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SARI 

 

Saraswati, Ike Fitriana. 2020. Pengembangan Metode Pembelajaran Berbasis 

Triarki Intelegensi untuk Keterampilan Menulis Bahasa Arab Siswa MTs 

kelas VII. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan 

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

Semarang. Dosen Pembimbing: Zukhaira, S.S., M.Pd. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa Arab yang kurang berjalan dengan baik. Akibat dari timbulnya 

permasalahan tersebut salah satunya adalah siswa kurang mampu melahirkan ide-

ide kreatif dalam keterampilan menulis bahasa Arab, sehingga siswa kurang mampu 

berpikir secara kritis untuk menyusun sebuah karangan. Adapun dalam 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab, siswa perlu melewati proses di 

antaranya menganalisis kata/kalimat, melahirkan ide-ide kreatif, dan merangkai 

sebuah karangan. Maka dari itu, perlu adanya suatu metode yang dapat mendorong 

kemampuan siswa untuk berpikir analitis, kreatif, dan praktis. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana analisis 

kebutuhan guru dan siswa terhadap metode pembelajaran berbasis Triarki 

Intelegensi untuk keterampilan menulis bahasa Arab siswa MTs kelas VII, (2) 

bagaimana purwarupa metode pembelajaran berbasis Triarki Intelegensi untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab siswa MTs kelas VII, dan (3) bagaimana validasi 

ahli dan guru serta revisi desain terhadap purwarupa metode pembelajaran berbasis 

Triarki Intelegensi untuk keterampilan menulis bahasa Arab siswa MTs kelas VII. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain 

penelitian dan pengembangan (Research and Development). Tahapan penelitian 

yang dilalui dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap lima dari sepuluh tahap, 

yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain dan 

revisi desain. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, guru dan siswa 

menghendaki adanya pengembangan metode pembelajaran berbasis Triarki 

Intelegensi untuk keterampilan menulis bahasa Arab siswa MTs kelas VII. Kedua, 

purwarupa metode pembelajaran ini memuat latar belakang lahirnya metode ini, KI 

KD dan indikator keterampilan menulis bahasa Arab kelas VII semester genap, 

langkah-langkah pembelajaran dan kriteria penilaian. Ketiga, Penilaian pada aspek 

kelayakan materi/isi memperoleh nilai 91,9, aspek kelayakan penyajian 

memperoleh nilai 94,4, aspek bahasa memperoleh nilai 45,66 dan aspek kelayakan 

metode memperoleh nilai 104,48 nilai keseluruhan aspek metode pembelajaran ini 

adalah 336,44 dengan kategori layak dengan predikat bagus. Sehingga dapat 

digunakan untuk pembelajaran keterampilan menulis siswa MTs kelas VII. 

 

Kata kunci:  Metode pembelajaran, Triarki Intelegensi, Keterampilan 

menulis, Bahasa Arab. 
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 ملخص البحث
تطوير طريقة التعليم على أساس "تيرياركى  .  2020سارسواتي، إيكى فطريانا. 

الذكائي" لمهارة كتابة الّلغة العربّية لطًّلب الّصّف الّسابع بالمدرسة  
قسم تعليم الّلغة العربية وشعبة البحث العلمي. المتوّسطة اإلسًلمّية. 

معة سمارانج الحكومية، الّلغات األجنبية وآدابها وكّلّية اللغات والفنون جا
 الماجستيرة.  ذخيراءالمشرفة: 

 نتيجة والتسري على ما يرام.    خلفية هذا البحث هي أن تعليم مهارة الكتابة العربية ل 
، لذا فإّن الكتابة إنتاج أفكار إبداعية يف مهارة قدر الطالب علىمنهال ي املشاكل، ذههل

بالنسبة لتعلم مهارة الكتابة،   صناعة اإلنشاء.الطاّلب أقّل قدرة على التفكري النقدي يف 
  حيتاج الطالب إىل املرور بعملية تشمل حتليل الكلمات أو اجلمل، وتوليد األفكار، وتأليف 

 التفكري قدرهتم على التعليم اليت ميكن أن حتفز طريقةإىل  الطاّلب لذلك، حيتاج  .اإلنشاء
 التحليلي واإلبداعي والعملي.

 املدّرسني والّطاّلب كيف حتليل حاجة  (  1يف هذا البحث منها:    شاكل املبحوثة املو 
الّتعليم على أساس تريياركى الذكائي ملهارة كتابة الّلغة العربّية لطاّلب الّصّف  ةقيطر إىل 

الّتعليم على أساس تريياركى    ةقيطر كيف منوذج  (  2،  اإلسالمية  املتوّسطة  املدارسالّسابع من  
،  اإلسالمية املتوّسطة املدارسملهارة كتابة الّلغة العربّية لطاّلب الّصّف الّسابع من  الذكائي

الّتعليم على أساس تريياركى الذكائي ملهارة   ةقيطر كيف حتقيق اخلرباء واملدّرسني على (  3
 اإلسالمية  املتوّسطةاملدارس كتابة الّلغة العربّية لطاّلب الّصّف الّسابع من 

ل . والتطوير نوع من البحث النوعي مع تصميم البحثلبحث ويستخدم هذا ا
البحث إال إىل املرحلة اخلامسة من املراحل العشرة. هذا  تصل املراحل املستخدمة يف
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اإلمكانات واملشكالت، مجع املعلومات بأداء البحث والتحليل ومجع البيانات لتحليل 
رياركي الذكائي، تصميم املنتاج  املدرسني والطالب على طريقة تعليم على أساس ت جاجة 

وتقوميه،   لتحقيقهالطالب، تقدمي تصميم املنتاج إىل اخلرباء واملطبقني  جاجةاملؤسس على 
 أداء تصحيح التصميم على أساس االقرتاحات واملدخالت من اخلرباء

البحث كما يلي. أواًل، حيتاج املدّرسون والطالب تطوير طريقة التعليم  هذاونتائج 
ملهارة الكتابة باللغة العربية لطالب الصف السابع. ثانًيا،  تريياركى الذكائي اس على أس

حيتوي النموذج هلذه الطريقة هي خلفية وجود هذه الطريقة، الكفاءة األساسية والكفاءات 
التفاصلية ومؤشرات تعلم مهارة الكتابة العربية للصف، وخطوات التعليم ومعايري التقييم.  

مناسبة لالستخدام طالب الصف السابع    تريياركى الذكائيلتعليم على أساس  ثالثًا، طريقة ا
لتعلم مهارة الكتابة العربية. حصل التقييم على جانب جدوى املواد / احملتوى على قيمة  

، وجانب اللغة 94.4، وجانب اجلدوى من العرض التقدميي حصل على قيمة 91.9
، وكانت  104.48على قيمة وجانب جدوى الطريقة حصل  45.66اكتسب قيمة 

 بنتيجة الئق.  336.44القيمة اإلمجالية هلذا اجلانب من طريقة التعليم 
 ، مهارة الكتابة، الّلغة العربّيةتيرياركى الذكائي طريقة التعليم،  الكلمة الرئيسية:
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional yang digunakan oleh 

umat manusia untuk berkomunikasi antar satu sama lain, dan bahasa Arab telah 

digunakan oleh lebih dari 150 juta orang sebagai bahasa ibu atau bahasa sehari-hari 

(Zainuri, 2019:233). Selain itu, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing 

yang dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan formal di Indonesia, mulai dari 

jenjang MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA, sampai jenjang perguruan tinggi (Al Medina 

Zukahira dan M. Yusuf. A.H, 2019:57). Dengan adanya pembelajaran bahasa Arab 

di lembaga-lembaga pendidikan formal tersebut membuktikan bahwa pembelajaran 

bahasa Arab di Indonesia sudah mengalami perkembangan. Hal ini menunjukkan 

keseriusan untuk memajukan sistem dan mutu bahasa Arab (Nuha, 2016:48).  

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 2676 Tahun 2013 

(dalam Al Medina, Zukhaira dan M.Yusuf. A.H, 2019:57) bahwa bahasa Arab 

merupakan mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, 

mengembangkan dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif 

terhadap bahasa Arab baik secara reseptif maupun produktif. Untuk itu, bahasa 

Arab di madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa yang 

mencakup empat keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu 

menyimak (maharotul istima’), berbicara (maharotul kalam), membaca (maharotul 

qiraah), dan menulis (maharotul kitabah). Empat keterampilan tersebut memiliki 
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hubungan hierarkis yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya (Zulhannan, 

2014:76). Oleh karena itu, keempat keterampilan berbahasa tersebut haruslah 

diberikan secara runtun dan bertahap. Dengan menyimakkan bahasa yang 

dituturkan, kemudian berusaha untuk berbicara, diikuti dengan membaca kemudian 

menulis.  

Hermawan (2018:42) mengemukakan bahwa salah satu keterampilan bahasa 

Arab yang paling sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan 

adalah keterampilan menulis. Hal ini disebabkan karena menulis merupakan tahap 

terakhir yang erat kaitannya dengan tingkat kreativitas seseorang, bahkan 

keterampilan menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan 

unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan. 

Banyak hal yang diungkapkan oleh guru mengenai sulitnya mengajarkan  

keterampilan menulis bahasa Arab. Tidak hanya guru bahkan siswa juga mengalami 

kesulitan untuk menerima dan memahami materi keterampilan menulis bahasa 

Arab. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan Luthfiana, Zaim 

Elmubarok dan Zukhaira (2019) yang menunjukkan bahwa 80% guru di MTs 

menyatakan tingkat kemampuan menulis bahasa Arab siswa tidak baik, dan 20% 

menyatakan baik. Penelitian serupa juga dilakukan Rana Nailia (2017) yang 

mengungkapkan bahwa siswa di MTs At-Taqwa Bandar tergolong rendah dalam 

menulis bahasa Arab. Maka dari itu pelajaran untuk pembelajaran keterampilan 

menulis biasanya guru menyuruh siswa untuk menyalin tulisan Arab dari buku 

paket ke buku tulis.  
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Hal senada juga dikemukakan oleh Selfiana Tafrihah (2014) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Problematika Pembelajaran Keterampilan Menulis 

Bahasa Arab” diketahui terdapat dua segi problematika dalam pembelajaran 

keterampilan menulis bahasa Arab yakni, segi linguistik dan segi non linguistik. 

Dari segi linguistik siswa mengalami kesulitan dalam membedakan bunyi huruf 

hijaiyah yang bunyi makhrajnya hampir sama, siswa kesulitan dalam menyambung 

huruf, mengharakati, dan belum bisa menulis dengan rapi dan indah. Selain itu guru 

belum menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan 

pembelajaran keterampilan menulis. Dari segi non linguistik, meliputi: problem 

fisiologi yakni keadaan fisik, dan problematika psikologi yaitu bakat, kecerdasan, 

dan motivasi belajar siswa. 

Ditemukan permasalahan yan g sama berdasarkan wawancara dan observasi 

yang dilakukan peneliti di MTs Al-Hikmah Proto Pekalongan tentang pembelajaran 

bahasa Arab. Guru mengalami kesulitan untuk mengajarkan materi keterampilan 

menulis bahasa Arab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan guru mengalami 

kesulitan untuk mengajarkan materi keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas 

VII di MTs Al-Hikmah Proto Pekalongan. Pertama, guru bahasa Arab di MTs 

tersebut bukanlah lulusan dari bidang yang sama, sehingga menyebabkan 

kurangnya pemahaman dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan 

pembelajaran keterampilan bahasa Arab. Kedua, guru mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran keterampilan menulis karena kemampuan siswa dalam menulis 

bahasa Arab masih minim sehingga siswa kurang mampu membuat sebuah 

karangan bahasa Arab. hal itu disebabkan karena asal sekolah siswa yang bervariasi 
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dan kurangnya motivasi belajar siswa. Ketiga, pembelajaran yang monoton 

sehingga mengakibatkan siswa kurang tertarik dan kurang semangat dalam 

mengikuti pembelajaran bahasa Arab. 

Hal tersebut juga terjadi di MTs Negeri 1 Pekalongan di mana siswa terlihat 

kurang dapat memahami pelajaran bahasa Arab terutama siswa MTs kelas VII. 

Salah satu penyebabnya adalah asal sekolah siswa yang berbeda-beda yakni 

sebagian besar dari sekolah dasar, sehingga bahasa Arab menjadi mata pelajaran 

yang baru bagi mereka. 

Dengan adanya persepsi dari beberapa kesan sulit tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan yang terjadi pada pembelajaran keterampilan menulis bahasa 

Arab yang dialami siswa antara lain: (1) kemampuan siswa dalam menulis bahasa 

Arab tergolong rendah (2) siswa belum mampu melahirkan ide-ide kreatif dalam 

keterampilan menulis (3) siswa belum mampu berpikir kritis untuk menyusun 

sebuah karangan (4) siswa kesulitan untuk membedakan bunyi huruf  hijaiyah, dan 

(5) siswa kurang dapat memahami pelajaran bahasa Arab. Adapun permasalahan 

yang dialami guru yaitu: (1) asal sekolah siswa yang bervariasi, (2) guru tidak sesuai 

dengan bidang akademiknya, (3) penggunaan metode yang kurang variatif.  

Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

keterampilan menulis kurang berhasil. Adapun dalam pembelajaran keterampilan 

menulis siswa perlu melewati proses di antaranya menganalisis kata/kalimat, 

kemudian melahirkan ide-ide, dan merangkai sebuah karangan. Oleh sebab itu, 

dibutuhkan suatu proses pembelajaran yang dapat memicu proses berpikir tersebut. 

Dengan demikian perlu adanya suatu metode yang dapat mendorong kemampuan 
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berpikir siswa agar sesuai dengan tujuan pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa Arab. Maka dari itu dalam pembelajaran, guru dituntut profesionalitasnya 

dalam mengelola kegiatan pembelajaran, serta penting bagi guru untuk mempunyai 

wawasan yang luas mengenai metode pembelajaran.  

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai 

maksud. Dengan begitu dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus 

dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Metode 

mengajar juga dapat berarti alat yang merupakan perangkat atau bagian dari suatu 

strategi pengajaran Kamsinah (2008:102-103). 

Sanjaya (dalam Amirudin dan Andy Suryadi 2016:9) memiliki pandangan 

lain bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 

tercapai secara optimal. Ini berarti, metode digunakan untuk merealisasikan strategi 

yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perlu bagi seorang guru untuk mengenali 

kecerdasan siswa. Karena dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan kecerdasan siswa dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

dengan baik. Akan tetapi berdasarkan penelitian Aminah, Zukhaira, dan M. Yusuf 

A.H (2018) bahwa 40% guru menyatakan sering mengajarkan bahasa Arab dengan 

menyesuaikan kecerdasan masing-masing siswanya, 20% menyatakan kadang-

kadang, dan 20% mengaku tidak pernah mengajarkan bahasa Arab dengan 

menyesuaikan kecerdasan masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa sebagian 

guru belum memperhatikan kecerdasan siswa dalam menerapkan metode 

pembelajaran. 
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Kecerdasan menurut Howard Gardner (dalam Efendi, 2005:81-83) adalah 

kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi 

budaya tertentu. Sedangkan menurut Alfred Binet dan Theodore Simon, kecerdasan 

terdiri dari tiga komponen: (1) kemampuan mengarahkan pikiran dan atau tindakan, 

(2) kemampuan mengubah arah tindakan jika tindakan tersebut telah dilakukan, dan 

(3) kemampuan mengkritik diri sendiri. Definisi kecerdasan lain adalah definisi 

kecerdasan dari Piaget (dalam Efendi, 2005:81-83) bahwa kecerdasan adalah apa 

yang kita gunakan pada saat kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Definisi-

definisi di atas hanya merupakan contoh di antara banyaknya definisi kecerdasan. 

Menurut pandangan Sternberg dan Grigorenko (2010) kecerdasan 

sesungguhnya memiliki tiga bagian atau Triarki (Triarchy): kecerdasan analitis, 

kreatif, dan praktis. Kecerdasan analitis merupakan konsep yang paling mirip 

dengan kecerdasan umum. Menurutnya kecerdasan analitis adalah kemampuan 

menalar, memproses informasi, dan memecahkan masalah. Secara lebih definitif, 

kecerdasan itu meliputi keterampilan menganalisis, membandingkan, 

mengevaluasi, dan menilai. Kecerdasan analitis berkaitan dengan komponen dan 

proses kognitif. Kecerdasan kreatif adalah kemampuan dalam menggunakan 

pengalaman masa lalu untuk memperoleh pemahaman dan menghadapi hal yang 

baru. Adapun kecerdasan praktis berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk 

mengadaptasi, memilih, dan membentuk lingkungannya di dunia nyata. 

Begitulah definisi kecerdasan banyak sekali, sesuai dengan banyaknya jenis 

kecerdasan itu sendiri. Meski banyak definisi tentang kecerdasan, untuk sukses 

dalam hidup perlu memiliki kecerdasan kesuksesan (successful intelligence) yang 
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memiliki tiga kunci yaitu: kecerdasan analitis (analitycal intelligence), kecerdasan 

kreatif (creative intelligence), dan kecerdasan praktis (practical intelligence) 

(Efendi, 2005:85).  

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di berbagai madrasah yang 

ada di kabupaten Pekalongan dan dari beberapa uraian di atas, peneliti memiliki ide 

untuk mengembangkan sebuah metode pembelajaran berbasis Triarki Intelegensi 

yang dapat membantu siswa MTs kelas VII melahirkan ide-ide kreatif dalam 

keterampilan menulis, dan mengajarkan siswa berpikir kritis untuk menyusun 

sebuah karangan. Pengembangan ini akan menghasilkan sebuah langkah-langkah 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific karena menyesuaikan 

kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013. Pengembangan metode 

keterampilan menulis bahasa Arab berbasis  Triarki Intelegensi bertujuan agar guru 

dapat mengembangkan kecerdasan analitis, kreatif, dan praktis siswa sejak dini. 

Tidak hanya dalam pembelajaran di kelas, akan tetapi dapat diimplementasikan di 

kehidupan nyata.  

  Peneliti memilih siswa MTs kelas VII dalam penelitian ini dengan alasan 

karena siswa kelas VII masih menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar yang 

baru dan tidak banyak siswa yang mengenal pelajaran bahasa Arab sehingga siswa 

mengalami kesulitan belajar terutama pada pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa Arab. 

Hal inilah yang menjadi titik temu peneliti untuk mengambil topik 

pembahasan ini. “Pengembangan Metode Pembelajaran Berbasis Triarki 

Intelegensi untuk Keterampilan Menulis Siswa MTs Kelas VII”. Pengembangan 
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metode ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap metode pembelajaran 

berbasis Triarki Intelegensi untuk keterampilan menulis bahasa Arab siswa 

MTs kelas VII? 

2. Bagaimana purwarupa metode pembelajaran berbasis Triarki Intelegensi untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab siswa MTs kelas VII? 

3. Bagaimana validasi ahli dan guru serta revisi desain terhadap purwarupa 

metode pembelajaran berbasis Triarki Intelegensi untuk keterampilan menulis 

bahasa Arab siswa MTs kelas VII? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dalam penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Menjelaskan analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap metode pembelajaran 

berbasis Triarki Intelegensi untuk keterampilan menulis bahasa Arab siswa 

MTs kelas VII. 

2. Memaparkan purwarupa metode pembelajaran berbasis Triarki Intelegensi 

untuk keterampilan menulis bahasa Arab siswa MTs kelas VII. 
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3. Menganalisis hasil validasi ahli dan guru serta revisi desain terhadap 

purwarupa metode pembelajaran berbasis Triarki Intelegensi untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab siswa MTs kelas VII. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian metode pembelajaran 

berbasis Triarki Intelegensi untuk keterampilan menulis bahasa Arab siswa MTs 

kelas VII diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik secara 

teoretis maupun secara praktis. 

1.4.1.  Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran 

khususnya dalam pengembangan metode pembelajaran berbasis Triarki Intelegensi 

untuk keterampilan menulis bahasa Arab siswa MTs kelas VII, diharapkan dapat 

menjadi referensi penelitian pengembangan metode pembelajaran keterampilan 

bahasa Arab. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, di 

antaranya: 

1. Bagi sekolah 

a. Dengan adanya produk tersebut dapat memberikan kontribusi untuk sekolah 

yang dapat dimanfaatkan sebagai inovasi baru yang dibutuhkan untuk 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. 



10 
 

 

b. Dapat dijadikan kontribusi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

guru, siswa, dan sekolah. 

2. Bagi guru 

a. Guru dapat memanfaatkannya sebagai metode dalam pembelajaran bahasa 

Arab kepada siswa terutama kelas VII. 

b. Menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga guru 

termotivasi 

3. Bagi siswa 

a. Meningkatkan minat dan semangat siswa untuk lebih memperdalam bahasa 

Arab 

b. Kemampuan belajar siswa semakin meningkat  

c. Meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran bahasa Arab karena 

pembelajaran menjadi menyenangkan 

d. Meningkatkan daya kreativitas siswa dalam pembelajaran maupun di luar 

pembelajaran 

e. Siswa dapat mengaplikasikan gaya belajar ketika menerima pembelajaran 

4. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah pembelajaran 

khususnya yang berkaitan dengan pengembangan metode pembelajaran bahasa 

Arab, agar mahasiswa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan 

metode pembelajaran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini peneliti akan membahas tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka dan landasan teori  

merupakan bagian dari studi kepustakaan, yaitu mengkaji dan referensi lain terkait 

dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti 

(Sugiyono, 2010:398). 

Yang diangkat dalam bab ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, 

yaitu berkaitan dengan penelitian terdahulu yang relevan, serta yang berkaitan 

dengan topik penelitian seperti metode pembelajaran, kecerdasan, keterampilan 

menulis, dan pembelajaran bahasa Arab di MTs. 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang berfokus pada  kecerdasan dalam pembelajaran bahasa Arab 

di Universitas Negeri Semarang masih dikatakan jarang. Maka dari itu, hal tersebut 

sangat menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut lagi, baik penelitian yang 

bersifat melengkapi maupun yang bersifat baru. Penelitian terdahulu yang relevan 

untuk dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain penelitian yang 

dilakukan oleh Farisya Putria Alfihani (2014), Dewi Ulfiatunnisa (2017), Aminah, 

Zukhaira, dan M. Yusuf A.H (2018), Luthfiana, Zaim Elmubarok dan Zukhaira 

(2019). 
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Alfihani (2014) melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul 

“Pengembangan Metode Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

Berbasis  Kecerdasan Majemuk”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa guru 

menghendaki sebuah metode yang berisi langkah-langkah rinci proses 

pembelajaran. Hasil uji hipotesis diterima, dengan rincian hasil uji hipotesis pihak 

kanan, yang dihasilkan dari nilai siswa mengerjakan soal tes menunjukkan t hitung 

5,224, dari hasil penilaian siswa melalui angket menunjukkan t hitung 3,791, dan 

dari hasil observasi guru menunjukkan t hitung 10,959. Semuanya jatuh pada 

daerah penerimaan Ha, sehingga Ha diterima. Adapun t tabel 1,746 jatuh pada 

penerimaan Ho, sehingga produk baru lebih efektif dari produk lama. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Alfihani dengan penelitian ini berada 

pada aspek pengembangan yang dipilih yaitu metode pembelajaran dan jenis 

penelitian menggunakan desain Research and Development (R&D). Perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh Alfihani dan penelitian ini terletak pada  kecerdasan, 

keterampilan, dan subjek penelitian. Dalam penelitian Alfihani menerapkan  

kecerdasan majemuk, sedangkan peneliti menerapkan  Triarki Intelegensi, berbeda 

pula dengan keterampilan dalam penelitiannya, Alfihani mengembangkan metode 

untuk meningkatkan keterampilan membaca, peneliti mengembangkan metode 

untuk meningkatkan keterampilan menulis. selain itu, subjek penelitian yang 

digunakan Alfihani adalah kelas VIII, sedangkan peneliti menggunakan subjek 

kelas VII. 

Penelitian selanjutnya yaitu Ulfiatunnisa (2017) dalam skripsi yang berjudul 

“Pengembangan Metode Pembelajaran Keterampilan Menyimak Bahasa Arab 
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Berbasis Modalitas VAK (Visual, Auditori, Kinestetik) Untuk Kelas VII MTs di 

Pekalongan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa guru dan siswa tersebut 

memiliki kebutuhan yang sama terhadap metode pembelajaran yang dapat 

mengakomodir gaya belajar siswa yang berbeda-beda yaitu dengan metode VAK 

(Visual, Auditori, Kinestetik) dan penilaian ahli materi, ahli metode, dan guru-guru 

sebagai praktisi terhadap produk metode pembelajaran berbasis modalitas VAK 

(Visual, Auditori, Kinestetik) pada Keterampilan Menyimak adalah bahwa 

pengembangan metode pembelajaran berbasis modalitas VAK ini layak atau sesuai 

dalam aspek kelayakan materi/isi, penyajian, bahasa, maupun audio dengan total 

nilai 269,4. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Ulfiatunnisa dengan penelitian ini 

berada pada aspek pengembangan yang dipilih yaitu metode pembelajaran untuk 

siswa kelas VII dan jenis penelitian menggunakan desain Research and 

Development (R&D). Perbedaan penelitian terletak pada produk yang 

dikembangkan Ulfiatunnisa berupa metode pembelajaran berbasis modalitas VAK 

(Visual, Auditori, Kinestetik), sedangkan peneliti mengembangkan metode 

pembelajaran berbasis AKP (Analitis, Kreatif, Praktis), dan keterampilan yang 

dipilih dalam penelitian Ulfiatunnisa yakni keterampilan menyimak, sedangkan 

peneliti memilih keterampilan menulis. 

Aminah, Zukhaira, dan M. Yusuf A.H (2018) melakukan penelitian dalam 

skripsi yang berjudul “Pengembangan Pembelajaran Kooperatif Berbasis  

Kecerdasan Majemuk Pada Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah Sederajat”. Hasil penelitiannya menunjukkan sebagai 
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berikut: Pertama, guru dan siswa tersebut memiliki kebutuhan  yang sama yakni 

menghendaki adanya pembelajaran kooperatif berbasis  kecerdasan majemuk pada 

keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas VII MTs/sederajat untuk semester 

genap. Kedua, purwarupa produk ini dikembangkan dengan memuat latar belakang 

permasalahan, KI & KD bahasa Arab kelas VII MTs, RPP serta langkah-langkah 

rinci pembelajaran yang memperhatikan kecerdasan majemuk tiap langkahnya. 

Ketiga, penilaian aspek isi memperoleh nilai 83 dari guru dan 74 dari ahli. Pada 

aspek penilaian penyajian memperoleh nilai 83 dari guru dan 76 dari ahli. Pada 

aspek kelayakan bahasa, memperoleh nilai 86 dari guru dan 79 dari ahli. 

Relevansi penelitian yang dilakukan Aminah, Zukhaira, dan M. Yusuf A.H 

(2019) dengan penelitian ini berada pada aspek pengembangan yang dipilih yaitu 

metode pembelajaran untuk kelas VII dan jenis penelitian menggunakan desain 

Research and Development (R&D). Perbedaan penelitian produk yang 

dikembangkan Aminah berupa metode pembelajaran kooperatif berbasis 

kecerdasan majemuk (multiple intelligence) untuk keterampilan berbicara bahasa 

Arab. Sedangkan peneliti mengembangkan metode pembelajaran berbasis Triarki 

Intelegensi (Triarchic Intelligence) untuk keterampilan menulis bahasa Arab. 

Luthfiana, Zaim Elmubarok dan Zukhaira (2019) melakukan penelitian dalam 

skripsi yang berjudul “Pengembangan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning Untuk Keterampilan Menulis Bahasa Arab Kelas VIII MTs di Kabupaten 

Rembang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa guru dan siswa tersebut 

memiliki kebutuhan yang sama yakni menghendaki adanya pengembangan model 

pembelajaran problem based learning untuk keterampilan menulis bahasa Arab. 
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penilaian purwarupa model pembelajaran problem based learning untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab kelas VIII MTs memperoleh nilai rata-rata 84,35 

dengan skor 4 kategori layak (sesuai). 

Relevansi penelitian yang dilakukan Luthfiana, Zaim Elmubarok dan 

Zukhaira (2019), dengan penelitian ini berada pada aspek keterampilan yang dipilih 

yaitu keterampilan menulis dan jenis penelitian menggunakan desain Research and 

Development (R&D). Perbedaan penelitian produk yang dikembangkan Luthfiana 

berupa model pembelajaran problem based learning, sedangkan peneliti 

mengembangkan metode pembelajaran berbasis  Triarki Intelegensi, dan subjek 

penelitian yang digunakan Luthfiana siswa MTs kelas VIII, sedangkan peneliti 

menggunakan subjek siswa MTs kelas VII. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sedang 

dikembangkan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian-

penelitian tersebut. untuk mempermudah melihat relevansi penelitian-penelitian di 

atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti, berikut disajikan tabel sebagai 

berikut. 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Pustaka 

No. 
Nama 

Peneliti 
Judul penelitian 

Relevansi 

Persamaan Perbedaan 

1. Farisya Putri 

Alfihani 

(2014) 

Pengembangan 

Metode 

Pembelajaran 

Keterampilan 

Membaca Bahasa 

Arab Berbasis  

Kecerdasan 

Majemuk 

Desain 

penelitian: 

Research and 

Development 

(R&D) 

Pengembangan: 

mengembangkan 

metode 

pembelajaran 

berbasis  

kecerdasan 

Objek kajian: 

Objek yang 

dipilih Alfihani 

yaitu 

keterampilan 

membaca, 

sedangkan 

peneliti memilih 

keterampilan 

menulis 
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 Produk yang 

dikembangkan: 

Alfihani 

menerapkan  

kecerdasan 

majemuk, 

sedangkan 

peneliti 

menerapkan  

Triarki 

Intelegensi 

Subjek 

Penelitian: 

Alfihani 

menggunakan 

subjek siswa 

MTs kelas VIII, 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

subjek siswa 

MTs kelas VII 

2. Dewi 

Ulfiatunnisa 

(2017) 

Pengembangan 

Metode 

Pembelajaran 

Keterampilan 

Menyimak Bahasa 

Arab Berbasis 

Modalitas VAK 

(Visual, Auditori, 

Kinestetik) Untuk 

Kelas VII MTs Di 

Pekalongan 

Desain 

penelitian: 

Research and 

Development 

(R&D) 

Subjek 

penelitian: 

Siswa kelas VII 

Pengembangan: 

mengembangkan 

metode 

pembelajaran 

 

Objek kajian: 

Objek yang 

diterapkan dalam 

penelitian 

Ulfiatunnisa  

yaitu 

keterampilan 

menyimak, 

sedangkan 

peneliti 

menerapkan 

keterampilan 

menulis. 

Produk yang 

dikembangkan: 

Ulfiatunnisa 

menerapkan 

Modalitas VAK 

(Visual, 

Auditori, 

Kinestetik), 

sedangkan 

peneliti 

menerapkan  
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Triarki 

Intelegensi yaitu 

AKP (Analitis, 

Kreatif, Praktis) 

3.  Aminah, 

Zukhaira, dan 

M. Yusuf A.H 

(2018) 

Pengembangan 

Pembelajaran 

Kooperatif 

Berbasis  

Kecerdasan 

Majemuk Pada 

Keterampilan 

Berbicara Bahasa 

Arab Siswa Kelas 

VII Madrasah 

Tsanawiyah 

Sederajat 

Desain 

penelitian: 

Research and 

Development 

(R&D) 

Subjek 

penelitian: 

Siswa kelas VII 

Pengembangan: 

mengembangkan 

metode 

pembelajaran 

berbasis  

kecerdasan 

Objek kajian: 

Aminah memilih 

keterampilan 

berbicara, 

sedangkan 

peneliti memilih 

keterampilan 

menulis  

Produk yang 

dikembangkan: 

Aminah 

menerapkan 

pembelajaran 

sistem kooperatif 

berbasis  

kecerdasan 

majemuk, 

sedangkan 

peneliti 

menerapkan 

metode 

pembelajaran 

berbasis  Triarki 

Intelegensi 

4. Novi 

Luthfiana, 

Zaim 

Elmubarok 

dan Zukhaira 

(2019) 

Pengembangan 

Model 

Pembelajaran 

Problem Based 

Learning Untuk 

Keterampilan 

Menulis Bahasa 

Arab Kelas VIII 

MTs di 

Kabupaten 

Rembang 

Objek kajian: 

Keterampilan 

Menulis 

Desain 

penelitian: 

Research and 

Development 

(R&D) 

Pengembangan: 

mengembangkan 

metode 

pembelajaran 

Produk yang 

dikembangkan: 

Luthfiana 

menerapkan 

pembelajaran 

PBL, sedangkan 

peneliti 

menerapkan  

Triarki 

Intelegensi 

Subjek 

penelitian: 

Luthfiana 

menggunakan 

subjek siswa 

MTs kelas VIII, 

sedangkan 

peneliti 
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menggunakan 

subjek siswa 

MTs kelas VII. 

Berdasarkan paparan tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang sedang dikembangkan ini memiliki beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian terdahulu. Akan tetapi penelitian ini belum pernah 

dilakukan sebelumnya di Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini mengkaji 

khusus tentang pengembangan metode pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan menulis bahasa Arab. Dalam hal ini, peneliti mengembangkan metode 

pembelajaran yang dapat  meningkatkan keterampilan menulis dengan berbasis  

Triarki Intelegensi yaitu AKP (analitis, kreatif, praktis). 

 

2.2. Landasan Teori 

Pada bagian ini, akan dipaparkan beberapa hal yang digunakan sebagai 

landasan teori penelitian tersebut, antara lain: (1) metode pembelajaran, (2)  Triarki 

Intelegensi, (3) keterampilan menulis. 

2.2.1. Metode Pembelajaran 

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

(2) manfaat metode pembelajaran, (3) jenis-jenis metode pembelajaran bahasa, (4) 

faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. 

2.2.1.1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode berasal dari bahasa Greek-Yunani, yaitu metha yang berarti melalui 

atau melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dari asal makna tersebut dapat 

diambil pengertian secara sederhana bahwa metode adalah jalan atau cara yang 
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ditempuh seorang guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan pada anak 

didiknya sehingga dapat mencapai tujuan tertentu (Mustakim, 2017:124). 

Hermawan (2014:80-81) mengemukakan pengertian metode (al-thariqah) 

secara etimologis dan terminologis. Metode (al-thariqah) secara etimologis adalah 

jalan, cara, sistem, madzhab, aliran, haluan, keadaan, tiang tempat berteduh, orang 

mulia, goresan (garis pada sesuatu). Secara terminologis metode (al-thariqah) 

adalah teknik pendidikan di dalam menyajikan materi pelajaran ketika terjadi 

proses pembelajaran. Maka metode (al-thariqah) adalah aspek teoretis yang dapat 

memotivasi suatu proses aktivitas pembelajaran secara maksimal dan ideal, dengan 

ungkapan lain bahwa metode adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara 

sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan, namun ia bukan merupakan 

tujuan akhir pembelajaran suatu bahasa, karena metode (al-thariqah) itu sendiri 

bersifat prosedural. 

Pandangan lain mengatakan bahwa metode adalah rencana menyeluruh 

penyajian bahasa secara sistemis berdasarkan pendekatan yang ditentukan, 

mencakup tujuan, kriteria pemilihan, dan pengorganisasian materi, bentuk kegiatan 

belajar mengajar, peran guru, peran siswa, dan peran bahan ajar (Effendy, 2017:40).  

Nuha (2016:149)  juga mengartikan metode adalah seperangkat cara, rencana, 

jalan, dan sistematika yang ditempuh untuk menyajikan bahan-bahan pelajaran 

dalam sebuah proses belajar mengajar. Metode berarti sekumpulan cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 
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Sama halnya dengan pendapat Zukhaira (2019:108) bahwa metode adalah 

seperangkat cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan ilmu 

atau transfer ilmu kepada anak didiknya yang berlangsung. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran adalah rencana menyeluruh yang menyajikan materi secara sistematis 

berdasarkan pendekatan yang ditentukan, teratur dan tidak bertentangan satu 

dengan lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.2.1.2. Fungsi Metode Pembelajaran 

Adapun fungsi dari metode menurut Nuha (2016:149) terbagi menjadi 

beberapa bagian. Di antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Metode sebagai Alat Motivasi Ekstrinsik 

Metode sebagai alat motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan 

berfungsi karena ada pengaruh dari luar. Biasanya, ini sangat erat kaitannya dalam 

penggunaan metode oleh guru yang bermacam-macam atau lebih dari satu dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Menurut Mustakim (2017:126) metode sebagai alat motivasi ekstrinsik ialah 

segala sesuatu yang datang dari luar yang menjadi cemeti bagi siswa untuk berbuat 

lebih giat. Termasuk motivasi ekstrinsik di antaranya ijazah, nilai yang tinggi, 

hadiah, ganjaran, penghargaan, dan lain-lain. Penggunaan metode yang tepat dan 

bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi yang ekstrinsik dalam 

kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

2. Metode sebagai Strategi Pengajaran 
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Metode sebagai strategi pengajaran yakni sebagai seorang guru, harus 

mengerti bahwa kemampuan dan daya serap anak itu berbeda-beda antara satu 

dengan yang lainnya. Selain itu, anak menjadi bosan jika setiap kali pembelajaran 

berjalan stagnan dan kaku. Oleh karena itu guru harus menguasai serta memiliki 

strategi agar anak dapat belajar dengan efektif dan efisien serta mereka juga dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu jalan untuk menguasai strategi 

tersebut dengan menguasai teknik-teknik penyajian. Oleh karena itu, metode 

mengajar juga bisa disebut sebagai strategi pengajaran dalam proses belajar 

mengajar. 

3. Metode sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan 

Salah satu fungsi metode pembelajaran adalah sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Tujuan ini merupakan goal getter yang terakhir dari sebuah interaksi 

pembelajaran antara guru dan siswa. Karena pedoman ini berfungsi sebagai 

pemberi arahan kegiatan belajar dan mengajar.  

Dengan memanfaatkan metode secara akurat. Guru akan mampu mencapai 

tujuan pengajaran. Metode adalah pelicin jalan menuju tujuan. Ketika tujuan 

dirumuskan agar siswa memiliki keterampilan tertentu. Maka metode yang 

digunakan harus disesuaikan dengan tujuan. Antara metode dan tujuan tidak boleh 

bertolak belakang (Mustakim, 2017:127-128) 

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa fungsi dari metode pembelajaran 

yakni dapat mengantarkan sebuah pembelajaran ke arah tujuan yang tepat dan ideal 

sesuai yang diharapkan. 
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2.2.1.3. Jenis Metode Pembelajaran 

Proses pembelajaran metode merupakan salah satu hal yang sangat penting. 

Tanpa adanya metode, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tidak seimbang. 

Metode dapat mempermudah seorang pendidik untuk melakukan proses 

pembelajaran. 

Menurut Nuha (2016:159) metode diklasifikasikan menjadi dua kelompok 

besar. Di antaranya (1) metode mengajar klasikal atau kelompok, yang termasuk 

dalam metode ini adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, 

sosiodrama, karyawisata, kerja kelompok, dan simulasi. (2) metode mengajar 

individual. Beberapa metode yang termasuk dalam golongan ini adalah metode 

tanya jawab, drill (latihan), pemberian tugas individu, dan eksperimen.  

Affandi dkk. (2013:83-115) mengemukakan bahwa terdapat enam macam 

metode pembelajaran. 

1. Metode Karya Wisata (Out Door) 

Metode pembelajaran karya wisata yaitu pembelajaran dengan aktivitas 

belajar siswa dibawa ke luar kelas. Pembelajaran ini harus direncanakan, 

dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistemis. Metode pembelajaran ini untuk 

peningkatan kemampuan dan aspek-aspek psikologi siswa. 

2. Metode Talking Stick 

Metode pembelajaran talking stick adalah metode pembelajaran yang 

dilakukan dengan bantuan tongkat. Metode talking stick dipergunakan guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang berorientasi pada terciptanya kondisi belajar 

melalui permainan tongkat yang diberikan dari satu siswa kepada siswa yang 
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lainnya pada saat guru menjelaskan materi pelajaran dan selanjutnya mengajukan 

pertanyaan. Metode ini termasuk salah satu metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa seta menuntut siswa untuk aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3. Metode Simulasi 

Metode simulasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan melalui 

latihan-latihan dalam bentuk simulasi dari kehidupan nyata. Simulasi adalah suatu 

teknik yang digunakan dalam semua sistem pengajaran, terutama dalam desain 

instruksional yang berorientasi pada tujuan-tujuan tingkah laku. 

4. Metode Discovery Learning 

Metode discovery learning adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. 

Sistem belajar mengajar ini guru menyajikan bahan pelajaran yang tidak berbentuk 

final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri 

dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. 

5. Metode Brainstorming 

Metode brainstorming merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka 

menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari 

semua peserta. Metode ini membantu dalam mencari solusi dalam suatu masalah 

yang membutuhkan kreativitas tinggi dalam penyelesaiannya. Dengan metode ini 

akan dihasilkan berbagai kemungkinan proses solusi yang bisa dilakukan atau ide-

ide yang dapat dievaluasi, dirangking dan diprioritaskan untuk dilaksanakan. 

6. Metode diskusi 
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Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru 

memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-kelompok siswa) untuk 

mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat 

kesimpulan atau penyusunan berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. 

Effendy (2017:41-96) mengklasifikasikan metode pembelajaran bahasa Arab 

menjadi enam macam. Metode tersebut yang cukup besar pengaruhnya dalam dunia 

pengajaran bahasa Arab. Berikut penjelasan dari tiap-tiap metode. 

1. Metode Gramatika Terjemah 

Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk pengajaran bahasa Arab 

sampai hari ini seperti yang digunakan di pondok-pondok pesantren yang lazim 

disebut dengan pesantren salafi. Dengan metode ini para pelajar didorong agar 

mampu memahami teks-teks klasik buku jaman dahulu. 

2. Metode Langsung 

Metode ini dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses belajar bahasa 

kedua atau bahasa asing sama dengan belajar bahasa ibu. Dalam metode ini, 

pembelajar dibiasakan berpikir dalam bahasa target, oleh karena itu penggunaan 

bahasa ibu pembelajar dihindari sama sekali. 

3. Metode Membaca 

Metode ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pengajaran bahasa 

tidak bisa bersifat multi tujuan, dan bahwa kemampuan membaca adalah tujuan 

yang paling realistis ditinjau dari kebutuhan pembelajar bahasa asing dan 

kemudahan dalam pemerolehannya. Dengan demikian, asumsinya bersifat 

pragmatis, bukan filosofis teoretis. 
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4. Metode Audiolingual 

Metode audiolingual didasarkan atas beberapa asumsi, salah satu asumsi dari 

metode ini bahwa bahasa itu pertama-tama adalah ujaran. Oleh karena itu 

pengajaran bahasa harus dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa 

dalam bentuk kata atau kalimat kemudian mengucapkannya, sebelum pelajaran 

membaca dan menulis. 

5. Metode Komunikatif 

Metode komunikatif didasarkan atas asumsi bahwa setiap manusia memiliki 

kemampuan bawaan yang disebut dengan “alat pemerolehan bahasa” (language 

acquistion device). Oleh karena itu kemampuan berbahasa bersifat kreatif dan lebih 

ditentukan oleh faktor internal.  Relevansi dan efektivitas kegiatan pembiasan 

dalam metode ini yaitu dengan model latihan stimulus-response-reinforcement. 

6. Metode Ekletik 

Metode ekletik adalah metode pemilihan dan penggabungan. Metode ini bisa 

menjadi metode yang ideal apabila didukung oleh penguasaan guru secara memadai 

terhadap berbagai macam metode, sehingga dapat mengambil secara tepat segi-segi 

kekuatan dari setiap metode dan menyesuaikannya dengan kebutuhan program 

pengajaran yang ditanganinya, kemudian menerapkannya secara proporsional. 

Demikianlah beberapa pendapat para ahli mengenai macam-macam metode 

pembelajaran. Dari berbagai ragam dan jenis metode pembelajaran bahasa Arab 

yang telah diuraikan di atas, terbilang masih adanya kekurangan dalam metode 

tersebut.  
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Dari beberapa metode pembelajaran bahasa Arab yang peneliti tangkap, 

metode-metode tersebut kurang memihak pada cara berpikir siswa. Oleh karena itu, 

tanpa mengabaikan metode-metode sebelumnya, peneliti akan mengembangkan 

metode pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab baru yang berbasis  

Triarki Intelegensi yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 

keterampilan menulis bahasa Arab. 

2.2.1.4. Faktor yang Mempengaruhi Metode Pembelajaran 

Nuha (2016:151-154) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi seorang guru dalam memilih metode sebenarnya ada pada 

lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang guru dalam 

pemilihan metode pembelajaran adalah anak didik, tujuan pembelajaran, situasi, 

fasilitas, guru, dan bidang studi atau mata pelajaran. Untuk menghindari pemakaian 

metode yang asal-asalan, maka guru harus senantiasa memperhatikan beberapa hal 

dalam memilih sebuah metode. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam 

memilih sebuah metode adalah berupa faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Tujuan Pendidikan  

Menurut Mustakim (2017:129) tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai 

setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Karena pendidikan merupakan suatu 

usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, 

tujuannya bertahap dan bertingkat. Secara hierarki tujuan itu bergerak dari yang 

rendah hingga yang tinggi, yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, 

tujuan kurikuler, tujuan institusional, dan tujuan pendidikan nasional. 
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Dalam setiap mengajar, guru harus benar-benar memperhatikan tujuan 

instruksional khusus yang akan dicapai oleh peserta didik. Sebab, tujuan 

instruksional khusus sangat erat hubungannya dengan tujuan kokurikuler dan tujuan 

pendidikan nasional. Oleh karena itu, pencapaian tujuan instruksional khusus 

berarti pencapaian tujuan kokurikuler dan tujuan pendidikan nasional. Agar tujuan 

pendidikan tersebut tercapai dengan baik maka dari itu metode pembelajaran harus 

mendukung dan mengikuti kehendak dari tujuan instruksional khusus. 

2. Karakteristik Siswa 

Perbedaan karakteristik siswa baik sosial, kecerdasan, watak, psikologis, 

maupun biologis harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam memilih metode 

yang terbaik. Dengan memperhatikan hal tersebut, guru mampu mengambil sebuah 

tindakan dengan memakai metode yang dapat menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan dan dapat mengover semua perbedaan pada setiap peserta 

didiknya. 

3. Situasi dan Kondisi (Setting) Pembelajaran 

Dalam pembelajaran guru harus bisa menciptakan suasana pembelajaran 

yang baru. Guru haruslah memilih metode yang tepat. Guru juga harus menciptakan 

suasana pembelajaran yang senantiasa membuat siswa nyaman dalam belajar. Oleh 

karena itu, situasi dan kondisi sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode 

pembelajaran. 

4. Perbedaan Pribadi dan Kemampuan guru 

Faktor ini merupakan masalah intern yang dialami oleh guru. Kemampuan 

dan pengalaman guru satu dengan yang lain mempunyai perbedaan. Hal inilah yang 
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mempengaruhi guru dalam memilih sebuah metode pembelajaran. Oleh karena itu, 

walaupun kemampuan dan pengalaman guru berbeda-beda, guru haruslah terampil 

menguasai berbagai metode pembelajaran. Karena penggunaan metode yang tepat 

dan sesuai dengan kemampuan intern guru akan menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan. 

5. Sarana dan Prasarana (Fasilitas) 

Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar siswa di sekolah. 

Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. 

Ketiadaan laboratorium bahasa untuk praktik pembelajaran bahasa Asing. misalnya 

kurang mendukung penggunaan metode untuk pembelajaran keterampilan 

menyimak (Mustakim, 2017:130). 

Dalam faktor ini, guru harus mengerti perbedaan sarana dan prasarana antar 

satu lembaga pendidikan dengan lainnya. maka dari itu, guru harus dapat 

mempertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran yang akan digunakan. 

Karena fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan 

sebuah metode. 

6. Guru 

Dalam menyampaikan pelajaran seorang guru haruslah memperhatikan 

kaidah dalam menyampaikannya. Dari tahap yang mudah kepada yang sulit, dari 

yang sederhana kepada yang rumit, dan lain sebagainya. Selain itu metode yang 

digunakan guru hendaknya mengandung dasar-dasar pembelajaran. karena seorang 

guru dituntut profesionalitasnya dalam pengelolaan kelas. Agar dalam 

pembelajaran siswa dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. 
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Samiudin (2019:119) memiliki pandangan lain tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode tersebut antara lain: 

1. Nilai Strategi Metode 

Di dalam kegiatan belajar mengajar terjadi interaksi edukatif antar guru dan 

anak didik di kelas. Dalam penyampaian bahan pelajaran, guru harus menggunakan 

strategi yang tepat. Di sinilah metode menempati posisi yang penting dalam 

penyampaian bahan pelajaran. 

2. Efektivitas Penggunaan Metode 

Penggunaan metode yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran akan 

menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cukup banyak 

bahan pelajaran yang terbuang percuma hanya karena penggunaan metode yang 

tidak tepat, yaitu hanya menurut kehendak guru dan mengabaikan kebutuhan siswa, 

fasilitas, serta situasi kelas. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan metode dapat 

terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang 

telah diprogramkan. 

3. Pentingnya Pemilihan dan Penentuan Metode 

Titik sentral yang harus dicapai setiap kegiatan belajar mengajar adalah 

tercapainya tujuan pengajaran. Untuk mencapai tujuan pengajaran maka salah 

satunya adalah melakukan pemilihan dan penentuan metode pembelajaran tertentu 

yang sesuai. 

Mustakim (2017:128) mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor yang perlu 

diperhatikan sebelum menggunakan metode pembelajaran antara lain: 
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a. Unsur siswa menentukan kecakapan dalam menerima pelajaran 

b. Keadaan sekitar 

c. Sifat bahan pelajaran 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa untuk memilih metode 

pembelajaran yang sesuai, seorang guru harus melihat faktor dalam pemilihan 

metode-metode yang akan diajarkan agar dapat mencapai tujuan pengajaran yang 

diharapkan. 

2.2.2.  Triarki Intelegensi 

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai teori Triarki Intelegensi yang 

meliputi: (1) definisi Triarki Intelegensi, (2) aspek Triarki Intelegensi, (3) instruksi 

dan penilaian Triarki. 

2.2.2.1. Definisi Triarki Intelegensi 

Intelegensi berasal dari bahasa Inggris ‘intelligence’ yang berarti kecerdasan, 

yang diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Beberapa ahli lain 

mendeskripsikan kecerdasan sebagai keahlian untuk memecahkan masalah 

(problem solving), sebagian lain juga mengemukakan bahwa kecerdasan adalah 

sebagai disposisi untuk bertindak, menentukan tujuan-tujuan baru dalam hidupnya, 

membuat alat untuk mencapai tujuan itu serta mempergunakannya (Mu’min, 

2014:72) 

Definisi dari  Triarki Intelegensi yang dikemukakan oleh Sternberg dan 

Grigorenko (2010:4-5) adalah bahwa  Triarki Intelegensi sesungguhnya dinamakan 

kecerdasan sukses (successful intelligence).  Hal ini diajukan oleh Sternberg, ahli 
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Psikologi Pendidikan di Amerika Serikat yang memandang bahwa kecerdasan 

sesungguhnya memiliki tiga bagian atau triarki (triarchic): kecerdasan analitis, 

kreatif, dan praktis. Kecerdasan sukses adalah sekumpulan kemampuan yang 

terpadu yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan hidup apa pun pengertian 

sukses menurut orang tersebut. Adapun deskripsi singkat mengenai kecerdasan 

sukses sebagai berikut. 

a. Serangkaian kemampuan yang seseorang butuh kan untuk mencapai 

kesuksesan dalam kehidupan, apa pun pengertian sukses menurut orang 

tersebut. 

b. Sukses hanya terdefinisikan berdasarkan konteks sosio-kultural. 

Kesuksesan tidak muncul dalam pengertian yang abstrak, tetapi lebih 

memperhitungkan standar atau harapan yang dipahami secara pribadi 

ataupun oleh berbagai pihak. 

c. Kemampuan seseorang untuk mengenali dan menggunakan kekuatan 

terbaiknya.  

d. Kemampuan seseorang untuk mengenali dan mereduksi atau memperbaiki 

kelemahan-kelemahannya.  

e. Kemampuan orang untuk menyesuaikan, membentuk dan memilih 

lingkungan dengan mengatur pikiran atau kebiasaan agar lebih cocok 

dengan lingkungan baru. 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang 

untuk dapat memecahkan suatu masalah dan dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan yang baru agar dapat membentuk  pemikiran yang tepat. 
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2.2.2.2. Aspek Triarki Intelegensi 

Seperti yang telah disebutkan tiga kemampuan yang berperan dalam 

kecerdasan sukses, yaitu kemampuan analitis, kreatif, dan praktis. Kemampuan 

analitis digunakan pada saat orang menganalisis, mengevaluasi, membandingkan, 

atau membedakan. Kemampuan kreatif digunakan pada saat orang membuat, 

menciptakan, atau menemukan. Kemampuan praktis digunakan pada saat orang 

mempraktikkan, menerapkan, atau menggunakan apa yang telah ia pelajari 

(Sternberg dan Grigorenko, 2010:14). Berikut penjelasan dari tiap aspek sebagai 

berikut. 

1. Analitis 

Analitis merupakan komponen pertama dari kecerdasan kesuksesan. 

Kecerdasan ini melibatkan arah sadar proses mental  dalam menemukan sebuah 

pemecahan masalah dengan berpikir secara mendalam (thoughtful) (Efendi, 

2005:256).  

Kecerdasan analitis merujuk kepada strategi pemrosesan yang dimiliki saat 

menggunakannya untuk memikirkan suatu permasalahan (Mu’min, 2014:73). Jadi 

menurut penjelasan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa berpikir analitis 

adalah suatu pemecahan masalah di mana seseorang dapat menguraikan suatu 

permasalahan tersebut secara menyeluruh dengan strategi pemecahan sehingga 

dapat ditemukan letak kesalahannya dan dapat menemukan jalan keluarnya.  

Komponen-komponen dalam berpikir analitis menurut Sternberg dan 

Grigorenko (2010:56) meliputi, (a) mengidentifikasi masalah, (b) mengalokasikan 

sumber daya, (c) mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi, (d) 
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merumuskan strategi, (e) memantau strategi pemecahan masalah, dan (f) 

mengevaluasi solusi. 

2. Kreatif 

Kemampuan kreatif secara umum dipahami sebagai kreativitas (Sternberg 

dan Grigorenko, 2010:87). Pandangan lain mengemukakan bahwa kecerdasan 

kreatif merujuk kepada kreativitas dalam menggunakan kemampuan yang telah 

dimiliki dalam situasi yang baru (Mu’min, 2014:73).  

Pandangan kreativitas juga sangat bergantung pada definisinya, karena 

kreativitas didefinisikan secara berbeda-beda. Sedemikian ragam definisi itu, 

sehingga pengertian kreativitas bergantung pada bagaimana orang 

mendefinisikannya (Efendi, 2005:258).  

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa berpikir kreatif adalah 

kemampuan berpikir yang dapat menghasilkan dan mengembangkan hal baru dan 

berbeda dari kebanyakan orang. Berikut merupakan strategi untuk berpikir kreatif  

menurut Sternberg dan Grigorenko (2010:88) antara lain, (a) mendefinisikan 

kembali masalah, (b) pertanyaan dan menganalisis asumsi-asumsi, (c) menjual ide-

ide kreatif, (d) melahirkan ide-ide, (e) mengenali dua sisi pengetahuan, (f) 

mengidentifikasi dan mengatasi hambatan, (g) mengambil risiko-risiko dengan 

bijak, (h) menoleransi ambiguitas, (i) membangun keandalan diri, (j) menemukan 

minat sejati, (k) menunda kepuasan, dan (l) membuat model  kreativitas. 

3. Praktis 

Kemampuan praktis adalah kemampuan menerjemahkan  ke dalam praktik 

dan ide-ide abstrak ke dalam berbagai pencapaian praktis (Sternberg dan 
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Grigorenko, 2010:87). Pendapat lain mengatakan bahwa kecerdasan praktis 

merujuk pada penerapan praktis dari kecerdasan, yang mensyaratkan memahami 

konteks situasi yang berbeda-beda (Mu’min, 2014:74).  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir praktis adalah 

kemampuan untuk beradaptasi pada setiap keadaan untuk mencapai sebuah tujuan. 

Berikut faktor-faktor yang dapat mengajarkan berpikir praktis menurut Sternberg 

dan Grigorenko (2010:142-205) yaitu, (a) memotivasi diri sendiri, (b) 

mengendalikan hasrat sesaat, (c) tekun tetapi jangan berlebihan, (d) menggunakan 

kemampuan yang benar, (e) bertindak berdasarkan rencana, (f) berorientasi pada 

produk, (g) menyelesaikan tugas-tugas, (h) membuat komitmen, (i) mengambil 

risiko, (j) jangan menunda-nunda, (k) menempatkan tanggung jawab, (l) mengelola 

rasa kasihan pada diri sendiri, (m) mandiri, (n) menangani kesulitan-kesulitan 

pribadi, (o) memusatkan pikiran, (p) penjadwalan yang sesuai, (q) menetapkan 

prioritas, (r) menyeimbangkan keterampilan berpikir, dan (s) membangun 

kepercayaan diri. 

Berdasarkan aspek-aspek yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan 

bahwa, untuk mengembangkan Triarki Intelegensi maka harus mengajarkan ketiga 

aspek kecerdasan di atas agar siswa dapat dilatih cara berpikir analitis, kreatif, dan 

praktis dalam keterampilan menulis bahasa Arab. 

2.2.2.3. Instruksi Dan Penilaian Triarki 

TIA (Triarchic Instruction and Assesment) menurut Sternberg dan 

Grigorenko (2010:216)  adalah satu pendekatan untuk implementasi suatu program 

mengajar Triarki Intelegensi. TIA bertujuan khusus untuk mengembangkan 
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kemampuan berpikir analitis, kreatif, dan praktis. Selain itu TIA juga memiliki 

tujuan yang lebih luas yaitu untuk menyiapkan semua pembelajar agar meraih 

kesuksesan dalam kehidupan dewasa di masa depan. TIA (Triarchic Instruction and 

Assesment) memiliki arti bahwa: (1) para guru harus menemukan berbagai materi 

pelajaran yang sebagian besar cocok untuk mengembangkan kemampuan spesifik 

(analitis, kreatif, praktis), (2) menjangkau rentang kemampuan yang lebih lebar 

daripada yang dilakukan oleh pendekatan pendidikan yang ada pada saat ini, (3) 

membantu murid untuk membenahi maupun mengimbangi kelemahan mereka 

sembari memanfaatkan kekuatan murid, dan (4) memperkuat motivasi murid untuk 

belajar menemukan materi-materi pelajaran yang sesuai. 

Adapun tahap-tahap perencanaan suatu unit Triarki yang terangkum dalam 

tabel 2.2. berikut. 

Tabel 2.2 Resep Suatu Unit TIA 

Bahan-bahan Isi, Tujuan, Waktu 

Petunjuk pelaksanaan 1. Menetapkan isi untuk dipikirkan. 

Isi apakah yang perlu saya ajarkan 

pada unit ini 

2. Mendefinisikan tujuan. Apa yang 

harus murid pelajari (keterampilan 

dan pengetahuan kedua-duanya)? 

Apa yang saya inginkan dari murid 

untuk belajar? Apa yang murid 

inginkan untuk belajar? 

3. Spesifikasi jadwal waktu. Berapa 

kerangka waktu yang saya 

inginkan untuk belajar? 
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4. Membagi unit ke dalam pelajaran-

pelajaran dan struktur pelajaran 

berdasarkan tipenya 

5. Menetapkan saluran pembelajaran 

mana yang paling sesuai untuk 

komponen-komponen isi. 

Membangkitkan suatu daftar 

aktivitas triarchic (analitis, kreatif, 

praktis) yang menjangkau isi dari 

unit. 

6. Memutuskan bagaimana 

menggabungkan saluran-saluran 

pembelajaran ke dalam tranmisi 

materi. Merangkaikan aktivitas-

aktivitas triarchic. 

Mempertimbangkan urutan logis, 

aliran pelajaran dan dinamika 

pembelajaran. menyeimbangkan 

unit dengan menggunakan unsur-

unsur yang bervariasi. 

7. Mendesain penilaian yang sesuai. 

Menggunakan bermacam-macam 

tipe penilaian untuk mengukur 

pembelajaran murid. 

Tabel 2.2 di atas mendeskripsikan tentang tahap-tahap perencanaan suatu unit 

TIA (Triarchic Instruction and Assesment). Tahap-tahap di atas adalah saran dan 

petunjuk. Akan tetapi setiap orang boleh menyimpang dari tahap tersebut. Tahap-

tahap tersebut diambil dari pengalaman yang terbaik dalam merencanakan TIA dari 

beberapa guru yang telah mempraktikannya (Sternberg dan Grigorenko, 2010:233). 
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Selain itu, dalam aktivitas TIA (Triarchic Instruction and Assesment) 

terdapat panduan item perencanaan TIA berdasarkan tipe, yaitu guru menciptakan 

berbagai aktivitas analitis, kreatif, dan praktis serta item-item penilaian. Berikut 

merupakan contoh format perencanaan untuk memunculkan aktivitas analitis, 

kreatif, dan praktis. 

Tabel 2.3 Format Perencanaan Aktivitas Analitis, Kreatif dan Praktis 

Format Perencanaan untuk Memunculkan Aktivitas 

Analitis, Kreatif dan Praktis 

 

 

Unit : Tanggal: 

Isi/Tujuan: 

Pemetaan aktivitas sesuai tujuan: 

 

Analitis 

Tujuan: 

Aktivitas: 

 

Praktis 

Tujuan: 

Aktivitas: 

 

Kreatif 

Tujuan: 

Aktivitas: 

Tabel 2.3 di atas merupakan format aktivitas-aktivitas yang diklasifikasikan 

berdasarkan analitis, kreatif, dan praktis agar memudahkan guru membuat aktivitas 

yang direncanakan untuk pembelajaran. 

2.2.3. Keterampilan Menulis 

Pada bagian keterampilan menulis, akan dibahas mengenai (1) pengertian 

keterampilan menulis, (2) tujuan keterampilan menulis, (3) jenis-jenis keterampilan 

menulis, (4) tahap-tahap keterampilan menulis, (5) tes keterampilan menulis, (6) 
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sistematika penilaian keterampilan menulis, (7) pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa Arab kelas VII. 

2.2.3.1. Pengertian Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis (maharah al-kitabah/writing skill) adalah kemampuan 

dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang 

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

mengarang (Hermawan, 2013:151). Pengertian lain menurut Nuha (2016:115) 

keterampilan menulis merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan pada masa 

sekarang. Keterampilan ini menjadi salah satu cara untuk pengungkapan pemikiran, 

perasaan, harapan, cita-cita, atau segala sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan. 

Keterampilan menulis juga menuntut penguasaan dalam menggunakan 

berbagai aspek dan komponen bahasa secara simultan. Seorang penulis, bukan saja 

menguasai sistem kebahasaan (kosakata, tata bahasa, kaidah-kaidah penulisan), 

tetapi juga harus menguasai substansi atau pesan yang akan ditulis, dan memiliki 

kiat menuangkan gagasannya ke dalam karya tulisnya secara logis dan sistemis 

(Asrori dkk., 2017:107).  

Tarigan (dalam Hermawan 2018:121) mengungkapkan bahwa menulis sangat 

penting bagi pendidikan karena memudahkan para pembelajar berpikir, dapat 

menolong kita berpikir secara kritis, memudahkan kita merasakan dan menikmati 

informasi, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-

masalah yang kita hadapi, menyusun urutan pengalaman, dan sebagainya. 

Berdasarkan berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, maka 

dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis merupakan keterampilan terakhir 
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dalam keterampilan bahasa, di mana keterampilan menulis menjadi salah satu cara 

untuk mengungkapkan pemikiran, perasaan, ide, maupun gagasan dengan struktur 

kalimat yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Pembelajaran keterampilan menulis 

juga memiliki pengaruh terhadap cara berpikir siswa, karena dengan menulis siswa 

dapat berpikir secara kritis dan sistematis untuk dapat memecahkan masalah-

masalah yang dihadapinya khususnya dalam pembelajaran. 

2.2.3.2. Tujuan Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis bahasa Arab mempunyai tujuan dalam 

pembelajarannya. Tujuan pembelajaran maharah al-kitabah menurut Hamid 

(2013:74) adalah (1) agar siswa terbiasa menulis bahasa Arab dengan benar, (2) 

agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu yang dilihat atau dialami dengan 

cermat dan benar, (3) agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu dengan cepat, 

(4) melatih siswa untuk mengekspresikan ide dan pikirannya dengan bebas, (5) 

melatih siswa terbiasa memilih kosakata dalam kalimat yang sesuai dengan konteks 

kehidupan, (6) agar siswa terbiasa berpikir dan mengekspresikan dalam tulisan 

dengan cepat, (7) melatih siswa mengekspresikan ide, pikiran, gagasan, dan 

perasaannya dalam ungkapan bahasa Arab dalam berbagai kondisi, dan (8) agar 

pikiran siswa semakin luas dan mendalam, serta terbiasa berpikir logis dan 

sistematis. 

Adapun tujuan sederhana menurut Muradi (2015:86) sebagai berikut: 

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

kalimat (tata bahasa), aspek morfologis dan sintaksis (sharf dan nahwu). 
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2. Siswa mampu mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan syair dalam bentuk 

tulisan dengan makna yang sempurna lagi indah. 

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

diungkapkan dalam bentuk tulisan. 

Munir (2017:42) memiliki pandangan lain tentang tujuan pembelajaran 

menulis. tujuan pembelajaran menulis (kitabah) menurutnya adalah siswa memiliki 

kemampuan untuk menulis setiap ujaran yang didengar dan juga mampu 

menuangkan ide atau gagasan di dalam tulisan yang sesuai dengan kaidah 

gramatika bahasa Arab yang benar. Untuk itu, terlebih dahulu siswa harus 

menguasai kemampuan menyimak dan membaca.  

Dengan demikian tujuan pembelajaran keterampilan menulis yaitu siswa 

memiliki kemampuan untuk mengungkapkan pemikiran atau gagasan serta 

perasaan dalam bentuk tulisan dengan makna yang sempurna. 

2.2.3.3. Jenis-jenis Keterampilan Menulis 

Keterampilan menulis dalam pelajaran bahasa Arab secara garis besar dapat 

dibagi menjadi tiga kategori yang tak terpisahkan, yaitu imla’ (al-imla’), kaligrafi 

(al-khat), dan mengarang (al-insya’) (Hermawan, 2013:151). 

1. Keterampilan Imla’ 

Keterampilan imla’ adalah kategori menulis yang menekankan rupa/postur 

huruf dalam membentuk kata-kata dan kalimat. Adapun pendapat lain imla adalah 

menuliskan huruf-huruf sesuai posisinya dengan benar dalam kata-kata untuk 

menjaga terjadinya kesalahan makna. Secara umum ada tiga kecakapan dasar yang 
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dikembangkan dalam pembelajaran keterampilan imla, yaitu kecermatan 

mengamati, mendengar, dan kelenturan tangan dalam menulis. 

2. Keterampilan Kaligrafi 

Kaligrafi (al-khat) atau disebut juga dengan takhsin al-khat (membaguskan 

tulisan) adalah kategori menulis yang tidak hanya menekankan rupa/postur huruf 

dalam membentuk kata-kata dan kalimat, tetapi menyentuh aspek-aspek estetika 

(al-jamal). Maka tujuan pembelajaran khat adalah agar para pelajar terampil 

menulis huruf-huruf dan kalimat Arab dengan benar dan indah. 

3. Keterampilan mengarang  

Mengarang (al-insya) adalah kategori menulis yang berorientasi kepada 

pengekspresian pokok pikiran berupa ide, pesan, perasaan, dan sebagainya ke 

dalam bahasa tulisan, bukan visualisasi bentuk atau rupa huruf, kata, atau kalimat 

saja, akan tetapi wawasan dan pengalaman pengarang sudah mulai dilibatkan. 

Jenis keterampilan menulis (kitabah) yang dikemukakan Munir (2017:71-75) 

dalam bidang pembelajaran menulis (kitabah) meliputi pembelajaran aksara Arab, 

melalui imla’ dari pengenalan menulis huruf sampai menulis kalimat yang panjang. 

Setelah itu dilanjutkan dengan menerjemahkan kalimat-kalimat dari bahasa ibu ke 

dalam bahasa Arab dan terakhir menuliskan gagasan atau ide pemikiran ke dalam 

bahasa Arab. adapun tahap-tahap dan prosesi pembelajaran kitabah diklasifikasikan 

menjadi dua tahap, yaitu pertama, tahap pra menulis yaitu tahap istima’ dan latihan 

keterampilan menggerakkan/arah gerakan tangan. Kedua, tahap menulis yang 

sesungguhnya ialah menulis huruf dan kata, menyalin, dikte (imla’), menulis 

sebagai ekspresi pikiran atau gagasan ( Insya’).  
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Dari jenis-jenis keterampilan menulis yang dipaparkan di atas, peneliti 

memilih jenis keterampilan menulis tahap kedua untuk penelitian yaitu tahap 

menulis sesungguhnya. Karena di dalam pengertian tersebut terdapat makna untuk 

meningkatkan kemampuan kreativitas siswa dalam mengembangkan ekspresi 

pikiran atau gagasan secara tertulis. 

2.2.3.4. Tahap-tahap Keterampilan Menulis 

Effendy (2017:183) mengusulkan tahap-tahap latihan dalam keterampilan 

menulis. berikut penjelasan terkait tahap-tahap latihan menulis: 

1. latihan kebahasaan 

latihan kebahasaan memiliki dua macam latihan, antara lain latihan 

rekombinasi dan transformasi. Rekombinasi adalah latihan menggabungkan 

kalimat-kalimat yang mulanya berdiri sendiri menjadi satu kalimat panjang. 

Sedangkan transformasi adalah latihan mengubah bentuk kalimat, dari kalimat 

positif menjadi kalimat negatif, kalimat berita menjadi kalimat tanya.  

2. Mencontoh  

Mencontoh merupakan kegiatan yang diberikan pada tahap-tahap permulaan 

dan juga untuk variasi pada tahap-tahap berikutnya. Pertama, siswa belajar dan 

melatih diri menulis dengan tepat sesuai dengan contoh. Kedua, siswa belajar 

mengeja dengan benar. Ketiga, siswa berlatih menggunakan bahasa Arab dengan 

benar. Dengan mencontoh siswa juga dilatih untuk membaca, karena keterampilan 

mengarang diawali dengan proses membaca. Sehingga dengan membaca siswa 

diharapkan dapat membuat karangan yang lebih baik. 

3. Reproduksi 
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Reproduksi adalah menulis berdasarkan apa yang telah dipelajari secara lisan. 

Dalam tahap ini, siswa mulai dilatih menulis tanpa ada model. Mode lisan tetap ada 

dan harus. 

4. Imla’  

Imla’ merupakan kegiatan yang melatih penulisan ejaan juga melatih 

penggunaan pendengaran untuk dapat membedakan makharij al-huruf  serta 

pemahaman penulisan. Ada dua macam imla’. Pertama, imla’ yang dipersiapkan 

sebelumnya. Kedua, imla’ yang tidak dipersiapkan sebelumnya. 

5. Mengarang terpimpin 

Pada tahap ini, siswa mulai dikenalkan dengan penulisan alinea, akan tetapi 

sifatnya masih terpimpin. Teknik latihan pada tahap ini bervariasi, misalnya 

mengarang dengan tema yang telah ditentukan dan dengan kosa kata yang telah 

tersedia. 

6. Mengisi formulir, bagan, dan sejenisnya 

Latihan dalam penulisan formulir, bagan dan sejenisnya juga sangat 

diperlukan dalam keterampilan menulis. Dalam kehidupan nyata keterampilan 

menulis banyak diperlukan untuk hal-hal yang praktis. Seperti halnya mengisi 

berbagai macam formulir, membuat daftar, denah, jadwal, biodata, memo, dan 

sejenisnya. Maka dari itu keterampilan ini sangat menarik untuk dilatihkan kepada 

siswa. 

7. Mengarang bebas 

Tahap ini merupakan tahap yang melatih siswa untuk mengutarakan isi 

hatinya dengan memilih kata-kata dan pola kalimat secara bebas. Pada tahap ini 
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peran guru sebagai pengarah dan pembimbing masih diperlukan. Tanpa arahan dan 

bimbingan dari guru siswa bisa menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus 

ditulisnya. Dengan demikian guru hendaknya menyesuaikan tema dengan 

kemampuan dan tingkat kematangan siswa. 

Dari uraian di atas mengenai tahap-tahap latihan menulis, peneliti 

menggunakan tahap latihan menulis, di antaranya latihan kebahasaan, mencontoh, 

reproduksi, dan mengarang terpimpin. Karena subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu siswa MTs kelas VII. 

2.2.3.5. Tes Keterampilan Menulis 

Tes keterampilan menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kompetensi 

berbahasa paling akhir dikuasai pembelajaran bahasa setelah kompetensi 

menyimak, berbicara, dan membaca. Sebagaimana kemampuan berbicara, 

kemampuan menulis juga menuntut penguasaan dalam menggunakan berbagai 

aspek dan komponen bahasa secara simultan. Oleh karena itu kemampuan menulis 

dikategorikan sebagai kemampuan aktif-produktif (Zukhaira, 2019: 163-164). 

Kompetensi menulis (kitabah) menurut Asrori dkk (2017:136)  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 atau kalimat pemandu. Adapun menulis 

bebas merupakan kompetensi menulis tanpa panduan atau stimulus, sehingga 

penulis bebas berkreasi dalam mengembangkan tulisannya. 
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Dari deskripsi tentang kompetensi keterampilan menulis di atas, dengan 

demikian peneliti memilih kompetensi menulis terbimbing untuk diterapkan dalam 

penelitian yang akan dikembangkan. Karena kompetensi menulis terbimbing lebih 

sesuai untuk subjek siswa MTs kelas VII. 

Menurut Zukhaira (2019:164) Dalam penyelenggaraan tes menulis secara 

terbimbing, peserta tes diberi stimulus tertentu agar dapat mengekspresikan pesan 

yang dikehendaki oleh stimulus tersebut, baik dalam karya tulis sederhana maupun 

relatif kompleks. Beberapa stimulus yang dapat digunakan dalam tes menulis 

bahasa Arab secara terbimbing yaitu: 

a. Membuat kalimat dengan kosa kata (terbatas) yang tersedia 

b. Membuat pertanyaan dari jawaban yang tersedia 

c. Menghubungkan dua kalimat atau lebih 

d. Menjodohkan dua kalimat 

e. Menulis kalimat berdasarkan gambar 

f. Mengurutkan beberapa kalimat menjadi paragraf 

g. Menceritakan gambar berseri dalam suatu karangan sederhana (karangan 

deskripsi/insya washfi) yang panjangnya kurang lebih satu paragraf 

h. Menceritakan gambar berseri ke dalam suatu karangan yang relatif kompleks 

i. Mengembangkan pokok-pokok pikiran yang telah tersedia ke dalam suatu 

karangan. 

Berdasarkan beberapa tes menulis terbimbing yang telah dikemukakan di 

atas, peneliti memilih beberapa macam tes untuk penilaian keterampilan menulis 
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yang akan digunakan di dalam metode pembelajaran yang dikembangkan peneliti, 

antara lain: 

a. Membuat kalimat dengan kosa kata (terbatas) yang tersedia 

b. Menghubungkan dua kalimat atau lebih 

c. Menjodohkan dua kalimat 

d. Menyusun kalimat berdasarkan gambar 

e. Mengurutkan kalimat menjadi paragraf 

2.2.3.6. Sistematika Penilaian Keterampilan Menulis 

Donald Knapp (dalam Effendy, 2017:192-193) mengusulkan penilaian 

pembelajaran menulis berdasarkan butir-butir penilaian  berikut ini. 

1. Segi bentuk dan tulisan 

a. Judul jelas dan sesuai dengan isi 

b. Margin dan permulaan alinea tampak jelas 

c. Tulisan jelas dan mudah dibaca 

2. Segi pengembangan alinea 

a. Kalimat pertama berisi ide pokok alinea 

b. Kalimat-kalimat lain sebagai penunjang 

c. Terdapat hubungan antara satu kalimat dan kalimat lainnya 

3. Segi kebahasaan 

a. Kata-kata dipilih dan digunakan secara tepat 

b. Rumusan kalimat bervariasi sehingga enak dibaca 

c. Ejaan benar 

d. Penomoran dan pungtuasi digunakan secara tepat 
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e. Rincian-rincian memperjelas dan memperkuat ide pokok 

f. Penutup alinea menyempurnakan ide pokok 

4. Segi gagasan dan isi 

a. Kejelasan ide atau gagasan memudahkan pemahaman 

b. Isi karangan cukup bermakna 

c. Isi karangan spontan, kreatif, dan orisinal 

Adapun sistematika penilaian keterampilan menulis yang diusulkan oleh 

Mary Finoechiaro (dalam Effendy, 2017:193) dengan menggunakan model koreksi. 

Berikut sebuah contoh kolom koreksi. 

Tabel 2.4 Kolom Koreksi Marry Finoechiaro 

 هجاء ترقيم  مفردات قواعد
    

Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti menggunakan model koreksi Marry 

Finoechiaro sebagai pedoman penilaian keterampilan menulis bahasa Arab siswa 

MTs kelas VII agar lebih mudah mengamati beberapa aspek dan tidak terjadi 

kesalahan dalam mengoreksi. 

2.2.3.7. Pembelajaran Keterampilan Menulis 

Pembelajaran bahasa Arab MTs kelas VII di Kabupaten Pekalongan sudah 

menerapkan kurikulum 2013 dengan menggunakan pendekatan scientific dan 

mengedepankan pendidikan karakter. Pada kesempatan ini peneliti menerapkan 

pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab MTs kelas VII dengan 
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menggunakan metode pembelajaran berbasis Triarki Intelegensi dengan 

pendekatan scientific yang bertujuan agar tercipta suasana pembelajaran yang aktif, 

kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 

Berikut adalah kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 

keterampilan menulis bahasa MTs kelas VII, materi semester genap dalam 

kurikulum 2013 (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2676 

Tahun 2013 161-162). 

Tabel 2.5 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Keterampilan 

Menulis Bahasa Arab MTs kelas VII. 

Kompetensi Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianutnya 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional dan bahasa pengantar 

khazanah keislaman yang 

diwujudkan dalam semangat 

belajar 

2. 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 

2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan 

percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar 

rumah dan sekolah. 

2.2. Menunjukkan perilaku motivasi 

internal (intrinsik) untuk 

pengembangan kemampuan 

berbahasa. 

2.3.Menunjukkan sikap bertanggung 

jawab dalam mempraktikkan 

bahasa Arab sebagai bahasa 

komunikasi internasional dan 

pengantar dalam mengkaji 

khazanah keislaman 

3. Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, konseptual, 

dan prosedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni 

budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.1. Mengidentifikasi bunyi kata,   

frase, dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan 

 العنوان، بييت، من يوميات األسرة
 baik secara lisan maupun tertulis 

3.3. Menemukan makna atau gagasan 

dari kata, frase, dan kalimat 
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bahasa Arab yang berkaitan 

dengan 

 العنوان، بييت، من يوميات األسرة
4. Mengolah, menyaji dan menalar 

dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi dan 

membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

semua dalam sudut pandang/. 

4.5. Mengungkapkan informasi secara 

tertulis tentang:  

 العنوان، بييت، من يوميات األسرة 
4.6. Menyusun teks sederhana tentang 

topik   

 لعنوان، بييت، من يوميات األسرةا

dengan memperhatikan struktur 

teks unsur kebahasaan yang benar 

dan sesuai konteks 

Tarkib   خرب مقدم )اجلهات،  100-1األرقام ،
عند، الالم( + مبتدأ مؤخر، النعت املفرد،  
 املبتدأ )املفرد/حنن( + اخلرب )فعل مضارع(

Berdasarkan KI dan KD yang telah diuraikan di atas, peneliti akan membuat 

langkah-langkah pembelajaran berbasis  Triarki Intelegensi, yaitu  kecerdasan yang 

di dalamnya terdapat aspek AKP (Analitis, Kreatif, Praktis) dengan berpedoman KI 

dan KD tersebut. 

2.2.4. Kerangka Pengembangan Metode Pembelajaran Berbasis Triarki 

Intelegensi Untuk Keterampilan Menulis Bahasa Arab Siswa MTs 

Kelas VII 

Pada penelitian ini peneliti akan mengembangkan langkah-langkah 

pembelajaran yang berbasis  Triarki Intelegensi. Berikut kerangka pengembangan 

metode pembelajaran berbasis Triarki Intelegensi untuk keterampilan menulis 

bahasa Arab siswa MTs kelas VII yang dijelaskan pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Kerangka Metode Pembelajaran Berbasis AKP 

Pengembangan metode pembelajaran ini terdapat latar belakang 

dikembangkannya metode pembelajaran disusun dengan mengutip  dari berbagai 

sumber, struktur KI&KD keterampilan menulis MTs kelas VII, materi 

pembelajaran, langkah-langkah penyajian metode pembelajaran, dan permainan 

pembelajaran. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang berjudul 

“Pengembangan Metode Pembelajaran Berbasis Triarki Intelegensi Untuk 

Keterampilan Menulis Bahasa Arab Siswa MTs Kelas VII, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap pengembangan metode 

pembelajaran berbasis Triarki Intelegensi untuk keterampilan menulis 

bahasa Arab siswa MTs kelas VII menunjukkan bahwa guru dan siswa 

dari tiga MTs di Kabupaten Pekalongan di antaranya MTs Negeri 1 

Pekalongan, MTs Gondang Wonopringgo Pekalongan, dan MTs Al-

Hikmah Proto Pekalongan menyatakan sangat mendukung dan setuju 

dengan adanya pengembangan metode pembelajaran yang dapat 

membantu siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab. 

Adapun dari hasil analisis kebutuhan guru dan siswa tersebut terdapat 

lima komponen utama yakni, (a) metode pembelajaran disusun 

berdasarkan tema dan materi semester genap, (b) KI dan KD yang 

memuat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, (c) permainan 

pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa dalam memahami 

materi, (d) evaluasi dalam proses pembelajaran, maupun pada akhir 

pembelajaran, (e) langkah-langkah pembelajaran yang berdasarkan 
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pendekatan scientific untuk membantu guru dan siswa memahami 

kegiatan setiap tahapan-tahapan pendekatan scientifc. 

2. Purwarupa metode pembelajaran berbasis Triarki Intelegensi untuk 

keterampilan menulis siswa MTs kelas VII ini berbentuk buku dengan 

ukuran B5 yang terdiri dari (a) Sampul depan dan sampul belakang, (b) 

halaman prakata, (c) halaman daftar isi, (d) halaman pendahuluan yang 

meliputi latar belakang lahirnya metode ini, penjelasan singkat dari 

masing-masing Triarki Intelegensi, KI dan KD keterampilan menulis 

bahasa Arab kelas VII semester genap (e) langkah-langkah pembelajaran 

yang memuat langkah-langkah pembelajaran guru, langkah-langkah 

pembelajaran siswa berbasis AKP (analitis, kreatif, praktis), dan langkah-

langkah pembelajaran AKP berdasarkan pendekatan scientific, (f) 

halaman kriteria penilaian keterampilan menulis bahasa Arab dan (g) 

halaman tentang penulis. 

3. Hasil validasi ahli dan guru sebagai praktisi terhadap purwarupa metode 

pembelajaran berbasis Triarki Intelegensi untuk keterampilan menulis 

bahasa Arab siswa MTs kelas VII dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

pembelajaran tersebut dari segi aspek kelayakan materi/isi, aspek 

kelayakan penyajian, aspek bahasa, dan aspek kelayakan metode sudah 

baik dengan perolehan skor 336,44 kategori layak dengan predikat bagus. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa metode pembelajaran layak digunakan 

oleh siswa MTs kelas VII untuk pembelajaran keterampilan menulis. 

Saran dan masukan dari ahli validasi dan guru sebagai praktisi meliputi: 
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(a) perbaikan penulisan judul pada sampul depan, (b) perbaikan penulisan 

pada materi/isi, (c) perbaikan penyajian kosakata, dan (d) penambahan 

nomor halaman. 

5.2.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dengan adanya pengembangan metode pembelajaran berbasis Triarki 

Intelegensi untuk keterampilan menulis bahasa Arab siswa MTs kelas VII 

diharapkan dapat digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis 

bahasa Arab di kelas 

2. Penelitian yang dilakukan ini hanya sampai tahap revisi desain, sehingga 

memungkinkan untuk mahasiswa/peneliti lain yang ingin melanjutkan 

penelitian ini sampai tahap akhir, dan dapat menyempurnakan kualitas 

produk yang dihasilkan. 

3. Pengembangan metode pembelajaran berbasis Triarki Intelegensi untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab siswa MTs kelas VII diharapkan dapat 

menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan 

penelitian dengan desain penelitian yang serupa yaitu penelitian dan 

pengembangan (Research and Development), terutama pengembangan 

metode pembelajaran. 
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