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SARI 

Azkia, Hilya. 2020. Efektivitas Media Pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) 

berbasis Construct 2 untuk Keterampilan Membaca dan Menulis Bahasa 

Arab Kelas X IPA MAN Kota Magelang. Skripsi Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.  

Pembimbing : Hasan Busri S.Pd.I.,M.S.I. 

Kata kunci : Keterampilan Membaca, Keterampilan Menulis, Media 

Pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis Construct 2. 

Keterampilan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa 

yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemampuan membaca 

dan menulis siswa kelas X IPA MAN Kota Magelang tergolong masih rendah. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya variasi media 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan 

media yang inovatif. Salah satunya adalah dengan menerapkan media pembelajaran 

HAQI dalam pembelajaran. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dan 

efektifitas media pembelajaran HAQI terhadap peningkatan keterampilan membaca 

dan menulis siswa kelas X IPA MAN Kota Magelang. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran 

HAQI terhadap peningkatan keterampilan membaca dan menulis siswa kelas X IPA 

MAN Kota Magelang. 

Jenis dan desain penelitian ini adalah kuantitatif dan kuasi eksperimen dengan 

pola nonequivalent control group design. Teknik pengumpulan data menggunakan 

tes dan non tes. Instrumen tes yang digunakan berupa tes lisan dan tes tertulis. 

Instrumen non tes yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Teknik analisis 

data adalah uji hipotesis 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai kelompok 

eksperimen dari hasil pre-test ke post-test lebih besar dari kelompok kontrol. 

Besarnya nilai rata-rata post-test membaca kelompok eksperimen adalah 82 dari 

nilai rata-rata pre-test membaca adalah 78. Sedangkan pada kelompok kontrol nilai 

rata-rata pre-test adalah 72 dan rata-rata post-test adalah 71. Kemudian besarnya 

nilai rata-rata post-test menulis kelompok eksperimen adalah 82 dari nilai rata-rata 

pre-test adalah 75. Sedangkan pada kelompok kontrol nilai rata-rata pre-test adalah 

76 dan rata-rata post-test adalah 72. Adapun uji hipotesis diperoleh nilai 

signifikansi pre-test dan post-test kelas eksperimen sebesar 0,000 artinya nilai 

signifikansi<0,005. Maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis kerja atau Ha 

yang menyatakan bahwa media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis 

construct 2 efektif untuk pembelajaran keterampilan membaca dan menulis bahasa 

Arab siswa kelas X IPA MAN Kota Magelang.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 latar Belakang 

Pembelajaran merupakan sebuah proses yang mencakup dua hal, seorang 

guru mengajarkan pengetahuan kepada siswa dan usaha siswa untuk mempelajari 

suatu pengetahuan (Rohman 2014:65). 

Menurut Hamalik (2008:57), pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material (berupa buku-buku,papan tulis, 

kapur, fotografi, slide, film, audio, dan video tape), fasilitas dan perlengkapan 

(berupa ruangan kelas, perlengkapan audio visual, dan komputer), dan prosedur 

(meliputi jadwal, dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan 

sebagainya) yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Sama 

halnya dengan pembelajaran bahasa Arab. 

Pembelajaran bahasa Arab merupakan pembelajaran bahasa asing yang 

dianggap sulit oleh sebagian besar siswa, meskipun sebenarnya pembelajaran 

bahasa Arab itu mudah. Sebuah pembelajaran dibutuhkan penggunaan strategi 

pembelajaran agar siswa tidak merasa kesulitan. Strategi pembelajaran bahasa Arab 

dilakukan agar siswa dapat menerima materi lebih efektif dan efisien. Pemilihan 

strategi harus berdasarkan kemahiran berbahasa yang diajarkan kepada siswa 

(Qonita 2016:53). 

Keterampilan (kemahiran) bahasa Arab meliputi empat aspek, yaitu istima’, 

kalam, qira’ah, dan kitabah. Empat aspek keterampilan bahasa ini merupakan 
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aspek-aspek utama pembelajaran bahasa Arab sebagai alat komunikasi, sebagaimana 

orang Arab mempelajarinya (Munir 2016:63). 

Salah satu aspek yang harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran bahasa 

Arab adalah keterampilan membaca, dikarenakan keterampilan membaca merupakan 

kemahiran berbahasa yang tujuan pembelajarannya cukup sulit tercapai oleh siswa. 

Salah satu faktornya adalah pengemasan pembelajaran yang kurang variatif sehingga 

siswa mudah bosan dan kurang mendapatkan motivasi dalam poses pembelajaran 

(Ulin,dkk 2019:27).  

Menurut Tarigan, keterampilan membaca adalah kemampuan pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau 

bahasa tulis. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mencari serta memperoleh 

informasi, mencakup isi, maupun memahami bacaan (Hermawan 2013: 143). 

Keterampilan membaca adalah salah satu dari keempat keterampilan bahasa yang tidak 

mudah atau mengucapkan huruf atau kata-kata tetapi keterampilan ini menuntut kita 

untuk memahami informasi sebuah teks bacaan (Hamid 2008:46). 

Effendy (2017:166) mengemukakan kemahiran membaca mengandung dua 

aspek atau pengertian. Pertama, mengubah lambang tulis menjadi bunyi. Kedua, 

menangkap arti dari seluruh situasi yang dilambangkan dengan lambang-lambang tulis 

dan bunyi tersebut. Inti dari kemahiran membaca terletak pada pengertian kedua. Tapi 

bukan berarti pengertian pertama tidak penting, akan tetapi membaca dalam pengertian 

kedua adalah sebuah kerja intelektual. Seorang pembaca menggunakan fikiran dan 

pengalaman-pengalaman terdahulunya untuk memahami dan menemukan inti pesan 
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yang disampaikan oleh penulis, bukan saja dengan memecahkan simbol-simbol bahasa 

yang terdapat pada baris-baris tulisan tapi juga mencari apa yang ada di balik simbol-

simbol itu. Membaca, dengan demikian bukanlah kemahiran yang rumit dan kompleks 

karena mencakup proses pemikiran, perenungan, penilaian, analisis, pemecahan 

masalah, dan pengambilan kesimpulan. 

Oleh karena itu, pengajaran membaca perlu perhatian serius, dan wacana 

membaca tidak boleh hanya dipandang sebagai batu loncatan bagi aktivitas berbicara 

dan menulis semata. Tujuan dari Membaca ada tiga, yaitu (1) tujuan intelektual atau 

kognitif, yaitu untuk memperoleh dan menambah pengetahuan serta memperluas 

wawasan, (2) tujuan praktis atau  referensial, yaitu untuk memperoleh petunjuk 

bagaimana melakukan sesuatu, dan (3) tujuan afektif dan emosional, yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan perasaan atau kejiwaan (Effendy 2017:166).  

Selain aspek membaca juga terdapat aspek menulis yang merupakan bagian 

dari pembelajaran bahasa. Menurut pandangan Iskandarwassid (2008:248) 

keterampilan menulis adalah usaha mengungkapkan pikiran dan perasaan yang ada 

pada diri seorang pemakai bahasa. Sedangkan menurut Hermawan (2011:151) 

keterampilan menulis adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau 

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

sampai kepada aspek yang kompleks yaitu mengarang.  

Keterampilan menulis mempunyai dua aspek. Pertama, kemahiran membentuk 

huruf dan menguasai ejaan. Kedua, kemahiran melahirkan fikiran dan perasaan dengan 

tulisan. Inti kemahiran menulis ada pada aspek kedua (Effendy 2017:181) 
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Iskandarwassid (2016:248) aktivitas menulis merupakan suatu bentuk 

manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh 

pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Bisa 

dikatakan menulis adalah kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara 

tertulis kepada pihak lain. Aktivitas menulis melibatkan unsur penulis sebagai 

penyampai pesan atau isi tulisan. Saluran atau media tulisan, dan pembaca sebagai 

penerima pesan. 

Berdasarkan hasil observasi di MAN Kota Magelang, pembelajaran bahasa 

Arab di kelas X IPA MAN Kota Magelang sudah diajarkan sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. Namun, kesan sulit yang melekat dalam diri siswa mengenai mata 

pelajaran bahasa Arab menimbulkan presepsi yang kurang tepat. Sering sekali siswa 

mengeluh kesulitan dan bahkan sampai tidak bersemangat ketika mata pelajaran bahasa 

Arab. Mereka cenderung tidak fokus dengan materi yang diajarkan bahkan berbicara 

dan bergurau dengan teman. Ketidakefektifan kegiatan pembelajaran bahasa Arab ini 

salah satunya disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan 

guru dalam pembelajaran bahasa Arab seperti LCD yang terbatas dan buku paket 

bahasa Arab yang harus dipinjam di perpustakaan secara bergantian oleh tiap kelas, 

dan penggunaan media pembelajaran oleh guru yang kurang optimal.  

Selain permasalahan media, kegiatan pembelajaran untuk menguasai keempat 

keterampilan bahasa Arab di MAN Kota Magelang khususnya kelas X IPA sudah 

sesuai dengan kompetensi inti yang ada, namun belum dapat mencapai hasil yang 
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maksimal, khususnya pada keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab. Siswa 

yang aktif hanya 25% - 45% dan nilai rata-rata siswa hanya berkisar 65 ke bawah. 

Kondisi tersebut tentu tidak dapat dibiarkan terus menerus, dibutuhkan solusi 

yang dapat menyelesaikan masalah tersebut agar tujuan pembelajaran bahasa Arab 

dapat terlaksana dengan baik.  

Solusi dalam penelitian ini adalah dengan memberikan media pembelajaran 

yang variatif dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oleh karena 

itu, peneliti ingin mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran bahasa Arab dengan melakukan penerapan Media pembelajaran HAQI 

(Hayya Qira’ah) berbasis construct 2. 

Media HAQI (Hayya Qira’ah) adalah salah satu contoh media pembelajaran 

untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis siswa. Media yang diciptakan 

oleh Firliani (2013) ini berupa aplikasi untuk PC (komputer/laptop) yang di dalamnya 

terdapat beberapa kosakata, bacaan, gambar, dan permainan yang memungkinkan 

siswa lebih tertarik untuk membaca dan memahami bacaan dan juga menuangkan 

gagasan berupa tulisan.  Sedangkan Construct 2 adalah tools yang digunakan dalam 

membuat sebuah game tanpa memerlukan pengetahuan tentang pemograman. Caranya 

hanya dengan melakukan drag and drop item yang tersedia, menambahkan perilaku 

mereka, dan membuat mereka menjadi bergerak dengan sebuah event (Firliani 2013). 

Melalui media pembelajaran ini diharapkan dapat menumbuhkan suasana yang nyaman 

dan menyenangkan sehingga materi pelajaran bahasa Arab yang disampaikan tidak 
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dianggap suatu momok atau kesulitan,dan memungkinkan siswa untuk lebih tetarik dan 

merasa tertantang untuk menyelesaikan setiap kegiatan pembelajaran.  

Oleh karena itu, peneliti memberikan tawaran solusi dengan melakukan 

penelitian yang berjudul “ Efektifitas Media Pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) 

Berbasis Construct 2 untuk Ketrampilan Membaca dan Menulis Bahasa Arab Siswa 

Kelas X IPA MAN Kota Magelang Tahun 2019/2020. 

1.2 Rumusan Masalah. 

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis 

Construct 2 dalam ketrampilan membaca dan menulis bahasa Arab siswa kelas 

X IPA MAN Kota Magelang tahun 2019/2020 ? 

2. Apakah media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis Construct 2 

efektif untuk keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas X IPA MAN 

Kota Magelang tahun 2019/2020 ? 

3. Apakah media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis Construct 2 

efektif untuk keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas X IPA MAN Kota 

Magelang tahun 2019/2020 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan media pembelajaran HAQI 

(Hayya Qira’ah) berbasis construct 2 terhadap keterampilan membaca dan 
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menulis bahasa Arab siswa kelas X IPA MAN Kota Magelang tahun 

2019/2020. 

2. Untuk mendeskripsikan apakah media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) 

berbasis constrct 2 efektif untuk keterampilan membaca bahasa Arab siswa 

kelas X IPA MAN Kota Magelang tahun 2019/2020. 

3. Untuk mendeskripsikan apakah media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) 

berbasis constrct 2 efektif untuk keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas 

X IPA MAN Kota Magelang tahun 2019/2020. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini akan memberi manfaat yang berarti yaitu sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya tentang 

efektivitas media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2 untuk 

keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab. Kemudian dapat dijadikan referensi 

mengenai khasanah media pengajaran bahasa Arab. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini menghasilkan sebuah produk yang 

berupa media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2 untuk 

keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab. Oleh karena itu, hasil penelitian ini 

diharapkan akan bermanfaat kepada berbagai pihak yaitu : 

 



8 
 

 

 

 

a. Bagi Sekolah 

Efektivitas media HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2 untuk 

ketrampilan membaca dan menulis bahasa Arab dapat digunakan sebagai media 

pengajaran bahasa Arab untuk siswa kelas X IPA MAN Kota Magelang. 

b. Bagi Guru 

Efektivitas media HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2 untuk 

ketrampilan membaca dan menulis bahasa Arab, guru bisa memanfaatkannya 

sebagai salah satu media yang efektif dan efisien untuk membantu 

mengoptimalkan pemahaman siswa terhadap materi dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 

c. Bagi Siswa 

Agar siswa mampu mengoptimalkan pemahaman terhadap materi 

dalam keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab dengan media HAQI 

(Hayya Qira’ah) berbasis construct 2. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA DAN  LANDASAN  TEORI 

Tinjauan pustaka adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang 

relevan dengan penelitian ini. Adapun landasan teoritis adalah teori-teori yang 

mendukung penelitian ini. 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai keterampilan berbahasa pada umumnya dan keterampilan 

membaca serta menulis pada khususnya bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. 

Para mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra lebih banyak melakukan penelitian-

penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. 

Beberapa penelitian yang relevan telah mengangkat permasalahan tentang 

keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab antara lain yang dilakukan oleh: Vina 

(2019), Baeti (2015), dan Toto (2016). 

Vina Annisatul Fauji  (2019) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 

Media Flashcard Terhadap kemampuan Membaca Nyaring (Al-jahriyyah) dan 

Membaca Dalam Hati (Ash-Shamitah) Bahasa Arab Siswa Kelas VII MTs N 1 

Purbalingga.“. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Media Flashcard 

efektif untuk pembelajaran membaca nyaring (Al-jahriyyah) dan membaca dalam hati 

(Ash-Shamitah) bahasa Arab siswa kelas VII MTs N 1 Purbalingga. Hal ini terbukti 

dengan besarnya nilai pre-test membaca nyaring dan membaca dalam hati adalah 49,8 

dan 57,4 dan post-test sebesar 82 dan 84,3. Sedangkan pada kelas kontrol rata-rata nilai 
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pre-test membaca nyaring dan membaca dalam hati sebesar 60,6 dan 67,4 dan rata-rata 

nilai post-test sebesar 72,1 dan 76,1. 

Relevansi penelitian Vina (2019) dengan penelitian ini terletak pada desain 

penelitian yaitu eksperimen, variabel terikat yang digunakan yaitu ketrampilan 

membaca. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada variabel 

bebas yang digunakan Vina yaitu media Flashcard sedangkan penelitian ini 

menggunakan menggunakan media HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2. 

Selain itu subjek penelitian yang digunakan Vina kelas VII MTs N 1 Purbalingga, 

sedangkan subjek dalam penelitian ini kelas X MAN Kota Magelang. 

Baeti istikomah (2015) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Media 

Kartu Gambar Reka Cerita bagi Peningkatan Keterampilan Menulis Bahasa Arab 

Siswa Kelas XI MAN 1 Banjarnegara“. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media 

kartu gambar reka cerita dalam pembelajaran bahasa Arab efektif untuk keterampilan 

bahasa Arab siswa kelas XI MAN 1 Banjarnegara. Hal ini terbukti dengan hasil tes 

pada kelas eksperimen, rata-rata dari nilai pre-test adalah 63,85 dan rata-rata nilai post-

test adalah 79,42. Sedangkan pada kelas kontrol rata-rata dari nilai pre-test adalah 

64,23 dan rata-rata nilai post-test adalah 63,08. 

Relevansi penelitian Baeti Istikomah (2015) dengan penelitian ini terletak pada 

desain penelitian yaitu eksperimen, variabel terikat yang digunakan yaitu ketrampilan 

menulis. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada variabel 

bebas yang digunakan Baeti yaitu media kartu gambar reka cerita, sedangkan penelitian 

ini menggunakan menggunakan media HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2. 
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Selain itu subjek penelitian yang digunakan Baeti kelas XI MAN 1 Banjarnegara 

sedangkan subjek dalam penelitian ini kelas X MAN Kota Magelang. 

Toto Wijoyo (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan 

Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Aplikasi Lectora Inspire untuk 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa MTs Kelas VIII “ .Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan media pembelajaran e-learning berbasis aplikasi 

lectora inspire efektif untuk ketrampilan membaca bahasa Arab siswa kelas VIII MTs 

Negeri di Kota Semarang. Hal ini terbukti dengan hasil analisis kebutuhan guru dan 

siswa menghendaki sebuah media e-learning, penilaian ahli media dan ahli materi 

menunjukkan hasil kesesuaian pada media e-learning, dan hasil uji hipotesis pihak 

kanan dari soal tes menunjukkan t hitung 18,158 dan hasil penelitian melalui angket 

menunjukkan t hitung 35,05. Semua jatuh di penerimaan Ha sehingga Ha diterima. 

Relevansi penelitian Toto Wijoyo (2016) dengan penelitian ini terletak pada 

variabel terikat yang digunakan yaitu menulis. Sedangkan penelitian ini juga memiliki 

perbedaan yang terletak pada desain penelitian Toto yaitu R&D sedangkan penelitian 

ini adalah eksperimen, kemudian variabel bebas yang digunakan Toto yaitu media e-

learning berbasis aplikasi lectora inspire sedangkan penelitian ini menggunakan 

menggunakan media HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2. Selain itu subjek 

penelitian yang digunakan Toto kelas VIII MTs Negeri 1  Semarang sedangkan subjek 

dalam penelitian ini kelas X MAN Kota Magelang. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

sedang dikembangkan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian-
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penelitian tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam melihat relevansi penelitian-

penelitian di atas dengan penelitian ini, berikut disajikan tabel persamaan dan 

perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang 

dikembangkan oleh peneliti.  

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

 

 

 

 

 

No Nama Judul Penelitian Persamaan  Perbedaan 

1 Vina 

Annisatul 

Fauji (2019) 

Efektivitas Media 

Flashcard 

Terhadap 

kemampuan 

Membaca Nyaring 

(Al-jahriyyah)dan 

Membaca Dalam 

Hati (Ash-

Shamitah) Bahasa 

Arab Siswa Kelas 

VII MTs N 1 

Purbalingga. 

Desain 

Penelitian, 

Variabel terikat 

yaitu 

ketrampilan 

membaca 

 

Variabel 

Bebas, 

lokasi 

penelitian, 

subjek 

penelitian. 

 

2 Baeti 

Istikomah 

(2015) 

Efektivitas Media 

Kartu Gambar 

Reka Cerita Bagi 

peningkatan 

Keterampilan 

Menulis Bahasa 

Arab Siswa Kelas 

XI MAN 1 

Banjarnegara 

Desain 

penelitian, 

variabel terikat 

ketrampilan 

menulis 

 

variabel 

bebas, 

lokasi 

penelitian, 

dan subjek 

penelitian 
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Tabel 1 Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya dapat disimpulkam bahwa belum ada yang mengkaji mengenai penelitian 

terhadap efektifitas media HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2 dalam 

pembelajaran. Akan tetapi melihat dari perbedaan-perbedaan yang ada, membuktikan 

bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang tidak sama dengan penelitian 

sebelumnya. Skripsi ini mengkaji khusus mengenai efektifitas sebuah media 

pembelajaran pada ketrampilan membaca dan menulis bahasa Arab yang dilakukan 

secara berkelompok yang menyenangkan dan memotivasi siswa yaitu dengan 

menggunakan media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2. 

2.2 Landasan Teoritis 

Pada landasan teoritis ini peneliti membahas tentang bahasa Arab, ketrampilan 

membaca dan menulis bahasa Arab, serta media HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis 

construct 2 pada pembelajaran bahasa Arab. 

3 Toto Wijoyo 

(2016) 

Pengembangan 

Media 

Pembelajaran E-

Learning Berbasis 

Aplikasi Lectora 

Inspire untuk 

Keterampilan 

Membaca Bahasa 

Arab Siswa MTs 

Kelas VIII 

variabel terikat 

ketrampilan 

membaca  

 

Desain 

penelitian,  

variabel 

bebas, 

lokasi 

penelitian, 

dan subjek 

penelitian 
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2.2.1 Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran adalah kegiatan yang didalamnya terdapat proses mengajar, 

membimbing, melatih, memberi contoh, dan atau mengatur serta memfasilitasi 

berbagai hal kepada siswa agar bisa belajar sehingga tercapai tujuan pendidikan 

(Seifert 2007:5). 

 Mengajar bahasa Arab lebih dari sekedar mengisi pikiran siswa dengan 

informasi tentang bahasa ini atau memberikan mereka ide tentang bahasa ini. Mengajar 

bahasa Arab adalah kegiatan terpadu yang menargetkan tiga hal yaitu mengembangkan 

kemampuan mental siswa dan menginvestasikan energi pemikiran dan kreativitas 

mereka, mengembangkan perasaan siswa dan sikap positif terhadap bahasa Arab dan 

budayanya, perolehan keterampilan siswa secara linguistik tertentu, performa motorik 

dengan proses mental dan emosi lainnya (Thoimah 2010:69). 

Thoimah (2010:69) juga menuturkan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab 

dapat diringkas menjadi tiga tujuan utama yaitu, (1) siswa mempraktikkan dan 

membiasakan bahasa Arab dengan cara yang digunakan oleh penutur bahasa atau 

dengan cara yang mirip dengan itu. (2) siswa harus mengetahui karakteristk bahasa 

Arab dan apa yang membedakan dari bahasa lain dalam hal suara, kosakata, struktur, 

dan konsep. (3) siswa harus mengetahui budaya Arab dan terbiasa dengan karakteristik 

orang Arab pada lingkungan di mana ia tinggal dan masyarakat yang ia hadapi.  

Jadi, pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu upaya membelajarkan siswa 

untuk belajar bahasa Arab dengan guru sebagai fasilitator dengan mengorganisasikan 

berbagai unsur untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai. 
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Tujuan daripada pembelajaran bahasa Arab adalah menggali dan 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa, baik secara aktif 

(lisan) ataupun pasif (tulis) (Nuha 2016:74). Dalam dunia pembelajaran bahasa, 

kemampuan menggunakan bahasa disebut kemahiran atau keterampilan berbahasa. 

(Thoimah 2010:190) menuturkan bahwa keterampilan berbahasa diklasifikasikan 

menurut urutan kehadiran temporal dalam perkembangan linguistik yang dimulai dari 

mendengarkan, diikuti oleh ekspresi lisan atau ucapan, kemudian membaca dalam 

semua bentuknya, kemudian ekspresi tertulis atau tulisan. 

Fokus penelitian ini adalah keterampilan membaca dan menulis, dikarenakan 

keterampilan membaca dan menulis merupakan kemahiran berbahasa yang tujuan 

pembelajarannya cukup sulit tercapai oleh siswa dan penggunaan media yang kurang 

variatif.  

2.2.2 Ketrampilan Membaca 

Menurut Thoimah (2010:407) membaca adalah kegiatan dimana mata 

berhubungan dengan halaman yang dicetak, yang mencakup kode bahasa tertentu yang 

bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pembaca. Dengan demikian membaca 

adalah proses mental di mana seseorang menggunakan pikirannya dan pengalaman 

sebelumnya untuk memahami makna pesan yang disampaikan kepadanya. 

Membaca adalah suatu proses (dengan tujuan tertentu) pengenalan, penafsiran, 

dan menilai gagasan–gagasan yang berkenaan dengan bobot mental atau kesadaran 

total sang pembaca. Ini merupakan suatu proses yang kompleks atau rumit yang 
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bergantung pada perkembangan bangsa pribadi, latar belakang pengalaman, sikap 

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

Sedangkan Iskandarwassid, (2016:246) menuturkan bahwa membaca 

merupakan kegiatan untuk mendapatkan makna dari apa yang tertulis dalam teks. 

Untuk keperluan tersebut, selain menguasai bahasa yang dipergunakan, seorang 

pembaca perlu juga mengaktifkan berbagai proses mental dalam sistem kognisinya. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa ketrampilan membaca adalah ketrampilan untuk 

mengenali, memahami lambang-lambang tertulis dan suatu proses interaktif yang 

melibatkan kegiatan fisik manusia yaitu gerakan tangan, bibir, dan mata untuk dapat 

menerima dan memahami pesan dari apa yang telah dibaca 

2.2.2.1  Tujuan Ketrampilan Membaca 

Secara umum tujuan dari kegiatan membaca ada tiga, yaitu : (1) Intelektual dan 

kognitif, yaitu untuk memperoleh dan menambah pengetahuan serta memperluas 

wawasan. (2) Tujuan praktis dan refrensi, yaitu untuk memperoleh petunjuk bagaimana 

melakukan sesuatu. (3) Tujuan afektif dan emosional, yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan perasaan dan kejiwaan (Effendy 2012:166). 

Sedangkan Madkur (2008:160) menuturkan beberapa tujuan membaca yaitu (1) 

pengenalan visual kata-kata, seperti mengenali kata-kata dari bentuknya, dan 

mengenali kata-kata dari menganalisis struktur mereka dan memahami signifikansinya, 

(2) memahami kata-kata, kalimat dan teks sederhana, (3) membangun keseimbangan 

kosa kata yang tepat yang membantu untuk memahami bagian-bagiannya, (4) 

perkembangan keinginan untuk membaca, dan untuk mencari bahan bacaan baru, (5) 
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integritas bicara dalam membacakan dengan lantang, pengetahuan tentang huruf, bunyi 

dan pengucapan, dan ketepatan membaca, (6) Pelatihan tanda baca dan fungsi bacanya. 

Sedangkan tujuan membaca yang dilihat dari kegiatannya ada tujuan membaca 

nyaring dan membaca diam (dalam hati). Tujuan membaca nyaring menurut Nuha 

(2016:106) adalah melihat kemampuan siswa, melihat kemampuan membaca tanda 

baca siswa, melihat kemampuan siswa dalam memahami teks bacaan, memuaskan 

keinginan siswa untuk memperdengarkan bacaannya, membiasakan siswa berbicara di 

hadapan orang, dan melatih siswa membaca sebagai salah satu profesi manusia. 

Sedangkan tujuan membaca diam (dalam hati) adalah untuk mengamati tulisan dan 

lambang-lambang yang disertai konsentrasi serta berusaha memahaminya. Pemahaman 

yang dilakukan berlaku pada sesuatu yang tersurat maupun tersirat dalam teks bacaan. 

Dari berbagai teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca yang 

ingin dicapai peneliti adalah tujuan membaca diam (dalam hati) yaitu untuk mengamati 

tulisan dan lambang-lambang yang disertai konsentrasi serta berusaha memahaminya. 

Pemahaman yang dilakukan berlaku pada sesuatu yang tersurat maupun tersirat dalam 

teks bacaan. 

2.2.2.2 Jenis-jenis Ketrampilan Membaca 

 Dari segi kinerja, membaca terbagi  menjadi membaca diam dan membaca keras. 

Selain itu dalam hal tujuan membaca terbagi menjadi membaca untuk belajar, 

membaca untuk penelitian, membaca untuk mendengarkan dan membaca untuk 

memecahkan masalah (Madkur 2007:138) 
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Menurut Effendy (2012:169) ada beberapa jenis membaca untuk melatih dua 

aspek kemahiran membaca antara lain : (1) membaca keras , (2) membaca dalam hati 

bertujuan untuk memperoleh pengertian, baik pokok-pokok maupun rinciannya, (3) 

membaca cepat untuk mendorong dan melatih siswa agar berani membaca lebih cepat, 

(4) membaca rekreatif untuk memberikan latihan kepada para siswa membaca cepat 

dan menikmati apa yang dibacanya, (5) membaca analitis untuk melatih siswa agar 

memiliki kemampuan mencari informasi dari bahan tertulis.  

Berdasarkan jenis- jenis membaca di atas, yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah jenis membaca diam. Membaca diam dipilih peneliti sebagai jenis 

membaca yang digunakan untuk penelitian, karena sesuai dengan tujuan ketrampilan 

membaca yang akan dicapai dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas X IPA MAN 

Kota Magelang. 

2.2.2.3 Aspek-aspek Ketrampilan Membaca 

Dalam penilaian aspek membaca peneliti akan menggunakan pendapat Effendy 

(2012: 167) bahwasanya kemahiran membaca mengandung dua aspek, yaitu: (1) 

Mengubah lambang tulis menjadi bunyi, dan (2) Memahami makna bacaan. 

Aspek keterampilan membaca yang digunakan oleh peneliti adalah aspek kedua 

yaitu aspek memahami bacaan. 

2.2.2.4 Penilaian Ketrampilan Membaca 

Standar kompetensi yang diujikan dalam tes membaca (qira’ah) adalah 

kemampuan seseorang untuk menangkap pesan tertulis dengan benar, cepat dan 

cermat. Tulisan tersebut merupakan simbol-simbol dari bunyi bahasa yang 
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mengandung keinginan penulisnya. Dengan membaca berarti siswa mengetahui bahwa 

keterkaitan antara huruf-huruf itu harus diterjemahkan terlebih dahulu bunyinya 

sebelum sampai pada makna bacaan (Asrori 2014:131) 

Aspek kebahasaan meliputi : ketepatan bacaan, kelancaran, intonasi, dan 

kefasihan (Asrori 2014:104). Sedangkan menurut Effendy (2012:169) meliputi 

ketepatan bacaan, kelancaran, irama, dan pungtuasi (memperhatikan tanda baca). 

Aspek non kebahasaan meliputi  : (1) kemampuan menemukan informasi 

tersurat maupun tersirat dalam suatu wacana tertulis, (2) menemukan ide pokok dalam 

suatu paragraf, (3) menemukan hubungan antar paragraf, (4) menyimpulkan isi 

wacana, dan (5) menentukan tema atau judul bacaan (Asrori 2014:106). 

Berdasarkan teori di atas, tes yang akan dipilih dalam penelitian ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Asrori (2014:106) dan Effendy (2012:169) yaitu tes 

kompetensi membaca berdasarkan aspek kebahasaan dengan menggunakan tes lisan 

yang meliputi ketepatan bacaan, kelancaran, intonasi, kefasihan serta pungtuasi. Dan 

aspek non kebahasaan dengan tes tulisan yang berupa kemampuan menemukan 

informasi tersurat maupun tersirat dalam suatu wacana tulis. 

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

No Kriteria 

Penilaian 

Skor Uraian Kategori 

1. Kelancaran 

16-20 Siswa dapat membaca sangat lancar 

dengan bunyi huruf dan harokat yang 

tepat tidak ada kesalahan sama sekali. 

Sangat baik 

11-15 Siswa dapat membaca teks bacaan 

dengan lancar dengan kesalahan huruf 

Baik  
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dan harokat minimal 1-5 kali dalam 

satu paragraf. 

6-10 Siswa dapat membaca teks bacaan 

dengan kurang lancar dengan 

kesalahan huruf dan harokat 6-10 kali 

dalam satu paragraf. 

Cukup  

1-5 Siswa dapat membaca teks bacaan 

dengan tidak lancar dengan kesalahan 

huruf dan harokat lebih dari 10 kali 

dalam satu paragraf. 

Kurang  

2. 
Menjawab 

Pertanyaan 

46-60 Siswa dapat menjawab pertanyaan 

dengan benar dan tepat tanpa adanya 

kesalahan. 

Sangat baik 

31-45 Siswa dapat menjawab pertanyaan 

dengan kesalahan dua soal. 

Baik  

16-30 Siswa dapat menjawab pertanyaan 

dengan kesalahan empat soal. 

Cukup  

1-15  Siswa dapat menjawab pertanyaan 

dengan kesalahan enam soal. 

Kurang  

3. 
Menerjemahk

an Teks. 

16-20 Siswa dapat menerjemahkan teks  

bacaan 100% benar dan tepat tanpa 

kesalahan. 

Sangat baik 

11-15 Siswa dapat menerjemahkan teks 

bacaan 75% benar dan cukup tepat. 

Baik  

4.  6-10 Siswa dapat menerjemahkan teks 

bacaan 50% benar dan kurang tepat. 

Cukup  

1-5 Siswa dapat menerjemahkan teks 

bacaan 25% benar dan banyak 

kesalahan 

Kurang 

Tabel 2 Kriteria Penilaian Membaca 

Ketiga aspek penilaian keterampilan membaca tersebut sesuai dengan 

kompetensi dasar dan indikator. Aspek kelancaran dan menjawab pertanyaan sesuai 

dengan kompetensi dasar melafalkan dan memahami kata, frasa, dan kalimat bahasa 

Arab, dan aspek menerjemahkan teks sesuai dengan kompetensi dasar menemukan 

makna atau gagasan dari kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab. 
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Kriteria penilaian membaca pada penelitian ini yaitu membaca teks, memahami 

isi bacaan dan menerjemahkan. Seperti yang telah dijelaskan pada tabel tersebut, 

penilaian setiap aspeknya ditentukan skor sebagai patokan atau ukuran dan 

dikategorikan yang meliputi kurang, cukup, baik, sangat baik, dan sempurna. 

Kategori kurang jika skor diperoleh antara 0-60 )راسب(, kategori cukup jika skor yang 

antara 61-70 kategori baik jika skor yang diperoleh antara 71-80 , )مقبول(  , )جيد( 

kategori sangat baik jika skor antara 81-90  sedangkan kategori sempurna , )جيد جدا(

apabila skor yang diperoleh antara 91-100  ,untuk mempermudah penskoran . )ممتاز( 

disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2.3 Ketegori Penilaian Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

No  Kategori  Nilai  

1. Sempurna  91-100 

2. Sangat baik 81-90 

3. Baik 71-80 

4. Cukup  61-70 

5. Kurang  0-60 

Tabel 3 Kategori Penilaian Membaca 

2.2.2.5 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Membaca Bahasa Arab Siswa 

kelas X MAN Kota Magelang  

Peneliti mengambil kompetensi membaca bahasa Arab kelas X IPA MAN Kota 

Magelang berdasarkan silabus yang digunakan serta dijabarkan di lembar rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan KI, KD dan indikator semester 

ganjil yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan penelitian.  
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Tabel 4 KI KD Membaca 

Tabel 2.4 KI dan KD Keterampilan Membaca 

No Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator 

 

 

 

Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya. . 

Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, toleransi, gotong 

royong, santun, percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya.  

 

3.3 Menemukan 

makna atau gagasan 

dari ujaran kata, 

frase, dan kalimat 

bahasa Arab baik 

secara lisan maupun 

tertulis 

 

 

 

 

3.3.1 Menentukan tata 

bahasa yang tepat pada 

kalimat 

3.3.2Menemukan 

makna tersirat maupun 

tersurat dari wacana 

tertulis 

3.3.3Menjawab soal 

tentang tema 

 

 Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata. 

Mengolah, menalar dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah keilmuan. 

4.3 Memproduksi 

teks lisan dan tulis 

sederhana untuk 

mengungkapkan cara 

memberitahu dan 

menanyakan fakta, 

perasaan dan sikap 

terkait topik :  dengan 

memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya secara 

benar dan sesuai 

dengan konteks 

4.3.1 Mengungkapkan 

makna yang terdapat 

dalam wacana tulisan 

4.3.2.Mengungkapkan 

gagasan-gagasan yang 

terdapat dalam wacana 

tulisan 

 

 

2.2.3 Keterampilan Menulis 

 Menurut Madkur (2007:239) menulis adalah sarana komunikasi bahasa 

seperti mendengarkan, berbicara, dan membaca.akan tetapi pembelajarannya 

difokuskan pada tiga hal yaitu : (1) kemampuan siswa untuk menulis dengan benar, (2) 

kejelasan tulisan dan keindahannya, (3) dan kemampuan untuk mengekspresikan ide 

dengan jelas dan akurat.  
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Menurut Thoimah (2010:411) menulis adalah seni menemukan bentuk dan 

makna, di mana sebuah laporan diterbitkan di majalah. Selain itu, menulis adalah 

keperluan untuk mengomunikasikan ide ke pihak lain, dan itu hanya terasa nyaman 

ketika idenya dituangkan di atas kertas. Keterampilan menulis adalah usaha 

mengungkapkan pikiran dan perasaan yang ada pada diri seorang pemakai bahasa. 

menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, yaitu dengan tidak bertatap muka dengan orang 

lain ( Tarigan 2008:3). 

Sedangkan menurut Nuha (2016:115), keterampilan menulis adalah 

kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek 

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

yaitu mengarang. Keterampilan menulis menjadi sangat penting karena suatu 

penemuan baik berupa ide, syair, dongeng, cerita, maupun teknik-teknik tertentu akan 

mudah hilang jika tidak dicatat. Hal ini dikarenakan terbatasnya daya ingat manusia. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis berarti menyampaikan 

pikiran, perasaan, atau pertimbangan melalui tulisan. Alatnya adalah bahasa yang 

terdiri atas kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Pikiran yang disampaikan 

kepada orang lain harus dinyatakan dengan kata yang mendukung makna secara tepat 

dan sesuai dengan apa yang ingin dinyatakan. 
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2.2.3.1 Tujuan Keterampilan Menulis 

Secara umum, pengajaran menulis bertujuan agar siswa dapat berkomunikasi 

secara tertulis dalam bahasa Arab, terutama untuk kebutuhan yang nyata dalam 

kehidupan (Effendy 2012:181).  

Effendy (2012: 182-183) menyatakan bahwa tujuan keterampilan menulis 

adalah kemahiran membentuk huruf yang dimulai dengan latihan-latihan pra penulisan 

huruf dan kemampuan megungkapkan ide gagasan degan tulisan yang pada prinsipnya 

diberikan setelah latihan menyimak, berbicara, dan membaca. Tujuan menulis adalah 

memproyeksikan sesuatu mengenai diri sendiri seseorang. Tulisan mengandung nada 

yang serasi dengan maksud dan tujuannya. Menulis tidak hanya mengharuskan 

memilih suatu pokok pembicaraan yang cocok dan sesuai, tetapi juga harus 

menentukan siapa yang akan membaca tulisan tersebut dan apa maksud dan tujuannya. 

Dengan demikian, tujuan dari keterampilan menulis yaitu agar siswa mampu 

menuangkan ide dan isi pikiran mereka menggunakan simbol-simbol tulisan Arab yang 

sesuai dengan struktur kalimat  

2.2.3.2 Jenis-jenis Keterampilan Menulis 

Thoimah (2010:411)  membedakan menulis menjadi tiga jenis yaitu (1) 

menulis emoji, (2) menulis kognitif, dan (3) menulis persuasif. 

Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, keterampilan menulis (maharah al-

kitabah) dibagi menjadi tiga yaitu kaligrafi (khat), imla’, dan mengarang (insya’) (Nuha 

2016:116). Sedangkan Effendy (2012:183) berpendapat bahwa menulis dapat 

diberikan pada jam yang sama dengan kompetensi yang lain, sudah tentu dengan 



25 
 

 

memperhatikan tahap-tahap latihan sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Tahap-

tahap latihan menulis antara lain : (1) Latihan kebahasaan, (2) Mencontoh, (3) 

Reproduksi, (4) Imla’, (5) Mengarang termimpin, (6) Mengisi formulir, (7) Mengarang 

bebas. Tahap ini melatih siswa mengutarakan isi hatinya dengan memilih kata-kata dan 

pola kalimat secara bebas namun tetap diberikan bimbingan dan pengarahan. 

Menurut Hermawan (2013: 164) keterampilan menulis dalam pembelajaran 

bahasa Arab secara garis besar terdapat tiga kategori, yaitu imla’, kaligrafi, dan 

mengarang. (a) Imla’ yaitu kategori menulis yang menekankan rupa /postur huruf 

dalam membentuk kata-kata dalam kalimat. (b) Keterampilan kaligrafi yaitu kategori 

menulis yang tidak hanya menekankan pada rupa/postur huruf dalam membentuk kata-

kata dan kalimat, tetapi juga menyentuh aspek-aspek estetika dengan tujuan 

pembelajaran kaligrafi agar para siswa terampil menulis huruf-huruf dan kalimat Arab 

dengan indah dan benar. (c) Keterampilan mengarang yaitu kategori menulis yang 

berorientasi pada pengekspresian pokok pikiran berupa ide, pesan, perasaan, dan 

sebagainya ke dalam bahasa tulisan, bukan visualisasi bentuk atau rupa huruf, kata atau 

kalimat saja. 

Teknik pembelajaran mengarang ada dua, yaitu mengarang terpimpin dan 

mengarang bebas. (1) Mengarang terpimpin adalah membuat kalimat atau paragraf 

sederhana dengan bimbingan tertentu berupa pengarahan, contoh kalimat yang tidak 

lengkap dan sebagainya. Mengarang terpimpin disebut juga dengan mengarang 

terbatas sebab karangan siswa dibatasi oleh ukuran-ukuran yang diberikan oleh 

pemberi soal, maka dalam praktiknya tidak menuntut siswa untuk mengembangkan 



26 
 

 

pikirannya secara bebas. (2) Mengarang bebas adalah membuat kalimat atau paragraf 

tanpa pengarahan, contoh kalimat yang tidak lengkap dan sebagainya. Para siswa 

dalam hal ini diberi kebebasan untuk mengekspresikan pikirannya tentang suatu hal 

tertentu. 

Pada penelitian ini jenis menulis yang akan diteliti adalah menulis imla’ yaitu 

menuliskan huruf-huruf Arab sesuai posisinya dengan benar dan juga mengarang 

secara terpimpin. 

2.2.3.3 Aspek-aspek Ketrampilan Menulis 

Terdapat dua aspek penting dalam keterampilan menulis, yaitu pertama 

kemahiran membentuk huruf dan meguasai ejaan, kedua kemahiran melahirkan pikiran 

dan perasaan dengan tulisan. Maka proses pembelajarannya bisa dengan beberapa 

tingkatan yaitu dimulai dengan pelajaran imla’ sampai ta’bir. Adapun tahapannya 

yaitu: (1) Latihan kebahasaan banyak ragamnya, antara lain latihan rekombinasi 

(menggabungkan beberapa kalimat yang awalnya berdiri sendiri menjadi satu kalimat 

panjang), dan transformasi (latihan mengubah bentuk kalimat dari kalimat positif 

menjadi kalimat negatif. (2) Mencontoh, pertama siswa belajar dan melatih diri 

menulis dengan tepat sesuai contoh, kedua siswa belajar mengeja dengan benar, ketiga 

siswa berlatih menggunakan bahasa Arab yang benar. (3) Reproduksi adalah menulis 

berdasarkan apa yang telah dipelajari secara lisan. (4) Imla’ melatih ejaan dan melatih 

menggunakan gerbang, telinga, dan pemahaman. (5) Mengarang terpimpin yaitu siswa 

dimulai dikenalkan dengan penulisan alenia, walaupun sifatnya masih terpimpin. (6) 

Mengisi formulir, bagan, dan lainnya diperlukan untuk hal-hal yang praktis dalam 
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kehidupan nyata seperti membuat denah rumah, rumah pohon dan lain lain. (7) 

Mengarang bebas yaitu melatih siswa mengutarakan isi hatinya dengan memilih kata-

kata dan pola kalimat secara bebas. 

Aspek yang digunakan oleh peneliti adalah aspek dengan tahapan latihan 

kebahasaan, imla, dan juga mengarang terpimpin. (Oktavia 2015: 59-61) 

2.2.3.4 Penilaian ketrampilan menulis 

Secara rinci ketrampilan menulis terbimbing meliputi : (a)mengurutkan kata 

menjadi kalimat, (b) menyusun kalimat berdasarkan gambar, (c) menyusun kalimat 

berdasarkan kosakata,(d) mengurutkan kalimat menjadi paragraf, (e) mendeskripsikan 

objek atau gambar tunggal berdasarkan pertanyaan, (f) mendeskripsikan objek atau 

gambar tunggal, (g) mendeskripsikan gambar berseri, (h) menyusun paragraf 

berdasarkan pertanyaan (Ainin 2010:144) 

Asrori (2014:136) menyatakan kompetensi menulis (kitabah) secara umum 

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

bebas (hurr). Menulis terbimbing merupakan kompetensi menulis dengan 

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

dan kosakata atau kalimat pemandu. Adapun menulis bebas merupakan kompetensi 

menulis tanpa panduan atau stimulus, sehingga penulis bebas berkreasi dalam 

mengembangkan tulisannya.  

Penilaian keterampilan menulis dalam penelitian ini adalah menerjemahkan 

teks dalam bahasa Arab, pilihan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa (qowaid), 

menyusun kalimat berdasarkan kosa kata. 
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Tabel 2.5 Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Bahasa Arab 

No  Kriteria Penilaian Skor  Uraian Kategori  

1. 

Menerjemahkan 

teks dalam bahasa 

arab 

31-40 Siswa dapat menerjemahkan teks 

dengan tepat tanpa kesalahan 

100% benar 

Sangat 

baik 

21-30 Siswa dapat menerjemahkan teks 

dengan cukup tepat 75% benar 

Baik  

11-20 Siswa dapat menerjemahkan teks 

dengan kurang tepat 50% benar 

Cukup  

1-10 Siswa dapat menerjemahkan teks 

dengan tidak tepat dan banyak 

kesalahan 25% benar 

Kurang  

2. 

Membuat kalimat 

menggunakan 

kosakata yang 

disediakan menurut 

struktur kalimat 

23-30 Ejaan sangat benar, jelas, dan 

mudah dibaca  

Sangat 

baik 

15-22 Ejaan benar, kurang jelas dengan 

salah lebih dari satu 

Baik  

8-14 Ejaan cukup benar, kurang jelas 

dengan kesalahan lebih dari empat 

Cukup 

1-7 Ejaan kurang benar, kurang jelas 

dengan kesalahan lebih dari enam 

Kurang  

3. 

Menyusun kalimat  

yang sudah 

disediakan menjadi 

paragraf yang tepat 

23-30 Urutan kosakata dan kalimat 

sangat benar dan sesuai dengan 

kalimat pada soal. 

Sangat 

baik 

15-22 Urutan kosakata dan kalimat benar 

dan sesuai dengan kalimat pada 

soal 

Baik  

8-14 Urutan kosakata dan kalimat 

cukup benar dan sesuai dengan 

kalimat pada soal 

Cukup 

1-7 Urutan kosakata dan kalimat 

kurang benar dan sesuai dengan 

kalimat pada soal 

Kurang  

Tabel 5 Kriteria Penilaian Menulis 

Ketiga aspek kriteria penilaian tersebut mengacu pada kompetensi dasar yang 

meliputi kompetensi memproduksi teks lisan dan tulisan sederhana untuk 

mengungkapkan informasi dan kompetensi menyusun teks lisan dan tulisan sederhana 

untuk mengungkapkan informasi terkait topik pembelajaran. 
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Kriteria penilaian keterampilan menulis pada penelitian ini yaitu 

menerjemahkan teks ke dalam bahasa Arab, membuat kalimat sesuai dengan struktur 

kalimat dengan menggunakan kosakata yang disediakan, dan menyusun kalimat 

menjadi paragraf yang tepat. penilaian setiap aspeknya ditentukan skor sebagai patokan 

atau ukuran dan dikategorikan yang meliputi kurang, cukup, baik, sangat baik, dan 

sempurna. Kategori kurang jika skor diperoleh antara 0-60 )راسب(, kategori cukup jika 

skor yang antara 61-70 )مقبول(, kategori baik jika skor yang diperoleh antara 71-80 

 sedangkan kategori ,)جيد جدا( kategori sangat baik jika skor antara 81-90 ,)جيد( 

sempurna apabila skor yang diperoleh antara 91-100  untuk mempermudah . )ممتاز( 

penskoran, disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2. 6 Ketegori Penilaian Keterampilan Menulis 

No  Kategori  Nilai  

1. Sempurna  91-100 

2. Sangat baik 81-90 

3. Baik 71-80 

4. Cukup  61-70 

5. Kurang  0-60 

Tabel 6 Kategori Penilaian Menulis 

2.2.3.5 Kompetensi Isi, Kompetensi Dasar, dan Indikator  Menulis Bahasa Arab 

Siswa Kelas X MAN Kota Magelang 

Peneliti mengambil kompetensi menulis bahasa Arab kelas X IPA MAN Kota 

Magelang berdasarkan silabus yang digunakan serta dijabarkan di lembar rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Penelitian ini menggunaan KI, KD, dan indikator semester 

ganjil yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan penelitian. 
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Tabel 2.7 KI dan KD Keterampilan Menulis Bahasa Arab 

Tabel 7 KI KD Menulis 

2.2.4 Media Pembelajaran HAQI ( Hayya Qiraah) berbasis construct 2 

2.2.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Kata “media” berasal merupakan bentuk jamak dari kata “medium”. Secara 

harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Akan tetapi sekarang 

kata tersebut digunakan, baik untuk bentuk jamak maupun mufrad.  

No Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya. 

Menghargai dan menghayati 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, toleransi, gotong 

royong, santun, percaya diri 

dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. Memahami 

dan menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

Mengolah,menalar dan menyaji 

dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

3.1Mengidentifikasi 

bunyi, makna 

kalimat, gagasan, 

unsur kebahasaan, 

struktur teks, dan 

unsur budaya 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 

topik tema baik 

secara lisan maupun 

tulisan.  

3.1.1Mengidentifikasi 

lafal, bunyi huruf, kata, 

frasa, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan tema berdasar 

tatabahasa. 

3.1.2 Menemukan makna 

atau gagasan dari kata, 

frasa, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan tema  

4.3 Memproduksi 

teks lisan dan tulis 

sederhana untuk 

mengungkapkan 

cara memberitahu 

dan menanyakan 

fakta, perasaan dan 

sikap terkait tema 

dengan 

memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya secara 

benar sesuai dengan 

konteks. 

4.3.1 Menulis karangan 

terpimpin menggunakan 

bahasa Arab dengan 

tepat, baik dan benar 

melalui kegiatan 

menjawab pertanyaan. 

4.3.2 Menyusun kata dan 

kalimat dengan 

memerhatikan tatabahasa 

yang telah dipelajari 

secara tertulis dan lisan 
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Bahasa Arabnya media adalah wasail yang berarti perantara atau pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Abdul Alim Ibrahim, media 

adalah sarana untuk memperjelas (Khalilullah 2012 :20) . Pengertian media sangat luas, 

namun dibatasi media pembelajaran saja yakni media yang digunakan sebagai alat dan 

bahan kegiatan pembelajaran 

Secara umum, media pembelajaran didefinisikan semua yang digunakan oleh 

guru dan pembelajar dari alat, bahan, dan sumber daya lainnya di kelas maupun luar 

kelas dengan tujuan menyediakan pelajar dengan pengalaman belajar khusus. Selain 

itu, media pembelajaran adalah peralatan pendidikan, alat, dan bahan yang digunakan 

guru di kelas guna memberikan pengalaman belajar kepada pelajar dengan mudah dan 

jelas. (Ismail Shobri 2008:17). 

 Sedangkan menurut Asrori (1995:2) media pembelajaran adalah semua yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari sumber ke target. Media 

pembelajaran terbatas pada apa yang digunakan guru untuk membantu siswa 

memahami dan mengajarkan pelajaran, sedangkan sarana mencakup segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan informasi kepada siswa. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan media pembelajaran adalah hal-hal yang dapat membantu menyampaikan 

pesan dari pemberi pesan (guru) kepada penerima pesan (siswa). Dengan demikian 

media berfungsi sebagai alat penyampai pesan dari pemberi kepada penerima pesan. 

Dan dengan demikian ketepatan dan tingkat representasi sebuah media terhadap pesan 

yang akan disampaikan dapat turut menentukan keberhasilan proses pembelajaran. 
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2.2.4.2 Manfaat Media Pembelajaran 

Dalam pengajaran, media memiliki beberapa manfaat. Dalam Encyclopedia of 

Educational Research, manfaat itu antara lain: (1) Meletakkan dasar-dasar yang 

konkret untuk berpikir sehingga mengurangi verbalisme. (2) Memperbesar perhatian 

siswa. (3) Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar, sehingga 

membuat pelajaran lebih mantap. (4) Memberikan pengalaman yang nyata yang dapat 

menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri dikalangan siswa. (5) Membantu tumbuhnya 

pengertian sehingga membantu perkembangan kemampuan siswa. (6) Memberikan 

pengalaman-pengalaman yang tidak diperoleh dengan cara lain serta membantu 

berkembangnya efisiensi yang lebih mendalam serta keragaman yang lebih banyak 

(Khalilullah 2012:21). 

2.2.4.3 Jenis-Jenis Media Pembelajaran 

Dilihat dari jenisnya, media pembelajaran ada tiga macam. Diantaranya adalah: 

(1) media audio atau auditif yaitu media yang bentuk sarana penyampai, pembawa, 

dan pengantar pesannya ditangkap melalui indra pendengar, contohnya mendengarkan 

radio dan mp3. (2) Media visual yaitu media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan, contohnya penampil gambar (foto, lukisan, cetakan). (3) Media 

audiovisual yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Artinya media ini 

didapatkan dari hasil penggabungan antara audio dan visual (Nuha 2016:268). 

Sedangkan Asrori (1995) membagi media bergantung pada indera ke mana 

perangkat diarahkan, yaitu (1) alat bantu dengar, (2) alat bantu visual, dan (3) alat bantu 

audiovisual. 
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2.2.4.4 HAQI (Hayya Qira’ah) Berbasis Construct 2 

Media HAQI adalah media pembelajaran untuk ketrampilan membaca yang 

diciptakan dan dikembangkan oleh Firliani (2015). Media ini berupa aplikasi pada 

komputer atau laptop yang berbasis construct 2, yaitu tools yang digunakan dalam 

membuat sebuah game tanpa memerlukan pengetahuan pemograman. Caranya hanya 

dengan melakukan drag and drop item yang tersedia, menambahkan perlaku mereka, 

dan membuat mereka menjadi bergerak dengan sebuah event (Firliani 2015) 

Media pembelajaran berbasis construct 2 ini memuat mater-materi 

keterampilan bahasa Arab kelas X MAN semester ganjil yang mencakup tiga tema, 

yaitu Al bayaanat Asy-syakhsyiyyah, Al Marafiqul Ammah fil Madrasah, dan Al 

Hayyah fil Usrah wa fii Sakani Thullab yang disusun terpisah per bab. Media ini 

dilengkapi menu-menu dan tombol sehingga dapat mengoperasikan sesuai 

keinginannya. 

Tampilan awal media ini berisi judul media, logo UNNES, nama pengembang 

media, dan tombol-tombol menu yang semuanya didesain dinamis dan menarik. 

Adapun macam-macam menu yang ada pada media ini diantaranya: (a) menu KI KD 

pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab yang hendak dicapai. (b) Menu tema 

yang berisi materi yang akan dipelajari siswa yang disusun berdasarkan tema. Setiap 

tombol tema akan memunculkan slide pembelajaran. Pada slide pembelajaran berisi KI 

dan KD, kosakata, materi percakapan, dan evaluasi. 

Media ini dirancang sedemikian rupa interaktif bagi penggunanya sehingga 

akan membuat pengalaman belajar siswa menjadi efektif. Berikut gambaran awal dari 
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media game edukasi keterampilan membaca bahasa Arab construct 2: (1) Bagian awal 

slide yang berisi tombol UNNES untuk memulai, tombol KI-KD, profil pengembang, 

dan petunjuk (2) Bagian slide materi media pembelajaran yang berisi tahapan yang 

harus diempuh untuk tiap bab pembelajaran. (3) Bagian slide mufrodat yang muncul 

ketika tombol tracklist mufrodat diklik. (4) Bagian materi teks bacaan (5) Bagian slide 

tamrinat (latihan) yang menjadi bagian terakhir dari setiap tema/bab. 

2.2.5 Kelebihan dan Kekurangan Media Pembelajaran HAQI ( Hayya Qiraah) 

Berbasis Construct 2 

2.2.5.1 Kelebihan Media HAQI (Hayya Qira’ah) Berbasis Construct 2 

Kelebihan media ini antara lain : (1) Mudah digunakan karena tidak 

mengandung bahasa pemrogaman khusus. (3) Petunjuk mudah dipahami oleh siswa. 

(4) tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mengoperasikan menu ke menu 

pada saat pembelajaran. (5) Menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa 

karena dilengkapi lagu, dan permainan. 

2.2.5.2 Kekurangan Media HAQI (Hayya Qira’ah) Berbasis Construct 2 

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab belum sempurnanya media ini yaitu: 

1) Butuh waktu yang cukup lama ketika membuka media ini dan hanya PC tertentu 

yang bisa menerima media ini. 2) Kurangnya modifikasi pada tampilan slide seperti 

warna, tulisan, dan gambar yang disajikan. Selain itu, adanya menu yang tidak 

berfungsi ketika di klik. 
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2.2.6 Penggunaan Media HAQI (Hayya Qira’ah) Berbasis Construct 2 dalam  

Ketrampilan Membaca dan Menulis Bahasa Arab di Kelas. 

Arsyad dalam Istikomah (2015:42) menjelaskan bahwa penggunaan media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

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

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keaktifan 

proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran. 

Media ini memuat materi-materi ketrampilan membaca bahasa Arab kelas X MA 

semester ganjil yang mencakup tiga tema, yaitu Al Bayaanaat Asy-Syakhshiyyah, Al-

Maroofiq Al’Ammah fii Al-Madrasah, dan Al Hayah fi Al-Usroh wa fii Sakan At-

Thullab yang disusun terpisah per bab.  

Media ini digunakan dari awal hingga akhir pembelajaran bahasa Arab setelah 

pemberian pre-test sesuai menu-menu yang tersedia mulai dari slide pertama yang 

berisi KI (kompetensi inti), KD (kompetensi dasar), profil pembuat media HAQI, dan 

juga petunjuk untuk dipahami setiap pengguna. Kemudian slide kedua yang berisi 

tahapan yang harus ditempuh untuk tiap bab pembelajaran dan slide ketiga yang berisi 

mufrodat (kosakata bahasa Arab) beserta artinya. Pada slide ini siswa menirukan 

mufrodat yang dibacakan oleh suara dari media sampai selesai dan siswa diminta 

untuk menulis setiap kosakata yang telah disajikan di buku catatan masing-masing, 

kemudian setiap kosakata tersebut dibuat kalimat dan disusun menjadi paragraf 

dengan bahasa sendiri.kemudian  Pada slide keempat yaitu teks bacaan, setelah guru 
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membacakan teks, siswa diminta untuk membaca diam untuk memahami, kemudian 

menganalisis makna dari tiap kalimat. Setelah cukup paham, siswa diminta membuat 

sebuah karangan sederhana dan menggunakan bahasa sendiri terkait tema yang 

disajikan dan ditulis di buku catatan masing-masing, kemudian menukarnya dengan 

siswa yang lain dan dibacakan kemudain dikoreksi dan dikumpulkan. Dilanjutkan 

pada slide terakhir yaitu tamrinat (latihan) soal untuk evaluasi materi. Kemudian 

peneliti memberikan post-test kepada siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian 

yang telah dilakukan, yakni berkenaan dengan hasil penelitian “Efektivitas Media 

Pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) Berbasis Construct 2 untuk Keterampilan 

Membaca dan Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas X IPA MAN Kota Magelang Tahun 

Ajaran 2019/2020”. 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi media 

pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2 efektif dalam pembelajaran 

keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab siswa kelas X IPA MAN Kota 

Magelang. Hal ini terbukti dengan hasil tes yaitu pada kelas eksperimen rata-rata nilai 

pre-test dan post-test keterampilan membaca adalah 79 dan 82. Sedangkan nilai rata-

rata pret-test dan post-test keterampilan menulis kelas eksperimen adalah 75 dan 82. 

Adapun untuk kelas kontrol, nilai rata-rata pre-test dan post-test keterampilan 

membaca adalah 73 dan 72. Sedangkan nilai rata-rata pre-test dan post-test 

keterampilan menulis kelas kontrol adalah 77 dan 72.  

Dari perhitungan t-test dengan SPSS diperoleh nilai signifikasi pre-test dan post-

test kelas eksperimen sebesar 0,000 artinya nilai signifikansi < 0,005 . Hal ini 

membuktikan bahwa adanya peningkatan rata rata dari hasil pre-test dan post-test kelas 

eksperimen, yang berarti terdapat pengaruh media HAQI terhadap hasil post-test kelas 

eksperimen. maka terjadi penolakan pada H0, dan yang diterima adalah Ha yaitu 
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penggunaan media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2 efektif 

untuk keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab kelas X IPA MAN Kota 

Magelang. 

Keefektifan media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2 juga 

didukung dengan hasil angket siswa, bahwa 63% siswa suka dengan pelajaran bahasa 

Arab dengan media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2, 74% 

siswa merasa mudah memahami materi setelah pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2, 81% siswa merasa 

mudah membaca bahasa Arab mengguakan media pembelajaran HAQI (Hayya 

Qira’ah) berbasis construct 2, 63% siswa merasa mudah menulis bahasa Arab setelah 

mengikuti pembelajaran menggunakan media pembelajaran HAQI (Hayya Qira’ah) 

berbasis construct 2, 60% siswa merasa senang dengan pembelajaran keterampilan 

membaca dan menulis bahasa Arab menggunakan media pembelajaran HAQI (Hayya 

Qira’ah) berbasis construct 2, dan 66% siswa merasa terbantu dalam pembelajaran 

keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab menggunakan media pembelajaran 

HAQI (Hayya Qira’ah) berbasis construct 2. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Pendidik dapat mengimplementasikan media pembelajaran HAQI (Hayya 

Qira’ah) berbasis construct 2 dengan baik selain untuk keterampilan 

membaca dan menulis juga dapat diimplementasikan dalam keterampilan 
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menyimak dan berbicara bahasa Arab dan dalam pelajaran selain bahasa Arab 

dan juga lebih menginovasi media sejenis media HAQI dengan media yang 

lebih mudah untuk digunakan oleh semua orang. 

2. Bagi siswa hendaknya selalu memperhatikan pelajaran yang disampaikan 

oleh guru dengan seksama dan meningkatkan motivasi belajarnya agar hasil 

belajar yang dicapai menjadi lebih baik. 
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