. Ia menjalani masa sekolah dasar di SD N 03 Surusunda 

dan lulus pada tahun 2005. Ia melanjutkan SMP di tahun yang sama dan 

lulus pada tahun 2008 , kemudian melanjutkan sekolah di SMA N Majenang 

dan lulus pada tahun 2011. Gadis yang memiliki hobi berpetualang ini amat 

menyukai video dan film yang berkaitan dengan pendidikan. Motto 

hidupnya adalah خري الناس أنفعهم للناس . Ia berharap dapat menjadi sebaik-

baik manusia yang dapat menebar kebermanfaatan dimanapun ia 
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menjejakkan kaki. Untuk info lebih lanjut, bisa berkomunikasi melalui 

Lastriarabic_2011@yahoo.com 
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Lampiran 9  (Naskah skenario pada video percakapan) 

 الَساَعةُ 
TOKOH-TOKOH 

 

ZAHRA  : Gadis remaja periang, rajin, ramah, disiplin. 

FATIMAH  : Teman sekolah Zahra. Supel, rajin, baik hati. 

AHMAD  : Teman Sekolah Zahra.  Supel, ramah. 

IBU ZAHRA  : Keibuan, perhatian, disiplin. 

 

I 

(LATAR/SETTING) 

(INT): DI SEBUAH KAMAR 

PUKUL 04.30, IBU ZAHRA MEMBANGUNKAN ZAHRA YANG TENGAH 

TERTIDUR. 

IBU ZAHRA : 

(Mengetuk pintu. Tak ada sahutan dari Zahra. Ibu Zahra masuk kamar, kemudian 

membangunkan Zahra). 

Tok...tok...tok...(bangun ,Zahra)   َزْهَرى َيَ  ِاْستَـْيِقِظيْ  

(masuk kamar) 

ْي.َهياا ُنَصلِّى َصَلَة ا , َقْد َجاَء َوْقُت الصُّْبِح.َزْهَرىََي  ِاْستَـْيِقِظيْ  لصُّْبِح ََجَاَعًة ُثا اْسَتِحمِّ  

...(bangun ,Zahra. Sekarang sudah shubuh. Yuk, kita sholat jama’ah yaa. Setelah 

itu, kamu siap-siap untuk mandi) 
ZAHRA : 

ْي.  َكِم السااَعُة اْلَن ََي أُمِّ

 (Pukul  berapa sekarang, Bu?) 
(menggeliat, setengah mengantuk) 

IBU ZAHRA :  
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اَعُة الراابَِعُة َو النِّْصُف َصَباًحا.اْْلَن, السا   

...(Sekarang pukul setengah lima pagi) 
(melihat jam dinding) 
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ZAHRA : 
يْ   طَيِّْب ََي أُمِّ

 (baiklah, bu.) 
(bergegas bangun dari tidur) 

ُه....الساَلُم َعَلْيُكْم َوَرْْحَُة هللِا َوبـَرََكاتُ   

(adegan sholat berdua). 

(Zahra telah rapi dengan seragam sekolahnya). 

IBU ZAHRA : 

 َهِل اْسَتْحَمْمِت ََي َزْهَرى؟

 (kamu sudah mandi, Nak?) 
ZAHRA : 

ْي, َقِد اْسَتْحَمْمُت. ًعا ََي أُمِّ  طَبـْ

 (sudah dong, Bu.)    

IBU ZAHRA : 

َبيِتْ  . اْلَن السااَعُة السااِدَسُة ََتَاًما. َهياا نـَتَـَناَوُل اْلُفُطْوَر َمًعا.تـََعاََلْ ََي َحِبيـْ  

 (sini Nak, kita sarapan dulu. sekarang sudah pukul 6 tepat) 
ZAHRA : 

ْي.  َهياا بَِنا ََي أُمِّ

 (baik, bu) 
ZAHRA : 

َأْن أَْذَهَب إََل اْلَمْدَرَسِة. اْلَن, السااَعُة السااِدَسُة َوالرُّْبُع. ََّل بُدا َعَليا   

 (sekarang sudah pukul 06.15. Zahra harus berangkat sekolah sekarang) 
IBU ZAHRA : 

. ِإََل اللَِّقاِء.  طَيِّْب. تـََعلامْي ِِبجلِْدِّ َلَعلاِك تْنِجِحْْيَ
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(baiklah, Nak. Belajarlah yang rajin agar kelak kau menjadi orang yang sukses. 

Hati-hati, sampai jumpa nanti ) 

ZAHRA : 
 َمَع الساَلَمِة. الساَلُم َعَلْيُكْم ...

(mencium tangan ibunya) 

 (sampai jumpa, Bu. Assalamu’alaikum...) 
IBU ZAHRA : 

َلُم َوَرْْحَُة هللِا َوبـَرََكاتُُه.السا  َوَعَلْيُكمْ   

(Wa’alaikumussalam...) 
II 

(LATAR/SETTING) 

SESAMPAI DI KELAS, ZAHRA BERTEMU DENGAN FATIMAH YANG 

TENGAH MENYAPU KELAS. 

ZAHRA : 

! َصَباَح اْلَْرْيِ, ََي فَاِطَمةَ    

(Selamat pagi, Fatimah) 
FATIMAH : 

َزْهَرى.َصَباَح النـُّْوِر ََي   

(Hai Zahra, selamat pagi juga) 
ZAHRA : 

 َماَشاَء هللاُ, أَْنِت َمْرأٌَة َنِشْيطَةٌ  

(Masyaa Allah, kamu rajin banget) 
FATIMAH : 

 ُشْكرًا. َو َكَذاِلَك أَْنِت ََي َزْهَرى. َذَهْبِت ِإََل اْلَمْدَرَسِة ُمَبكِّرًا.

(Terimakasih, Zahra. Kamu juga rajin, pagi-pagi sekali sudah sampai Sekolah ) 
AHMAD MASUK KELAS, IA BARU SAJA SAMPAI. 

AHMAD: 
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 َصَباَح اْلَْرْيِ ََيَصِديـَْقاِئْي.

(Selamat pagi, teman-teman) 

 

ZAHRA + FATIMAH : 

 َصَباَح النـُّْوِر ََي َأْْحََد.

(Selamat pagi  juga, Ahmad) 

AHMAD : 

ُتَما إََل اْلَمْدَرَسِة ُمَبكَِّرْيِن. َعَلى ِفْكرٍَة يفْ َأيِّ َساَعٍة َتْذَهَباِن ِإََل اْلَمْدَرَسِة يفْ اْلَعاَدةِ ذَ  ؟ َهبـْ  

(kalian berdua berangkat  pagi sekali. Biasanya,  pukul berapa kalian berangkat 

ke sekolah?) 
ZAHRA : 

َمْدَرَسِة يفْ السااَعِة السااِدَسِة َوالرُّْبُع.ِإََل الْ  َعاَدًة, أَْذَهبُ   

(Biasanya, saya berangkat pukul 06.15) 
FATIMAH : 

أَْذَهُب ِإََل اْلَمْدَرَسِة يفْ السااَعِة السااِدَسِة َو َعَشرَِة َدقَاِئَق. وَ    

(dan saya berangkat pukul 06.10) 
ZAHRA : 

  َتْذَهُب ِإََل اْلَمْدَرَسِة؟َو أَْنَت ََي َأْْحََد, َمَت 

(bagaimana denganmu, Ahmad? Pukul berapa kamu berangkat ke sekolah?) 
AHMAD : 

اْلَمْدَرَسِة يف السااَعِة الساابَِعِة ِإَّلا الرُّْبَع. أَْذَهُب ِإََل    

(Saya berangkat ke sekolah pukul 06.45) 

FATIMAH : 

ُتَك َقرِْيبٌ  ِمَن اْلَمْدَرَسِة؟ َهْل بـَيـْ  
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(Apakah rumahmu dekat dari sekolah?) 
AHMAD : 

نـََعْم, ََي فَاِطَمَة. بـَْييْت ِِبَاِنِب اْلَمْدَرَسِة.   

(betul, Fatimah. Rumah saya di samping sekolah.) 

 

 

 

FATIMAH : 

َقًة َتْستَـْغرِقـَُها لِلذَِّهاِب ِإََل اْلَمْدَرَسِة؟  َكْم َدِقيـْ

(berapa menit waktu yang kau butuhkan untuk berangkat ke sekolah?) 
AHMAD : 

ََخَْس َدقَاِئَق تـَْقرِيـًْبا لِلذَِّهاِب ِإََل اْلَمْدَرَسِة, َمْشًيا َعَلى اْلَْقَداِم. َأْستَـْغرِقُ   

(saya menghabiskan waktu kira-kira 5 menit untuk berangkat ke sekolah) 

ZAHRA : 

ى ِفْكرٍَة, َستـُْبَدأُ الدِّرَاَسُة اْلُْوََل بـَْعَد قَِلْيٍل.َعلَ   

(Ngomong-ngomong, pelajaran pertama akan segera dimulai) 
(melihat jam tangan, bersiap-siap). 

AHMAD : 

َمَت؟   

(kapan?) 
ZAHRA : 

ُعْوَن َدقَاِئَق. َو َسيـُْبَدأُ الدِّرَاَسُة اْلُْوََل يفْ السااَعِة بـَْعَد ِعْشُرْوَن َدقَاِئَق. اْلَن الَساَعُة السااِدَسُة َو أَْربَـ 

  الساابَِعِة ََتَاًما.

(20 menit lagi. Sekarang  sudah pukul 06.40. jam pelajaran pertama dimulai 

pukul 07.00 )  

(melihat jam tangan yang menunjukkan pukul 06.55) 
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FATIMAH : 

ُة اْلُْوََل ِهَي اللَُّغُة اْلَعَربِياُة. أَلَْيَس َكَذاِلَك؟الدِّرَاسَ   

(pelajaran pertama bahasa Arab, kan?) 
ZAHRA : 

 َبَل, ََي فَاِطَمَة.

(iya, betul)  
FATIMAH : 

 أُِحبُّ اللَُّغَة اْلَعَربِياَة.

(saya suka bahasa Arab) 

 

AHMAD : 

.وََكَذاِلَك أَََن, ََي فَاِطَمةَ   

(ya, Fatimah. saya juga suka) 
ZAHRA : 

 َو أَََن أَْيًضا, ُأِحبُّ اللَُّغَة اْلَعَربِياَة.

(sama. Saya juga suka) 

FATIMAH : 

 ِمْن َفْضِلْك, ََي َزْهَرى َو َاْْحََد, ََي ِعْدِنْ لِتَـْنِظْيِف اْلَفْصِل.

ZAHRA : 

ًعا, ِبُكلِّ ُسُرْوٍر.  طَبـْ
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Lampiran 10 (Biodata Diri) 

BIODATA DIRI 

 

Nama    : Sulastri 

Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 27 Maret 1993 

Alamat    : Surusunda, Rt 01 Rw 09 Karangpucung, Cilacap 

Riwayat Pendidikan  : 

 SD N 03 Surusunda   : 1999-2005 

 SMP N 02 Karangpucung  : 2005-2008 

 SMA N 01 Majenang   : 2008-2011 

 Universitas Negeri Semarang  : 2011-sekarang 

Email    : Lastriarabic_2011@yahoo.co.id 

No.Hp    : 085713663171 
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