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Abstrak 
Yudi, Susilo, 2017. Efektifitas Penggunaan Teknik Kancing Gemerincing Melalui 

Media Papan Kantong terhadap Keterampilan Menulis Bahasa Arab Siswa 

Kelas VII MTS N 1 Semarang. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 

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

Negeri Semarang. Pembimbing : Moh. Yusuf Ahmad Hasyim, Lc., MA., 

Ph.D dan Hasan Busri, S.Pd.I., M.S.I. 

Kata kunci: Teknik Kancing Gemerincing, Media Papan Kantong, Maharah 
Kitabah 

Berdasarkan hasil observasi di MTS N 1 Semarang pada kelas VII pada 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab, pembelajaran keterampilan 

menulis bahasa Arab belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan variasi dalam 

penggunaan teknik pembelajran dan penggunaan media yang belum maksimal, 

sehingga pembelajaran yang berlangsung terkesan monoton dan menjadikan siswa 

bermalas-malasan dalam pembelajaran. Salah satu solusi dari permasalahan 

tersebut adalah dengan adanya variasi dalam pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa Arab. Variasi tersebut adalah dengan menggunakan teknik pembelajaran 

kancing gemerincing yang dipadukan dengan mediapapan kantong. 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana efektifitas 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab kelas VII MTS N 1 Semarang 

dengan menggunakan teknik kancing gemerincing melalui media papan kantong? 
(2) Bagaimana perubahan sikap siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa Arab setelah menggunakan teknik kancing gemerincing melalui media 

papan kantong? 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terdiri dari dua 

kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen dan kelas 

kontrol kemudian diberi pretest dan posttest, namun hanya kelas eksperimen yang 

diberi perlakuan sedangkan kelas kontrol tidak diberi perlakuan. Data yang 

diperoleh kemudian dihitung dengan menggunakan uji normalitas dan uji 

homogenitas, dan untuk membuktikan hipotesis penelitian data dihitung 

menggunakan uji t. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 

menulis bahasa Arab dengan menggunakan teknik kancing gemerincing melalui 

media papan kantong. nilai rata-rata kelas eksperimen 61,74 menjadi 79,47. 

Sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol 63 menjadi 73. Dan setelah dihitung 

diperoleh nilai thitung sebesar 2,40 dan ttabel sebesar 1,672. Dengan demikian nilai 

ttabel < thitung, maka hipotesis yang diterima dalam penelitian ini adalah hipotesis 

kerja atau alternatif (Ha) yaitu pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab 

dengan menggunakan teknik kancing gemerincing melalui media papan kantong 

lebih efektif dibandingkan tidak menggunakan teknik kancing gemerincing 

melalui media papan kantong. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru terhadap 

siswanya yang dilakukan secara maksimal dalam mentransfer suatu materi agar 

kegiatan belajar berjalan dengan baik. Dengan kata lain pembelajaran adalah 

upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan kegiatan belajar materi 

tertentu yang kondusif untuk mencapai tujuan. 

Setiap pembelajaran memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai. 

Pembelajaran satu dengan pembelajaran lain memiliki tujuan yang berbeda. 

Pembelajaran bahasa Arab memiliki tujuan utama yaitu untuk menggali dan 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa Arab, baik 

secara aktif ataupun pasif. Dalam pembelajaran bahasa tidak terkecuali bahasa 

Arab mencakup pembelajaran kemampuan penggunaan bahasa. 

Kemampuan penggunaan bahasa dalam dunia pembelajaran bahasa disebut 

“kemahiran berbahasa”. Pakar pembelajaran bahasa sepakat bahwa keterampilan 

dan kemahiran berbahasa tersebut terbagi empat yaitu keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. 

Sejalan dengan hal tersebut dalam pembelajaran bahasa Arab juga memiliki 

empat keterampilan berbahasa. Keterampilan tersebut adalah keterampilan 

menyimak (maharah al-istima’), keterampilan berbicara (maharah al-kalam), 

keterampilan membaca (maharah al-qira’ah), dan keterampilan menulis 
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(maharah al-kitabah) (Nuha 2012:83). 

Keempat keterampilan yang diajarkan dalam pembelajaran berbahasa 

tersebut terbagi menjadi dua kategori yaitu reseptif dan produktif. Reseptif 

merupakan keterampilan yang bersifat menerima atau menyerap informasi yang 

diajarkan. Keterampilan menyimak (istima’) dan membaca (qira’ah) merupakan 

keterampilan yang termasuk dalam kategori reseptif. Produktif merupakan 

keterampilan yang bersifat memproduksi atau mengeluarkan informasi. 

Keterampilan berbicara (kalam) dan menulis (kitabah) termasuk dalam kategori 

produktif. Penguasaan bahasa Arab secara maksimal dapat direalisasikan dengan 

mengusai empat keterampilan bahasa Arab tersebut. 

Keterampilan menulis (maharah al-kitabah) merupakan salah satu 

keterampilan yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Menulis 

merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan kemahiran berbahasa yang 

paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, 

berbicara, dan membaca (Iskandarwassid 2011:248). 

Menurut Muslich (2010:71) menulis merupakan sebuah keterampilan 

berbahasa yang terpadu, yang ditujukan untuk menghasilkan sesuatu yang disebut 

tulisan. Sedangkan menurut Hermawan (2013:130) mengungkapkan bahwa 

keterampilan menulis (maharah al-kitabah) adalah kemampuan dalam 

mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang 

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

yaitu mengarang. 

Keterampilan menulis merupakan keterampilan menuangkan ide atau 
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gagasan dalam bentuk tulisan. Keterampilan menulis bukanlah keterampilan yang 

mudah dilakukan. Perlu adanya latihan-latihan untuk dapat menulis, karena 

menulis bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk menyampaikan 

informasi atau pesan kepada pembaca. Maka ketekunan latihan menulis secara 

efektif akan memperoleh hasil yang maksimal dalam menulis. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada waktu 

pelaksanaan PPL di MTS N 1 Semarang, diperoleh data yang menerangkan 

bahwa pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab belum maksimal. Hal 

tersebut dapat terlihat dengan masih banyak siswa yang belum mencapai nilai 

minimal yang ditetapkan di MTS N 1 Semarang yaitu 75. 

Rata-rata 70% dari total siswa pada setiap kelas belum mencapai nilai 

minimal yang ditetapkan di MTS N 1 Semarang. Hal tersebut berarti kemampuan 

keterampilan menulis bahasa Arab siswa masih rendah. Selain itu kemampuan 

siswa dalam keterampilan menulis bahasa Arab kurang merata. Siswa dengan 

kemampuan yang rendah tertinggal dengan siswa dengan kemampuan yang baik. 

Dua faktor yang menyebabkan sebagian besar siswa belum mencapai standar 

nilai yang ditetapkan oleh sekolah. Faktor tersebut yaitu faktor dari guru dan 

faktor dari siswa itu sendiri. 

Faktor dari guru yaitu dalam pembelajaran menulis bahasa Arab guru hanya 

menyampaikan materi tanpa melibatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran. 

Imbasnya siswa menjadi malas dalam pembelajaran dan cenderung tidak 

memperhatikan ketika pembelajaran berlangsung. Disamping itu penggunaan 

media pembelajaran belum maksimal diterapkan oleh guru. Sehingga 
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pembelajaran terkesan monoton. 

Faktor dari siswa yaitu siswa bermalas-malasan dalam pembelajaran 

menulis bahasa Arab, sehingga materi yang disampaikan oleh guru tidak dapat 

diterima dengan baik. Disamping itu mata pelajaran bahasa Arab yang tidak 

menjadi mata pelajaran yang diujikan di ujian nasional menjadikan siswa kurang 

tertarik dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam keterampilan menulis. 

Penggunaan bahan ajar atau penerapan materi yang diajarkan telah sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku dan telah baik. Namun seringkali materi yang 

baik tidak diikuti dengan penyampaian yang sesuai, sehingga materi yang baik 

tersebut tidak dapat tersampaikan secara menyeluruh. Sehingga perlu adanya 

variasi dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa Arab. 

Salah satu variasi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran yaitu variasi 

dalam penerapan teknik pembelajaran. Variasi dalam teknik pembelajaran akan 

menjadikan sebuah pembelajaran menjadi lebih hidup, dan menjadikan siswa 

dapat aktif dalam sebuah pembelajaran. sehingga dengan adanya variasi dalam 

penerapan teknik pembelajaran tersebut dapat membantu mempermudah guru 

dalam tercapainya sebuah tujuan dari sebuah pembelajaran. 

Teknik pembelajaran kancing gemerincing dengan media pembelajaran 

papan kantong adalah salah satu variasi teknik pembelajaran yang dapat  

diterapkan dalam pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas 

VII MTS N 1 Semarang. 

Tenik pembelajaran kancing gemerincing merupakan salah satu teknik yang 
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digunakan dalam model pembelajaran kooperatif. Teknik ini dapat diterapkan 

pada semua mata pelajaran dan tingkatan kelas tak terkecuali pada pembelajaran 

keterampilan menulis bahasa Arab pada tingkatan kelas VII MTS. 

Teknik kancing gemerincing merupakan salah satu dari tipe model 

pembelajaran kooperatif. Masalah yang sering terjadi dalam model pembelajaran 

kooperatif yaitu sering kali terdapat siswa yang terlalu dominan dan banyak 

berpendapat. Sebaliknya, ada siswa yang pasif dan pasrah pada rekannya yang 

lebih dominan tersebut. sehingga dalam kondisi tersebut pemerataan tanggung 

jawab dalam kelompok bisa jadi tidak tercapai karena siswa yang pasif terlalu 

menggantungkan diri pada rekannya yang dominan. Teknik ini memastikan setiap 

siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan serta dan 

berkontribusi pada kelompoknya masing-masing (Huda 2015:142). 

Media pembelajaran papan kantong merupakan alat bantu yang sangat 

mudah dibuat oleh guru. Papan kantong dapat dibuat dari tripleks tipis (kayu 

tipis) atau karton tebal. Ukuran triplek atau karton tebal kira-kira 90 cm dan 

tinggi 60 cm. Pada papan karton ini dilekatkan (dengan lem/stapel atau pelekat 

lainnya) beberapa deret kantong setinggi 5 cm (Arsyad 2013:121). 

Hadirnya media dalam pembelajaran akan menimbulkan rasa penasaran 

pada siswa dan akan menimbulkan sifat aktif dalam pembelajaran. Dengan media 

papan kantong dapat memfokuskan perhatian siswa dalam proses pembelajaran, 

sehingga situasi dalam kelas dapat dikondisikan dengan baik. Selain berdampak 

pada siswa, dengan adanya media, khususnya media papan kantong akan 

mempermudah tugas guru dalam penyampaian informasi kepada siswa, baik 
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informasi secara tertulis ataupun informasi dalam bentuk gambar. 

Teknik kancing gemerincing melalui media papan kantong dapat menjadi 

solusi yang baik dalam pembelajaran keterampilan menulis. Dengan teknik 

kancing gemerincing meskipun siswa dibagi menjadi berkelompok namun setiap 

siswa juga diharuskan ikut serta aktif dalam pembelajaran keterampilan menulis. 

Adanya media pembelajaran papan kantong akan mempermudah guru dalam 

penyampaian informasi sekaligus menjadi alat untuk menarik perhatian siswa 

agar selalu tertuju dalam pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang pembelajaran keterampilan menulis dengan teknik kancing gemerincing 

melalui media papan kantong dengan judul “Efektifitas Teknik Kancing 

Gemerincing melalui Media Papan Kantong terhadap Keterampilan Menulis 

Bahasa Arab Siswa Kelas VII MTS Negeri 1 Semarang”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana efektifitas pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab kelas 

VII MTS N 1 Semarang dengan menggunakan teknik kancing gemerincing 

melalui media papan kantong? 

2. Bagaimana perubahan sikap siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa Arab setelah menggunakan teknik kancing gemerincing melalui media 

papan kantong? 
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1.3. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektifitas pembelajaran keterampilan menulis bahasa 

Arab siswa kelas VII MTS N 1 Semarang dengan menggunakan teknik 

kancing gemerincing melalui media papan kantong. 

2. Untuk mengetahui perubahan sikap siswa dalam pembelajaran keterampilan 

menulis bahasa Arab setelah menggunakan teknik kancing gemerincing 

melalui media papan kantong. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini ber,anfaat untuk menambah khasanah keilmuan dalam 

bidang pembelajaran keterampilan menulis dan dapat digunakan sebagai 

referensi bagi parapeneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis, sebagai 

masukan dan sumbangan pemikiran atau ide bagi pengajar bahasa Arab bagi 

siswa MTS Negeri 1 Semarang. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini juga memberikan manfaat, yaitu: 

a. Bagi sekolah Memberikan motivasi terhadap upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran dan mutu pendidikan. 

b. Bagi Guru penelitian ini memberikan alternatif untuk menggunakan teknik 
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pembelajaran yang tepat dan juga menggunakan media yang tepat dalam 

keterampilan menulis bahasa Arab siswa. 

c. Bagi Siswa, hasil penelitian ini dapat menjadikan pembelajaran yang 

efektif dan menyenangkan sehingga memicu motivasi siswa dalam belajar 

bahasa Arab khususnya dalam keterampilan menulis. Media yang disajikan 

dapat mempermudah siswa dalam menyerap informasi yang disampaikan 

oleh guru. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai tinjauan pustaka dan 

landasan teori. Tinjauan pustaka berisi tentang penelitian-penelitian yang relevan 

dan berkesinambungan untuk dijadikan acuan dan pertimbangan dalam 

melakukan penelitian. Landasan teoretis berisi tentang teori-teori yang akan 

digunakan dalam melakukan penelitian ini. 

  

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian pembelajaran bahasa Arab khususnya tentang keterampilan 

menulis bahasa Arab, teknik pembelajaran serta media pembelajaran telah banyak 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian yang dapat dijadikan 

acuan untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Kurniati Puspaningtyas (2012), Zhul Fahmy Hasani (2013), Dewi Fitriyani 

(2013), dan penelitian yang dilakukan oleh Layyinatus Shifa dan Aquami (2015). 

Kurniati Puspitaningtyas (2012) melakukan penelitian tentang model 

pembelajaran dengan judul Penerapan Model Cooperative Learning Teknik 

Kancing Gemerincing dalam Pembelajaran IPS untuk Meningkatkan Keaktifan 

Siswa Kelas VIII A SMP N 2 Depok. Hasil penelitian Kurniati Puspitaningtyas 

menunjukkan bahwa model cooperative learning teknik kancing gemerincing 

telah memberikan kontribusi terhadap tingginya keaktifan siswa kelas VIII A 

dalam pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 
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peningkatan rata-rata persentase keaktifan siswa pada siklus I ke siklus II. Pada 

siklus I rata-rata persentase keaktifan siswa dari angket keaktifan siswa adalah 

61,90%. Pada siklus II meningkat sebesar 13,33% menjadi 75,23%. Sedangkan 

data yang diperoleh dari hasil observasi menunjukkan bahwa pada siklus I 

keaktifan siswa adalah 59,43%. Pada siklus II meningkat sebesar 24,55% menjadi 

82,98%. Peningkatan dari siklus I ke siklus II tersebut sudah mencapai kriteria 

keberhasilan yang ditentukan yaitu 75%. 

Relevansi penelitian Kurniati Puspitaningtyas (2012) dengan penelitian ini 

terletak pada teknik pembelajaran yang digunakan yaitu teknik kancing 

gemerincing. Sedangkan perbedaannya terletak pada desain penelitian yang 

digunakan yaitu penelitian Kurniati Puspitaningtyas menggunakan desain 

penelitian PTK, sedang penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen. 

Perbedaan pada mata pelajaran yang diteliti. Penelitian Kurniati Puspitaningtyas 

adalah mata pelajaran IPS, sedangkan penelitian ini mata pelajaran Bahasa Arab. 

perbedaan lain terletak pada subyek penelitian, penelitian Kurniati 

Puspitaningtyas meneliti dengan subyek siswa kelas VIII A SMPN 2 Depok 

sedangkan penelitian ini subyeknya adalah siswa kelas VII MTS N 1 Semarang. 

Zhul Fahmy Hasani (2013) melakukan penelitian tentang keterampilan 

membaca bahasa Arab dengan judul penelitian Penerapan Metode Imla’ untuk 

Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII C MTS Muhammadiyah 02 

Pemalang. Hasil penelitian Zhul Fahmi Hasani menjelaskan bahwa metode imla’ 

telah meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas VII C MTs 
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Muhammadiyah 02 Pemalang tahun ajaran 2012/2013 sebesar 6,02% serta 

meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Zhul Fahmy Hasani dengan penelitian 

ini terletak pada keterampilan yang dicapai yaitu keterampilan menulis bahasa 

Arab. Sedangkan perbedaannya terletak pada desain penelitian yang digunakan. 

Desain yang digunakan dalam penelitian Zhul Fahmi Hasani adalah PTK, 

sedangkan penelitian ini menggunakan desain eksperimen. Perbedaan juga 

terletak pada metode yang digunakan, dalam penelitian Zhul Fahmi Hasani 

menggunakan metode imla’ sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode 

kooperatif teknik kancing gemerincing. Perbedaan lain juga terletak pada subyek 

yang diteliti, pada penelitian Zhul Fahmi Hasani meneliti dengan subyek siswa 

kelas VII C MTS Muhammadiyah 02 Pemalang, sedangkan penelitian ini siswa 

kelas VII MTS N 1 Semarang. 

Dewi Fitriyani (2013) telah melakukan penelitian tentang keterampilan 

menulis dengan judul Efektifitas Media E Learning terhadap Keterampilan 

Menulis Bahasa Arab Kelas XI Bahasa SMA Islam Sudirman Ambarawa. Dewi 

Fitriyani menggunakan dua kelas dalam penelitiannya, yaitu kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Data awal dari rata-rata pretes kelas kontrol dan kelas 

eksperimen berturut-turut yaitu 63,89 dan 66,11. Berdasarkan data tersebut maka 

dapat dikatakan kedua kelas tidak memiliki perbedaan kecerdasan siswa yang 

signifikan. 

Rata-rata posttest antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dalah 72,4 

untuk kelas kontrol dan 85,55 untuk kelas eksperimen. Dari hasil perhitungan 
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menggunakan rumus uji t-test, diperoleh thitung= 4,07. Sedangkan ttabel untuk N = 

26 dan derajat kebebasan dk = 52 adalah 1,71 dengan taraf siknifikasi 5%. 

Berdasarkan hal tersebut maka thitung berada pada daerah penolakan Ho, dengan 

demikian Ha diterima dan dapat disimpilkan bahwa media e-learning efektif 

digunakan pada keterampilan menulis bahasa Arab. 

Relevansi penelitian Dewi Fitriyani (2013) dengan penelitian ini terletak 

pada keterampilan yang dicapai, yaitu keterampilan menulis bahasa Arab. 

Relevansi lain terletak pada desain yang digunakan, yaitu kedua penelitian 

menggunakan desain penelitian eksperimen. Sementara perbedaannya terdapat 

pada media yang digunakan. Dewi Fitriyani menggunakan media e-learning, 

sedangkan penelitian ini menggunakan media papan kantong. Perbedaan lainnyaa 

juga terletak pada subyek yang diteliti, pada penelitian Dewi Fitriyani subyek 

penelitiannya adalah siswa kelas XI Bahasa SMA Sudirman Ambarawa, 

sedangkan penelitian ini subyeknya adalah siswa kelas VII MTS N 1 Semarang. 

Layyinatus Shifa dan Aquami (2015) melakukan penelitian dengan judul 

Penggunaan Media Papan Kantong dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas III Materi Surat Pendek pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadist di MI Al-

Amanah Baruharjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Layyinatus Shifa dan Aquami  menujukan  bahwa 

siswa kelas III yang menggunakan media papan kantong mendapatkan nilai rata-

rata 84, sedangkan hasil belajar siswa kelas III yang tidak menggunakan media 

papan kantong yaitu mendapatkan nilai rata-rata 76. Data yang didapat kemudian 

dianalisis menggunakan analisis uji t. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan 
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bahwa terdapat hasil belajar yang signifikan antara siswa yang menggunakan 

media papan kantong dan tidak menggunakan media papan kantong pada materi 

surah pendek mata pelajaran Al-Qur’an Hadist di MI Al-Amanah Baruharjo. Hal 

tersebut terbukti dari hasil perhitungan uji t yang menunjukkan thitung lebih besar 

dari ttabel pada taraf siknifikasi 5% maupun pada taraf siknifikasi 1%. Atau dengan 

rincian 2,05 < 3,742 >2,76 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Layyinatus Shifa dan Aquami 

dengan penelitian ini terletak pada media  yang digunakan, yaitu kedua penelitian 

menggunakan media papan kantong. Relevansi yang lain juga terdapat pada 

penggunaan desain penelitian, yaitu kedua penelitian menggunakan desain 

penelitian eksperimen. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel terikat 

yang digunakan. Penelitian Layyinatus Shifa dan Aquami menggunakan 

peningkatan hasil belajar siswa sebagai variabel terikat, sedangkan penelitian ini 

menggunakan keterampilan menulis sebagai variabel terikat. Perbedaan yang lain 

juga terletak pada mata pelajaran yang dipakai dalam penerapan peneltian. 

Penelitian Layyinatus Shifa menerapkan penelitian pada mata pelajaran Al-Qur’an 

Hadist, sedangkan penelitian ini diterapkan pada mata pelajaran bahasa Arab. 
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Tabel 2.1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 
1 Kurniati 

Puspitaningtyas 

(2012) 

Penerapan Model 

Cooperative Learning 

Teknik Kancing 

Gemerincing dalam 

Pembelajaran IPS 

untuk Meningkatkan 

Keaktifan Siswa 

Kelas VIII A SMP N 

2 Depok 

1. Teknik yang 

digunakan 

yaitu teknik 

kancing 

gemerincing 

 

1. Desain 

penelitian  

2. Mata 

Pelajaran 

3. Subyek 

penelitian 

2 Zhul Fahmy 

Hasani (2013) 

Penerapan Metode 

Imla’ untuk 
Meningkatkan 

Keterampilan Menulis 

Siswa Kelas VIIC 

MTS Muhammadiyah 

02 Pemalang 

1. Keterampilan  

yang  hendak 

dicapai yaitu 

keterampilan 

menulis 

1. Desain 

penelitian 

2. Metode 

yang 

digunakan 

3. Subyek 

penelitian 

3 Dewi Fitriyani 

(2013) 

 

Efektifitas Media E-

Learning terhadap 

Keterampilan Menulis 

Bahasa Arab Kelas XI 

Bahasa SMA Islam 

Sudirman Ambarawa 

1. Keterampilan 

yang hendak 

dicapai 

2. Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

yaitu 

eksperimen 

1. Media yang 

digunakan 

2. Subyek 

penelitian 

 

 

 

 

4 Layyinatus Shifa 

dan Aquami 

(2015) 

Penggunaan Media 

Papan Kantong dalam 

Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas 

III Materi Surat 

Pendek pada Mata 

Pelajaran Al-Qur’an 
Hadist di MI Al-

Amanah Baruharjo 

Kecamatan Buay 

Madang Timur 

Kabupaten Oku 

Timur 

1. Media yang 

digunakan 

yaitu papan 

kantong 

2. Desain 

penelitian 

yang 

digunakan 

yaitu 

eksperimen 

1. Variabel 

terikat 

2. Mata 

pelajaran 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian-penelitian mengenai keterampilan menulis bahasa Arab, teknik kancing 
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gemerincing dan juga media papan kantong sudah pernah dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya. Namun dari penelitian-penelitian yang telah dijelaskan 

tersebut tidak ada yang sama persis dengan penelitian ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan penelitian dengan judul Efektifitas Teknik Kancing Gemerincing 

melalui Media Papan Kantong terhadap Keterampilan Menulis  Siswa Kelas VII 

MTS N 1 Semarang belum pernah dilakukan. 

 

2.2. Landasan Teori 

Pada landasan teori ini peneliti akan membahas tentang bahasa Arab, 

keterampilan bahasa Arab, keterampilan menulis bahasa Arab, metode pengajaran 

katerampilan menulis bahasa Arab, teknik kancing gemerincing, media papan 

kantong, dan kompetensi keterampilan menulis di MTS N 1 Semarang. 

 

2.2.1. Bahasa Arab 

Al-Ghalayain (2005:7) memberikan definisi tentang bahasa Arab yakni 

bahasa Arab adalah kalimat-kalimat yang dipergunakan oleh orang Arab untuk 

mengungkapkan tujuan-tujuan (pikiran dan perasaan) mereka. Sedangkan menurut 

Al-Khulli sebagaimana dikutip Asrori (2004:5) mengungkapkan bahasa adalah 

sistem lambang bunyi yang arbitrer, digunakan untuk saling bertukar pikiran dan 

perasaan antar anggota kelompok bahasa. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa 

Arab merupakan suatu sistem lambang bunyi yang dituturkan oleh orang Arab 

untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka. 
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Menurut tinjauan sejarah bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semit. 

Yaitu bahasa yang dipakai bangsa-bangsa yang tinggal disekitar singai Tigris dan 

Furat, dataran Syiria dan Jazirah Arabia (Timur Tengah). Seperi bahasa Siryania, 

Finisia, Assyiria, Babilonia, Ibrania dan Arabia. Dari sekian bahasa tersebut yang 

dapat bertahan sampai kini hanya bahasa Arab dan bahasa Ibrany (Al-Muhdar 

1998:12). 

 

2.2.2. Keterampilan Bahasa Arab 

Pembelajaran bahasa Arab memiliki tujuan utama dalam proses 

pembelajarannya yaitu menggali dan mengembangkan kemampuan siswa dalam 

menggunakan bahasa Arab. Untuk dapat menggunakan bahasa Arab dengan baik 

maka dalam pembelajaran bahasa Arab mencakup pembelajaran keterampilan 

berbahasa atau dalam bahasa Arab disebut dengan maharah. 

Tarigan (2008:1) mengungkapkan keterampilan berbahasa mempunyai 

empat komponen, yaitu: (1) keterampilan menyimak (maharah al-istima’), (2) 

keterampilan berbicara (maharah al-kalam), (3) keterampilan membaca (maharah 

al-qira’ah), dan (4) keterampilan menulis (maharah al-kitabah). Dalam penelitian 

ini peneliti tidak meneliti empat keterampilan sekaligus, melainkan hanya satu 

keterampilan yang akan diteliti, yaitu keterampilan menulis (maharah al-kitabah). 
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2.2.3. Keterampilan Menulis Bahasa Arab (Maharah Al-Kitabah) 

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan mengenai pengertian 

keterampilan menulis, tujuan keterampilan menulis, dan tahap-tahap dalam 

menulis. 

 

2.2.3.1.Pengertian Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis merupakan kompetensi inti yang ada dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Keterampilan menulis selalu berkaitan dengan 

keterampilan-keterampilan yang lain pada pembelajaran bahasa Arab. Secara 

umum keterampilan menulis  telah banyak dikemukakan oleh para ahli.  

Al-Tubayji (1987:189) mendefinisikan menulis sebagai berikut: 

“menulis secara umum adalah mengungkapkan apa yang ada dalam pemikiran 

seseorang dalam bentuk tulisan.” 

Hermawan (2013:151) mengemukakan bahwa keterampilan menulis 

(maharah al kitabah) adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau 

mengungkapkan pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-

kata sampai aspek yang paling komples yaitu mengarang.  

Tarigan (2008:3) menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi tidak langsung, tanpa bertatap muka 

dengan orang lain. Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Sedangkan menurut Al-Waily (2004:45) mengemukakan bahwa keterampilan 

menulis itu adalah pengungkapan secara tertulis dengan bahasa Arab yang 

mencakup berbagai informasi pokok, diantaranya adalah penguasaan kosakata 
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dengan berbagai bentuknya dengan mendeskripsikannya sebagai muatan-

muatan yang digunakan untuk membentuk kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. 

Selain itu keterampilan 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 digunakan dalam tindak tutur 

untuk menyampaikan maksud-maksud penulis. 

Berdasarkan uaraian tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 

keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan suatu ide atau gagasan 

dalam bentuk tulisan. Keterampilan menulis merupakan pengungkapan tertulis 

mencakup berbagai informasi pokok yang digunakan dalam bertukar informasi 

dengan berkomunikasi tidak langsung, yaitu tidak perlu bertemu dengan orang 

lain. 

 

2.2.3.2.Tujuan Pembelajaran Keterampilan Menulis 

Tarigan (2008:25) mengemukakan tujuan menulis yaitu: (1) tulisan yang 

bertuajuan untuk memberitahukan atau mengajar disebut wacana informatif 

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

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

bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau yang mengandung tujuan 

estetk disebut tulisan literer (literary discourse), dan (4) tulusan yang 

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

ekspresif (expresive discourse). 
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Menurut Abidin (2013:187) secara esensial minimalnya ada tiga tujuan 

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

sekolah, yaitu: 

1. Menumbuhkan kecintaan menulis pada diri siswa. 

2. Mengembangkan kemampuan siswa dalam menulis. 

3. Membina jiwa kreatifitas siswa dalam menulis. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pembelajaran keterampilan menulis yaitu menumbuhkan kecintaan menulis pada 

diri siswa serta menumbuhkan kreativitasnya dalam mengungkapkan ide atau 

gagasannya dan dituangkan dalam bentuk tulisan. 

 

2.2.3.3.Tahapan Menulis 

Menulis merupakan suatu proses kreatif yang banyak melibatkan cara 

berpikir divergen (menyebar) daripada konvergen (memusat) (Muslich 2010:74). 

Sebagai proses kreatif yang berlangsung secara kognitif, penyusunan sebuah 

tulisan memuat tahapan-tahapan tertentu. 

Effendy (2009:170-176) menyebutkan tahapan-tahapan latihan menulis 

adalah sebgai berikut: 

1. Latihan Kebahasaan 

Latihan kebahasaan banyak ragamnya, antara lain latihan rekombinasi dan 

transformasi. Rekombinasi adalah latihan menggabungkan kalimat-kalimat 

yang mulanya berdiri sendiri menjadi satu kalimat panjang. Sedangkan 

transformasi adalah latihan mengubah bentuk kalimat dari kalimat positif 
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menjadi kalimat negatif, kalimat berita menjadi kalimat tanya dan 

sebagainya. 

2. Mencontoh 

Sungguhpun mencontoh ini memang aktifitas yang mekanis, tidak berarti 

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

menulis dengan tepat sesuai dengan contoh. Kompetensi ini pada suatu 

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

Ketiga, siswa berlatih menggunakan bahasa Arab dengan benar. 

3. Reproduksi 

Reproduksi adalah menulis berdasarkan apa yang telah dipelajari secara 

lisan menjadi tulisan. 

4. Imlak 

Imlak banyak sekali faedahnya asal saja bahan yang diimlakan dipilih 

dengan cermat. Imlak disamping melatih ejaan juga melatih penggunaan 

‘gerbang telinga’. Bahkan pemahaman juga dilatih sekaligus. Ada dua 

macam imlak. Pertama, imlak yang dipersiapkan sebelumnya. Dan kedua 

imlak yang tidak dipersiapkan sebelumnya. Siswa tidak diberitahu 

sebelumnya materi/teks yang akan diimlakkan. 

5. Mengarang terpimpin 

Pada empat tahap di atas, kaimat-kalimat yang dilatihkan masih 

merupakan kalimat-kalimat lepas. Sedangkan pada tahap ini, siswa mulaia 

dikenalkan dengan penulisan alinea, walaupun sifatnya masih terpimpin. 

6. Mengisi formulir, bagan dan sejenisnya 
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7. Mengarang bebas 

Tahap ini merupakan tahap yang melatih siswa untuk mengutarakan isi 

hatinya dengan memilih kata-kata dan pola kalimat secara bebas namun 

tetap diberikan bimbingan dan pengarahan. 

 

2.2.3.4.Tes dan Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis (maharah al-kitabah) secara umum dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu terbimbing (muwajjah) dan menulis bebas 

(hurr). Menulis terbimbing merupakan kompetensi menulis dengan menggunakan 

panduan tertentu atau stimulus. Adapun menulis bebas merupakan kompetensi 

menulis tanpa panduan atau stimulus, sehingga penulis bebas berkreasi dalam 

mengembangkan tulisannya. 

Secara rinci keterampilan menulis terbimbing meliputi: 

1. Mengurutkan kata menjadi kalimat 

2. Menyusun kalimat berdasarkan gambar 

3. Menyusun kalimat berdasarkan kosakata 

4. Mengurutkan kalimat menjadi paragraf 

5. Mendeskripsikan objek atau gambar tunggal berdasarkan pertanyaan 

6. Mendeskripsikan objek atau gambar tunggal 

7. Mendeskripsikan gambar berseri 

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

Donald Knapp mengusulakan penilaian pembelajaran menulis berdasarkan 

beberapa penilaian. Pertama, segi bentuk dan tulisan yang meliputi: (1) judul jelas 
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dan sesuai isi, (2) margin dan permulaan alinea tampak jelas, dan (3) tulisan jelas 

dan mudah dibaca. 

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

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

terdapat hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. 

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

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

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

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

(6) penutup alinea menyempurnakan ide pokok. 

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

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

karangan spontan, kreatif dan orisinil (Effendy 2009:180-181). 

Sedangkan Mary Finoechiaro mengusulkan penilaian tulisan pembelajar 

berdasarkan empat kolom, yang masing-masing diisi dengan: ejaan, pungtuasi, 

kosakata dan kaidah (Effendy 2009:181). Berikut tabel penilaian tulisan siswa 

menurut Mary Finoechiaro: 

Tabel 2.2: Penilaian siswa menurut Mary Finoechiaro 

 هجاء ترقيم مفردات قواعد

    

 

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendapat Mary Finoechiaro yaitu penilaian yang terdiri atas empat aspek meliputi: 
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ejaan, pungtuasi, kosakata, dan kaidah sebagai pedoman penilaian keterampilan 

menulis siswa. Namun agar mempermudah dalam memberikan penilaian saat 

pembelajaran berlangsung maka peneliti sedikit memodifikasi penilaian tersebut 

dengan menambahkan deskripsi kriteria dari masing-masing aspek penilaian. 

Berikut tabel penilaian yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 2.3: Pedoman Penilaian Tes Keterampilan Menulis 

No Aspek Penilaian Deskripsi Kriteria Skor 

 هجاء 1

a. Ejaan Benar, jelas dan mudah dibaca 3 

b. Ejaan cukup benar, jelas dan mudah dibaca 2 

c. Ejaan kurang benar dan sulit dibaca 1 

 ترقيم 2
a. Tanda baca lengkap 3 

b. Tanda baca cukup lengkap 2 

c. Tanda baca kurang lengkap 1 

 قواعد 3

a. Penulisan kalimat lengkap dan sesuai dengan 

kaidah 
4 

b. Penulisan kalimat lengkap dan kurang sesuai 

dengan kaidah 
3 

c. Penulisan kalimat tidak lengkap dan tidak 

sesuai dengan kaidah 
1-2 

 

2.2.4. Metode Pembelajaran Keterampilan Menulis Bahasa Arab 

Sebelum membahas mengenai metode pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa Arab, akan dibahas terlebih dahulu mengenai hakikat metode 

pembelajaran. 

 

2.2.4.1.Hakikat Metode Pembelajaran 

Edward Antony sebagaimana dikutip dalam Effendy (2012:8) memberikan 

definisi metode pembelajaran sebagai rencana menyeluruh penyajian bahasa 

secara sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Sedangkan menurut 
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Sudjana (2009:76) mengungkapkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungaan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah rencana menyeluruh secara sistematis berdasarkan 

pendekatan tertentu yang dipergunakan guru dalam proses pembelajaran. 

 

2.2.4.2.Metode Pembelajaran Keterampilan Menulis Bahasa Arab 

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

keterampilan menulis bahasa Arab. Salah satu metode yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab adalah metode kooperatif. 

Metode pembelajaran kooperatif merupakan suatu metode pembelajaran secara 

berkelompok. Siswa belajar bersama dan saling membantu dalam membuat tugas 

dengan penelakan pada saling support diantara anggota kelompoknya. 

Menurut Teori Motivasi, tujuan belajar kooperatif adalah untuk 

menciptakan suatu situasi dimana keberhasilan dapat tercapai bila siswa lain juga 

mencapai tujuan tersebut (Zukhaira 2011:31). 

 Setiap metode pembelajaran selalu memiliki teknik. Metode kooperatif 

memiliki beberapa teknik pembelajaran, salah satu teknik dalam metode 

kooperatif adalah teknik kancing gemerincing. 
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2.2.5. Teknik Pembelajaran 

Teknik pembelajaran adalah kegiatan yang spesifik yang di 

implementasikan dalam kelas, selaras dengan metode dan pendekatan yang telah 

dipilih (Effendy 2012:8). Menurut Gerlach dan Elly teknik adalah jalan, alat, atau 

media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan siswa ke arah 

tujuan yang ingin dicapai (Aqib 2013:70). Pada tingkat teknik terdiri dari berbagai 

variasi tata cara guru dalam melaksanakan pembelajaran (Zukhaira 2011:1). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran 

adalah cara kongkrit yang digunakan guru dalam sebuah pembelajaran. 

 

2.2.5.1.Pengertian Teknik Kancing Gemerincing 

Pengertian model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing 

menurut Lie adalah salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang masing-

masing anggota kelompoknya mendapat kesempatan yang sama untuk 

memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan serta pemikiran  

anggota kelompok yang lain. Sedangkan menurut Kagan adalah jenis metode 

struktural yang mengembangkan hubungan timbal balik antar anggota kelompok 

dengan didasari adanya kepentingan yang sama (Faturrohman 2015:93). 

Berdasarkan hal tersebut maka teknik kancing gemerincing merupakan 

salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif. Teknik kancing gemerincing 

merupakan teknik yang mengembangkan hubungan antar anggota kelompok, 

dalam teknik ini setiap anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk 

memberikan kontribusi terhadap kelompok. 
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Pengertian kancing menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah 

benda kecil yang dilekatkan di baju. Kancing gemerincing dapat disebut juga 

dengan istilah talking chips. Chips menurut Kagan dapat berupa benda berwarna 

yang ukurannya kecil. Dengan demikian dalam implementasinya, teknik ini tidak 

harus menggunakan kancing saja, namun juga dapat berupa benda yang berukuran 

kecil yang memiliki warna. 

 

2.2.5.2.Karakteristik Teknik Kancing Gemerincing 

Teknik kancing gemerincing dikembangkan oleh Spencer Kagan (1990). 

Teknik ini dapat diterapkan pada semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. 

Dalam kegiatan kancing gemerincing, masing-masing anggota kelompok 

berkesempatan memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan 

anggota lain (Huda 2015:142). 

Teknik ini dapat digunakan untuk mengatasi hambatan pemerataan 

kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok. Karena kebanyakan kelompok 

seringkali ada satu anggota yang terlalu dominan banyak bicara. Sebaliknya ada 

anak yang pasif dan pasrah saja terhadap rekannya yang lebih dominan. Dalam 

situasi tersebut, pemerataan tentang tanggung jawab dalam kelompok bisa jadi 

tidak tercapai, karena terlalu menggantungkan diri pada rekannya yang terlalu 

dominan. 

Implementasi pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing yaitu 

setiap anggota mendapatkan kancing yang berbeda yang harus digunakan setiap 

kali mereka ingin berbicara menyatakan keraguan, menjawab pertanyaan, 
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bertanya mengenai sesuatu, mengungkapkan ide, mengklarifikasi pertanyaan, 

mengklarifikasi ide, merespons ide, merangkum, mendorong partisipasi anggota 

kelompok lainnya, dan memberikan penghargaan untuk ide yang dikemukakan 

anggota lainnya dengan mengungkapkan hal yang positif. 

 

2.2.5.3.Kelebihan Teknik Kancing Gemerincing 

Terdapat beberapa kelebihan dalam teknik kancing gemerincing, 

kelebihannya adalah sebagai berikut: 

1. Saling ketergantingan yang positif. 

2. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. 

3. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

4. Suasana kelas yang releks dan menyenangkan. 

5. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan 

guru. 

6. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman 

emosi yang menyenangkan. 

7. Dapat mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering 

mewarnai dalam pembelajaran kerja kelompok. 

 

2.2.5.4.Kelemahan Teknik Kancing Gemerincing 

Selain kelebihan yang dimiliki dalam teknik kancing gemerincing, dalam 

teknik ini juga terdapat beberapa kelemahan, yaitu: 

1. Persiapan memerlukan banyak pikiran, tenaga, dan waktu. 
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2. Membutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup 

memadai. 

3. Kecenderungan topik pembicaraan dapat menjadi berkembang. 

4. Saat berdiskusi masih ada didominasi oleh seseorang. 

 

2.2.5.5.Prosedur Pelaksanaan Teknik Kancing Gemerincing 

Prosedur pelaksanaan teknik kancing gemerincing menurut Huda 

(2015:142) adalah sebagai berikut: 

1. Guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing (atau 

benda-benda kecil lainnya). 

2. Sebelum memulai tugasnya, masing-masinng anggota dari setiap 

kelompok mendapatkan 2 atau 3 buah kancing (jumlahnya berganting 

pada sukar tidaknya tugas yang diberikan). 

3. Setiap kali anggota selesai berbicara atau mengeluarkan pendapat, dia 

harus menyerahkan salah satu kancingnya dan meletakkannya 

ditengah-tengah meja kelompok. 

4. Jika kancing yang dimiliki salah seorang siswa habis, dia tidak boleh 

berbicara lagi sampai semua rekannya menghabiskan kancingnya 

masing-masing. 

5. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas kelompok belum 

selesai, kelompok boleh mengambil kesepakatan untuk membagi-bagi 

kancing lagi dan mengulangi prosedurnya kembali. 
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2.2.6. Media Pembelajaran Papan Kantong 

Sebelum membahasa mengenai media papan kantong, pada sub bab ini 

akan dijelaskan terlebih dahulu tentang media pembelajaran. 

 

2.2.6.1.Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

‘tengah’. ‘perantara’ atau ‘ pengantar’. Dalam bahasa Arab media adalah 

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

(Arsyad 2013:3). 

Gerlach dan Ely mengatahan bahwa media apabila dipahami secara garis 

besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam 

pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara 

lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi verbal (Arsyad 2013:3). 

Menurut AECT (Association of Education and Communication 

Technology) memberikan pengertian media yaitu sebagai segala bentuk saluran 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sedangkan menurut 

Daryanto (2010:5) mengungkapkan bahwa media pendidikan yakni media yang 

digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai definisi media pembelajaran 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang 
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digunakan untuk penyampaian informasi dalam suatu pembelajaran. Alat tersebut 

dapat berupa alat-alat visual (dapat dilihat) maupun audio (dapat didengar). 

 

2.2.6.2.Manfaat Media Pembelajaran 

Menurut Daryanto (2010:5) secara umum 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 siswa 

dengan sumber belajar. 

4. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. 

5. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

6. Dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

 

2.2.6.3.Jenis Media Pembelajaran 

Terdapat beberapa jennis media yang digunakan dalam pembelajaran. 

Secara garis besar jenis-jenis media pembelajaran tersebut terbagi menjadi tiga 

jenis yaitu media berbasis visual (yang meliputi gambar, chart, grafik, transparasi, 

dan slide), media berbasis audio-visual (video dan audio-tape), dan media berbasis 

komputer (komputer dan video interaktif). 
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Media berbasis visual (image atau perumpamaan) memegang peran yang 

sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar 

pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat 

siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dan dunia 

nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang 

bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual (image) itu untuk 

meyakinkan terjadinya proses informasi (Arsyad 2013:89). 

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan salah satu dari 

jenis media berbasis visual. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

media papan kantong. 

 

2.2.6.4.Media Papan Kantong 

Media papan kantong merupakan salah satu bentuk media berbasis visual. 

Media papan kantong merupakan media yang terbuat dari triplek atau karton tebal 

dengan ukuran panjang karton/triplek kira-kira 90 cm dan tinggi kira-kira 60 cm. 

Pada papan triplek / karton dilekatkan (dengan lem / straple atau pelekat lainnya) 

beberapa deret kantong karton setinggi ± 5 cm (Arsyad 2013:121). 

Implementasi media papan kantong dalam pembelajaran keterampilan 

menulis akan disesuaikan dengan teknik pembelajaran yang digunakan, yaitu 

teknik kancing gemerincing. Sehingga media papan kantong akan menjadi tempat 

untuk siswa dalam menuliskan ide atau gagasan mereka masing-masing. 

Selain menjadi tempat berkreasi tulisan siswa, papan kantong dalam 

penelitian ini juga akan diisi dengan materi pembelajaran keterampilan menulis 
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pada sisi sebaliknya. Sehingga dalam penyampaian materi, perhatian siswa akan 

terpusat pada media papan kantong. Media papan kantong dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

Gambar 2.1. Media Papan Kantong Bagian Depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Media Papan Kantong Bagian Belakang 
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2.2.6.5.Kelebihan Media Papan Kantong 

Adapun kelebihan media papan kantong dalam proses pembelajaran 

menurut Arsyad (2011:42) adalah sebagai berikut: 

1. Bermanfaat di ruang manapun tanpa harus ada penyesuaian khusus. 

2. Mudah dipersiapkan oleh guru dan mudah dilakukan oleh siswa. 

3. Siswa diikutsertakan dalam proses pembelajaran. 

4. Penggunaannya tidak memerlukan bakat atau peralatan istimewa 

sehingga mudah digunakan. 

5. Menghemat penggunaan papan tulis. 

 

2.2.6.6.Kekurangan Media Papan Kantong 

Sedangkan kekurangan media papan kantong dalam pembelajran  adalah 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan media ini membutuhkan waktu yang banyak sehingga 

kurang tepat digunakan untuk mata pelajaran yang waktunya hanya 

sedikit. 

2. Membutuhkan waktu cukup banyak dalam pembuatannya. 

3. Membuat siswa gaduh jika guru kurang teliti dalam mengawasi proses 

pembelajaran. 

 

 

 



34 

 

 

 

2.2.7. Kompetensi Keterampilan Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas VII 

MTS Negeri 1 Semarang 

Pembelajaran di MTS N 1 Semarang menggunakan kurikulum 2013 tidak 

terkecuali untuk mata pelajaran bahasa Arab. Terdapat tiga tema yang diajarkan 

pada mata pelajaran bahasa Arab kelas VII semester ganjil di MTS N 1 Semarang. 

Tiga tema yang diajarkan di kelas VII MTS N 1 Semarang tersebut dijabarkan 

dalam tabel kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai berikut. 

Tabel 2.4 Tabel Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata pelajaran 
Bahasa Arab Kelas VII Semester Ganjil 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghargai dan menghayati 

ajaran agama Islam 

1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari 

bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan 

dalam semangat belajar. 

2. Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (toleransi, 

gotong royong), santun, percaya 

diri, dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri 

dalam berkomunikasi dengan lingkungan 

sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa. 

2.3 Menunjukkan sikap tanggung jawab dalam 

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan pengantar 

dalam mengkaji khazanah keislaman 

3. Memahami pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait 

fenomena dan kejadian tampak 

mata 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 
التعريف بالنفس وبالعاملين في المدرسة, المرافق واألدوات 
 baik secara lisan maupun في المدراسة, األلوان

tertulis. 

3.2 melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 

التعريف بالنفس وبالعاملين في المدرسة, المرافق واألدوات 
 في المدراسة, األلوان

3.3 menemukan makna atau gagasan dari ujaran 

kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

berkaitan denagan:  التعريف بالنفس وبالعاملين في
 المدرسة, المرافق واألدوات في المدراسة, األلوان

 

4.  Mencoba, mengolah, dan menyaji 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

madrasah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang/teori 

4.1 mendemonstrasikan ungkapan sederhana 

tentang topik  ,التعريف بالنفس وبالعاملين في المدرسة
راسة, األلوانالمرافق واألدوات في المد  dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

4.2 menunjukkan contoh ungkapan sederhana 

untuk menyatakan, menanyakan, dan 

merespons tentang:  التعريف بالنفس وبالعاملين في
دراسة, األلوانالمدرسة, المرافق واألدوات في الم  

dengan memperhatikan struktur teks dan 

unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks 

4.3 menyampaikan informasi lisan sederhana 

tentang:  ,التعريف بالنفس وبالعاملين في المدرسة
  المرافق واألدوات في المدراسة, األلوان

4.4 mengungkapkan informasi tertulis tentang: 

التعريف بالنفس وبالعاملين في المدرسة, المرافق واألدوات 
 dalam berbagai struktur في المدراسة, األلوان

bahasa sederhana secara tepat. 

4.5 menyusun teks sederhana tentang topik:  التعريف
بالنفس وبالعاملين في المدرسة, المرافق واألدوات في 

, األلوانالمدراسة  dengan memperlihatkan 

struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar sesuai konteks 

Tarkib:  الخبر +(ضمائر مفرد؛إشارة مفردة)المبتدأ
 ؛ الضمائرالمفردة المتصلة (الصفة والجهات)

 

Pembelajaran bahasa Arab mencakup empat keterampilan yaitu 

mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Pada tiap-tiap tema yang diajarkan 

mencakup empat keterampilan tersebut. 

Penelitian ini membahas mengenai keterampilan menulis (maharah al-

kitabah). Terdapat beberapa kompetensi yang terjebarkan ke dalam beberapa 
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indikator yang harus di kuasai oleh siswa. Penelitian hanya meneliti satu tema, 

tema yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: األلوان. Kompetensi dan 

indikator yang harus di kuasai siswa secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.5 Tabel Kompetensi Keterampilan Menulis Kelas VII MTS N 1 
Semarang 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator 
4.  Mencoba, mengolah, 

dan menyaji dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

di madrasah dan sumber 

lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori 

4.4 mengungkapkan 

informasi secara 

tertulis tentang:األلوان , 
4.5 Menyusun teks 

sederhana tentang: 

 dengan األلوان

memperhatikan 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar 

sesuai konteks. 

1. melengkapi kalimat 

bahasa Arab dengan 

kata dan ungkapan 

yang tepat. 

2.    menyusun kalimat acak 

menjadi suatu 

paragraf yang benar. 

3. menulis kalimat 

sederhana tentang 

materi: األلوان yang 

mengandung struktur 

kalimat. 

 

2.2.8. Pembelajaran Keterampilan Menulis (Maharah Al-Kitabah) Bahasa 

Arab dengan Teknik Kancing Gemerincing Melalui Media Papan 

Kantong 

Pembelajaran keterampilan menulis (maharah al-kitabah) menggunakan 

teknik kancing gemerincing melalui media papan kantong merupakan 

pembelajaran mencurahkan gagasan berkenaan dengan fenomena alam maupun 

fenomena sosial dengan menerapkan teknik kancing gemerincing. Pembelajaran 

ini menggunakan pendekatan scientific yang di dalamnya terdapat lima tahap 

pembelajaran yaitu: (1) mengamati, (2) menanya, (3) mengumpulkan informasi, 
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(4) mengasosiasikan, dan (5) mengkomunikasikan. Kelima tahap tersebut 

dikombinasikan dengan teknik kancing gemerincing dan dengan bantuan media 

papan kantong. 

Pembelajaran keterampilan menulis (maharah al-kitabah) denngan teknik 

kancing gemerincing melibatkan siswa secara penuh. Dalam teknik semua siswa 

mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan gagasannya, sehingga siswa 

berperan aktif dalam pembelajaran. 

Siswa sebelumnya siswa akan dibagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 6 siswa. Pada kegiatan awal guru menyampaikan informasi 

tentang tema pembelajaran keterampilan menulis dengan bantuan media papan 

kantong. Selanjutnya jika ada informasi yang belum dipahami oleh siswa, siswa 

menanyakannya kepada guru. Selanjutnya setiap siswa diberi kancing sejumlah 

siswa dalam tiap-tiap kelompok. Selanjutnya guru akan memberikan perintah atau 

pertanyaan berkaitan dengan informasi yang telah diberikan. Siswa harus 

menjawab pertanyaan yang telah diberikan tersebut dengan menuliskan 

jawabannya ke dalam kertas. Kancing yang diberikan kepada setiap siswa tersebut 

digunakan sebagai tiket untuk menjawab pertanyaan dari guru. Secara rinci 

gambaran proses pembelajaran keterampilan menulis (maharah al-kitabah) 

menggunakan teknik kancing gemerincing melalui media papan kantong dapat 

dilihat pada tabel sintagmatik berikut. 
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Tabel 2.6 Sintagmatik Pembelajaran Keterampilan Menulis (Maharah Al-
Kitabah) Menggunakan Teknik Kancing Gemerincing melalui 
Media Papan Kantong 

Fase Tingkah Laku Guru 
Fase-2 

Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa 

dengan jalan demonstrasi atau lewat 

bacaan dengan menggunakan media 

papan kantong. 

Fase-3 

Mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa cara 

membentuk kelompok belajar, guru 

mengorganisasikan siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar(setiap 

kelompok beranggotakan 6 siswa dan 

harus heterogen terutama jenis kelamin 

dan kemampuan siswa, dan setiap 

anggota diberi tanggung jawab untuk 

mempelajari atau mengerjakan tugas), 

guru menjelaskan tentang penggunaan 

media kancing sebagai salah satu tiket 

untuk berpendapat di dalam 

kelompoknya masing-masing.  

Fase-4 

Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat siswa mengerjakan 

tugas / pertanyaan yang diberikan. 

Fase-5 

Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 

materi yang telah dipelajari atau meminta 

siswa mempresentasikan hasil kerjanya. 

Fase-6 

Memberikan penghargaan 

Guru memberikan penghargaan kepada 

siswa yang berprestasi untuk menghargai 

upaya dan hasil belajar siswa baik secara 

individu maupun kelompok. 

 



 

 

81 

 

BAB V 

PENUTUP 

Bab ini akan memaparkan simpulan penelitian dan saran terhadap 

penelitian yang telah dilakukan di MTS N 1 Semarang tentang efektifitas teknik 

kancing gemerincing melalui media papan kantong terhadap keterampilan menulis 

bahasa Arab siswa kelas VII tahun ajaran 2016/2017. 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MTS N 1 Semarang 

tahun ajaran 2016/2017 dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji t dalam penelitian ini diperoleh nilai 

thitung adalah sebesar 2,40. Sedangkan nilai ttabel untuk d.b. = (Nx + Ny – 2) = 30 + 

30 – 2 = 58, dengan taraf signifikasi 5% adalah sebesar 1,672. Sehingga 

berdasarkan hasil perhitungan tersebut nilai thitung > ttabel, dengan demikian nilai 

thitung berada di wilayah penolakan H0, dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan kemampuan menulis bahasa Arab yang signifikan 

antara siswa yang mengikuti pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab 

menggunakan teknik kancing gemerincing melalui papan kantong dan dengan 

tidak menggunakan teknik kancing gemerincing melalui media papan kantong. 
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Terdapat perbedaan nilai rata-rata pretest-posttest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Kelas eksperimen yang merupakan kelas yang mendapatkan 

perlakuan yaitu penerapan teknik kancing gemerincing melalui media papan 

kantong, nilai rata-rata pretest adalah sebesar 61,74. Sedangkan nilai rata-rata 

posttest yaitu setelah mendapatkan perlakuan nilai rata-rata kelas tersebut naik 

menjadi 79,47. Sehingga berdasarkan hal tersebut pada kelas eksperimen terjadi 

kenaikan sebesar 17,73. Sedangkan untuk kelas kontrol yang merupakan kelas 

yang tidak mendapat perlakuan, pada nilai rata-rata pretest adalah sebesar 63, 

sedangkan nilai rata-rata posttest adalah sebesar 73. Sehingga untuk kelas kontrol 

mengalami kenaikan nilai rata-rata pretest-posttest sebesar 10. Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata 

pretest-posttest lebih baik daripada kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil observasi pada kelas eksperimen tentang tingkah laku 

siswa saat pembelajaran berlangsung, penerapan teknik kancing gemerincing 

melalui media papan kantong pada pembelajaran keterampilan menulis bahasa 

Arab memberikan perubahan yang positif terhadap tingkah laku siswa dalam 

pembelajaran. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan teknik 

kancing gemerincing melalui media papan kantong efektif diterapkan pada 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas VII MTS N 1 

Semarang. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan dari penelitian tersebut, saran yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut. 

1. Guru disarankan selalu kreatif dan inovatif dalam memilih, menggunakan, 

dan memanfaatkan teknik pembelajaran pada setiap pembelajaran yang 

akan dilangsungkan. Kesesuaian teknik pembelajaran yang digunakan 

dengan pembelajaran akan mempermudah guru dalam penyampaian materi 

dan menjadikan siswa lebih mudah dalam menerima materi yang 

disampaikan. Salah satu teknik pembelajaran yang variatif adalah teknik 

pembelajaran kancing gemerincing yang dipadukan dengan media papan 

kantong yang digunakan pada pembelajaran keterampilan menulis bahasa 

Arab. Dengan teknik ini siswa memiliki kesempatan yang sama dalam 

menyampaikan pendapat dalam pembelajaran, dengan setiap siswa 

memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam 

pembelajaran tersebut maka akan menjadikan kelas tidak jenuh dan setiap 

siswa menjadi terlatih dalam kegiatan pembelajaran yang diajarkan yaitu 

keterampilan menulis bahasa Arab, karena dalam teknik ini setiap siswa 

secara tidak langsung diwajibkan untuk ikut berperan serta dalam 

pembelajaran yang berlangsung. 

2. Keseriusan dan minat siswa pada proses pembelajaran bahasa Arab 

berlangsung, dapat membantu siswa dalam memahami setiap penjelasan-

penjelasan yang disampaikan oleh guru. Banyak berlatih menulis bahasa 
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Arab dapat menunjang proses pembelajaran bahasa Arab terutama 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab. 

3. Bagi para praktisi atau peneliti di bidang pendidikan dan bahasa, 

khususnya bidang pendidikan bahasa Arab dapat menggunakan penelitian 

ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lain  dengan 

teknik dan media yang berbeda sehingga akan didapatkan berbagai 

alternatif teknik dan media yang lebih variatif yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab. 
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