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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 
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alam ( QS. Al Ankabut:6). 

2. A Miracle Is Another Name Of Hardwork (Kang Tae Joon) 

Persembahan  
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tanpa henti dan selalu memberi dorongan dan kasih sayang. 

2. Kakak tercinta mba Tyas yang selalu bersedia menjadi tempat berkeluh 

kesah dan selalu memberikan semangat. 

3. Keluarga PBA UNNES. 

4. Kalian yang membaca skripsi ini. 



 

vi 
 

PRAKATA

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, 

rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan 

sahabatnya. Selanjutnya, peneliti sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga 

kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, karena 

peneliti yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi peneliti 

untuk menyelesaikan skripsi ini.Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum., Dekan Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberi perijinan dalam 

penyususnan skripsi. 

2. Dra. Rina Supriatnaningsih M.Pd Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, atas persetujuan 

pelaksanaan ujian skripsi. 

3. Hasan Busri, S.Pd.I, M.S.I.,Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, atas rekomendasi 

pelaksanaan ujian skripsi. 

4. Zukhaira, S.S., M.Pd, dosen pembimbing I yang senantiasa memberikan 

motivasi, masukan, pengarahan, saran serta perhatian yang berarti kepada 

peneliti selama penyusunan skripsi ini. 

5. Mohamad Yusuf Ahmad Hasyim, Lc.,M.A.,Ph.D dosen pembimbing II 

yang senantiasa memberikan motivasi, masukan, pengarahan, saran,  

perhatian yang berarti kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini , serta 

yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi berbahasa Arab. 

6. Darul Qutni, S.Pd.I.,M.S.I dosen penguji yang telah memberikan arahan dan 

saran-saran dalam memperbaiki skripsi ini. 

7. Segenap dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab UNNES yang selalu 

memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi  kepada peneliti. 



 

vii 
 



 

viii 
 

SARI 

Azizaturrahma, Khaerunnisa. 2017. Pengembangan Media Booklet 3D 
Berbahan Flanel Untuk Pembelajaran Keterampilan Menulis Bahasa Arab 
Kelas V MI. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan 
Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang. Dosen Pembimbing I: Zukhaira, S.S, M.Pd. dosen Pembimbing 
II: Mohamad Yusuf Ahmad Hasyim,Lc.,M.A.,Ph.D. 
Kata kunci: Media Pembelajaran, Booklet 3D Berbahan Flanel, 
Keterampilan Menulis 
 Banyak siswa kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Arab 

dikarenakan masih banyak guru yang belum memanfaatkan media dalam 

pembelajaran khususnya keterampilan menulis. Hal inilah yang menyebabkan 

siswa kesulitan dalam menerima materi yang diajarkan oleh guru, sehingga hasil 

belajar kurang maksimal. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan media 

pembelajaran berupa booklet 3D berbahan flanel untuk menumbuhkan minat dan 

motivasi belajar siswa serta meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab 

siswa.  

 Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana kebutuhan 

guru dan siswa terhadap media booklet 3D berbahan flanel untuk keterampilan 

menulis bahasa Arab kelas V MI? 2) bagaimana prototipe booklet 3D berbahan 

flanel untuk pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab kelas V MI? 3) 

bagaimana validasi ahli dan guru terhadap produk media booklet flanel untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab kelas V MI? 4) bagaimana efektivitas media 

booklet 3D berbahan flanel untuk keterampilan menulis bahasa Arab di kelas V 

MI Negeri Pecabean Kabupaten Tegal? 

 Desain penelitian ini adalah desain Research and Development (RnD). 

Tahapan penelitian yang dilalui dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap 

tujuh, yaitu revisi produk. Alasan peneliti hanya melakukan penelitian sampai 

tahap tujuh karena banyaknya hal yang sudah dipertimbangkan, diantaranya dari 

segi waktu, tenaga dan biaya sehingga peneliti merasa tidak mampu dan tidak 

yakin bisa menyelesaikan penelitian hingga tahap sepuluh. 

 Hasil penelitian ini adalah guru dan siswa menghendaki adanya 

pengembangan media booklet 3D berbahan flanel untuk pembelajaran 

keterampilan menulis bahasa Arab kelas V MI yang terdiri dari empat tema. Hasil 

uji hipotesis diterima dengan rincian hasil uji hipotesis pihak kanan yang 

dihasilkan dari nilai siswa mengerjakan soal tes menunjukkan t hitung 16,606 dan 

hasil penilaian siswa melalui observasi menunjukkan t hitung 23,881. Semuanya 

jatuh di daerah penerimaan Ha dan Ho ditolak. Sehingga produk baru lebih efektif 

dari produk lama. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengertian bahasa secara umum adalah semua sarana berupa isyarat-isyarat, 

bunyi-bunyi dan ujaran-ujaran untuk mempertukarkan perasaan dan fikiran. 

Bahasa memegang peranan sangat penting terutama dalam pengungkapan pikiran 

seseorang atau merupakan sarana untuk berfikir, menalar dan menghayati 

kehidupan (Kuswardono 2013:12).  

Menurut Arsyad (2004:1) bahasa Arab merupakan bahasa mayor di dunia 

yang dituturkan oleh lebih dari 200.000.000 umat manusia. Sedangkan menurut 

Kuswardono (2013:26) bahasa Arab adalah bahasa yang dipergunakan oleh 

penduduk yang mendiami suatu wilayah kawasan penting dan luas Timur Tengah. 

Bahasa Arab merupakan bahasa Nasional di negara-negara Afrika Utara seperti 

Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir dan Sudan serta negara-negara 

semenanjung Arab seperti Arab Saudi, Yaman, Kuwait, serta negara-negara 

Emirat, negara-negara yang berada di kawasan Bulan Sabit Subur (Fertile 

Crescent) seperti Iraq, Yordania, Libanon, dan Syiria. 

Bahasa Arab mempunyai kedudukan yang istimewa di Indonesia. Di 

Indonesia, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang dipelajari di 

lembaga-lembaga pendidikan formal maupun lembaga non formal, mulai jenjang 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, sampai dengan perguruan tinggi.
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Sejalan dengan hakikat bahasa sebagai alat komunikasi sosial, belajar bahasa 

tidak lain adalah belajar menggunakan bahasa untuk berkomunikasi sosial, hal ini 

mengandung implikasi bahwa kegiatan pembelajaran bahasa lebih ditekankan 

pada penggunaan bahasa, bukan pada aturan-aturan bahasa (Asrori 2011:2). 

Belajar bahasa Arab dengan tujuan atau kepentingan memahami dan 

memahamkan ajaran Islam termasuk orientasi religius. Sementara orientasi 

akademik merupakan orientasi belajar bahasa Arab dengan tujuan mendalami 

bahasa Arab sebagai sebuah disiplin ilmu (Muradi 2015:2).  

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2013, 

Bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk mendorong, 

membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan 

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

reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan 

memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan 

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

itu, Bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar 

berbahasa, yang mencakup empat keterampilan berbahasa yang diajarkan secara 

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

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

(http://sipir.info/regulasi/pma_912_13.pdf).  

Keempat keterampilan bahasa tersebut memiliki hubungan yang erat, karena 

salah satu dari empat keterampilan tersebut tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya 

pengaruh dari keterampilan yang lain. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa Arab 
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dilakukan secara bertahap mulai dari keterampilan menyimak (maharatu al 

istima’) sampai dengan keterampilan menulis (maharatu al kitabah). Dari semua 

keterampilan tersebut, salah satu yang di anggap paling sulit yaitu keterampilan 

menulis/kitabah. 

Iskandarwasid (2011:248) berpendapat bahwa menulis merupakan suatu 

bentuk manifestasi kemampuan dan kemahiran berbahasa yang paling akhir 

dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengar, berbicara dan 

membaca. 

Keterampilan menulis (writing skill) adalah kemampuan dalam 

mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang 

sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks yaitu 

mengarang (Hermawan 2014:151). 

Sedangkan menurut Effendy (2012:181) keterampilan menulis seperti halnya 

keterampilan membaca adalah keterampilan komunikatif dalam bahasa tulis, dan 

dari sisi adalah keterampilan produktif seperti halnya keterampilan berbicara. 

Kemahiran menulis mempunyai dua aspek: pertama, kemahiran membentuk huruf 

dan menguasai ejaan, kedua kemahiran melahirkan fikiran dan perasaan dengan 

tulisan. Inti dari kemahiran menulis dalam pengajaran bahasa terletak pada aspek 

kedua. 

Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam 

kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan grafolegi, struktur 

bahasa, dan kosa kata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara 

otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Dalam 
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kehidupan meodern ini, jelas bahwa keterampilan menulis sangat dibutuhkan. 

Kiranya tidak terlalu berlebihan bila kita katakan bahwa keterampilan menulis 

merupakan ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa yang terpelajar (Tarigan 

2010:4).  

Sedangkan Muradi (2015:63) menyebutkan bahwa kitabah adalah 

keterampilan berbahasa untuk mengungkapkan ide atau pemikiran secara tertulis. 

Kitabah berfungsi sebagai media komunikasi tulisan antara penulis dan pembaca 

meski terpisah oleh waktu dan tempat.  

Adapun tujuan sederhana pembelajaran kitabah adalah : (1) siswa mampu 

menulis dengan baik sesuai dengan tanda baca, struktur kalimat (tata bahasa), 

aspek morfologi dan sintaksis (sharf dan nahwu), (2) siswa mampu 

mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan syair dalam bentuk tulisan dengan 

makna yang sempurna lagi indah, (3) siswa terbiasa berfikir runtut, sistematis, 

jelas, benar, dan mampu di ungkapkan dalam bentuk tulisan (Muradi 2015:84).  

Namun, kesan bahwa belajar bahasa Arab akan terasa sulit sudah sangat 

melekat pada siswa, terutama dalam keterampilan menulis yang mengharuskan 

siswa sudah menguasai kosakata dan tata bahasa serta mengharuskan siswa sudah 

bisa merangkai kosakata menjadi kalimat yang benar sampai dengan merangkai 

kalimat menjadi sebuah paragraf yang benar. Siswa seringkali mengeluh kesulitan 

dalam pembelajaran menulis bahasa Arab. Hal ini dipengaruhi karena kurangnya 

daya kreatifitas yang dimiliki oleh siswa. Padahal didalam keterampilan menulis 

diperlukan adanya kreatifitas yang tinggi dari siswa untuk mengungkapkan ide 
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dan gagasan serta pengalaman dengan menggabungkan kosakata sesuai dengan 

tata bahasa yang berlaku dalam bentuk tertulis. 

Tafrihah (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam mata pelajaran 

bahasa Arab kelas V MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto Barat siswa belum 

bisa menulis mufrodat dengan rapi, salah dalam mengharokati, serta saat guru 

mengimla’kan sebuah mufrodat siswa sulit dalam menyambung huruf.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Hamidah (2010) dalam 

penelitiannya pada siswa di MI a’rif Adikarto menyatakan bahwa siswa seringkali 

mengeluh kesulitan dalam menulis huruf hijaiyah. Rendahnya penguasaan materi 

tentang menulis huruf hijaiyah dimungkinkan selain kurang jelasnya guru dalam 

memberikan pelajaran atau dalam menerangkan materi pada siswa, selain itu 

kurangnya penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran mengakibatkan siswa 

kurang antuasias dalam belajar.  

Dapat diketahui bahwa masalah keterampilan menulis bahasa Arab banyak 

ditemukan pada siswa di berbagai wilayah Indonesia, hal serupa juga dialami oleh 

siswa SD maupun MI di wilayah kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru bahasa Arab di MI Al-Irsyad Al-Islamiyah kabupaten Tegal, 

menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Arab memang difokuskan pada 

pembelajaran membaca dan menulis karena banyak dari siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalamdua keterampilan tersebut. Hal ini dibuktikan 

berdasarkan dengan hasil Ujian Akhir Semester 1 dimana hanya sekitar 5 dari 27 

siswa yang lulus dalam ujian keterampilan menulis, sedangkan sekitar 22 siswa 

mendapatkan nilai dibawah KKM yaitu 70. 
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Hal serupa juga ditemui di MI Assafiiyah Kalisoka kabupaten Tegal, 

walaupun guru menyatakan bahwa sebagian siswa sudah bisa menulis Arab, 

namun hal itu hanyalah sekedar menulis saja, tidak termasuk dalam penyusunan 

kosakata dan yang lain. Selain itu, siswa yang terhitung bisa menulis Arab 

hanyalah siswa yang pada sore hari mengikuti kegiatan TPA di desa mereka 

masing-masing, sedangkan bagi siswa yang pada sore hari tidak mengikuti TPA 

belum bisa menulis Arab, sehingga saat pembelajaran berlangsung masih merasa 

kesulitan dan hasil belajarnya belum maksimal.  

Sama halnya pada siswa di MI Negeri Pecabean kabupaten Tegal, guru 

menyatakan bahwa sebagian siswa sudah bisa menulis Arab karena di tunjang 

dengan kegiatan TPA yang dilakukan oleh siswa pada sore hari. Namun dalam 

penerapan pembelajaran menulis bahasa Arab seperti penyusunan kosa kata dan 

kalimat siswa belum sepenuhnya bisa. Meskipun hasil UTS menunjukkan semua 

siswa dinyatakan lulus, namun dalam keterampilan menulis khusunya tidak semua 

siswa bisa mengerjakan soal dengan baik. Sebagian siswa justru merasa 

kebingungan saat mengerjakan soal pada keterampilan menulis.  

Pada dasarnya, tidak semua siswa dari tiga sekolah tersebut mengalami 

kesulitan dalam menulis Arab, akan tetapi dalam penerapannya pembelajaran 

keterampilan menulis bahasa Arab yang tidak hanya menuntut siswa bisa menulis 

Arab saja, tetapi juga mengharuskan siswa bisa menyusun kosakata dan lainnya. 

Hal itulah yang belum sepenuhnya bisa dilakukan oleh siswa dari ketiga sekolah 

tersebut.  
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Bahasa Arab sendiri merupakan mata pelajaran yang membutuhkan 

kemampuan guru dalam mengelola kelas. Terutama kemampuan guru dalam 

memanfaatkan media yang bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan 

menyenangkan sehingga siswa lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran, baik 

secara individu maupun kelompok.. Pada saat wawancara, guru mengatakan 

bahwa penggunaan media dalam pembelajaran sangatlah penting, terutama dalam 

pembelajaran keterampilan menulis supaya siswa lebih semangat serta paham 

mengenai apa yang dipelajari serta bisa digunakan sebagai inovasi pembelajaran 

didalam kelas.

Penggunaan media dalam pengejaran bahasa bertitik tolak dari teori yang 

mengatakan bahwa totalitas presentase banyaknya ilmu pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh seseorang terbanyak dan tertinggi 

melalui indera dengar dan indra lainnya (Soemarto dalam Arsyad 2004:75). 

Hal inilah yang kemudian membuat peneliti berfikir bahwa media sangat 

diperlukan dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya keterampilan menulis, 

sehingga membuat peneliti berfikir untuk mengembangkan media pembelajaran 

untuk keterampilan menulis.  

Pembelajaran bahasa Arab yang menggunakan media akan lebih menarik 

minat siswa dalam belajar dan pastinya akan mempermudah proses pembelajaran. 

Media bisa digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan motivasi 

siswa, menciptakan suasana gembira dan rasa senang, serta memungkinkan 

adanya interaksi dan partisipasi aktif dari siswa untuk belajar bahasa Arab secara 

efektif. 
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Beberapa alasan yang menyatakan tentang pentingnya suatu media dalam 

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

pembelajaran menulis, (2) kurangnya penggunaan media yang digunakan oleh 

guru pada saat pembelajaran di dalam kelas, (3) sebagian siswa tidak mempunyai 

buku yang sama seperti guru sebagai panduan untuk belajar, (4) belum banyak 

pengembangan media yang menarik untuk pembelajaran keterampilan menulis 

terutama untuk tingkat SD/MI. Hal tersebut membuat peneliti melakukan 

penelitian dalam pengembangan sebuah media dengan penggunaan kain flanel 

yang dapat membantu siswa dalam memahami materi serta membantu guru dalam 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas.  

Umumnya, penggunaan media dapat membantu para siswa dalam berbagai 

hal, diantaranya dapat mengingat lebih lama, melengkapi rangsangan yang efektif 

untuk belajar, menjadikan belajar lebih konkret, membawa siswa ke dalam dunia 

kelas (khususnya saat simulasi), serta dapat memperbesar minat dan perhatian 

para siswa dalam proses pembelajaran (Mujib dan Rahmawati 2011:66). Pada 

umumnya, media pembelajaran meliputi bahan tercetak, media yang dapat dilihat 

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

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

dapat dialami secara langsung (Hamalik 2007:51-51).   

Media yang digunakan guru dalam pembelajaran bisa berupa media elektronik 

maupun media non elektronik. Media elektronik contohnya seperti laptop,lcd dan 

speaker. Sedangkan media yang non elektronik bisa berupa buku, permainan kartu 

bergambar atau media lain yang dibuat sendiri oleh guru sesuai dengan kreativitas 
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mereka. Penggunaan media elektronik biasanya banyak digunakan oleh guru 

karena penggunaannya yang memang banyak menarik perhatian siswa, namun 

penggunaan media non elektronik juga tidak kalah menarik apabila dikemas dan 

dibuat sedemikian rupa. Salah satu media non elektronik yang bisa dijadikan 

sebagai media pembelajaran bagi siswa, dalam hal ini khususnya siswa kelas V 

MI adalah media booklet 3D berbahan kain flanel. 

Booklet 3D berbahan kain flanel merupakan media pembelajaran yang 

berbentuk buku yang didalamnya berisi materi serta permaianan yang menarik 

yang terbuat dari bahan kain flanel serta didukung dengan penggunaan gambar 

yang timbul (3D). Kain flanel merupakan salah satu jenis dari kain yang banyak 

digunakan oleh masyarakat untuk membuat berbagai macam kerajinan tangan, 

mulai dari gantungan kunci, bross, dompet dan sebagainya. Jika selama ini 

penggunaan kain flanel banyak dimanfaatkan untuk kerajinan tangan, maka dalam 

hal ini peneliti ingin membuat media dari kain flanel dalam bentuk buku untuk 

pembelajaran menulis bagi siswa kelas V MI khususnya di kabupaten Tegal. 

Penggunaan media dalam bentuk visual atau yang dapat dilihat memang sudah 

sering dijumpai, akan tetapi penggunaan kain flanel masih jarang ditemui mulai 

dari tingkat dasar sampai atas. Media booklet 3D berbahan kain flanel ini 

merupakan media yang berisi mengenai materi yang akan dipelajari oleh siswa 

yang didalamnya juga terdapat berbagai macam permainan mengenai tata bahasa 

serta keterampilan menulis bahasa Arab yang dikemas semenarik mungkin, 

sehingga dalam pembelajarannya siswa akan aktif dan tertarik untuk belajar. 
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Media booklet 3D berbahan kain flanel juga merupakan media yang baru 

dalam pembelajaran bahasa Arab terutama pada tingkat dasar. Dalam media 

booklet flanel ini, akan berisi berbagai macam kosa kata, tata bahasa serta 

permainan tentang keterampilan menulis yang semuanya dibuat menggunakan 

kain flanel. Pada tingkat dasar, dalam hal ini hususnya bagi siswa kelas V, media 

yang menarik tentunya akan sangat membantu dan memotivasi siswa dalam 

belajar.  

Penggunaan media booklet 3D berbahan flanel ini dirasa paling cocok 

digunakan pada tingkat dasar, karena desain yang digunakan lebih mengarah 

untuk usia anak-anak dimana mereka masih senang bermain dan senang dengan 

sesuatu yang berwarna. Serta media ini digunakan pada tingkat dasar supaya 

siswa pada usianya sekarang tidak bergantung pada media elektronik. Kelas V 

sendiri dipilih karena siswa dianggap sudah bisa lebih berfikir secara luas dan 

berkembang. Kelas V juga merupakan kelas tengah diantara tingkat kelas atas 

pada jenjang dasar ( kelas IV, V, VI ).  

Media booklet 3D berbahan flanel ini juga akan membuat siswa merasa 

tertantang dan berlomba untuk belajar, karena di dalamnya berisi permainan 

penyusunan kosakata serta penyusunan kalimat yang pastinya dibentuk secara 

menarik sesuai dengan kriteria dan keinginan siswa kelas V pada usianya. Media 

ini juga bisa digunakan baik secara individu maupun secara kelompok.  

Selain itu, media booklet 3D berbahan flanel ini juga berisi permainan agar 

siswa bisa lebih memahami dan menguasai kosa kata bahasa Arab yang berkaitan 
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dengan materi yang sedang diajarkan, sehingga siswa bisa menguasai kosakata 

dengan lebih baik melalui media ini.  

Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa pembelajaran menulis bahasa Arab 

pada siswa kelas V MI/SD masih mengalami kesulitan, dan kesulitan tersebut 

dapat diselesaikan dengan menggunakan media pembelajaran. Salah satu media 

pembelajaran yang menarik adalah berupa media yang dapat dilihat atau media 

visual dalam hal ini adalah media booklet 3D berbahan flanel. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa pada siswa tingkat dasar, mereka masih membutuhan media 

yang berupa gambar dan permainan-permainan yang menarik sehingga 

pembelajaran tidak terkesan membosankan. Mayoritas anak-anak masih menyukai 

media bergambar terutama apabila gambar tersebut bagus dan menarik perhatian 

siswa, pastinya siswa akan lebih semangat dalam belajar. 

Dari berbagai macam hal diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pengembangan dengan judul “Pengembangan Media Booklet 3D Berbahan Flanel 

Untuk Pembelajaran Keterampilan Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas V MI Di 

Kabupaten Tegal”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebutuhan guru terhadap media booklet 3D berbahan flanel 

untuk keterampilan menulis bahasa Arab kelas V MI ? 

2. Bagaimana kebutuhan siswa terhadap media booklet flanel untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab kelas V MI ? 
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3. Bagaimanakah prototype booklet 3D berbahan flanel untuk pembelajaran 

menulis bahasa Arab siswa kelas V MI? 

4. Bagaimana validitas ahli dan guru terhadap produk media booklet flanel 

untuk keterampilan menulis bahasa Arab ? 

5. Bagaimana efektifitas media booklet 3D berbahan flanel untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab di kelas V MI Negeri Pecabean 

Kabupaten Tegal ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan kebutuhan guru terhadap media booklet 3D berbahan 

flanel untuk keterampilan menulis bahasa Arab 

2. Mendeskripsikan kebutuhan siswa terhadap media booklet 3D 

berbahan flanel untuk keterampilan menulis bahasa Arab 

3. Mendeskripsikan prototype booklet 3D berbahan flanel untuk 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab kelas V MI 

4. Mendeskripsikan validitas ahli dan guru terhadap produk media 

booklet 3D berbahan flanel untuk keterampilan menulis bahasa Arab 

5. Mendeskripsikan efektifitas media booklet 3D berbahan flanel untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab pada siswa kelas V MI Negeri 

Pecabean kabupaten Tegal 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut 

pemaparannya: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya tentang pengembangan media pembelajaran bahasa Arab dan 

dapat memberikan manfaat dalam pengembangan media pembelajaran  

bahasa Arab pada umumnya dan pembelajaran menulis bahasa Arab pada 

khususnya. Dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan 

media pembelajaran bahasa Arab maupun mata pelajaran lain untuk 

mengembangkan media buku flanel.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini menghasilkan sebuah 

produk berupa media pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab 

dalam bentuk booklet 3D berbahan flanel. Oleh karena itu, penelitian ini 

diharapkan akan bermanfaat bagi beberapa pihak. 

a. Bagi Sekolah  

Booklet 3D berbahan flanel yang telah dikembangkan dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan menulis bahasa Arab. 

b. Bagi guru 
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1) Booklet 3D berbahan flanel dapat dimanfaatkan sebagai media 

dalam pembelajaran menulis bahasa Arab 

2) Menciptakan suasana pembelajaran bahasa Arab yang lebih 

aktif dan menyenangkan bagi siswa maupun guru sera dapat 

meningkatkan interaksi antar keduanya 

c. Bagi siswa  

1) Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak 

membosankan  

2) Mempermudah siswa dalam mempelajari kaidah menulis dalam 

bahasa Arab 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab 2 ini berisi kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka 

merupakan penelitian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan oleh peneliti, sedangkan landasan teori merupakan teori-teori 

yang mendukung penelitian peneliti.

2.1 Kajian Pustaka 

 Penelitian mengenai media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

sudah banyak dilakukan sebelumnya, termasuk pembelajaran menulis maupun 

media pembelajaran berbentuk buku. Setelah melakukan kajian pustaka, ada 

beberapa penelitian yang terkait dengan tema yang akan peneliti teliti yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Hikmawati (2013), M. Mursyid (2013), Eka 

Lutfiyatun (2015), dan Ibadi Rohman (2015). 

Penelitian Hikmawati (2013) yang berjudul “Pengembangan Media ARCERY 

(Arabic Diary) Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Bahasa Arab Siswa 

Kelas VIII MTs Negeri Brangsong Kendal menunjukkan hasil yang baik. 1) 

seluruh guru dan siswa menyampaikan keterbutuhan mereka terhadap media 

untuk meningkatkan kemampuan menulis bahasa Arab, 2) prototipe media: (a) 

untuk sampul media menggunakan warna cerah, kertas yang digunakan hard

cover dengan ukuran A5 (Potrait), dan gambar. Sedangkan (b) untuk isi media 

mengguanak kertas HVS, di dalamnya ada gambar-gambar yang disesuaikan 

dengan tema, kosakata-kosakata baru yang sesuai dengan tema, di setiap tema 
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juga ada penulisan hari, tanggal, dan jam, pertanyaan-pertanyaan sederhana, dan 

di dalamnya ada pula ruang kosong untuk siswa merangkai jawaban mereka 

menjadi sebuah paragraf sederhana. (c) media dibuat dengan menyesuaikan 

Standar Kompetensi (SK) maupun Kompetensi Dasar (KD). Dan 3) penilaian rata-

rata yang diberikan untuk keseluruhan Arcery adalah 88,2 dan termasuk dalam 

kategori sangat baik.

Relevansi penelitian Hikmawati dengan peneliti adalah upaya dalam 

meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab, hanya saja penelitian 

Hikmawati menggunakan media ARCERY (Arabic Diary) sedangkan peneliti 

menggunakan media berupa booklet 3D berbahaan flanel. Perbedaan lain yaitu 

subjek  yang digunakan, jika Hikmawati menggunakan subjek siswa kelas VIII 

maka peneliti menggunakan subjek kelas V. 

Penelitian Mursyid (2013) dengan judul Arabic Storybook Series : Media 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas IV MI Miftakhul Hidayah 

Visualisasi Tiga Dimensi menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan produk ( 

arabic storiybook ) jauh lebih tinggi darp produk lama ( buku pelajaran ). Rata-

rata efektivitas produk baru 77%. Kecepatan peningkatan keterampilan membaca 

siswa terhadap pelajaran dengan produk lama 41% dan produk baru 76%. 

Kretivitas siswa yang diajar dengan produk lama 34% dan produk baru 76%. 

Hasil belajar siswa yang diajar dengan produk lama 36% dan produk baru 76%. 

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa penggunan produk baru dapat 

meningkatkan keterampilan membaca terhadap pelajaran dari 41% menjadi 76%, 
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kreativitas siswa dari 34% menjadi 76% dan hasil belajar dari 36% menjadi 78%. 

Kesimpulannya produk baru lebih efektif dari produk lama.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Mursyid dengan penelitian peneliti 

terletak pada media yang dikembangkan, yaitu sama-sama megembangkan media 

pembelajaran dalam bentuk buku. Sedangkan perbedaannya yaitu pada 

keterampilan yang digunakan, jika Mursyid mengembangkan media untuk 

keterampilan membaca, maka peneliti mengembnagkan media untuk keterampilan 

menulis. Subjek yang digunakan juga berbeda, jika Mursyid menggunakan kelas 

IV maka peneliti menggunakan kelas V.  

Lutfiyatun (2015) melakukan penelitian dalam pembelajaran menulis dengan 

judul “ Pengembangan Media Game Edukasi Berbasis Adobe Flash CS5 Pada 

Keterampilan Menulis Bahasa Arab Untuk Siswa Kelas VIII MTs”. Hasil dari 

penelitian Lutfiyatun menunjukkan bahwa peningkatan kecepatan pemahaman 

siswa meningkat dari 52,88% menjadi 74,04%, kreativitas siswa juga meningkat 

dari 49,04% menjadi 77,88%, hasil belajar siswa yang tadinya 51,92% meningkat 

menjadi 74,04%, sehingga rata-rata yang diperoleh yaitu meningkat dari 51,28% 

menjadi 75,32%. Peningkatan yang  terjadi diambil dari 26 responden/siswa 

dengan penggunaan media lama ke media baru.  

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyatun (2015) dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama berupaya mengembangkan media 

untuk keterampilan menulis bahasa Arab. Perbedaannya ialah penelitian 

Lutfiyatun (2015) mengembangkan media berupa game edukatif dengan 

menggunakan adobe flash CS5, sedangkan peneliti mengembangkan media 
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berupa booklet 3D berbahan flanel. Perbedaan lain ialah objek yang akan dituju,

jika penelitian Lutfiyatun dilakukan pada siswa kelas VIII MTs, maka peneliti 

melakukan penelitian pada kelas V MI.  

Penelitian Rohman ( 2015 ) dengan judul Arabic Puzzle Book : Pengembangan 

Media Interaktif Untuk Keterampilan Membaca Bagi Siswa Kelas IV MI Di Kota 

Semarangmenunjukkan bahwa dari hasil uji coba terhadap 39 siswa efektifitas 

produk baru jauh lebih tinggi dari produk lama. Rata-rata efektivitas produk lama 

hanya 44,01% sedangkan efektivitas produk baru mencapai 84,40%.  

Kecepatan pemahaman siswa dengan produk lama  41,02% meningkat  

menjadi 83,33% dengan menggunakan produk baru. Kreativitas siswa juga 

meningkat dari 46,79% dengan menggunakan produk lama menjadi 81,41% 

dengan menggunakan produk baru. Hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

dari 44,23% dengan produk lama menjadi 88,46% dengan produk baru. Rata-rata 

yang dihasilkan dari penggunaan produk lama yang tadinya 44,01% meningkat 

menjadi 84,40% dengan menggunakan produk baru. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Rohman dengan penelitian peneliti 

adalah keduanya sama-sama melakukan pengembangan media pembelajaran 

dalam bentuk buku dengan bahasa yang berbeda. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada keterampilan yang digunakan, Rohman melakukan pengembangan 

media untuk keterampilan membaca, sedangkan peneliti melakukan 

pengembangan media untuk keterampilan menulis. Perbedaan lain terletak pada 

subjek yang digunakan, jika Rohman menggunakan subjek kelas IV maka peneliti 

menggunakan subjek kelas V.  
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Berasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

sedang dikembangkan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian-penelitian tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam melihat relevansi 

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

disajikan tabel persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang sedang dikembangkan oleh peneliti.  

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

No Nama Peneliti Persamaan Perbedaan

1. Hikmawati (2013) Pengembangan media untuk 

pembelajaran keterampilan 

menulis bahasa Arab

Desain research and 
development

Subjek penelitian 

Hikmawati kelas VIII 

sedangkan peneliti 

menggunakan subjek 

penelitian kelas V 

2. M. Mursyid (2013) Pengembangan media 

pembeljaran bahasa Arab 

dalam bentuk buku 

Desain research and 
development

Subjek penelitian Mursyid 

kelas Ivdengan media 

yang  dikembangkan untuk 

keterampilan berbicara 

sedangkan peneliti 

menggunakan subjek kelas 

V dan media yang 

dikembangkan untuk 

keterampilan menulis

3. Eka Lutfiyatun (2015) Pengembangan media 

pembelajaran untuk 

keterampilan menulis 

bahasa Arab 

Desain Research and 
Development

Subjek penelitian Eka 

kelas VIII dan meedia 

berupa game edukasi 

berbasis adobe flash CS5 
sedangkan subjek yang 

digunakan oleh peneliti 

yaitu kelas V dan media 

berupa booklet 3D 

berbahan flanel

4. Ibadi Rohman (2015) Pengembangan media 

pembelajaran bahasa Arab 

dalam bentuk buku

Desain research and 
development

Subjek penelitian Ibadi 

kelas IV dan keterampilan 

yang digunakan membaca 

sedangkan peneliti 

menggunakan subjek kelas 

V dan keterampilan yang 

digunakan menulis
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Dari paparan diatas, dapat di simpulkan bahwa penelitian yang dilakukan 

oleh peneiti belum pernah ada dan belum pernah di lakukan sebelumnya. 

Penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yaitu mengkaji mengenai media 

pembelajaran yang berupa booklet berbahan flanel dengan fokus penelitian pada 

keterampilan menulis dengan subjek kelas V. 

2.2  Landasan Teori  

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang (1) Bahasa Arab, 

(2) keterampilan menulis, (3) media pembelajaran, dan (4) booklet 3D berbahan 

flanel 

2.2.1 Bahasa Arab  

Bahasa Arab atau bahasa dhad merupakan bahasa yang terbanyak 

materinya, unggul dalam menciptakan keindahan dan gaya pada suatu ungkapan, 

dipenuhi kata-kata atau kalimat-kalimat yang sesuai dengan sub-subnya, kuat 

strukturnya serta paling nyata penjelasannya. Khalifah kedua Umar ibnu Khatab 

RA mengatakan “belajarlah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab memperkuat 

akal dan menambah budi pekerti”. Bahasa Arab sebagai bahasa yang mulia 

merupakan bahasa wahyu diturunkan sebagai pengingat kepada kebijaksanaan dan 

mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada pencerahan (Al-Waili 2004:5). 

Zaenuddin (2005:5) mengungkapkan bahwa bahasa Arab merupakan 

bahasa Al-quran yang diwahyukan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat islam. 

Sebagai simbol ekspresi linguistik ajaran Islam bahasa Arab pada awalnya 
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tersosialisasi dalam bentuk peribadatan verbalistik. Seiring berkembangnya 

waktu, metode dan pola pandang di atas mulai mengalami pergeseran dan 

perkembangan kearah yang lebih bermakna. 

Sedangkan menurut Al-Faruqi (dalam Irawati 2013:2) bahasa Arab 

merupakan bahasa dari rumpun bahasa Semit. Bahasa Arab berasal dari bahasa 

Akkad. Bahasa Akkad menjadi bahasa percakapan yang dipakai luas, hingga 

tahun 1200 SM ketika bahasa Aram mulai menggantikan bahasa Akkad. Bahasa 

Arab kemudian menggantikan bahasa Aram di seluruh kawasan Asia Barat. 

Seiring dengan meluasnya penyebaran Islam, bahasa Arab pun mulai dikenal luas

oleh pemeluk Islam di seluruh dunia. 

Bahasa Arab memiliki ciri-ciri khusus yang tidak terdapat pada bahasa-

bahasa lainnya. Karakteristik ini menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa yang 

fleksibel dan mempunyai elastisitas yang tinggi. Berikut adalah beberapa 

karakteristik bahasa Arab. (1) Memiliki gaya bahasa yang beragam, (2) dapat 

diekspresikan secara lisan dan tulisan, (2) memiliki sistem dan aturan yang 

spesifik, (4) memilki sifat arbiter, (5) selalu berkembang secara produktif dan 

kreatif, (6) memiliki sistem bunyi yang khas, (7) mempunyai sistem tulisan yang 

khas, (8) mempunyai struktur kata yang bisa berubah dan bereproduksi, (9) 

memiliki sistem i’rab, (10) sangat menekankan konformitas antar unsurnya, (11) 

kaya akan makna majasi, (12) terjadi perbedaan antara makna kamus dengan 

makna yang dikehendaki dalam konteks kalimat tertentu (Nuha 2012:42). 

Berdasarkan definisi para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

bahasa Arab merupakan bahasa komunikasi orang Arab yang telah berkembang 
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menjadi bahasa orang muslim dan bersumber dari Allah yang dibakukan dengan 

adanya Al-Quran. Bahasa Arab memiliki banyak kelebihan dari bahasa lainnya 

baik dari segi gaya bahasa, sistem atau aturan, bentuk tulisan dan lain sebagainya. 

 

2.2.2 Keterampilan Menulis 

Pada bagian keterampilan menulis peneliti akan membahas mengenai (1) 

hakikat keterampilan menulis, (2) tujuan dan manfaat keterampilan menulis, (3) 

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

keterampilan menulis, dan (6) pembelajaran menulis bahasa Arab di MI kelas V. 

2.2.2.1 Hakikat Keterampilan Menulis  

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif.

Dalam kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan grafelogi, 

struktur bahasa, dan kosa kata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara 

otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur 

(Tarigan 2008 : 3-4). 

Muradi (2015:62-63) menyatakan bahwa kitabah (menulis) adalah 

keterampilan berbahasa untuk mengungkapkan ide atau pemikiran secara tertulis. 

Kitabah berfungsi sebagai media komunikasi tulisan antara penulis dan pembaca

meski terpisah oleh waktu dan tempat. 
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Sedangkan menurut Effendy (2012 : 181) keterampilan menulis seperti halnya 

keterampilan membaca adalaha keterampilan komunikatif dalam bahasa tulis, dan 

dari sisi adalah keterampilan produktif seperti halnya keterampilan berbicara. 

Kemahiran menulis mempunyai dua aspek : pertama, kemahiran membentuk 

huruf dan menguasai ejaan, kedua kemahiran melahirkan fikiran dan perasaan 

dengan tulisan. Inti dari kemahiran menulis dalam pengajaran bahasa terletak pada 

aspek kedua. 

Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam 

kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan grafolegi, struktur 

bahasa, dan kosa kata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara 

otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur.  

إن مهارة الكتابة مبعىن التعًنب التحريري �للغة العربية تقوم على توفراملعلومات األساسية،منها:االستيعاب على 

املفردات مع تنوع صيغهابوصفها موادا لتكوين اجلمل العربية. وكذلك االستيعاب على تنوع املركبا.لعربية اليت ,ا 

واالستيعابعلى أساليب اللغة العربية اليت ىي طريقة كالمية يسلكها  .تتألف اجلمل بصورة تؤدي إىل املعىن املقصود

 الكاتب للتعبًنعن مقاصده

"Kemahiran menulis itu sejatinya adalah pengungkapan secara tertulis 

dengan bahasa Arab yang mencakup berbagai informasi pokok, diantaranya 

adalah penguasaan kosakata dengan berbagai bentuknya dengan 

mendeskripsikannya sebagai muatan-muatan yang digunakan untuk membentuk 

kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Selain itu, kemahiran menulis juga mencakup 

penguasaan berbagai macam tarkib atau frase sebagai bagian dari kalimat yang 

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

(Sa’id 2011:1)

Menulis bukan hanya menyusun satu kalimat atau beberapa kalimat yang tidak 

berhubungan, melainkan juga menghasilkan rangkaian kalimat yang berhubungan 

satu dengan yang lain dan mempunyai gaya tertentu. Menulis bukan sesuatu yang 

diperoleh secara spontan, tetapi memerlukan usaha dengan sadar “menuliskan” 

kalimat serta mempertimbangkan secara mengkomunikasikannya (Cahyani 

2012:61).  

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa menulis berarti 

menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan melalui sebuah tulisan. Alat yang 

digunakan berupa bahasa yang terdiri dari kata, frasa, kalimat serta paragraf. 

Kata-kata yang digunakan dalam bahasa tulisan harus disusun secara teratur 

supaya orang yang membacanya dapat menangkap maksud yang terkandung 

dalam tulisan tersebut.  

2.2.2.2 Tujuan dan manfaat keterampilan menulis 

Secara umum pengajaran menulis bertujuan agar siswa dapat 

berkomunikasi secara tertulis dalam bahasa Arab, terutama untuk kebutuhan yang 

nyata dalam kehidupan (Effendy 2012:181).  

Zulhannan (2014:105-106) menyatakan adapun tujuan menulis secara 

umum adalah: 

a. Supaya teliti memilih kata-kata dan susunan kalimat yang indah. 
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b. Supaya bagus susunan kalimatnya dan halus perasaannya sehingga tampak 

nilai estetis dalam susunan kata-katanya. 

c. Membiasakan peserta didik supaya sanggup membentuk pendapat-

pendapat yang betul dan pola pikir yang benar.  

Tujuan umum ini dispesifikan lagi oleh HD.Hidayat bahwa: Tujuan utama dalam 

mengajarkan menulis adalah peguasaan keterampilan pemahaman.  

 Sedangkan menurut Muradi (2015:84) adapun tujuan sederhana 

pembelajaran kitabah adalah sebagai berikut : 

1. Siswa mampu menulis dengan baik sesuai dengan tanda baca, struktur 

kalimat (tata bahasa), aspek morfologi dan sintaksis ( nahwu dan sharf ).

2. Siswa mampu mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan syair dalam 

bentuk tulisan dengan makna yang sempurna lagi indah . 

3. Siswa terbiasa berfikir runtut, sistematis, jelas, benar, dan mampu 

diungkapkan dalam bentuk tulisan.  

Abidin (2013:187) mengungkapkan bahwa secara esensial minimalnya ada 

tiga tujuan utama pembelajaran menulis (maharah kitabah) yang dilaksanakan 

para guru di sekolah, yaitu: 

1. Menumbuhkan kecintaan menulis pada diri siswa,  

2. Mengembangkan kemampuan siswa dalam menulis, 

3. Membina jiwa kreativitas siswa dalam menulis.  

Dari pendapat beberapa ahli mengenai tujuan dan manfaat menulis maka dapat 

disimpulkan bahwa menulis dapat menumbuhkan rasa kreatifitas dalam 
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mengungkapkan ide serta pemikiran dalam bentuk tulisan, serta bisa 

mengembangkan kemampuan dalam menggunakan bahasa dalam bentuk tulisan. 

2.2.2.3 Tahap-tahap latihan menulis  

Latihan menulis pada prinsipnya dilakukan setelah latihan menyimak, 

berbicara dan membaca. Akan tetapi tidak berarti bahwa latihan menulisdilakukan 

setelah siswa menguasai tiga keterampilan tersebut. Latihan menulis bisa 

dilakukan pada saat yang sama dengan kompetensi yang lain dengan 

memperhatikan tahap-tahap latihan sesuai dengan kemampuan siswa.  

Menurut Effendy (2012:183-187) tahap-tahap latihan menulis adalah : 

1. Latihan kebahasaan 

Latihan kebahasaan banyak macam ragamnya, antara lain latihan 

rekombinasi dan transformasi. Rekombinasi adalah latihan menggabungkan 

kalimat-kalimat yang mulanya berdiri sendiri menjadi satu kalimat 

panjang.sedangkan transformasi adalah latihan mengubah bentuk kalimat, dari 

kalimat positif menjadi kalimat negatif, kalimat berita menjadi kalimat tanya 

dan sebagainya. 

2. Mencontoh  

Sungguhpun mencontoh ini memang aktivitas yang mekanis, tidak berarti 

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

menulis dengan tepat sesuai dengan contoh. Keterampilan ini pada suatu saat 

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

berlatih menggunakan bahasa Arab yang benar. 
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3. Reproduksi 

Reproduksi adalah menulis berdasarkan apa yang telah dipelajari secara 

lisan. Dalam tahap kedua ini siswa sudah mulai dilatih menulis tanpa ada 

model. Model lisan tetap ada dan harus model yang benar-benar baik. 

4. Imlak  

Imlak banyak sekali faedahnya asal saja bahan yang diimlakkan dipilih 

dengan cermat.imlak di samping melatih penulisan ejaan juga melatih 

penggunan ‘ gerbang-telinga’ untuk membedakan makharij al-huruf.  Bahkan 

pemahaman juga dilatih sekaligus. 

Ada dua macam imlak. Pertama, imlak yang dipersiapkan sebelumnya (  

seen/ma’hudah ). Siswa diberitahu sebelumnya materi/teks yang akan 

diimlakkan.kedua,imlak yang tidak dipersiapkan sebelumnya (  unseen/ghairu 

ma’hudah ). Siswa tidak diberitahu sebelumnya materi/teks yang akan 

diimlakkan.  

5. Mengarang terpimpin 

Pada tahap 4 diatas, kalimat-kalimat yang dilatihkan masih merupakan 

kalimat-kalimat lepas. Pada tahap 5 ini, siswa mulai dikenalkan dengan 

penulisan alinea, walaupun sifatnya masih terpimin. 

6. Mengisi formulir, bagan, dan sejenisnya 

7. Mengarang bebasTahap ini merupakan tahap yang melatih siswa 

mengutarakan isi hatinya dengan memilih pola kata-kata dan kalimat 

secara bebas. 
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Keraf (dalam Muradi 2015:64) menyebutkan bahwa ada dua langkah yang 

ditempuh untuk mencapai penulisan yang efektif. Dua langkah tersebut adalah:  

1. Pengarang harus mempunyai suatu objek yang ingin dibicarakan bila ia 

sudah menemukan objek itu, maka ia harus memikirkan dan 

merenungkan gagasan atau idenya secara jelas, kemudian 

mengembangkan gagasan-gagasan utamanya secara segar, jelas dan 

terperinci. 

2. Pengarang harus menuangkannya dalam bentuk-bentuk kalimat, yaitu 

dalam bentuk kalimat yang baik sehingga mereka yang membacanya 

sanggup mengadakan penghayatan kembali sejelas dan sesegar sebagai 

pada waktu gagasan-gagasan itu perama kali muncul dalam pikiran 

pengarang.  

Sedangkan Zulhannan (2014:106-107) menyebutkan bahwa teknik 

pembelajaran keterampilan menulis terbimbing dapat dilakukan melalui langkah-

langkah berikut: 

a. Pendidik menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara menjawab 

(mengerjakan) menulis terbimbing yang jelas, tanpa menimbulkan salah 

paham atau keraguan. Sebaiknya diberikan contoh cara mengerjakannya. 

b. Peserta didik mengerjakan tulisan tersebut di dalam kelas atau jika waktu 

tidak memungkinkan boleh dikerjakan di rumah masing-masing (PR). 

c. Pekerjaan peserta didik diperiksa (dikoreksi) dengan salah satu cara yang 

sesuai (diperiksa langsung oleh peserta didik di dalam kelas atau diperiksa 

oleh pendidik di luar kelas bila jumlah peserta didik besar). 



29 

 

d. Pendidik memiliki catatan tambahan terhadap kesalahan peserta didik 

yang telah mereka perbuat. 

e. Setelah diperiksa, setiap peserta didik menulis kembali jawaban karangan 

seluruhnya, tanpa ada kesalahan sesuai petunjuk serta bimbingan pendidik. 

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam 

latihan keterampilan menulis dimulai dari hal-hal yang dasar seperti menyusun 

kata menjadi kalimat, menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf, sampai dengan 

mengarang sebuah paragraf dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah 

dipahami atau apa yang telah siswa dapat dari hasil belajar. 

2.2.2.4 Tes keterampilan menulis 

Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk 

memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang 

seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat (Daryanto 

2005:35).Sedangkan menurut Sudjana (2010:35) tes pada umumnya digunakan 

untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif 

berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan 

dan pengajaran. 

Menurut Arikunto (2011:57-58) sebuah tes yang dapat dikatakan baik 

sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki: validitas, 

reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, ekonomis. 

Kompetensi menulis (kitabah) secara umum dapat dikelompokkan 

menjadi dua,yaitu menulis terbimbing (muwajjah) dan menulis bebas (hurr).
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Menulis terbimbing merupakan kompetensi menulis dengan menggunakan 

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

kosakata atau kalimat pemandu. Adapun menulis bebas merupakan kompetensi 

menulis tanpa panduan atau stimulus, sehingga penulis bebas berkreasi dalam 

mengembangkan tulisannya (Ainin dkk 2012:136). 

Tes keterampilan menulis bahasa Arab secara terbimbing misalnya : (1) 

membuat kalimat dengan kosa kata yang tersedia, (2) membuat pertanyaan dari 

jawaban yang tersedian, (3) menghubungkan dua kalimat atau lebih, (4) 

menjodohkan dua kalimat, (5) menulis kalimat berdasarkan gambar, (6) 

mengurutkan beberapa kalimat menjadi paragraf, (7) menceritakan gambar berseri 

dalam karangan sederhana, (8) menceritakan gambar berseri dalam karangan yang 

relatif kompleks dan (9) mengembangkan pokok-pokok pikiran yang telah 

tersedia di dalam suatu karangan. Sedangkan tes keterampilan menulis secara 

bebas dapat dilakukan dengan berbagai cara (1) siswa diminta mendeskripsikan 

gambar berseri ke dalam karangan yang lebih kompleks, (2) siswa diminta 

menuliskan suatu karangan yang telah ditentukan topiknya, (3) siswa diminta 

menulis karangan dari beberapa topik yang telah disediakan, (4) siswa diminta 

menuliskan hasil wawancara mengenai isu-isu aktual, (5) siswa diminta menulis 

karya ilmiah (Asrori 2012:108). 

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, jenis tes yang akan 

digunakan ialah menulis terbimbing, dimana tes yang akan diberikan kepada 

siswa berupa menyalin tulisan, membuat kalimat menggunakan kosakata yang 

disediakan serta manjawab pertanyaan yang sudah tersedia pada lembar soal.   
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2.2.2.5 Kriteria penilaian keterampilan menulis

Nurgiyantoro (2011:437-440) mengemukakan bahwa tes kemampuan 

menulis yang paling sering diberikan kepada peserta didik adalah dengan 

menyediakan tema atau sejumlah tema. 

Pemberian tugas mengarang harus memaksa peserta didik mencari sumber 

bahan, data, rujukan, atau hal-hal lain yang terkait baik yang dapat diperoleh lewat 

buku, majalah,/jurnal, kamus, internet, kantor tertentu (misalnya data-data 

tertentu), narasumber, atau bahkan pengamatan langsung di lapangan. Jadi, apa 

yang dituliskan tidak hanya berdasarkan apa yang terlintas di angan saja, 

melainkan sesuatu yang secara empirik dapat dijumpai sehingga kebenarannya 

teruji. Dengan cara ini peserta didik mau tidak mau berlatih aktif-kreatif, dan itu 

merupakan bekal yang amat baik untuk berbagai kehidupan kelak.  

Mary Finoechiaro (dalam Effendy 2012:193) mengusulkan penilaian 

tulisan pembelajaran berdasarkan empat kolom, yang masing-masing diisi dengan 

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

2.2Tabel penilaian tulisan siswa menurut Mary Finoechiaro

قواعد مفردات ترقيم هجاء

Tabel selanjutnya yaitu tabel penilaian yang digunakan oleh peneliti dalam 

menentukan nilai dari pretest dan postest yang dilakukan oleh siswa. 
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Tabel 2.3 Tabel penilaian keterampilan menulis

No
Aspek

Penilaian
Deskriptor Skor

1 هجاء

a. Ejaan sangat benar, jelas dan mudahdibaca 10

b. Ejaan benar, jelas dan mudah dibaca 9

c. Ejaan cukup benar, jelas dan mudah 

dibaca
5-8

d. Ejaan kurang benar, jelas dan mudah 

dibaca
1-4

2

ترقيم
a. Tanda baca sangat lengkap dengan kalimat 10

b. Tanda baca lengkap dengan kalimat 9

c. Tanda baca cukup lengkap dengan kalimat 5-8

d. Tanda baca kurang lengkap dengan 

kalimat
1-4

3 مفردات

a. Pemilihan mufrādat sangat tepat dan 

sesuai dengan tema
10

b. Pemilihan mufrādat tepat dan sesuai 

dengan tema
9

c. Pemilihan mufrādat cukup tepat dan sesuai 

dengan tema
5-8

d. Pemilihan mufrādat kurang tepat dan 

sesuai dengan tema
1-4

4 قواعد

a. Penulisan/penerjemahan kalimat sangat 

sesuai dengan kaidah
10

b. Penulisan/penerjemahan kalimat sesuai 

dengan kaidah
9

c. Penulisan/penerjemahan kalimat cukup 

sesuai dengan kaidah
5-8

d. Penulisan/penerjemahan kalimat 

kurangsesuai dengan kaidah
1-4

Berdasarkan pemaparan diatas, penilaian pembelajaran menulis 

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

kebahasaan dan segi gagasan dan isi.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pedoman penilaian berdasarkan teori dari Mary Finoechiaro karena dalam 

memberikan penilaian nantinya akan melihat dari segi ejaan, tanda baca, kosakata 

yang digunakan serta kesesuaian dengan kaidah penulisan atau tidak.
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2.2.2.6 Pembelajaran menulis bahasa Arab di kelas V MI 

Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang wajib dipelajari pada jenjang 

MI. Pembelajaran menulis sendiri merupakan pembelajaran yang penting karena 

merangsang siswa untuk berfikir aktif dan kreatif.  Seperti halnya pembelajaran 

menulis bahasa Arab di sekolah khususnya tingkat MI kelas V yang dalam 

prosesnya siswa bisa menuliskan kata, ungkapan dan teks fungsional pendek 

sederhana mengenai materi bahasa Arab. Lebih jelasnya akan digambarkan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 2.4 KI,KD dan Indikator pembelajaran menulis bahasa Arab kelas V 

semester ganjil 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator 

Memahami pengetahuan 

faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan 

menanya berdasarkan 

rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya,

dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah 

dan di sekolah.

Mengidentifiasi bunyi 

dan makna dari ujaran 

kata, frase dan kalimat 

sederhana sesuai dengan 

unsur kebahasaan terkait 

topik  فِْي ُغْرفَِة اْلُجلُْوِس,
فِْي ُغْرفَِة اْلُمذَاَكَرِة, فِْي  

 baik secaraاْلَحِدْيقَِة, اَْألَْلَوانُ 

lisan maupun tertulis

1. Menyalin kalimat sederhana 

dengan baik dan benar 

2. Menyusun kata acak 

menjadi sebuah kalimat 

sederhana

3. Mencari pasangan yang

tepat dari pertanyaan yang ada

4. Membuat kalimat 

menggunakan kosakata yang 

berkaitan dengan tema

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kompetensi dasar yang harus 

dicapai oleh siswa yaitu siswa mampu mampu mengidentifikasi makna dari suatu 

kata, frase maupun kalimat sederhana yang berkaitan dengan tema secara tertulis. 

Sedangkan indikator yang harus dicapai ialah siswa mampu menyalin kalimat 

sederhana dengan baik dan benar, menyusun kata acak menjadi sebuah kalimat 

yang benar, mencari pasangan yang tepat dari pertanyaan yang ada, serta mampu 

membuat kalimat sederhana dari kosakata yang ada. Dari indikator tersebut 
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diharapkan bisa melatih serta meningkatkan keterampilan siswa dalam 

pembelajaran menulis bahasa Arab.  

2.2.3 Media Pembelajaran 

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

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

(4) pemilihan media pembelajaran. 

2.2.3.1 Pengertian Media Pembelajaran

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

“tengah”, “ perantara” atau “pengantar”.  Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara (وسائل) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan 

(Arsyad 2013:3).  

Daryanto (2013:4) mengatakan 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 sebagai pembawa pesan dari 

komunikator menuju komunikan.  

Yusuf (2008:36) mengungkapkan pengertian media pembelajaran adalah:

كل ما يستخدمه املعلم من أجهزة وأدوات ومواد وغريها، داخل حجرة الدراسية "
أو خارجها، لنقل خربات تعليمية حمددة إىل املعلم بسهولة ويسر ووضوح، مع االقتصاد يف 

 "الوقت واجلهد املبذول
“Setiap peralatan dan material lain yang digunakan oleh guru, di

dalam atau di luar sekolah untuk mentransfer pengalaman belajar

dengan mudah dan jelas, ekonomis, hemat waktu dan usaha”.
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Sedangkan Sadiman, dkk (2014:7) mengartikan bahwa media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penerima sehingga dapat meransang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta 

perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi.  

Dari pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli diatas, akan dapat 

diambil kesimpulan bahwa media adalah segala bentuk macam sarana, alat 

maupun teknologi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim 

kepada penerima pesan serta bisa memperlancar proses pembelajaran. Dalam kata 

lain, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

membantu guru dalam menyampaikan pesan dalam pembelajaran untuk 

mempermudah siswa dalam memahami materi, yang nantinya bisa merangsang 

pikiran, perasaan serta perhatian siswa sehingga tujuan dari proses pembelajaran 

bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

2.2.3.2 Manfaat Media Pembelajaran  

Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam 

pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar 

yang dicapainya (Sudjana dan Rivai, 2013 :2). 

Daryanto (2013:5-6) menyatakan bahwa media mempunyai kegunaan, antara lain: 

1. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. 

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

3. Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan 

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

visual, auditori dan kinestetiknya.  

5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

6. Proses pembelajaran mengandung lima komponen komunikasi, guru 

(komunikator), bahan pembelajarn, media pembelajaran, siswa 

(komunikan), dan tujuan pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan 

pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, miat, pikiran, dan 

perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar.  

Menurut Sudjana dan Rivai (2013: 2-3) ada beberap alasan, mengapa media 

pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa. Alasan pertama berkenaan 

dengan manfaat media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain: (1) 

pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar, (2) bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat 

lebih dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik, (3) metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-

mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa 

tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk 

setiap jam pelajaran, (4) siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab 

tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemontrasikan dan lain-lain. 
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Alasan kedua mengapa penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi 

proses dan hasil pengajaran adalah berkenaan dengan taraf berfikir siswa. Taraf 

berfikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berfikir konkret 

menuju ke berfikir abstrak, dimulai dari berfikir sederhana menuju ke berfikir 

kompleks.  

Menurut Asyhar (2012: 42-43) Penggunaan media dalam pembelajaran tidak

hanya berperan sebagai alat bantu akan tetapi juga merupakan strategi

pembelajaran. Media memiliki beberapa fungsi dalam pembelajaran, yaitu:

a. Sebagai sumber belajar, yaitu sebagai penyalur, penyampai, 

penghubung pesan/pengetahuan dari pebelajar kepada pembelajar.

b. Fungsi semantik, yakni fungsi media dalam memperjelas arti dari suatu 

kata, istilah, tanda atau simbol.

c. Fungsi fiksatif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan kemampuan media 

untuk menangkap, menyimpan, menampilkan kembali suatu objek atau 

kejadian sehingga dapat digunakan kembali sesuai keperluan. 

d. Fungsi manipulatif, yakni fungsi yang berkaitan dengan kemampuan 

media untuk menampilkan kembali suatu objek atau peristiwa/kejadian

dengan berbagai macam cara, teknik dan bentuk.

e. Fungsi distributif, maksudnya dalam sekali penampilan suatu objek

atau kejadian dapat menjangkau pengamat yang sangat besar dalam

kawasan tang sangatluas.

f. Fungsi psikomotorik adalah fungsi media dalam meningkatkan

keterampilan fisik peserta didik.
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g. Fungsi psikologis, yakni fungsi yang berkaitan dengan aspek psikologis 

yang mencakup fungsi atensi (menarik perhatian), fungsi afektif 

(menggugah perasaan/emosi), fungsi kognitif (mengembangkan 

kemampuan daya pikir), fungsi imajinatif dan fungsi motivasi 

(mendorong peserta didik membangkitkkan minat belajar). 

h. Fungsi sosio-kultural, yakni media pembelajaran dapat memberikan

rangsangan persepsi yang sama kepada peserta didik.

Selain itu Mujib dan Rahmawati (2011:68) mengemukakan manfaat media 

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

memperbesar perhatian siswa terhadap materi yang disajikan, b) media 

pembelajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman belajar siswa berdasarkan 

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

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

media pembelajaran dapat membantu perkembangan pikiran siswa secara teratur 

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

pembelajaran dapat menumbuhkan kemampuan siswa untuk berusaha 

mempelajari sendiri berdasarkan pengalaman dan kenyataan, f) media 

pembelajaran dapat mengurangi adanya verbalisme. 

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala bentuk baik berupa manisua, materi ataupun 

kejadian yang dapat membangun kondisi tertentu sebagai suatu perantara dalam 

proses belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu yang 

memiliki beberapa manfaat, seperti memperjelas penjelasan guru, mengatasi 
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kekurangan atau keterbatasan serta memberikan rangsangan kepada siswa supaya 

lebih aktif dalam pembelajaran didalam kelas sehingga penangkapan pemahaman 

siswa terhadap bisa sama rata dan lebih efektif serta efisien dalam waktu.   

2.2.3.3 Pengelompokkan Media Pembelajaran 

 Arsyad (2013:31) mengelompokkan media pembelajaran dalam empat 

kelompok berdasarkan perkembangan teknologi, antara lain: 

1. Media hasil teknologi cetak, yaitu cara untuk menghasilkan atau 

menyampaikan materi, seperti buku dan materi visual statis terutama 

melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. 

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

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan 

elektronik untuk menyajikan pesan-pesan udio dan visual.  

3. Media hasil teknologi berbasis komputer yaitu cara menghasikan atau 

menyampaikan materi dengn mengunakan sumber-sumber yang berbasis 

mikroprosesor. 

4. Media hasil teknologi gabungan yaitu cara untuk menghasilkan dan 

menyampaikan materi yang enggabungkan pemakaian beberapa bentuk 

media yang dikendalikan oleh komputer. 

Menurut Allen (dalam Daryanto 2013:18) terdapat sembilan kelompok media, 

yaitu: visual diam, film, televisi, obyek tiga dimensi, rekaman, pelajaran 

terprogram, demontrasi, buku teks cetak, dan sajian lisan. 
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Pendapat lain menurut Sudjana dan Rivai (2013:3-4) mengungkapkan bahwa 

ada beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses 

pengjaran. Pertama, media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, 

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

dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kedua, media 

tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat ( solid model ), model 

penampang, model susun, model kerja, mock up, diorama, dan lain-lain. Ketiga, 

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

Keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran.  

Asyhar (2012: 44-45) menjelaskan bahwa meskipun beragam jenis dan format 

media sudah dikembangkan dan digunakan dalam pembelajaran, namun pada

dasarnya semua media tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu 

media visual, media audio, media audio-visual dan multimedia.

1. Media visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan

indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. Dengan media ini, 

pengalaman belajar yang di alami peserta didik sangat tergantung pada

kemampuan penglihatannya. Beberapa media visual antara lain: (a) media 

cetak seperti buku, modul, jurnal, peta, gambar dan poster, (b) model dan 

prototype seperti globe bumi, dan (c) media realitas alam sekitar dan

sebagainya.

2. Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran pesertadidik. 

Pengalaman belajar yang akan di dapatkan adalah dengan mengandalkan
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indera kemampuan pendengaran. Oleh karen aitu, media audio hanya

mampu memanipulasi kemampuan suara semata (Munadi 2008). Pesan

dan informasi yang di terimanya adalah berupa pesan verbal seperti bahasa

lisan, kata-kata dan lain-lain.

3. Media audio-visual, adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan

pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan pengelihatan sekaligus

dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat

disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan non verbal 

yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Beberapa

contoh media audio-visual adalah, film, video, program TV dan lain-lain.

4. Multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan

peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan

pembelajaran. Pembelajaran multimedia melibatkan indera penglihatan

dan pendengaran melalui media teks, visual diam, visual gerak, dan audio 

serta media interaktif berbasis komputer dan teknologi komunikasi dan

informasi.

Dari beberapa paparan diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran bisa berupa media grafis dalam bentuk aplikasi maupun berupa 

media cetak seperti penggunaan buku teks cetak atau bisa juga berupa media 

dalam bentulk lisan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, media yang 

akan dihasilkan yaitu berupa media cetak berupa booklet 3D dengan bahan flanel 

yang akan dikemas dengan menarik dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  
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2.2.3.4. Pemilihan Media Pembelajaran 

 Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media 

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan 

perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataan dilapangan menunjukkan 

bahwa seorang guru memilih salah satu media dalam kegiatannya di kelas atas 

dasar pertimbangan antara lain : (a) ia merasa sudah akrab dengan media papan 

tulis atau proyektor transparansi, (b) ia merasa bahwa media yang dipilihnya dapat 

menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri, (c) media yang 

dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa, serta menuntunnya pada 

penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisasi (Arsyad 2013:67).  

 Menurut Sudjana dan Rivai (2013:4-5) menyebutkan bahwa dalam 

memilih media untuk kepentingan pembelajaran sebaiknya memperhatikan 

kriteria-kriteria sebagai berikut : 

1. Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran, artinya media pembelajaran 

dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. 

Tujuan-tujuan instruksional yang berisikan unsur pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis lebih memungkinkan digunakannya media pembelajaran. 

2. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep dan generalisasi sangat memerlukan 

bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. 

3. Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah 

diperoleh, setidak-tidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar.  
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4. Keterampilan guru dalam menggunakannya, apapun jenis media yang 

diperlukan syarat utama adalah guru dapat mengunakannya dalam proses 

pengajaran. Nilai dan manfaat yang diharapkan bukan pada medianya, 

tetapi dampak dari penggunaan oleh guru pada saat terjadinya interaksi 

belajar siswa dengan lingkungannya. Adanya OHP, proyektor film, 

komputer, dan alat-alat canggih lainnya tidak mempunyai arti apa-apa bila 

guru tidak dapat menggunakannya dalam pengajaran untuk mempertinggi 

kualitas pembelajaran. 

5. Tersedia waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat 

bermanfaat bagi siswa selama pembelajaran berlangsung. 

6. Sesuai dengan taraf berfikir siswa, memilih media untuk pendidikan dan 

pembelajaran harus sesuai dengan taraf berfikir siswa, sehingga makan 

yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. 

Menurut Sudiman (1996:30) adapun dalam memilih media, perlu diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: (1) Memahami karakteristik setiap media, (2) Sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai, (3) Sesuai dengan metode pengajaran yang 

digunakan, (4) Sesuai dengan materi yang dikomunikasikan, (5) Sesuai dengan 

keadaan siswa, (6) Sesuai situasi dan kondisi lingkungan, kemudahan 

memperoleh media, (7) Sesuai keterampilan guru dalam menggunakannya, (8) 

Ketersediaan waktu dalam menggunakannya, dan (9) Sesuai dengan taraf berfikir 

siswa. 

Berdasarkan uraian diatas mengenai pemilihan media pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa dalam memilih media pembelajaran haruslah disesuaikan 



44 

 

dengan kemampuan yang dilimiliki oleh guru dalam menggunakan atau 

memanfaatkan media yang akan digunakan sehingga manfaat darimedia tersebut 

benar-benar tercapai dengan baik. Selain itu dalam memilih media juga harus 

dilihat manfaat yang terkandung dalam media tersebut sehingga bisa membantu 

siswa dalam memahami materi. Media yang dipilih juga harus memperhatikan 

kemampuan siswa dalam menggunakan dan menangkap makna yang terkandung 

dari media sehingga siswa bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar. 

2.2.4. Booklet 3D Berbahan Flanel  

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai: (1) pengertian 

booklet, (2) booklet 3D berbahan flanel sebagai media pembelajaran. 

2.2.4.1. Pengertian Booklet  

 Booklet adalah sebuah buku kecil yang biasanya akan digunakan untuk 

mewakili sebuah perusahaan, dimana di dalam buku tersebut berisi rician produk 

atau layanan yang diberikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Didalam 

fungsinya booklet bisa diumpamakan sebagai sebuah utusan yang membawa 

pesan penting dari sebuah perusahaan, dimana penampilan dan desain booklet 

secara keseluruhan akan mewakili gambaran dari perusahaan tersebut. Sebuah 

booklet yang punya desain dan kualitas yang baik akan mampu menarik perhatian 

sejumlah besar klien yang merupakan sebuah faktor penting didalam 

perkembangan sebuah perusahaan 

(http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-booklet-dan-leaflet/ ).  
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 Sedangkan dalam kamus oxford new 8th edition disebutkan bahwa booklet 

is a small thin book with a paper cover that contains information about a 

particular subject. Dalam kamus Indonesia-Inggris karangan Putra disebutkan 

juga bahwa booklet memiliki arti buku petunjuk mengenai suatu hal (oxford new 

8th edition Indonesia-inggris).  

 Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa booklet memiliki arti sebuah 

buku yang digunakan sebagai perantara untuk menjelaskan suatu hal. Tidak jauh 

berbeda dari pengertian diatas, booklet yang akan dikembangkan oleh peneliti 

juga akan menjelaskan mengenai suatu hal atau menjadi perantara dalam 

menjelaskan sesuatu. Dalam hal ini yaitu perantara untuk menjelaskan sebuah 

materi tentang pembelajaran bahasa Arab, atau lebih dikenal dengan istilah media 

pembelajaran dalam bentuk booklet 3D berbahan flanel.  

2.2.4.2 Booklet 3D berbahan flanel sebagai media pembelajaran 

Booklet 3D berbahan flanel dapat dijadikan sebuah media pembelajaran 

yang menarik karena media ini belum pernah digunakan sebelumnya dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Media ini memiliki tampilan yang menarik mulai dari 

warna yang digunakan serta tampilan gambar yang nantinya lebih memiliki 

dimensi. Beberapa pakar menyatakan bahwa siswa menyukai hal-hal yang 

berkaitan dengan warna-warna yang cerah, tokoh karakter yang sederhana dan 

cerita yang seru.  

 Bentuk dari media booklet 3D berbahan flanel ini nantinya akan dikemas 

semenarik mungkin supaya siswa merasa tertarik untuk menggunakannya sebagai 
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media pembelajaran. Bentuk luar media nantinya akan disesuaikan 

dengankeinginan siswa dan pastinya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Media 

ini akan disusun sesuai dengan materi pelajaran bahasa Arab kelas V sesuai 

dengan pedoman kurikulum yang berlaku. 

Keberadaan media berupa booklet 3D berbahan flanel adalah untuk 

dinikmati dan dimanfaatkan oleh siswa MI pada umumnya. Bukan hanya itu, 

sebagaimana fungsi sebuah media, maka manfaat dari media inipun akan 

dirasakan setelah menggunakannya. Media booklet 3D berbahan flanel 

mempunyai manfaat sebagai sebuah media untuk pembelajaran keterampilan 

menulis bahasa Arab yang di desain semenarik mungkin. 

 Hal ini dimaksudkan dalam upaya untuk menarik perhatian siswa, yang 

kemudian menumbuhkan rasa penasaran untuk membuka dan kemudian nantinya 

siswa akan berlatih dengan menggunakan media tersebut. Manfaat yang utama 

dari media booklet 3D berbahan flanel adalah untuk mempermudah siswa dalam 

pembelajaran menulis bahasa Arab, sehingga dengan adanya media ini siswa akan 

senang berlatih. Berikut gambaran media booklet 3D berbahan flanel untuk 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab kelas V.  
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Gambar 2.1 Sampul depan media 

Pada sampul depan media, akan berwarna dasar orange, dengan 

bertuliskan judul booklet dengan warna hitam. Kemudian setelah tulisan judul 

terdapat gambar dengan bentuk bulat berwarna kuning. Kemudian bagian bawah 

sampul bertuliskan nama pengarang dengan tulisan berwarna hitam, dengan 

menggunakan huruf Arab.  

Judul Booklet

Gambar

Nama Pengarang
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Gambar 2.2 Halaman Kosakata 

Halaman pertama berisi mengenai latihan penguasaan kosakata. 

Dihalaman ini akan memiliki warna dasar merah dan berisi kosakata dalam bahasa 

Arab dengan berbagai bentuk. Kemudian nantinya akan dipasangkan sesuai 

dengan kosakata bahasa Indonesia yang tersedia dalam berbagai bentuk dan 

dengan warna yang berbagai macam juga. 

Kosakata 

dalam 

bahasa Arab

Kosakata 

dalam bahasa 

Indonesia 

Kosakata 

dalam bahasa 

Indonesia

Kosakata 

dalam bahasa 

Arab 
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Gambar 2.3 Puzzle 

Pada halaman ini akan berisi puzzle yang nantinya akan disusun secara 

acak, puzzle akan berisi kosakata dalam bahasa Arab, nantinya siswa akan 

menyusun puzzle tersebut menjadi susunan kalimat yang benar. Warna dasar akan 

berwarna merah, dan tulisan puzzle akan ditulis menggunakan tinta timbul 

berwarna hitam.  
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Gambar 2.4 Mencocokkan 

Pada gambar 2.4 merupakan gambaran dari halaman ketiga yang memiliki 

warna dasar hijau dan berisi enam kotak berwarna coklat yang bertuliskan 

pertanyaan dan jawaban dalam bahasa Arab yang di acak. Sehingga melatih siswa 

dalam mencocokkan kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban yang benar.  

Kalimat tanya dalam 

bahasa Arab 

Jawaban dalam 

bahasa Arab
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Gambar 2.5 Mencari Jenis Kata 

Pada halaman ini akan berisi beberapa kata dalam bahasa Arab, nantinya 

siswa akan diperintahkan untuk menentukkan jenis kata apa.  

Isim isarohisimSifat
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BAB 5 

PENUTUP

5.1  Simpulan  

 Berikut ini adalah simpulan dari penjabaran penelitian dan pengembengan 

(RnD) berjudul Pengembangan Media Booklet 3D Berbahan Flanel Untuk 

Pembelajaran Keterampilan Menulis Bahasa Arab Kelas V MI, simpulan tersebut 

meliputi: 

1. Hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media menunjukkan 

bahwa guru dan siswa menghendaki media berisi SK, KD, indikator, 

kosakata serta evaluasi/latihan yang berjumlah masing-masing 3-4 soal. 

2. Prototype media berupa booklet dengan empat tema yang masing-masing 

berukuran sedang (25 cm x 25 cm) dengan desain media menggunakan 

warna campuran dari primer dan sekunder.

3. Analisis ahli dan praktisi terhadap desain produk media booklet 3D 

berbahan flanel untuk keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas V MI 

dapat di tarik kesimpulan bahwa media ini sesuai dan baik dalam aspek isi 

dan materi media, aspek visual media, kelayakan bahasa, maupun 

kelayakan kontekstual. 

4. Hasil uji coba menyatakan bahwa hasil uji hipotesis diterima, dengan 

rincian hasil uji hipotesis pihak kanan dihasilkan dari nilai siswa 

mengerjakan soal tes menunjukkan t hitung 16,606 dan hasil penilaian 

siswa melalui observasi menunjukkan t hitung 23, 881. Semuanya jatuh di 
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daerah penerimaan Ha, sehingga Ha diterima. Adapun t tabel 1,708 jatuh 

pada penerimaan Ho, sehingga produk efektif untuk digunakan.٧.

5.2  Saran  

Berdasarkan penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan bebrapa saran sebagi berikut: 

1. Diharapkan ada pengembangan media yang serupa sehingga menambah 

pilihan media yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab yang 

menyenangkan dan efektif.  

2. Peneliti lain berkenan melanjutkan penelitian ini sampai pada tahap 

selanjutnya. Penelitian yang lebih lanjut akan menghasilkan saran dan 

perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas produk agar 

lebih sempurna dan menguji kelayakan media sebagai referensi baru yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. 

3. Guru bahasa Arab berkenan memanfaatkan mediabooklet 3D berbahan flanel 

sebagai salah satu media yang akan membantu proses belajar mengajar dan 

sebagai rujukan dalam menciptakan suasana belajar yang lebih kreatif, 

inovatif, dan menyenangkan. 



 
 

193 

DAFTRAR PUSTAKA 

A. Buku  

Abidin, Yunus. 2013. Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter. 

Bandung: PT. Refika Aditama. 

Ainin, Moh. 2010. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Malang: Hilal Pustaka. 

Ainin, Moh, M, Thohir dan Imam Asrori. 2012. Evaluasi Pembelajaran Bahasa 
Arab. Malang: Misykat.  

Alwaily, Saad Abdul Karim. 2004. Thoroiqu Tadrisi Al-Adabi Wa Al-Balaghati 

Wa At-Ta’biri Baina At-Tandziri Wa At-Tathbiq. Oman: Dar Al-Syuru’. 

Arsyad, Azhar. 2004. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. Yogyakarta: 

Bumi Aksara 

---------, --------. 2013. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.  

-----------, ------------. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Asrori, Imam. 2012. Strategi Belajar Bahasa Arab. Malang: Misykat. 

Asyhar, Rayandra. 2012. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta: 

Referensi Jakarta. 

Azwar, Saifuddin.2012. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Burhan, Nurgiyantoto. 2011. Penilaian Pembelajaran Berbasis Kompetensi.
Yogyakarta: BPFE. 



194 

 

Cahyani, Isah. 2012. Pembelajaran Menulis Berbasis Karakter. Bandung: 

Program Studi PendidikanDasar SPS UPI. 

Daryanto. 2013. Media Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media.  

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

Misykat. 

Hamalik, Oemar. 2007. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.  

Hermawan, Acep. 2014. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

Iskandarwasid dan Dadang Sunendar. 2009. Strategi Pembelajaran Bahasa.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Irawati, Retno Purnama 2013. Pengantar Memahami Linguistik. Semarang: CV 

Cipta Prima Nusantara 

Kuswardono, Singgih. 2013. Sosiolinguistik Arab. Universitas Negeri Semarang: 

Diktat Perkulihan. 

Mujib, Fathul dan Nailur Rahmawati. 2011. Metode Permainan-Permainan 
Edukatif dalam Belajar Bahasa Arab. Yogyakatra: DIVA Press. 

Muradi, Ahmad. 2015. Pembelajaran Menulis Bahasa Arab. Jakarta: Prenada 

Media Group.  

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2013. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT    

Bumi Aksara. 



195 

 

Nuha, Ulin. 2012. Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa 

Arab.Jogyakarta:DIVA Press 

Sadiman. Dkk. 2014. Media Pendidikan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 

Setiyadi, Bambang. 2006. Metodologi Penelitian untuk Pengajaran Bahasa Asing. 
Yogyakarta: Graha Ilmu 

Siregar, Sofyan. 2011. Statistika Deskriptif untuk Penelitian. Jakara: Rajawali 

Pers. 

Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2013. Media Pengajaran. Bandung: Sinar Baru 

Algensindo. 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya.  

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, 
Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.  

-------------- 2013. Statistika Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

-------------- 2014. Metode Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta.  

Syamsuddin dan Vismaia S.Damaianti. 2007. Metode Penelitian Pendidikan 
Bahasa. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.  

Tarigan, Henry. 2008. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: 

Angkasa. 



196 

 

Yusuf, Ismail Sobri Muhammad. 2008. من الوسائل التعليمية إلى تكنولوجيا التعليم. مكتبة 
.الرياض

Zaenuddin, Radhiah, dkk. 2005. Metodologi dan Strategi Alternative 
Pembelajaran Bahasa Arab. Yogyakarta:Pustaka Rihlah group. 

Zulhannan. 2014. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada. 

B. Skripsi 

Hikmawati. 2013. Pengembangn Media ARCERY (Arabic Diary) untuk 
Meningkatkan Kemampuan Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs 
Negeri Brangsong Kendal. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

Tafrihah, Selviana. 2014. Problematika Pembelajaran Keterampilan Menulis 
Bahasa Arab Pada Kelas V MI Darul Hikmah Bantarsoka Purwokerto.
Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 

Hamidah, Nur. 2010. Peningkatan Kemampuan Menulis Huruf Hijaiyah 
Dengan Media Kartu Sebagai Alat Peraga Bagi Siswa Kelas II MI Ma’rif 
Adikarto. Skripsi. Salatiga: STAIN Salatiga. 

Lutfiyatun, Eka. 2015. Pengembangan Media Game Edukasi Berbasis Adobe 
Flash CS5 Pada Keterampilan Menulis Bahasa Arab Untuk Siswa Kelas VIII 
MTs. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

Mursyid, M. 2013. Arabic Storybook Series: Media Keterampilan Membaca 
Bahasa Arab Siswa Kelas IV MI Miftakhul Hidayah Visualisasi Tiga Dimensi.
Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 

Rohman, Ibadi. 2015. Arabic Puzzle Book: Pengembangan Media Interaktif 
Untuk Keterampilan Membaca Bagi Siswa Kelas IV MI Di Kota Semarang. 
Skripsi. Semarang: universitas Negeri Semarang. 

C. Internet  

http://sipir.info/regulasi/pma_912_13.pdf ( di akses pada 17 Maret 2016) 
 
http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-booklet-dan-leaflet/ 
( di akses pada 25 Maret 2016)

http://hartatyfatshaf.blogspot.co.id/2013/09/triangulasi-dalam-penelitian-

kualitatif_21.html ( di akses pada 25 April 2016) 


