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ABSTRAK 

Annas Nur Aziz. 2017. Digital Game-Based Learning (DGBL) sebagai Media 

Pembelajaran Membaca Bahasa Arab Kelas VII. Dosen Pembimbing : Dr. H. 

Muhammad Harlanu, M.Pd.dan Dr. Ir.Subiyanto, S.T., M.T. Program Studi 

Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. 

Bahasa Arab sudah menjadi bahasa internasional yang disahkan oleh PBB 

selain bahasa Inggris, Perancus, Rusia, dan China sejak 1971. Oleh karena itu, 

pembelaaran bahasa Arab menjadi sangat penting. Motivasi dan minat siswa dalam 

pembelajaran bahasa asing, seperti bahasa Arab, menurun seiring pertumbuhan usia. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari guru mata pelajaran bahasa Arab 

SMP Istiqomah Sambas Purbalingga menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa 

Inggris siswa kelas VII belum mencapai kemampuan yang maksimal khususnya pada 

keterampilan membaca. Perlu adanya inovasi untuk mengatasi masalah tersebut, salah 

satunya melalui Digital Game-Based Learning (DGBL). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana merancang dan mengembangkan sebuah game edukasi 

sebagai media pembelajaran dan mengetahui efektivitas penggunaan DGBL terhadap 

prestasi akademik siswa dalam pembelajaran bahasa Arab keterampilan membaca. 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development untuk 

mengembangkan DGBL dan Quasi Experimental untuk uji implementasi DGBL 

terhadap siswa. Dalam penelitian ini dipilih kelas VII (N=72) dengan sampel kelas 

VII A (N=36) sebagai kelas eksperimen yang menggunakan media pembelajaran 

DGBL dalam pembelajaran bahasa Arab keterampilan membaca dan kelas VII B 

(N=36) sebagai kelas kontrol yang melakuan pembelajaran tanpa media DGBL. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DGBL yang telah dikembangkan layak 

digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab keterampilan membaca. 

Pemanfaatan DGBL sebagai media pembelajaran juga efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa jika dibandingkan tanpa menggunakan DGBL. Hal ini terbukti dari 

gain yang didapat oleh kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas control, yaitu 

0,497 dan 0,399. Simpulan dari penelitian ini adalah pemanfaatan Digital Game-
Based Learning sebagai media pembelajaran mampu membantu peran guru untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Saran yang diajukan peneliti adalah pengembangan 

DGBL lebih banyak dilakukan karena dapat digunakan sebagai media reguler bagi 

pembelajaran bahasa Arab. 

Keywords Digital Game-Based Learning – Media Pembelajaran – Pembelajaran 

Bahasa Arab – Hasil Belajar
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang diakui PBB sebagai bahasa 

internasional yang harus dipelajari bila ingin bergaul dengan orang atau mempelajari 

kultur budaya masyarakat yang menggunakan bahasa Arab (Holes, 2004).  Bahasa 

Arab adalah bahasa agama Islam, di mana Quran dan Hadis yang menjadi sumber 

ajaran agama Islam, keduanya berbahasa Arab. Hal ini menjadi motivasi bagi 

penganut agama Islam untuk mempelajarinya untuk menuju kesempurnaan ibadah 

(Arsyad, 2002). Perkembangan pengajaran bahasa Arab di Indonesia dapat dipastikan 

bersamaan dengan masuknya Islam ke negara ini (Effendy, 2005). 

Hizbullah dan Mardiah (2014), dalam penelitiannya mengemukakan beberapa 

masalah pengajaran bahasa Arab antara lain minat dan motivasi siswa, masalah 

sarana prasarana penunjang pengajaran, metode pembelajaran yang digunakan, dan 

waktu pembelajaran yang tersedia dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Suharno 

dan Fatimah (2013) dalam penelitiannya membahas beberapa problematika sistem 

pembelajaran bahasa Arab yaitu pengetahuan guru tentang sistem pembelajaran 

bahasa Arab masih minim, motivasi siswa untuk belajar bahasa Arab masih dirasa 

kurang, dan penggunaan media belajar yang variatif masih sangat minim sehingga 

variasi metode pembelajaran menjadi tampak monoton. Siswa dengan motivasi lebih 

tinggi akan memiliki lebih kaya perbendaharaan bahasa dan strategi yang diterapkan 
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dalam pembelajaran daripada siswa dengan motivasi kurang. Motivasi juga 

mempengaruhi bagaimana kerasnya kemauan siswa untuk berlatih kemampuan 

bahasa, dan bagaimana mereka bertahan ketika menerima tantangan (Teh et al., 2009). 

Pada era perkembangan informasi, pembelajaran bahasa Arab membutuhkan 

kemampuan mengajar kreatif yang sepadan antara pemahaman konsep materi dengan 

perkembangan teknologi (Musawi, Hashmi, dan Kazem, 2014). Hasil dari penelitian 

Hoopingarner (2009) dan Goh et al. (2004) dalam Computer Assisted Language 

Learning (CALL) menyatakan, penggunaan teknologi dapat menambah kemampuan 

pengajaran bahasa dan praktik pendidikan yang dibawa ke dalam landasan pengajaran 

bahasa, yang pada saat bersamaan membuat pemanfaatan teknologi semakin efektif. 

Penelitian yang dilakukan Al Musawi dkk (2014) menemukan beberapa kelemahan 

pengajaran bahasa Arab. Penelitian itu menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan 

teknologi pendidikan dalam pengajaran dan evaluasi bahasa Arab adalah suatu 

kebutuhan. Untuk meningkatkan kegunaan sarana prasarana pembelajaran yang ada 

selama KBM, maka harus ada software yang didesain secara khusus untuk 

dimasukkan ke dalam proses pengajaran bahasa Arab untuk menerapkan teknologi di 

dalam pembelajaran. 

Teknologi informasi yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran adalah 

game edukasi. Game digital sebagai media terus berkembang pada pertumbuhan basis 

pelanggannya. Dalam penelitian yang dilakukan Cornellie menunjukkan data survey 

yang dilakukan oleh Gamevision pada tahun 2010 bahwa 25,4% dari orang Eropa 

yang berusia di atas 16 tahun adalah gamer (orang yang bermain game 6 bulan 
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sebelumnya). Sedangkan di Amerika, hal serupa juga ditemukan untuk angka basis 

pelanggan game (Cornillie, Thornet, dan Desmet, 2012). 

Penggunaan Digital Game-Based Language Learning (DGBLL) telah meningkat 

secara signifikan di tahun terakhir dan menerima banyak perhatian dalam pengajaran 

bahasa yang dibantu komputer melalui studi CALL (Reinders et al., 2015). Gee (2009) 

mengungkapkan game edukasi digital adalah sebuah pemecahan masalah yang 

menggunakan pembelajaran terus menerus dan memeberikan jalan untuk penguasaan 

materi melalui hiburan dan kesenangan. Game edukasi digital yang baik adalah yang 

menggabungkan prinsip-prinsip pembelajaran dan memiliki fitur desain yang sangat 

relevan dengan pembelajaran bahasa [Gee, 2007; Gee, 2012). Vogel et al. (2006) 

melakukan meta-analisis dan menyimpulkan bahwa para siswa yang menggunakan 

permainan komputer atau simulasi interaktif menunjukkan hasil kognitif yang lebih 

baik daripada siswa yang menggunakan metode instruksi tradisional. Divjack dan 

Tomic (2011) mengulas bahwa game komputer untuk menunjang pembelajaran 

matematika berdampak positif pada hasil belajar siswa, motivasi dan sikap mereka 

terhadap matematika. Lebih jauh lagi, Young et al. (2012) memberikan ulasan 

tentang bukti yang mendukung efektivitas dari penggunaan video game pada 

pelajaran bahasa, sejarah, dan pendidikan jasmani. Selain itu, game digital juga 

membantu dalam peningkatan kemampuan kognisi-spasial, pengolahan perhatian 

visual, keterampilan perseptual-motorik, dan kemampuan pemecahan masalah 

(Meyer dan Johnson, 2010; Egentfeld-Nielsen, 2006). 
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Penelitian tentang pembuatan desain DGBL dilakukan oleh Katmada dkk (2014) 

tentang implementasi game untuk mendukung pembelajaran matematika. Dalam 

penelitian tersebut digunakan model ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, and Evaluation). Model ini sederhana dan sistematik sehingga sesuai 

dengan karakteristik pengembangan media pembelajaran. Menurut Endang 

Mulyatiningsih (2012: 183), model ini dapat digunakan untuk berbagai macam 

bentuk pengembangan produk seperti model, strategi, pembelajaran, metode 

pembelajaran, media dan bahan ajar. Selain itu, evaluasi dalam model ADDIE 

dilakukan dalam setiap tahapan sehingga penelitian diharapkan akan menghasilkan 

produk yang terbaik. Hasil penelitian berdasarkan evaluasi yang dilakukan, 

kebanyakan siswa berpendapat bahwa game tersebut positif, berguna, media yang 

menarik tanpa menghiraukan umur dan gender (Katmada, 2014). Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa game tersebut dapat digunakan pengajar sebagai sarana 

pendukung untuk diterapkan dalam pembelajaran formal. 

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, maka diperlukan penelitian 

untuk menghasilkan Digital Game-Based Learning untuk menunjang pembelajaran 

bahasa Arab. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi alternatif media 

pembelajaran bagi pengajar, meningkatkan minat dan motivasi siswa, serta 

meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran bahasa 

Arab. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Motivasi dan minat siswa masih kurang dalam pembelajaran bahasa Arab  

2. Pengetahuan guru tentang sistem pembelajaran bahasa Arab masih minim 

3. Sarana pendukung pada pembelajaran bahasa Arab masih kurang memadai 

4. Kurangnya penggunaan teknologi pada pembelajaran bahasa Arab 

5. Pengetahuan guru tentang sistem pembelajaran bahasa Arab masih kurang 

6. Penggunaan media belajar variatif masih minim sehingga variasi dalam 

pembelajaran bahasa Arab terlihat monoton 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan memperhatikan luasnya masalah yang 

teridentifikasi, maka pada penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah. 

Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini berfokus pada implementasi Digital Game-Based Learning 

sebagai media pembelajaran membaca bahasa Arab.   

2. Pengembangan game edukasi ini menggunakan materi dari pembelajaran bahasa 

Arab keterampilan membaca tingkat Sekolah Menengah Pertama kelas VII. 

3. Game ini dibuat menggunakan software Adobe Flash CS6 dan ActionScript 3.0. 

Software pendukung yang digunakan antara lain CorelDraw X7, Adobe 

Audition, serta beberapa program pendukung lainnya. 
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4. Pengujian game yang dibuat menggunakan uji ahli materi, uji ahli media, dan 

uji implementasi yang akan dilakukan kepada sampel siswa kelas VII SMP 

Istiqomah Sambas Purbalingga. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana desain dan pengembangan Digital Games-Based Learning untuk 

mendukung pembelajaran bahasa Arab yang baik? 

2. Bagaimana uji kelayakan Digital Games-Based Learning sebagai media 

pembelajaran bahasa Arab keterampilan Membaca siswa kelas VII? 

3. Apakah Digital Games-Based Learning efektif diterapkan dalam pembelajaran 

bahasa Arab keterampilan Membaca siswa kelas VII? 

1.5. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka, tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bagaimana desain dan pengembangan Digital Games-Based 

Learning untuk mendukung pembelajaran bahasa Arab yang baik. 

2. Mendeskripsikan bagaimana uji kelayakan Digital Games-Based Learning 

sebagai media pembelajaran bahasa Arab kelas VII. 

3. Mengkaji keefektifan Digital Games-Based Learning dalam pembelajaran 

bahasa Arab kelas VII. 
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1.6. Manfaat 

Penelelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, guru, sekolah, 

dan pembaca. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Siswa 

a. Menumbuhkan kepedulian siswa terhadap perkembangan teknologi 

informasi melalui game edukasi. 

b. Memberikan pemahaman materi bahasa Arab melalui game edukasi. 

c. Meningkatkan motivasi dan minat terhadap pembelajaran bahasa Arab 

2. Bagi Guru 

a. Meningkatkan kreativitas dalam menggunakan media berbasis teknologi 

informasi 

b. Memberikan variasi media dalam pembelajaran bahasa Arab sehingga tidak 

monoton. 

3. Sekolah / Institusi Pendidikan 

a. Memberikan motivasi bagi para tenaga pengajar lain agar dapat menerapkan 

kemajuan teknologi dalam proses pembelajaran 

b. Memberikan informasi mengenai prototype pengembangan game edukasi 

untuk mendukung proses pembelajaran 

4. Pembaca 

Menambah wacana pengetahuan mengenai pembuatan game edukasi dan inovasi 

dalam pembelajaran dengan menerapkan perkembangan teknologi.
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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai Digital Game Based Learning telah banyak dilakukan 

dengan objek penelitian yang berbeda satu sama lain. Berikut beberapa penelitian 

mengenai Digital Game Based Learning yang telah dilakukan sebelumnya oleh 

beberapa peneliti. 

Zafar (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Game-based Learning with 

Native Language Hint on Student Academic Performance in a Saudi Arabia 

Community College” menggunakan Game-Based Learning dengan petunjuk bahasa 

asli untuk meningkatkan performa akademik siswa perkuliahan di Arab Saudi. Zafar 

melakukan penelitian dengan dua kelompok, Kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Zafar membandingkan efektivitas antara dua metode pembelajaran: 

Pembelajaran menggunakan game dan pembelajaran tanpa game. Zafar juga 

melakukan observasi tentang pentingnya istilah dalam bahasa asli (Bahasa Arab) 

selama proses pembelajaran. Kedua metode pembelajaran ini diterapkan pada mata 

kuliah Jaringan Komputer di perkuliahan. Para siswa dikelompokkan secara acak dan 

melibatkan 44 siswa secara keseluruhan yang dibagi dalam jumlah yang sama (N=22). 

Kelompok eksperimen menggunakan metode menggunakan game, sedangkan 

kelompok kontrol menggunakan metode tanpa game. Kedua kelompok tersebut juga 

diobservasi dengan dan tanpa penggunaan bahasa asli dalam media pembelajarannya. 
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Tes pengetahuan disusun melalui pretest dan posttest. Pengalaman dan pendapat 

mahasiswa mengenai perbedaan metode tersebut dikumpulkan melalui angket. 

Analisis data menunjukkan bahwa performa pembelajaran menggunakan game 

dengan petunjuk bahasa asli lebih baik daripada pembelajaran tanpa game. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan metode game lebih 

termotivasi daripada yang tidak. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa game 

edukasi dengan petunjuk bahasa asli dapat dijadikan alat pembelajaran untuk 

meningkatkan performa akademik dan motivasi di negara yang tidak menggunakan 

bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan 

penelitian yang dikembangkan peneliti yaitu tentang pengembangan game edukasi 

untuk mendukung mata pembelajaran. Perbedaannya terletak pada objek penelitian 

antara Jaringan Komputer dan bahasa Arab. 

Marina Papastergiou (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Digital Game-

Based Learning in high school Computer Science education: Impact on educational 

effectiveness and student motivation” yang bertujuan untuk menilai efektivitas 

pembelajaran dan motivasi siswa untuk belajar konsep memori komputer dengan 

bantuan media berupa permainan komputer yang dirancang sesuai dengan tujuan 

kurikuler dan subyek SMA Yunani Ilmu Komputer (CS) kurikulum dibandingkan 

dengan aplikasi tanpa game. Penelitian tersebut juga meneliti perbedaan jenis kelamin 

yang potensial dalam efektivitas pembelajaran permainan dan daya tarik motivasi. 

Sebanyak 88 peserta didik terdiri dari 46 peserta didik laki-laki dan 42 peserta didik 

perempuan yang berusia 16 sampai 17 tahun berpartisipasi dalam penelitian tersebut. 
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Peserta didik yang terlibat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok 

game dan kelompok tanpa game. Game yang digunakan merupakan game komputer 

desktop yang mengadopsi elemen-elemen game yang terdapat pada buku Prensky 

Digital Game Based Learning. Analisis data menunjukkan bahwa pendekatan game 

lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang konsep-konsep 

memori komputer dan lebih memotivasi dibandingkan dengan pendekatan tanpa 

game. Peserta didik laki-laki memiliki keterlibatan, keinginan, dan pengalaman dalam 

game komputer, dan pengetahuan awal tentang memori komputer yang lebih besar 

daripada peserta didik perempuan. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu 

segnifikan dan  permainan itu mampu meningkatkan motivasi pada peserta didik laki-

laki dan perempuan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dikembangkan peneliti yaitu tentang pengembangan game edukasi untuk mendukung 

pembelajaran. Perbedaannya terletak pada objek penelitian antara Memori Komputer 

dan bahasa Arab. 

Katmada (2014) dalam penelitiannya “Implementing a Game for Supporting 

Learning in Mathematics” juga melakukan penelitian tentang penerapan game untuk 

mendukung pembelajaran matematika. Game berbasis komputer dikembangkan untuk 

memfasilitasi pembelajaran Matematika. Selain game berbasis komputer, website 

untuk mengendalikan game tersebut juga dibuat. Jadi, para guru bisa melakukan 

setelan untuk game tersebut tanpa membutuhkan keahlian pada bidang pemrograman. 

Pendidik juga bisa mengubah parameter game tersebut, seperti isi dan jumlah soalnya. 

Game berbasis komputer ini dievaluasi melalui pengamatan nyata dalam sekolah 
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dengan studi pilot yang melibatkan 12 siswa dan dengan intervensi jangka panjang 

yang melibatkan 37 siswa dan menghabiskan 14 pekan. Hasil dari penelitian 

memberikan indikasi bahwa pendapat dari para siswa positif, dan menyarankan 

bahwa dengan tambahan game dapat digunakan sebagai media penunjang 

pembelajaran. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dikembangkan peneliti yaitu tentang pengembangan game edukasi untuk mendukung 

mata pembelajaran. Perbedaannya terletak pada objek penelitian antara Matematika 

dan bahasa Arab. Ketiga penelitian ini sama-sama belum menjabarkan tentang 

pengembangan perancangan game edukasi. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian yang sedang dikembangkan dalam 

skripsi ini adalah pengembangan dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Skripsi ini mengkaji khusus tentang pengembangan media untuk pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab interaktif berupa Digital Game Based Learning 

(DGBL) yang diduga dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa dalam bahasa 

Arab. Dalam hal ini, posisi peneliti adalah membuat dan mengembangkan media baru 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemahiran membaca bahasa Arab dan 

menguji keefektivitasannya. 

2.2. Landasan Teori 

Pada bagian ini peneliti akan mendiskripsikan tentang (1) belajar, (2) 

pembelajaran, (3) media pembelajaran, (4) digital game-based learning  dan (5) 

keterampilan membaca bahasa Arab. 
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2.1.1. Belajar 

2.1.1.1. Definisi Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata belajar berasal dari 

kata ajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu; berlatih; dan 

berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Konsep 

tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar psikologi (dalam Rifa’i dan 

Anni : 2012). Pengertian tentang belajar antara lain: 

a. Gage dan Berliner (1983:252) menyatakan bahwa belajar merupakan proses di 

mana suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 

b. Morgan et al. (1986:140) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

relative permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. 

c. Slavin (1994:152) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu 

yang disebabkan oleh pengalaman. 

d. Gagne (1977:3) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau 

keterampilan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan 

perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Sedangkan belajar menurut Rifa’i dan Anni merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Wingkel dalam Haling (2006:2) 

menjelaskan bahwa belajar pada manusia merupakan suatu proses psikologi yang 

berlangsung dalam interaksi aktif subjek dengan lingkungan dan menghasilkan 

perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bersifat 
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konstan/menetap. Perubahan-perubahan itu dapat berupa sesuatu yang baru yang 

segera nampak dalam perilaku nyata. Menurut Slameto (2010:2) belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan usaha sadar yang dilakukan setiap individu untuk merubah pola tingkah 

laku, pengetahuan, dan keterampilannya berdasarkan pengalaman yang dialami. 

2.1.1.2. Unsur-Unsur Belajar 

Beberapa unsur-unsur dalam belajar yang saling terkait sehingga 

menghasilkan perubahan perilaku adalah sebagai berikut: 

1. Peserta Didik 

Peserta didik dapat diartikan sebagai warga belajar atau peserta pelatihan yang 

sedang melakukan kegiatan belajar. Peserta didik memiliki organ penginderaan ke 

dalam memori yang kompleks; dan syaraf atau otot yang digunakan untuk 

menampilkan kinerja yang menunjukkan apa yang telah dipelajari. 

 

2. Rangsangan (stimulus) 

Stimulus ialah peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik. Suara, 

sinar, warna, panas, dingin, tanaman, gedung merupakan contoh stimulus yang 
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selalu berada di lingkungan seseorang. Peserta didik harus memfokuskan pada 

stimulus tertentu yang diminati supaya mampu belajar optimal. 

3. Memori 

Memori yang ada pada peserta didik berisi pelbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar 

sebelumnya. 

4. Respon 

Respon adalah tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori.respon dalam 

peserta didik diamati pada akhir proses belajaryang disebut dengan perubahan 

perilaku atau perubahan kinerja. 

2.1.2. Pembelajaran 

2.1.2.1. Definisi Pembelajaran 

Pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik 

sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan (Briggs, 1992 

dalam Rifa’i dan Anni, 2012:157). Gagne (1981 dalam Rifa’i dan Anni, 2012) 

menyebutkan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian pesritiwa eksternal peserta 

didik yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Pembelajaran yang 

bersifat eksternal antara lain datang dari pendidik yang disebut teaching atau 

pengajaran. Pembelajaran yang berorientasi bagaimana perilaku pendidik yang efektif, 

beberapa teori belajar mendeskripsikan pembelajaran sebagai berikut: 



15 
 

15 
 

1. Usaha pendidik membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) dengan tingkah laku 

peserta didik. 

2. Cara pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir agar 

memahami apa yang dipelajari. 

3. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih bahan pelajaran dan 

cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik dengan 

peserta didik, atau antar peserta didik baik secara verbal (lisan) maupun nonverbal, 

seperti penggunaan media komputer dalam pembelajaran. Esensi dari pembelajaran 

adalah ditandai dengan adanya kegiatan komunikasi. 

2.1.2.2. Komponen-Komponen Pembelajaran 

Proses pembelajaran melibatkan komponen-komponen yang saling 

terhubung supaya membentuk suatu system pembelajaran yang baik. Komponen-

komponen tersebut yaitu: tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi, media, 

dan penunjang. 

1. Tujuan 

Tujuan secara ekplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan pembelajaran 

berupa pengetahuan, keterampilan atau sikap yang dirumuskandalam Tujuan 

Pembelajaran Khusus (TPK) supaya lebih spesifik dan operasional. 
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2. Subyek Belajar 

Peserta didik sebagai subyek berperan untuk melakukan proses belajar-mengajar. 

Peserta didik juga bisa menjadi obyek karena kegiatan pembelajaran diharapkan 

dapat mencapai perubahan pada diri peserta didik. Pengetahuan pendidik tentang 

diagnosis kesulitan belajar dan analisis tugas sangat diperlukan untuk 

perencanaan pembelajaran yang efektif. 

3. Materi Pelajaran 

Materi pelajaran yang komprehensif, tersusun sistematis dan dideskripsikan 

dengan jelas akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Materi disusun 

dalam silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan buku ajar. 

Pendidik harus bisa mengorganisasikan materi agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung intensif. 

4. Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum untuk mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pendidik harus cermat dalam memilih metode, model pembelajaran yang sesuai 

dan teknik yang digunakan dengan memperhatikan tujuan, karakterisitik peserta 

didik, materi pelajaran, dan sebagainya supaya pembelajaran berlangsung 

maksimal. 

5. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan pendidik dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran Pendidik harus 



17 
 

17 
 

pandai memilih media yang dipakai untuk meningkatkan fungsi media 

pembelajaran. 

6. Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat 

pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya. Komponen penunjang berfungsi 

memperlancar, mempermudah, dan melengkapi proses pembelajaran. 

2.1.3. Media Pembelajaran 

2.1.5.1. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari kata ‘medius’ berarti tengah, perantara, atau pengantar. 

Media adalah sebuah alat yang berfungsi menyampaikan pesan. Dari pengirim kepada 

penerima pesan (Rusman, 2012 : 60). Secara harfiah, media berarti tengah, pengantar, 

atau perantara yang mampu merangsang pikiran, perasaan sehingga termotivasi untuk 

melakukan kegiatan belajar. AECT (Association for Education and Communication 

Technology) mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang dimanfaatkan dalam 

proses penyaluran informasi. Media merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses 

belajar terjadi (Sadiman, 2011: 7).  

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. Apabila media tersebut digunakan untuk membawa pesan-pesan yang 

bertujuan instruksional atau mengandung maksud pengajaran maka media itu disebut 
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media pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi guru dengan siswa, 

baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak 

langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. 

Menurut Dina Indrianan (2011:15), media pengajaran merupakan salah satu 

alat komunikasi dalam proses pembelajaran. Dikatakan demikian karena di dalam 

media pengajaran terdapat proses penyampaian pesan dari pendidik kepada anak 

didik. Pesan yang dikirimkan biasanya berupa informasi atau keterangan dari 

pengirim pesan. Pesan tersebut adakalanya disampaikan dalam bentuk sandi-sandi 

atau lambang-lambang, seperti kata-kata, bunyi, gambar, dan lain lainnya. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran merupakan 

sarana perantara dalam proses pembelajaran. 

2.1.5.2. Klasifikasi Media Pembelajaran 

Menurut Dina Indrianan (2011: 54-55) terdapat beberapa klasifikasi media 

pembelajaran, yaitu:  

1. menggunakan kegiatan membaca simbol-simbol kata visual;  

2. bersifat audio-visual-proyeksi, memproyeksi, dan berbentuk tiga dimensi;  

3. menggunakan teknik atau mesin;  

4. merupakan kumpulan benda-benda atau bahan-bahan (material collections);  

5. merupakan contoh dari kelakuan guru. Karena itu, tidak hanya alat audio visual 

yang menjadi komponen dari media pengajaran, tetapi juga sampai pada sudut 

pandang yang luas, yakni kepada pribadi siswa dan tingkah laku guru. 
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Berikut adalah beberapa jenis media pembelajaran yang bisa digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran: 

1. Media berbasis manusia 

Media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk 

mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi, contohnya adalah 

guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, dan lain-lain. Media ini 

bermanfaat khususnya bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara 

langsung terlibat dengan pemantauan pembelajaran siswa (AzharArsyad, 2009: 

82). 

2. Media berbasis cetakan 

Media berbasis cetakan atau media bahan cetak adalah media visual yang 

pembuatannya melalui proses percetakan/printing. Media bahan cetak ini 

menyajikan pesan melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk 

lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Terdapat beberapa jenis 

media bahan cetak, yaitu: buku teks, modul, bahan pengajaran terprogram 

(Susilana dan Riyana, 2008: 14). 

3. Media berbasis visual 

Menurut Azhar Arsyad (2009: 89), media berbasis visual (image atau 

perumpamaan) memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media 

visual dapat memperlancar pemahaman (misalnya melalui elaborasi struktur dan 

organisasi) dan memperkuat ingatan. Media jenis ini dapat menumbuhkan minat 

siswa dan dapat memberikan hubungan antar isi materi pelajaran dengan dunia 
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nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang 

bermakna sehingga siswa berinteraksi dengan visual (image) itu untuk 

meyakinkan terjadinya proses informasi. 

4. Media berbasis audio-visual 

Media audio visual dapat menampilkan unsur gambar (visual) dan suara (audio) 

secara bersamaan pada saat mengomunikasikan pesan atau informasi. Pengajaran 

melalui audio-visual memiliki ciri digunakannya perangkat keras selama proses 

belajar, seperti: mesin proyektor film, tape recorder, dan proyektor visual 

(Arsyad, 2009: 30). 

5. Media berbasis komputer 

Media pembelajaran berbasis komputer menekankan pada upaya yang 

berkesinambungan untuk memaksimalkan aktivitas belajar dan mengajar sebagai 

interaksi kognitif antara siswa, materi pelajaran, dan instruktur (dalam hal ini 

komputer yang telah terprogram). Sistem komputer dapat menyampaikan 

pembelajaran secara langsung kepada para siswa melalui cara berinteraksi dengan 

mata pelajaran yang diprogramkan kepada sistem, dan inilah yang disebut 

pengajaran dengan bantuan komputer. Kegiatan pembelajaran dengan bantuan 

komputer dikenal juga sebagai computer based instruction (CBI). Berikut ini 

adalah beberapa penggunaan komputer sebagai media pembelajaran (Rusman, 

2012: 147-149).  
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a) Multimedia Presentasi 

Multimedia presentasi digunakan untuk menunjukkan materi pembelajaran 

yang bersifat teoritis. 

b) Multimedia Interaktif 

CD multimedia interaktif dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah 

sebab cukup efektif meningkatkan hasil belajar siswa terutama komputer. 

Berikut ini adalah beberapa model multimedia interaktif. 

1) Model drill and practice 

Suatu model pembelajaran dengan melatih siswa yang bertujuan 

memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui program 

komputer yang menyediakan latihan-latihan soal yang bertujuan untuk 

menguji kemampuan siswa melalui kecepatan penyelesaian soal-soal 

latihan. Program merekam tampilan jawaban siswa, mengevaluasi, 

kemudian memberikan umpan balik. Jika jawaban yang diberikan siswa 

benar maka program menyajikan materi selanjutnya, dan jika jawaban 

siswa salah maka program menyediakan fasilitas untuk mengulangi 

latihan yang dapat diberikan secara parsial pada akhir keseluruhan soal 

(Rusman, 2012: 193-194). 

2) Model tutorial 

Tutorial dalam program pembelajaran berbasis komputer ditujukan 

sebagai pengganti sumber belajar. Proses pembelajaran ini diberikan 

lewat teks, grafik, animasi, audio yang tampak pada monitor yang 
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menyediakan pengorganisasian materi, soal-soal latihan, dan pemecahan 

masalah. Jika respon siswa benar, komputer akan terus bergerak pada 

pembelajaran berikutnya, namun jika respon siswa salah maka komputer 

akan mengulangi pembelajaran sebelumnya atau bergerak pada salah satu 

bagian tertentu tergantung pada kesalahan yang dibuat siswa (Rusman, 

2012: 212). 

3) Model simulasi 

Menurut Sridadi (Rusman, 2012: 231), simulasi adalah program 

komputer yang berfungsi untuk menirukan perilaku sistem nyata (realitas) 

tertentu. Tujuan simulasi antara lain untuk pelatihan (training), dan studi 

perilaku sistem (behavior). Beberapa contoh simulasi komputer, antara 

lain: simulasi terbang, simulasi sistem ekonomi makro, simulasi sistem 

perbankan, dll. 

4) Model game 

Game adalah salah satu model pembelajaran komputer yang bertujuan 

untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas 

belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui bentuk permainan 

yang mendidik. Game yang digunakan dalam pembelajaran sering 

disebut dengan game edukasi. Game edukasi tidak harus menirukan 

realita, namun yang terpenting dapat menyediakan tantangan yang 

menyenangkan bagi siswa. Komponen permainan juga memiliki dasar 
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sebagai pembangkit motivasi dengan memunculkan cara berkompetisi 

untuk mencapai sesuatu yang diharapkan (Rusman, 2012: 236). 

2.1.5.3. Manfaat Media Pembelajaran 

Manfaat media pembelajaran menurut Kemp and Dayton dalam Daryanto 

(2013 : 6) adalah sebagai berikut: 

1. Penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. 

2. Pembelajaran dapat lebih menarik. 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. 

4. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. 

5. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. 

6. Proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun 

diperlukan. 

7. Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran 

dapat ditingkatkan. 

8. Peran guru mengalami perubahan kearah yang positif. 

Menurut Dina Indrianan (2011: 49-51), beberapa manfaat dan kegunaan yang 

perlu diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran, yaitu:  

1. media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan dalam proses 

belajar dan mengajar, tetapi memang memiliki fungsi tersendiri yang sangat 

signifikan dalam membantu tercapainya tujuan pembelajaran;  
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2. media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses 

pembelajaran, sehingga media pengajaran ini bukanlah komponen yang 

berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dengan 

komponen lainnya dalam menciptakan situasi belajar yang diinginkan;  

3. media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan 

kompetensi yang ingin dicapai dan isi pembelajaran;  

4. media pembelajaran bukan hanya alat atau media hiburan bagi siswa, 

sehingga tidak boleh digunakan untuk menjadi sarana hiburan atau untuk 

memancing perhatian siswa semata;  

5. media pembelajaran merupakan sarana bagi siswa agar dapat menangkap 

tujuan pembelajaran lebih mudah dan cepat;  

6. media pembelajaran dapat berguna untuk meningkatkan kualitas belajar dan 

mengajar sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik; 

7. media pembelajaran dapat berguna meletakkan dasar-dasar yang konkret 

dalam berpikir, sehingga dapat mengurangi pola pengajaran verbal yang 

sebelumnya sangat dominan diperankan oleh guru. 

2.1.4. Digital Game-Based Learning (DGBL) 

Game merupakan salah satu media yang digunakan untuk mengasah 

keterampilan otak dalam mengatasi konflik atau permasalahan yang ada dalam 

permainan. Permasalahan atau konflik yang dibuat dalam sebuah game diambil dari 

kehidupan nyata dan digabungkan dengan sisi khayalan. Hal ini dimaksudkan untuk 
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membuat alur konflik atau permasalah menjadi lebih menarik untuk dipecahkan 

(Martono, 2011).  

Game merupakan pembelajaran langsung dengan pola learning by doing. 

Pembelajaran yang dilakukan merupakan suatu konsekuensi dari sang pemain game 

untuk dapat melalui tantangan yang ada dalam suatu permainan game. Pola 

pembelajaran diperoleh dari faktor kegagalan yang telah dialami sang pemain, 

sehingga mendorong untuk tidak mengulangi kegagalan di tahapan selanjutnya. Dari 

pola yang dikembangkan game, sang pemain akan dituntut melakukan proses 

pembelajaran secara mandiri. Environment tools yang disediakan pada e-game akan 

membimbing sang pemain secara aktif menggali informasi untuk memperkaya 

pengetahuan dan strategi saat bermain (Syufagi, 2011).  

Dengan demikian, game menawarkan satu bentuk media dan metode yang 

menakjubkan. Game mempunyai potensi yang sangat besar dalam membangun 

motivasi pada proses pembelajaran. Pada penerapan metode konvensional untuk 

menciptakan motivasi belajar sebesar motivasi dalam game dibutuhkan seorang 

guru/instruktur yang cakap dan piawai dalam pengelolaan proses pembelajaran. Di 

samping pembangkitan motivasi, game juga mempunyai beberapa aspek yang lebih 

unggul dibandingkan metode pembelajaran konvensional (Clark, 2006). Siswa yang 

belajar dengan menggunakan game akan lebih sukses dibandingkan siswa yang yang 

diajar menggunakan metode tradisional (Susuzer, 2006).  

DGBL adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung 

pembelajaran dengan memanfaatkan game (Brom, et al. 2009). Pada DGBL pelajar 
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mendapatkan materi dan pengarahan dari fasilitas bantuan yang telah diprogram ke 

dalam permainan tersebut. Dalam DGBL, siswa dituntut untuk mengasah, 

mengekspresikan, mengungkapkan serta meningkatkan bakat dan kemampuan yang 

dimiliki.  

Prensky (2001) menyebutkan dalam DGBL tidak hanya berisi teori tentang 

games yang berbeda tetapi juga bagaimana kita dapat menemukan sesuatu dalam 

pembelajaran dan latihan. DGBL dapat membuat proses pembelajaran menjadi seru 

dan membangkitkan gairah belajar. Prensky (2001) berpendapat semua macam game 

yang termasuk dalam versi digital seperti game catur dan monopoli dapat disebut 

sebagai DGBL. DGBL dapat memotivasi dan mendorong siswa lebih kreatif. Melalui 

DGBL siswa juga dapat mempelajari konsep/teori dari suatu masalah, mengetahui 

fakta dari suatu kejadian, melatih untuk fokus terhadap masalah yang dihadapi, 

melatih untuk berfikir kritis, dan melatih untuk memecahkan masalah. Menurut 

Prensky (2001), kunci karakteristik game yang menarik adalah: (a) adanya aturan-

aturan dalam permainan, (b) memiliki tujuan, (c) hasil dan umpan balik, (d) 

konflik/kompetisi/tantangan, (e) interaksi, dan (f) gambaran cerita. 

Games yang digunakan sebagai media pembelajaran yang bersifat edukatif 

sering disebut sebagai education games. Menurut Shehata dalam Daghistani (2011) 

permainan edukatif diidentifikasikan sebagai kemampuan praktik siswa dalam hal 

pengembangan mental, emosi, dan sosial, dengan hasil yang baik di taman kanak-

kanak. Education games memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah pada 

visualisasi permasalahan nyata. Massachussets Insitute of Technology berhasil 
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membuktikan bahwa game sangat berguna untuk meningkatkan logika dan 

pemahaman pemain terhadap suatu masalah melalui proyek game yang dinamai 

Scratch. Menurut Carnine, et al. (2004), game dapat disajikan sebagai tambahan 

untuk memperkuat materi dalam penguasaan kemampuan. Untuk anak yang 

membutuhkan bantuan dalam belajar, games dapat berfungsi sebagai alat latihan yang 

baru dan efektif dalam pembelajaran.  

Education games didesain untuk meyimulasikan permasalahan yang ada 

sehingga diperoleh esensi atau ilmu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Game dengan tujuan edukasi ini dapat digunakan sebagai 

salah satu media edukasi yang memiliki pola pembelajaran learning by doing. 

Berdasarkan pola yang dimiliki oleh game tersebut, pemain dituntut untuk belajar 

sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. 

2.1.5. Pembelajaran Membaca 

Bagian pembelajaran membaca peneliti akan membahas tentang (1) hakikat 

keterampilan membaca, (2) tujuan dan manfaat keterampilan membaca, (3) prinsip-

prinsip pembelajaran membaca, (4) tes keterampilan membaca, dan (5) pembelajaran 

membaca bahasa Arab di SMP Kelas VII. 

2.1.5.1. Hakikat Keterampilan Membaca 

Menurut Hermawan (2014:143) membaca hakikatnya adalah proses 

komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui teks yang ditulisnya, maka secara 

langsung di dalamnya ada hubungan kognitif antara bahasa lisan dengan bahasa tulis. 
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Keterampilan membaca (maharah al-qiraah) adalah kemampuan mengenali dan 

memahami isi sesuatu yang tertulis (lambang-lambang tertulis) dengan melafalkan 

atau mencernanya di dalam hati. Tarigan (dalam Hermawan, 2014) melihat bahwa 

membaca adalah proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis melalui tulisan. Dalam makna 

yang lebih luas, membaca tidak hanya terpaku pada malafalkan atau memahami 

makna bacaan dengan baik, yang hanya melihat dari aspek kognitif dan psikomotorik, 

namun lebih dari itu menyangkut penjiwaan atas isi bacaan. Membaca juga dapat 

dikatakan sebagai proses untuk mendapatkan informasi yang terkandung dalam teks 

bacaan untuk memperoleh pemahaman atas bacaan tersebut (Abidin, 2012:147). 

Lebih luas lagi membaca bukan hanya soal pemahaman, tetapi menggunakan isi 

bacaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi membaca yang baik adalah orang 

yang menggunakan isi bacaan dalam kehidupannya (Ibrahim dalam Hermawan, 

2014). Jadi membaca dalam makna luas mencakup empat hal, yaitu (1) mengenali 

simbol-simbol tertulis, (2) memahami makna yang terkandung, (3) menyikapi makna 

yang terkandung, dan (4) implementasi makna dalam kehidupan sehari-hari. 

Membaca dalam makna yang luas tidak mudah karena banyak sekali variabel 

yang terlibat. Pengenalan simbol tulisan dan pemahaman makna sudah baik untuk 

pendahuluan. Adapun penjiwaan dan implementasi makna dalam kehidupan akan 

muncul kemudian dengan memperbanyak latihan (Hermawan, 2014). 
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2.1.5.2. Tujuan Pembelajaran Membaca 

Menurut Abidin (2012) tujuan utama pembelajaran membaca di sekolah ada 

tiga, yaitu (1) agar siswa mencintai membaca, (2) mampu membaca dalam hati 

dengan kecepatan baca yang fleksibel, dan (3) memperoleh tingkat pemahaman yang 

cukup atas isi bacaan. 

Tujuan pertama pemeblajaran membaca adalah agar siswa mencintai 

membaca. Hal ini menjadi sangat penting sebab dapat menjadi modal awal agar siswa 

bisa membaca sekaligus tetap menjadi pembaca. Tujuan kedua ialah agar siswa 

mampu membaca dalam hati dengan kecepatan baca yang fleksibel guna memperoleh 

pemahaman yang cukup.  Fleksibilitas membaca dapat diartikan sebagai keterampilan 

memilih gaya dalam membaca. Jadi jika bacaan yang dibaca berbeda, gaya yang 

digunakan pun harus berbeda pula. Fleksibilitas membaca yang optimum merupakan 

kondisi yang muncul ketika pembaca dapat menyesuaikan tugas bacanya dengan 

sedikitnya waktu untuk membaca serta sedikitnya pengeluaran yang ia lakukan, baik 

secara fisiologis maupun psikologis. Tuuan akhir dari fleksibilitas membaca adalah 

untuk mencapai suatu pemahaman. 

Tujuan ketiga adalah agar siswa memperoleh tingkat pemahaman yang cukup 

atas isi bacaan. Tujuan ini menyarankan agar pembelajaran membaca secara khusus 

melatih siswa menguasai berbagai strategi membaca. Pembelajaran membaca harus 

pula membekali siswa dengan pengetahuan kognitif dalam membaca. 
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2.1.5.3. Prinsip-Prinsip Pembelajaran Membaca 

Nuttal (dalam Abidin, 2012) mengemukakan beberapa prinsip umum 

pembelajaran membaca. Prinsip-prinsip tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran membaca harus dilakukan dengan tujuan untuk membangun 

kemampuan membaca anak. 

2. Kemampuan baca anak dibentuk secara perlahan bukan dibentuk secara sekaligus. 

3. Pengajaran membaca dilakukan melalui interaksi antara guru dengan kelas. 

4. Pengajaran membaca ditunjukkan untuk membangun kemampuan anak 

berinteraksi dengan teks. 

5. Pembelajaran membaca dilakukan dala atmosfer kelas yang kondusif. 

6. Pembelajaran membaca dilakukan dengan memperhatikan asas pelatihan belajar. 

7. Pembelajaran membaca dilakukan dengan berorientasi ke depan. 

8. Pada dasarnya hanya dua jenis kemampuan membaca yang secara mendalam 

diajarkan, yaitu kemampuan membaca intensif dan kemampuan membaca 

ekstensif 

Sedangkan Brown (dalam Abidin, 2012) mengemukakan prinsip dasar 

merancang pembelajaran membaca pemahaman membaca. Prinsip-prinsip dasar itu 

antara lain: 

1. Memperhatikan pentingnya merumuskan tujuan pembelajaran secara spesifik. 

2. Menggunakan strategi pembelajarn yang mampu membangun motivasi siswa. 

3. Memperhatikan keaslian (kesesuaian konteks dengan siswa) dan keterbacaan 

wacana yang dipilih. 
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4. Menerapkan strategi membaca yang paling tepat untuk setiap bahan bacaan. 

5. Menerapkan model baca interaktif dalam proses pembelajaran. 

6. Melaksanakan prosedur pembelajaran membaca dengan membaginya ke dalam 

tiga tahapan, yaitu prabaca, membaca, dan pascabaca. 

7. Menggunakan prinsip strategi membaca pemahaman dalam proses pembelajaran. 

8. Mengembangkan aspek-aspek evaluasi untuk menguji keberdayagunaan strategi 

baca yang dipilih. 

9. Melakukan penilaian, baik dalam proses maupun penilaian kemampuan membaca. 

Prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui oleh para guru supaya mendapatkan 

hasil membaca yang maksimal. 

2.1.5.4. Tes Keterampilan Membaca 

Sasaran utama tes keterampilan membaca sama dengan tujuan pokok dari 

pengajaran membaca itu sendiri, yaitu kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan 

(Djiwandono dalam Ainin, Thohir, dan Asrori 2012:105). Nurgiyantoro (dalam Ainin, 

Thohir, dan Asrori, 2012:105) menegaskan bahwa tes keterampilan membaca 

dimaksudkan untuk mengukur tingkat kemampuan kognitif siswa memahami wacana 

tulis. Ainin dkk (2012) menuturkan standar kompetensi yang diujikan dalam tes 

membaca adalah kemampuan seseorang unuk menangkap pesan tertulis dengan benar, 

cepat dan cermat. Jika dihadapkan kepada siswa yang masih pemula, maka 

penilaiannya masih dalam tahap sistem bunyi bahasa dan kosakata dalam struktur 

kalimat yang sederhana. 
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Berikut beberapa kompetensi dasar dalam kegiatan membaca yang dapat 

diintegrasikan, yaitu: 

1. Membaca dengan lancar, cermat dan tepat, dan lain-lain 

2. Menentukan arti kosa kata dalam konteks kalimat tertentu 

3. Menemukan fakta tersurat dalam teks 

4. Menemukan makna tersirat dalam teks 

5. Menemukan ide pokok dalam paragraf 

6. Menemukan ide penunjang dalam paragraf 

7. Menghubungkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan 

8. Menyimpulkan ide pokok bahasan 

9. Menangkap pesan sebuah bacaan dengan cepat 

10. Mengomentari dan mengkritisi sebuah bacaan 

Tes membaca yang diberikan kepada siswa pemula, sebaiknya terdiri dari 

satu atau dua kalimat sederhana, tidak sampai satu atau dua paragraf. Sedangkan bagi 

siswa tingkat lanjut, teks yang panjang dapat diberikan sebagai bahan tes membaca. 

 

2.1.5.5. Mata Pelajaran Bahasa Arab Keterampilan Membaca Kelas VII 

Bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk 

mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta 

menumbuhkan sikap positif terhasap Bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. 

Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan 

memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa 
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sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan 

berbahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting 

dalam membantu memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan al- Hadis, serta 

kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik 

(Peraturan Menteri Agama, Nomor 000912 Tahun 2013).  

Menurut Tarigan (1990:7) membaca adalah proses yang dilakukan dan 

dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh 

penulis melalui media tulis. Sedangkan ditinjau dari aspek linguistik membaca adalah 

suatu proses penyandian kembali dan pembacaan sandi (a recording and decoding 

proses). Keterampilan membaca pada umumnya diperoleh dengan cara 

mempelajarinya di sekolah. Keterampilan membaca bisa dibilang unik karena tidak 

semua manusia, walaupun telah memiliki keterampilan membaca, mampu 

mengembangkannya menjadi alat untuk memberdayakan dirinya atau bahkan 

menjadikannya budaya bagi dirinya sendiri. Keterampilan membaca juga dikatakan 

penting bagi pengembangan pengetahuan karena persentase transfer ilmu 

pengetahuan terbanyak dilakukan melalui membaca. Membaca merupakan kegiatan 

untuk mendapatkan makna dari apa yang tertulis dalam teks. Seorang pembaca perlu 

mengaktifkan berbagai proses mental dalam sistem kognisinya selain perlu 

menguasai bahasa yang dipergunakan. 

Pengajaran keterampilan membaca dalam pembelajaran bahasa Arab pada 

dasarnya sama dengan pembelajaran pada bahasa-bahasa lainnya. Pertama, strategi 

pengenalan kosakata, tentunya strategi ini tidak lepas dari pengenalan huruf hijaiyah, 
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kata itu sendiri, dan kata dalam tata kalimat. Sedangkan strategi kedua dalam 

pengajaran membaca adalah strategi pemahaman makna bacaan. Aspek ini 

merupakan inti dari keterampilan membaca. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan 

yaitu unsur kata, kalimat dan paragraf. Ketiga, strategi mengasah pengalaman belajar 

peserta didik dilakukan dengan memperkaya kosakata salah satunya melalui 

penggunaan kamus bahasa Arab, pengenalan kognisi isi bacaan dan pengajaran 

dengan pengenalan pola kalimat yang tentunya tidak lepas dari kalidah-kaidah 

penulisan bahasa Arab atau qowaid allughoh al’arobiyah.  

Seperti halnya pembelajaran membaca bahasa Arab di sekolah khususnya 

tingkat MTs/SMP kelas VII yang dalam prosesnya melatih siswa supaya dapat 

memahami bacaan dan pengenalan kosa kata berbahasa Arab. Untuk lebih jelasnya, 

berikut adalah Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar pembelajaran membaca 

bahasa Arab kelas VII semester Genap pada materi “Adawatul Madrasah”. 

Tabel 2.4 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Pelajaran Bahasa 

Arab Kelas VII 

Standar Kompetensi Kompetensi dasar 

1. Membaca/ القراءة   

Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

pengalaman, dan 

informasi melalui 

1. Menerapkan makna kata, dan ungkapan, dan membaca 

nyaring tentang: 

 ادواة املدرسة, ضمريمنفصل, ضمريمتصل, الثمن يف املقصف

2. Mengungkapkan informasi dan gagasan yang ada dalam 

bacaan tentang: 
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Standar Kompetensi Kompetensi dasar 

kegiatan membaca   ادواة املدرسة, ضمريمنفصل, ضمريمتصل, الثمن يف املقصف 

 

2.3. Kerangka Pikir 

Bahasa  Arab sebagai salah satu bahasa internasional yang disahkan oleh PBB 

sangat besar manfaatnya terutama dalam perihal hubungan internasional. Bahasa 

Arab juga merupakan bahasa agama Islam, di mana Quran dan Hadis yang menjadi 

sumber ajaran agama Islam, keduanya berbahasa Arab. Akan tetapi, di Indonesia 

pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan pada sekolah masih kurang bervariasi dan 

kurang memanfaatkan teknologi informasi sebagai pendukung pembelajaran sehingga 

muncul persepsi bahwa bahasa Arab sulit untuk dipelajari. Kurangnya motivasi 

belajar siswa juga menjadi salah satu masalah dalam belajar bahasa Arab. Sehingga 

prestasi belajar siswa terdapat pelajaran bahasa Arab kurang maksimal. Masalah ini 

sangat penting untuk diselesaikan karena kemampuan berbahasa Arab sangat penting 

dalam dunia internasional. Salah satu solusi masalah tersebut adalah dengan 

memanfaatkan Digital Game-Based Learning. Game komputer untuk menunjang 

pembelajaran berdampak positif pada hasil belajar siswa, motivasi dan sikap mereka 

terhadap suatu pembelajaran (Divjack dan tomic, 2011). Young et al. (2012) 

memberikan ulasan tentang bukti yang mendukung efektivitas dari penggunaan video 

game pada pelajaran bahasa, sejarah, dan pendidikan jasmani. Selain itu, game digital 

juga membantu dalam peningkatan kemampuan kognisi-spasial, pengolahan 
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perhatian visual, keterampilan perseptual-motorik, dan kemampuan pemecahan 

masalah (Meyer, et al., 2010). Beberapa penelitian terdahulu dengan permasalahan 

yang sama, menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar peserta didik setelah 

dilakukan percobaan dengan menggunakan media pembelajaran berupa game edukasi. 

Hal tersebut disebabkan karena game edukasi yang sifatnya menyenangkan mampu 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga hasil belajar ikut meningkat. 

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan DGBL diduga dapat 

menjadi solusi bagi permasalahan tentang pembelajaran bahasa Arab. DGBL juga 

diduga dapat menjadi media pembelelajaran yang efektif terhadap prestasi akademik 

siswa dalam kemampuan membaca bahasa Arab. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan 

simpulan penelitian sebagai berikut. 

1. Digital Game-Based Learning (DGBL) sebagai media pembelajaran Membaca 

Bahasa Arab “Zaki dan Sekolah” dibuat melalui beberapa tahapan meliputi 

observasi potensi dan masalah, perumusan masalah, pembuatan flowchart media, 

perancangan tampilan media, pengembangan media, validasi media, dan 

implementasi. 

2. Digital Game-Based Learning (DGBL) “Zaki dan Sekolah” pada mata pelajaran 

Bahasa Arab kelas VII sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran 

Membaca menurut ahli media dan ahli materi. 

3. Digital Game-Based Learning (DGBL) efektif digunakan sebagai media 

pembelajaran karena peningkatan hasil belajar siswa kelompok eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan peningkatan hasil belajar siswa kelompok kontrol 

dengan gain score kedua kelompok menunjukkan kategori medium (sedang). 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian saran yang dapat disampaikan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Multimedia interaktif dapat dikembangkan dengan menggunakan software lain 

selain  Adobe Flash Professional CS6. DGBL bisa dikembangkan ke platform 

dengan mobilitas lebih tinggi lagi, dijadikan game online sederhana, atau ke 

platform mobile untuk diterapkan ke basis Android. 

2. Persiapan yang matang dan pengelolaan waktu yang baik sangat diperlukan 

dalam penerapan Digital Game-Based Learning sebagai media pembelajaran 

membaca Bahasa Arab kelas VII  

3. Dalam proses implementasi untuk uji efektifitas media, diperlukan data yang 

lebih banyak dan bervarisasi. Data yang bervariasi akan menguatkan hasil 

sehingga kesimpulan akan lebih valid lagi. 
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