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SARI 

 

Karimah, Akhlaqul.2020.Pengembangan media MONJARA (Monopoli Jari 

Tangan Bahasa Arab bagi peningkatan keterampilan membaca siswa 

kelas VII MTs di Kabupaten Demak. Skripsi.Program Pendidikan 

Bahasa Arab, Jurusan Bahasa Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan 

SENI, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Retno 

Purnama Irawati, S.S.,M.A. 

 

Kata kunci: Keterampilan membaca Bahasa Arab; MONJARA 

 

Sebagian besar siswa MTs merasa kesulitan dalam pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab. permasalahan tersebut disebabkan oleh 

beberapa hal, salah satunya kurangnya penggunaan media pembelajaran yang 

menarik. Oleh karena itu peneliti menawarkan solusi dengan pengembangan media 

pembelajaran berupa Monopoli Jari Tangan bahasa Arab untuk meningkatkan 

keterampilan membaca siswa. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, 1) bagaimana 

analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media MONJARA, 2) bagaimana 

Prototipe Media Jari Tangan Media MONJARA (Monopoli Jari Tangan Bahasa 

Arab), 3) bagaimana hasil uji validasi ahli terhadap desain Media MONJARA 

(Monopoli Jari Tangan Bahasa Arab)  pada keterampilan membaca Bahasa Arab. 

jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan desain penelitian ini adalah 

Reserch and Development (R&D).  Data penelitian ini diperoleh melalui non tes.. 

Instrumen data non tes yang digunakan berupa wawancara, dan angket kebutuhan 

guru dan siswa, angket uji validasi ahli terhadap media MONJARA, dan 

Dokumentasi. 

Kesimpulan penelitian ini adalah Prototipe media MONJARA  (Monopoli 

Jari Tangan bahasa Arab), dikategorikan dalam 2 kategori yaitu (1) fisik media 

MONJARA, yang meliputi ukuran, warna, bahan, gambar, dan bentuk media. (2) 

isi media MONJARA, yang meliputi kosa kata, teks bacaan, tata bahasa, evaluasi 

dan petunjuk permainan. Penilaian dan saran perbaikan oleh guru dan ahli terhadap 

media Monopoli Jari Tangan bahasa Arab sebagai media keterampilan membaca 

bahasa Arab siswa kelas VII MTs. Aspek isi memperoleh nilai rata-rata 89,42, 

aspek penyajian memperoleh nilai rata-rata 89,65, aspek bahasa memperoleh nilai 

rata-rata 80.16, dan aspek fisik media memperoleh nilai rata-ratan 89,34. Dari rata-

rata keempat aspek diperoleh nilai rata-rata akhir yaitu 87,14, yang mana ini berarti 

rata-rata keseluruhan berda pada rentang 86-100 mencapai skala 4 dengan kategori 

sangat layak (sangat sesuai). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media 

MONJARA sebagai media keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas VII 

MTs yang peneliti kembangkan sangat layak digunakan oleh siswa kelas VII MTs 

guna meningkatkan pembelajaran bahasa Arab khususnya pada keterampilan 

membaca. Berdasarkan saran perbaikan guru dan ahli, dari keempat aspek 

mengalami perbaikan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses pembelajaran merupakan usaha sadar guru untuk membantu supaya 

siswa dapat belajar dengan kebutuhan dan minatnya (Kustandi, 2011:5), termasuk 

pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab di sekolah merupakan salah 

satu pembelajaran yang mendapat dukungan pemerintah Indonesia, hal ini 

didukung dengan dikeluarkannya keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam 

tahun 2013, yang menyatakan bahwa bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang 

diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina, 

kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik reseptif 

maupun produktif (Direktur Jendral Islam Tahun 2013; 48-49). 

Pada dasarnya pembelajaran bahasa Arab adalah suatu proses pendidikan 

yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan serta membina 

kemampuan bahasa Arab, baik secara aktif maupun pasif. Tujuan dari pembelajaran 

bahasa Arab menurut Susanti (2014:318) yaitu agar dapat menguasai empat 

keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Sejalan dengan hal itu, Effendy (2012:105) membagi empat keterampilan menjadi 

dua kelompok berdasarkan sifatnya yaitu yang bersifat reseptif (taqabbuli) yaitu 

menyimak dan membaca serta yang bersifat produktif (intaji) yaitu berbicara dan 

menulis. 
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Salah satu diantara empat keterampilan tersebut yaitu keterampilan 

membaca. Hermawan (2013:143) menjelaskan bahwa keterampilan membaca 

adalah keterampilan mengenali, dan memahami isi bacaan yang tertulis (lambang-

lambang tertulis) dengan melafalkan atau mencernanya di dalam hati. Membaca 

adalah kegiatan untuk mendapatkan makna dari teks tertulis (Mujib dan Nailur 

2013:62). Kemahiran membaca menurut Effendy (2012: 166) mengandung dua 

aspek atau pengertian yaitu pertama, mengubah lambang bunyi, dan kedua 

menangkap arti dari seluruh situasi yang dilambangkan dengan lambang-lambang 

tulis dan bunyi tersebut. Effendi (2012:166) menyebutkan inti dari kemahiran 

membaca terletak pada aspek ke dua. 

Tujuan utama pembelajaran bahasa Arab adalah pengembangan 

kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa itu, baik lisan maupun tulisan. 

Kemampuan menggunakan bahasa dalam dunia pengajaran bahasa disebut 

keterampilan berbahasa. Tujuan utama pembelajaran keterampilan membaca 

adalah agar siswa terlatih memahami teks secara mandiri (Effendy 2012:178). 

Dengan demikian guru harus menerapkan strategi pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara aktif dalam proses pemahaman isi teks, baik secara individual maupun 

kelompok. 

Keterampilan membaca bahasa Arab masih dianggap sulit bagi siswa, hal 

tersebut dikarenakan beberapa faktor. Menurut Effendy (2012:167) perdedaan-

perbedaan abjad Arab dengan Abjad Indonesia menimbulkan kesukaran bagi para 

siswa yang sudah terbiasa dengan huruf latin. Perbedaan Abjad Arab dengan Abjad 

latin, yaitu Abjad Arab bersifat “Sillabary” yang semua hurufnya mati, sedangkan 
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abjad latin bersifat “alphabetic” yang mengenal adanya huruf hidup dan huruf 

mati. Perbedaan lain sistem penulisan Arab yang dimulai dari kanan ke kiri, tidak 

dikenalnya huruf besar dengan bentuk tertentu untuk memulai kalimat baru, 

menulis nama orang atau tempat dan perbedaan bentuk huruf-huruf Arab ketika 

berdiri sendiri, si awal, di tengah dan di akhir. Faktor lain, kebanyakan orang 

menganggap bahasa Arab sulit dipelajari karena sejak kecil kurang diperkenalkan 

secara detail apa itu bahasa Arab. selain itu bahasa Arab juga kurang dibiasakan 

sejak usia dini (Rahmawati dan Fathul 2013:60).  

Problematika keterampilan membaca juga masih ditemui hingga sekarang 

terutama dalam pembelajaran bahasa Arab di jenjang menengah. Hal tersebut 

dibuktikan dengan penelitian terdahulu oleh Hidayah (2015:3) berdasarkan hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa pembelajaran di MTs Al-Irsyad Gajah Demak 

sebenarnya sudah bagus hanya saja masih berpusat pada buku LKS saja, terutama 

untuk keterampilan membaca. Sehingga pembelajaran bahasa Arab khususnya 

untuk keterampilan membaca dirasa masih sulit, banyak siswa yang merasa 

kesulitan dalam melafalkan suatu ungkapan dalam materi bacaan bahasa Arab yang 

ada di LKS tersebut, mereka juga masih terbata-bata dan tak sedikit yang membaca 

teks bahasa Arab seperti mengaji Al-Quran. 

Begitu juga penelitian Ramadhani (2019: 7) berdasarkan penelitiannya, 

siswa menganggap bahasa Arab sulit dipelajari, terutama dalam keterampilan 

membaca, dimana siswa kesulitan dalam memahami makna dari teks bacaan 

berbahasa Arab. dalam penelitian Ramadhani (2019:7) selain faktor dari siswa, 

faktor media yang digunakan guru juga sangat berpengaruh dalam proses 
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pembelajaran berlangsung. Dalam mengajar bahasa Arab di kelas, khususnya 

keterampilan membaca, guru dan siswa bergantian membaca sebuah teks bacaan, 

kemudian guru menterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut 

yang menjadikan siswa semakin malas dan bosan dalam berlatih membaca bahasa 

Arab. 

Dua hasil penelitian tersebut sejalan dengan pengamatan Effendy 

(2012:168) bahwa ada kesalahan presepsi di kalangan sebagaian pengajar bahasa 

Arab mengenai tujuan pembelajaran membaca atau qiro’ah atau  mutholaah. 

Banyak yang beranggapan bahwa tujuan pembelajaran membaca adalah agar 

pembelajar memahami isi bacaan dalam buku teks, maka cara paling praktis bagi 

guru dan siswa adalah cara penerjemahan. Guru membaca teks, siswa menulis 

terjemahan langsung di bawah teks yang dibaca. dalam waktu singkat siswa 

memahami isi bacaan, tetapi dengan cara ini siswa menjadi pasif dan setiap kalai 

menghadapi teks baru harus dituntun guru untuk dapat memahaminya. Sehingga 

akan berbeda dengan tujuan pengajaran membaca yaitu melatih pembelajar agar 

terampil memahami bacaan.  

Berdasarkan hal ini, peneliti melakukan observasi awal ke MTs di 

Kabupaten Demak, khususnya kelas VII MTs yang ada di Kecamatan Mranggen 

untuk mengetahui apakah kesulitan yang dialami oleh siswa kelas VII MTs juga 

terjadi di Kabupaten Demak. 

Dari hasil observasi, para siswa menganggap bahasa Arab sulit dipelajari, 

terutama dalam keterampilan membaca, dimana siswa mengalami kesulitan dalam  

memahami makna dari teks bacaan berbahasa Arab. siswa juga merasa bosan 
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mengikuti pelajaran bahasa Arab,. selain dari siswa, faktor metode dan media yang 

digunakan guru juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran berlangsung. 

Dalam mengajar di kelas, khususnya dalam keterampilan membaca, guru dan siswa 

bergantian membaca teks bacaan, kemudian guru menejemahkan langsung ke 

dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa tidak ada 

media yang digunakan oleh guru dalam membangun pemahaman awal siswa 

mengenai makna kata bahasa Arab yang telah dibaca, karena siswa langsung di beri 

arti kata maupun kalimat dalam bahasa Indinesia, meskipun berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru, beberapa kali dan pada materi-materi tertentu 

menggunakan media. Hal tersebut menyebabkan siswa menyebabkan penguasaan 

kosa kata bahasa Arab siswa kurang, karena tidak digunakan untuk memahami teks 

secara mandiri, selain itu, siswa semakin malas dan bosan dalam berlatih membaca 

bahasa Arab. 

Berdasarkan fakta-fakta dalam pembelajaran keterampilan membaca bahasa 

Arab yang dilakukan oleh peneliti sendiri maupun dari penelitian orang lain, perlu 

adanya variasi-variasi metode, maupun media dalam pembelajaran bahasa Arab, 

terutama pada keterampilan membaca. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti 

pengembangan media “MONJARA” (Monopoli Jari Tangan bahasa Arab) bagi 

Peningkatan Keterampilan kelas VII MTs di Kabupaten Demak. 

 Media monopoli jari tangan bahasa Arab yang kemudian disingkat dengan 

MONJARA merupakan salah satu media yang akan digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab khususnya untuk penunjang keterampilan membaca dengan materi tata 

bahasa isim dhomir. Oleh karena itu MONJARA ini hadir dalam bentuk jari tangan 
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dengan sistem penggunaan menyerupai mainan monopoli. Tiap lahan yang terdapat 

pada lembar monopoli diganti dengan kosa kata bahasa arab tentang Yaumiyatul 

usroh yang disesuaikan untuk keterampilan membaca. Di lengkapi dengan teks 

bacaan, dan evaluasi teks bacaan pada kartu kesempatan dan dana usaha, selain itu 

terdapat contoh-contoh penggunaan isim dhomir mustatir dalam fiil mudhori’ pada 

ruas jari tangan.  

 Media MONJARA yang disusun sesuai kebutuhan siswa dalam belajar 

bahasa Arab, dapat membantu mengatasi problem siswa dalam belajar bahasa Arab 

khususnya pada keterampilan membaca dan membantu siswa menerapkan isim 

dhomir dengan tepat. Gamabar-gambar mufrodat yang menarik membantu siswa 

memahami kata-kata bahasa Arab sebagai bekal memahami teks bahasa Arab. 

Media MONJARA ini memiliki tema yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 

bahasa Arab MTs kelas VII pada materi semester genap.  

 Media monopoli menurut Suciati, Septiana dan Untari (2016:140) 

merupakan salah satu media media permainan yang dapat menimbulkan kegiatan 

belajar yang menarik dan membantu suasana belajar menjadi senang, hidup dan 

santai. Media monopoli menurut Suciati, Septiana dan Untari (2016:146) media 

monopoli bahasa membuat siswa lebih cepat memahami materi yang diberikan, 

selain itu siswa lebih aktif dalam menjawab soal. 

 Dari kelebihan yang dimiliki, media monopoli juga memiliki kekurangan. 

Adapun kekurangan media ini (dalam artikel Handayani post 2013/17/04) adalah 

(1) harus menggunakan area yang luas jika menggunakan siswa sebagai pemeran 

permainan, (2) kurangnya pemahaman siswa mengenai aturan permainan 
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memungkinkan terjadinya keributan pada saat permainan berlangsung (3) 

membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam menjalankan media permainan 

monopoli ini. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka beberapa masalah yang dapat dirumuskan  

antara lain sebagai berikut 

1. Bagaimana analisis kebutuhan guru dan siswa kelasVII MTs terhadap Media 

MONJARA (Monopoli Jari Tangan Bahasa Arab) bagi keterampilan Membaca? 

2. Bagaimana Prototipe Media Jari Tangan Media MONJARA (Monopoli Jari 

Tangan Bahasa Arab)? 

3. Bagaimana hasil uji validasi ahli terhadap desain Media MONJARA (Monopoli 

Jari Tangan Bahasa Arab)  pada keterampilan membaca?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah maka tujuan yang dapat disusun sebagai berikut 

1. Mendeskripsikan analisis kebutuhan guru dan siswa kelas VII MTs di Kabupaten 

Demak terhadap media MONJARA (Monopoli Jari Tangan Bahasa Arab)  

terhadap keterampilan membaca 

2. Mendeskripsikan analisis prototipe media MONJARA (Monopoli Jari Tangan 

Bahasa Arab) pada keterampilan membaca 

3. Mendeskripsikan hasil uji validasi ahli terhadap desain media MONJARA 

(Monopoli Jari Tangan Bahasa Arab) pada keterampilan membaca 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di 

bidang pendidikan pada umumnya dan  pengembangan media pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab, serta dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Meningkatkan minat siswa dalam belajar bahasa Arab. 

b. Meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. 

c. Meningkatkan budaya diskusi kelompok bagi siswa dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 

d. Meningkatkan pemahaman siswa tentang dhomair. 

2. Manfaat bagi guru 

a. Memberikan informasi pada guru tentang penggunaan media MONJARA 

dalam pembelajaran 

b. Sebagai alternatif guru dalam pemilihan media pembelajaran bahasa Arab. 

c. Memberikan motivasi bagi guru dalam mengkreasikan media pembelajaran. 
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3. Manfaat bagi sekolah  

a. Dapat memotivasi sekolah dalam menerapkan media MONJARA dalam 

pembelajaran bahasa Arab khususnya dan pada mata pelajaran lain pada 

umumnya. 

b. Dapat memberikan kontribusi untuk sekolah dalam bidang media 

pembelajaran yang dapat dimanfaatkan sebagai inovasi baru yang 

dibutuhkan untuk mendukung penjapaian tujuan pembelajaran. 

c. Dapat dijadikan kontribusi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 

guru, siswa dan sekolah. 

4. Manfaat bagi peneliti 

a. Menambah wawasan tentang penelitian  R&D (Research Development). 

b. Memberikan alternatif pilihan dalam proses belajar mengajar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka 

adalah penelitian-penelitian dan kajian-kajian pemikiran yang sudah dilakukan 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian peneliti. 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai keterampilan membaca sudah banyak dikaji dan 

dilakukan. Akan tetapi, hal tersebut masih menarik untuk diadakan penelitian lebih 

lanjut lagi, baik penelitian yang bersifat melanjutkan maupun yang bersifat 

penelitian baru. Keterampilan membaca harus dikuasai oleh setiap orang, baik oleh 

anak, siswa, guru maupun orang tua.  

Adapun hasil penelitian yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini 

adalah hasil penelitian Ibadi Rohman (2015), Liya Lutfiyatul Hidayah (2015), Hilda 

Gressilia (2016), Dini Ermalia Jahra (2017), Nur Afifah (2017) dan Aisyah Intan 

Ramadhani (2018). 

Ibadi Rohman (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Arabic Puzzle” 

Pengembangan Media Interaktif Untuk Keterampilan membaca bagi siswa kelas IV 

MI Di kota Semarang. Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik dengan 

kesimpulan sebagai berikut 1) guru dan siswa membutuhkan media berbentuk 

permainan yang memuat pengenalan kosa kata, tata bahasa, materi berupa bacaan 

dan evaluasi, 2) Prototipe media didesain menarik sesuai saran dan masukan para 

ahli dan guru, 3) Penilaian ahli dan guru menunjukkan nilai rata-rata sangat baik 
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pada setiap aspeknya, 4) Berdasarkan hasil uji coba diperoleh t hitung 17.562 jatuh 

pada penerimaan Ha sehingga media Arabic Puzzle Book dapat diterima. 

Persamaan penelitian Rohman dengan penelitian ini yaitu, pertama terletak 

pada meningkatkan keterampilan membaca. Persamaan kedua desain penelitian 

yang digunakan yaitu R&D. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada, 

pertama subjek penelitian, yaitu siswa kelas IV MI, sedangkan subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas VII MTs. Perbedaan kedua terletak pada media pembelajaran. 

Penelitian Rahman mengembangkan media Arabic Puzzle, sedangkan penelitian ini 

mengembangkan media Monopoli jari tangan bahasa Arab. 

Liya Lutfiyatul Hidayah (2015) telah melakukan penelitian dengan dengan 

judul Pengembangan kartu Cesar (Cerdas Aktif Religius) sebagai media 

keterampilan membaca bahasa Arab dan karakter siswa kelas VIII MTs Al Irsyad 

Gajah Demak. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut 1) 

Kebutuhan guru terhadap media penunjang karakter dan keterampilan membaca 

yang berupa media visual, 2) kelayakan fisik media pada desain awal dengan nilai 

rata-rata 70 dan masuk kategori baik, pada desain  revisi dengan nilai 77 dan masuk 

dalam kategori sangat baik, 3) kesesuaian media dengan SK dan KD MTs kelas 

VIII pada desai awal dengan nilai rata-rata 86,11 dan pada desain revisi dengan 

nilai rata-rata 89,3 masuk kategori sangat baik, 4) kelayakan bahasa dan isi pada 

desain awal dengan nilai rata-rata 88, pada desain revisi dengan nilai rata-rata 90,0 

dan masuk kategori sangat baik. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, media CESAR 

sangat baik dengan rata-rata nilai sebesar 83,55. 
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Persamaan penelitian Hidayah dengan penelitian ini yaitu pertama, terletak 

pada peningkatan keterampilan membaca. Kedua desain penelitian yang digunakan 

yaitu R&D. Perbedaan penelitian ini terletak pada, pertama subjek penelitian, yaitu 

siswa kelas VIII MTs, sedangkan subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs. 

Perbedaan kedua terletak pada media pembelajaran. Penelitian Rahman 

mengembangkan media kartu Cesar (Cerdas Aktif Religius), sedangkan penelitian 

ini mengembangkan media Monopoli jari tangan bahasa Arab. 

Hilda Gressilia (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Monorab 

(Monopoli Arab): Pengembangan Media untuk Keterampilan Membaca bagi siswa 

kelas VIII MTs”. Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik dengan kesimpulan 

sebagai berikut 1) guru dan siswa membutuhkan media berbentuk permainan yang 

memuat pengenalan kosa kata, materi yang berupa teks bacaan dan evaluasi, 2) 

Media di desain menarik dan telah melewati dua kali revisi produk, 3) Penilaian 

ahli dan dosen pembimbing menunjukkan nilai rata-rata sangt baik pada setiap 

aspek, 4) Hasil uji menunjukkan hasil uji r hitung 17,562 dan jatuh pada daerah 

penerimaan Ha sedangkan r tabel dengan signifikasi 5% dan derajat keabsahan 

dk=(N-2) yaitu 37 menunjukkan hasil 1,667. Sedangkan hasil uji coba berdasarkan 

hasil uji coba menunjukkan t hitung 22,679 (t tabel 1,697) sehingga media 

monopoli arab ini dapat diterima. 

Persamaan penelitian Gressilia dengan penelitian ini yaitu, pertama, terletak 

pada peningkatan keterampilan membaca. Kedua, desain penelitian yang digunakan 

yaitu R&D. Ketiga, Media yang dikembangkan yaitu monopoli bahasa Arab. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada, pertama subjek penelitian, yaitu siswa kelas 
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VIII MTs, sedangkan subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs. Media yang 

dikembangkan sama namun terdapat perbedaan pada tata bahasa, media yang 

peneliti kembangkan memuat tata bahasa “Isim dhomir”. 

Dini Ermalia Jahra (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Arabic 

Stacko, Media Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Keterampilan Membaca Siswa 

kelas VII MTs Di Kota Semarang”. Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik 

dengan kesimpulan sebagai berikut, 1) guru dan siswa membutuhkan media 

berbentuk permainan yang memuat pengenalan kosa kata, materi yang berupa teks 

bacaan, tata bahasa dan evaluasi, 2) Prototipe dikembangkan dengan karakteristik 

serta  pertimbangan saran dan masukan dari para validator, 3) Hasil penilaian 

angket validasi media, pada aspek tampilan memperoleh rata-rata nilai 85, aspek 

komunikatif dengan rata-rata nilai 84,5, aspek visula memperoleh rata-rata nilai 83. 

Dari ketiga nilai tersebut memperoleh rata-rata nilai 84, nilai tersebut masuk dalam 

rentang 71-85 yang artinya keseluruhan aspek dalam media tersebut adalah layak 

untuk dikembangkan. Pada validasi materi aspek penilaiannya meliputi aspek 

visual yang memperoleh rata-rata nilai 84, aspek penyajian memperoleh nilai rata-

rata 85, kemudian aspek bahasa memperoleh nilai rata-rata 84 dan aspek media 

permaian memperoleh nilai rata-rata sebesar 87. Dari keempat aspek tersebut 

memperoleh nilai rata-rata85. Nilai tersebut termasuk dalam rentang nilai 71-85 

yang artinya keseluruhan aspek pada validasi materi adalah layak. 

Persamaan penelitian Jahra dengan penelitian ini yaitu, pertama, terletak 

pada peningkatan keterampilan membaca. Kedua, desain penelitian yang digunakan 

yaitu R&D. Ketiga subjek penelitian, yaitu siswa kelas VII MTs. Perbedaannya 
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dengan penelitian ini terletak pada, Perbedaan terletak pada media pembelajaran, 

penelitian Jahra mengembangkan media Arabic Stacko, sedangkan penelitian ini 

mengembangkan media Monopoli jari tangan bahasa Arab. 

Nur Afifah (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan 

Media Boneka Tangan Berbasis Kearifan Lokal Untuk Keterampilan  Berbicara 

Bahasa Arab Siswa Kelas IV MI Di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini 

menunjukkan hasil yang baik dengan kesimpulan sebagai berikut 1) guru dan siswa 

membutuhkan media dengan memuat beberapa komponen, 2) Prototipe 

dikembangan berdasarkan berdasarkan karakteristik dan prinsip pengbangan 

media, 3) Hasil validasi ahi terhap media boneka tangamenunjukkan bah media 

tersebut dinyatakan sudahlayak dan sudahaik dari beberapa aspek kelayakan, 4) 

Hasil analisis SWOT menunjukkan bah media boneka tangan lebih unggul dan 

memiliki kelemahan yang lebih sedikit dari produk lama yang biasa digunakan guru 

yang berupa buku ajar bahasa Arab dari kemenag. 

Persamaan penelitian Afifah dengan penelitian ini adalah pertama, 

mengbangkan media tangan,  Kedua, desain penelitian yang digunakan yaitu R&D. 

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada, pertama, peningkatan 

keterampilan, penelitian Afifah pada peningkatan keterampilan berbicara, 

sedangkan penelitian ini pada peningtan keterampilan membaca siswa, Perbedaan 

kedua terletak pada subjek penelitian, yaitu siswa kelas IV MI, sedangkan subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs.   

Aisyah Intan Ramadhani (2018) melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengembangan ARABIC TREASURE HUNTER Untuk Keterampilan Membaca 
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Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Di Kabupaten Kendal” Penelitian ini 

menunjukkan hasil yang baik dengan kesimpulan sebagai berikut, 1) guru dan siswa 

membutuhkan media berbentuk permainan yang memuat pengenalan kosa kata, 

materi yang berupa teks bacaan, tata bahasa dan evaluasi dan sesuai dengan KI dan 

KD, 2) Prototipe media disusun dan dikembangkan dengan karakteristik dan prinsip 

pengembangan media, 3) Penilaian guru dan ahli media sebagai berikut, aspek isi 

memperoleh nilai rata-rata 84,67, aspek penilaian penyajian mendapat nilai rata-

rata 82,39, aspek penilaian kontekstual mendapat nilai rata-rata 83,65, aspek bahasa 

mendapat nilai rata-rata 83,05, aspek fisik media mendapat nilai rata-rata 83,68 dan 

nilai dari keseluruhan aspek kelayakan media mendapat nilai 83,54 yang mana nilai 

kelayakan media dari rentangan nilai 71-85 mencapai skala 3 dengan kategori layak 

(sesuai). 

Persamaan Ramadhani dengan penelitian ini yaitu, pertama, terletak pada 

peningkatan keterampilan membaca. Kedua, desain penelitian yang digunakan 

yaitu R&D. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada, pertama subjek 

penelitian, yaitu siswa kelas VIII MTs, sedangkan subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas VII MTs. Perbedaan kedua terletak pada media pembelajaran. Penelitian 

Ramadhani mengembangkan media Arabic Treasure Hunter, sedangkan penelitian 

ini mengembangkan media Monopoli jari tangan bahasa Arab. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

sedang dikembangkan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian dan kajian tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam melihat relevansi 

penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, berikut 
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disajikan tabel 2.1 persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya 

dengan penelitian yang  sedang dikembangkan oleh peneliti. 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Pustaka 

No Pustaka Judul Persamaan Perbedaan 

1.  Ibadi Rohman 

(2015) 

“Arabic 

Puzzle” 

Pengembangan 

Media 

Interaktif 

Untuk 

Keterampilan 

membaca bagi 

siswa kelas IV 

MI Di kota 

Semarang 

Objek 

penelitian 

Katerampilan 

Membaca 

Desain 

penelitian: 

R&D 

 

Media: Rohman 

mengembangkan 

media Arabic 

Puzzle, Peneliti 

mengembangkan 

media monopoli 

jari tangan. 

Subjek 

penelitian: 

Rohman adalah 

siswa kelas IV 

MI di kota 

Semarang, 

sedangkan 

peneliti adalah 

siswa kelas VII 

MTs di 

Kabupaten 

Demak 

2.  Liya Lutfiyatul 

Hidayah (2015) 

Pengembangan 

kartu Cesar 

(Cerdas Aktif 

Religius) 

sebagai media 

keterampilan 

membaca 

bahasa Arab 

dan karakter 

siswa kelas 

VIII MTs Al 

Irsyad Gajah 

Demak 

Objek 

penelitian 

Katerampilan 

Membaca 

Desain 

penelitian: 

R&D 

 

Media: Hidayah 

mengembangkan 

media kartu 

Cesar (Cerdas 

Aktif Religius) 

Peneliti 

mengembangkan 

media monopoli 

jari tangan. 

Subjek 

penelitian: 

Hidayah adalah 

siswa kelas VIII 

MTs di Al Irsyad 

Gajah Demak, 

sedangkan 
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peneliti adalah 

siswa kelas VII 

MTs di 

Kabupaten 

Demak 

3.  Hilda Gressilia 

(2016)  

Monorab 

(Monopoli 

Arab): 

Pengembangan 

Media untuk 

Keterampilan 

Membaca bagi 

siswa kelas 

VIII MTs 

Objek 

penelitian 

Katerampilan 

Membaca 

Desain 

penelitian: 

R&D 

Media: 

Monopoli 

bahasa Arab 

Media: Bentuk 

monopoli ruas 

jari dengan tata 

bahasa isim 

dhomir 

Subjek 

penelitian: 

Gressilia adalah 

siswa kelas VIII 

MTs, sedangkan 

peneliti adalah 

siswa kelas VII 

MTs di 

Kabupaten 

Demak 

4.  Dini Ermalia 

Jahra (2017) 

Arabic Stacko, 

Media 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Untuk 

Keterampilan 

Membaca 

Siswa kelas VII 

MTs Di Kota 

Semarang 

Objek 

penelitian 

Katerampilan 

Membaca 

Desain 

penelitian: 

R&D 

Subjek 

penelitian: 

Siswa kelas 

VII MTs 

Media: 

Media yang 

dikembangkan 

Jahra adalah 

Arabic Stacko, 

Sedangkan 

penelitian ini 

Monopoli Jari 

Tangan bahasa 

Arab 

(MONJARA) 

5.  Nur Afifah 

(2017) 

Pengembangan 

Media Boneka 

Tangan 

Berbasis 

Kearifan Lokal 

Untuk 

Keterampilan  

Berbicara 

Bahasa Arab 

Siswa Kelas IV 

MI Di 

Desain 

penelitian: 

R&D 

Media: 

Jenis media 

tangan 

Objek 

penelitian 

Afifah objek 

penelitian 

keterampilan 

berbicara, 

penelitian ini 

keterampilan 

membaca 

Subjek 

penelitian: 
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Kabupaten 

Pekalongan 

Subjek 

penelitian Afifah 

adalah siswa 

kelas IV MI, 

sedang 

penelitian ini 

adalah siswa 

kelas VII MTs. 

6.  Aisyah 

Ramadhani 

(2018)  

Pengembangan 

ARABIC 

TREASURE 

HUNTER 

Untuk 

Keterampilan 

Membaca 

Bahasa Arab 

Siswa Kelas 

VIII MTs Di 

Kabupaten 

Kendal 

Objek 

penelitian 

Katerampilan 

Membaca 

Desain 

penelitian: 

R&D 

 

Media :  

Media yang 

dikembangkan 

Ramadha yaitu 

ARABIC 

TREASURE 

HUNTER 

Sedangkan 

pemilih 

    

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini berbeda sekaligus 

penelitian baru dan tidak sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan media monopoli dengan variasi 

bentuk ruas jari tangan yang dilengkapi dengan tata bahasa berupa pengenalan isim 

dhomir melalui ruas jari tangan pada media, sebagai media keterampilan membaca 

bahasa Arab siswa kelas VII MTs yang disesuaikan kurikulum yang ada di 

Madrasah dan didesain sedemikian rupa sehingga menarik dan mudah digunakan 

oleh siswa. 

 

2.2 Landasan Teori 
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Landasan teoritis pada sub bab ini memaparkan beberapa teori yang 

diungkapkan para ahli dari berbagai sumber yang mendukung penelitian. Adapun 

teori-teori tersebut adalah pengertian media, keterampilan membaca, isim dhomir 

dan monopoli jari tangan sebagai media. 

 

2.2.1 Media Pembelajaran 

Pada bagian ini, peneliti akan membahas pengetian media, manfaat media 

dalam pembelajaran dan macam-macam media pembelajaran. 

2.2.1.1 Pengertian Media 

Media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, 

perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara (َوَسائِل) atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran adalah 

alat yang menyampaikan atau mengantarakan pesan-pesan pembelajaran (Arsyad, 

2013:3). 

Menurut Sanaky (2013: 3) media pembelajaran adalah sebuah alat yang 

berfungsi dan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. 

Menurut Sadiman dkk (2008: 7) media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pemikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Berdasarkan pendapat para ahli disimpulkan bahwa media adalah segala 

sesuatu sebagai perantara penyampai pesan-pesan pembelajaran, dengan tujuan 

supaya pembelajaran lebih menarik perhatian siswa. 
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2.2.1.2 Manfaat media pembelajaran 

Menurut Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai (2009: 2) manfaat media 

pembelajaran antara lain: 

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh 

para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. 

3) Metode pengajaran lebih bervariasi. 

4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. 

Arsyad (2013:7) menyimpulkan dari beberapa ahli, manfaat praktis dalam 

penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut: 

1) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga 

dapat mempelancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-

sendiri sesuai dengan kemampuan minatnya. 

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. 

4) Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan 

secara konkret melalui film, gambar, slide, atau simulasi komputer. 

5) Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan dengan 

media. 
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6) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses yang dalam 

kenyataannya membutuhkan waktu lama, dapat disajikan dengan teknik-teknik 

rekaman. 

Menurut Sadiman, dkk (2008: 17) secara umum media pendidikan dalam 

proses belajar mengajar mempunyai kegunaan diantaranya sebagai berikut 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. 

3) Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak 

didik. 

4) Membantu guru dalam memberikan perangsangan, mempersamakan 

pengalaman, dan menimbulkan presepsi yang sama. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

mempunyai manfaat, diantaranya dengan media, pembelajaran menjadi lebih 

menarik karena tidak monoton verbalitas, media memperjelas penyajiannya 

sehingga lebih mudah dipahami siswa, materi dapat lebih bervariasi untuk 

disampaikan, dengan media mengurangi kepasifan siswa dalam proses belajar 

mengajar, mengatasi keterbatasan ruang, indera dan waktu. Selain itu media juga 

menyamakan presepsi siswa dan guru sehingga tidak terjadi salah tafsir. 

 

2.2.1.3 Macam-macam media pembelajaran 

Menurut Sudjana dan Ahmad (2009: 3-4) ada beberapa jenis media 

pembelajaran, pertama, media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau 
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diagram, poster, kartun, komik dan lain-lain. Media grafis sering disebut media 

media dua dimensi, yakni media yang ukuran panjang dan lebar. 

Menurut Sadiman dkk (2008: 28) jenis media yang lazim dipakai dalam 

kegiatan pembelajaran khususnya di Indonesia, yaitu 

1) Media grafis 

Media grafis termasuk media visual, berfungsi untuk menyalurkan pesan dari 

sumber ke penerima pesan. Diantara jenis media grafis yaitu, gambar atau foto, 

sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, papan globe, papan flanel dan 

papan buletin. 

2) Media Audio 

Media audio berkaiatan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan 

ditungkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non verbal. 

Beberapa jenis media audio antara lain radio, alat perekam pita magnetik, 

piringan hitam, dan laboratorium bahasa. 

3) Media proyeksi diam 

Media proyeksi diam mempunyai persamaan dengan media grafik dalam arti 

menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Beberapa jenis media proyeksi diam 

antara lain film bingkai, film rangkai, overhead proyektor, proyektor opaque. 

Berdasarkan pemaparan di atas, media pembelajaran terdiri dari dua 

dimensi, media tiga dimensi dan audio. Berkaitan dengan penelitian ini, media 

Monopoli Jari Tangan Bahasa Arab yang dikembangkan oleh peneliti merupakan 

kelompok media grafis atau visual. 
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2.2.2 Keterampilan Membaca 

Pada bagian ini, peneliti akan membahas keterampilan membaca meliputi, 

1) Pengertian keterampilan membaca, 2) aspek-aspek keterampilan membaca, 3) 

tujuan keterampilan membaca, dan 4) jenis-jenis keterampilan membaca, (5) 

Penilaian keterampilan membaca, (6) Pembelajaran keterampilan membaca. 

 

 

2.2.2.1 Pengertian keterampilan membaca 

Menurut Haryadi (2008:76) tentang membaca, membaca merupakan 

kegiatan yang kompleks. Membaca bukanlah kegiatan memandangi lambang-

lambang tertulis semata-mata. Bermacam-macam kemampuan dikerahkan oleh 

seorang pembaca agar dia mampu memahami materi yang dibacanya. Pembaca 

berupaya supaya lambang-lambang yang dilihatnya itu menjadi lambang-lambang 

yang bermakna baginya. 

Menurut Tarigan (2008: 11) membaca adalah suatu keterampilan yang 

kompleks, yang rumit, yang mencakup atau melibatkan serangkaian keterampilan-

keterampilan yang lebih kecil.    

Menurut Izzun (2015: 150) membaca adalah melihat dan memahi isi dari 

apa yang tertulis dengan melisankan atau di dalam hati dan mengeja atau 

melafalkan apa yang tertulis. Jadi, membaca mencakup dua kemahiran sekaligus, 

yaitu mengenali simbol-simbol tertulis yang ada didalamnya dan memahaminya. 

Membaca menurut Dalman (2014: 5) merupakan suatu kegiatan kognitif 

yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. 
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Hal ini berarti membaca merupakan proses berfikir untuk memahami teks yang 

dibaca. Menurut Rahmawati, Mujib (2012: 60) keterampilan membaca terkait 

dengan dua aspek yaitu kemampuan mengubah lambang tulis menjadi bunyi, dan 

menangkap arti dari seluruh situasi yang dilambangkan dengan lambang-lambang 

tulis dan bunyi tersebut. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa membaca adalah 

kegiatan kognitif untuk menemukan informasi dengan mengubah lambang tulis 

menjadi lambang bunyi. 

2.2.2.2 Aspek-aspek keterampilan membaca 

Menurut Effendy (2012: 166) kemahiran membaca mengandung aspek atau 

pengertian yaitu 

1) Aspek mengubah lambang tulis menjadi bunyi 

Abjad Arab mempunyai sistem yang berbeda dengan abjad latin, dalam sistem 

penulisan bahasa arab yang dimulai dari kanan ke kiri, tidak dikenalnya huruf 

besar dengan bentuk tertentu untuk memulai kalimat baru, menulis nama orang 

atau tempat, dan perbedaan bentuk huruf-huruf arab ketika berdiri sendiri, di 

awal, dan di akhir. 

2) Aspek memahami makna bacaan 

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dikembangkan dalam pelajaran 

membaca untuk pemahaman ini, ialah unsur kata, kalimat dan paragraf.  

Menurut Rahmawati, dan Mujib (2012: 62) aspek membaca ada dua, 

pertama, aspek gerak, yaitu aspek membaca yang mencakup pengenalan huruf 

dalam bacaan, pengenalan intonasi dan huruf, dan kecepatan membaca dalam 
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hati. Kedua, aspek pemahaman, yaitu meliputi kemampuan untuk memahami 

bacaan secara sederhana, memahami makna yang tersirat dalam bacaan dan 

penyesuaian tanda baca atau intonasi dengan kecepatan membaca. 

Dapat disimpulkan bahwa aspek membaca meliputi aspek mengubah 

lambang tulis menjadi bunyi, dan memahami lambang tulis dan makna yang 

terkangdung didalamnya. 

2.2.2.3 Tujuan keterampilan membaca 

Menurut Haryadi (2006: 11) tujuan membaca adalah untuk mendapatkan 

informasi dari bacaan yang dibaca. Tarigan (2008: 9) tujuan utama membaca adalah 

untuk mencari serta memperoleh informasi, mecakup isi, memahami makna 

bacaan. Makna, arti (meaning) erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan, atau 

intensif kita dalam membaca. Berikut ini, kita kemukakan beberapa yang penting: 

1. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta (reading for 

details or facts). 

2. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas). 

3. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, orgisasi cerita (reading for 

sequence or organization). 

4. Membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi (reading for inference). 

5. Membaca untuk mengompokkan, membaca untuk mengklasifikasikan (reading 

for classify). 

6. Membaca menilai, membaca mengevaluasi (reading to evaluate). 

7. Membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan (reading to compare 

or contrast). 
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Menurut Effendy (2012: 166) secara umum tujuan dari kegiatan 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 dan 

kejiwaan. 

Menurut Nuha (2016: 110) kegiatan membaca adalah kemampuan 

mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis (lambang-lambang tertulis) 

dengan melafalkan atau mencernanya dalam hati. Membaca dapat dikatakan 

berhasil jika pembaca memahami sesuatu yang dibaca. 

2.2.1.4 Jenis-jenis keterampilan membaca 

Menurut Effendy (2012: 169) ada beberapa jenis kegiatan membaca antara 

lain: 

1. Membaca keras  

Dalam kegiatan membaca keras ini, yang utama ditekankan adalah kemampuan 

membaca dengan: 

a. Menjaga ketetapan bunyi bahasa Arab, baik dari segi makhraj maupun sifat-

sifat bunyi yang lain. 

b. Irama yang tepat dan ekspresi yang menggambarkan perasaan penulis 

c. Lancar tidak tersendat sendat 

d. Memperhatikan tanda baca atau tanda grafis (pungtuasi). 

 

2. Membaca dalam hati 
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Membaca dalam hati bertujuan untuk memperoleh pengertian, baik pokok-

pokok maupun rincian-rinciannya. Dalam kegiatan membaca dalam hati perlu 

diciptakan suasana kelas yang tertib sehingga memungkinkan siswa 

berkonsentrasi pada bacaan. 

3. Membaca cepat 

Tujuan utama membaca cepat ialah untuk mendorong dan melatih siswa agar 

berani membaca lebih cepat daripada biasanya. 

4. Membaca rekreatif 

Jenis membaca ini ada hubungannya dengan jenis membaca cepat, tetapi tujuan 

membaca rekreatif bukanlah untuk menambah jumlah kosa kata, bukan untuk 

mengajarkan pola-pola baru, bukan pula untuk pemahaman teks bacaan secara 

rinci, tetapi untuk memberikan latihan kepada para siswa membaca cepat dan 

menikmati apa yang dibacanya. Tujuan lebih jauhnya adalah untuk membina 

minat dan kecintaan membaca.  

5. Membaca analitis  

Tujuan utama membaca analitis ialah untuk melatih siswa agar memiliki 

kemampuan mencari informasi dari bahan tertulis. Siswa juga dilatih berfikir 

logis, mencari hubungan satu dengan yang lainnya serta menarik kesimpulan 

secara eksplisit dalam bacaan. 

 Menurut Nuha (2016: 105-107) secara garis besar, membaca dapat 

digolongkan menjadi beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut 

a) Membaca berdasarkan cara atau aktivitas organ wicara: 

1) Membaca dalam hati 
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Membaca dalam hati, yaitu membaca dengan cara tidak mengeluarkan 

ujaran, tetapi cukup dalam hati. 

2) Membaca nyaring 

Membaca nyaring, yaitu siswa membaca teks secara nyaring di depan kelas.  

a) Membaca berdasarkan tujuannya: 

1) Membaca pemahaman 

Membaca pemahaman, yaitu membaca yang dilakukan  agar tercipta suatu 

pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam bacaan. 

2) Membaca kritis 

Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang menuntut pembaca 

mampu mengerti, memahami, kemudian mengemukakan suatu pertanyaan 

apa dan bagaimana pokok pikiran yang terkandung dalam suatu bacaan. 

3) Membaca ide 

Membaca ide merupakan kegiatan membaca yang bertujuan mencari, 

mendapatkan, dan memanfaatkan ide-ide yang terkandung dalam bacaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jenis keterampilan 

membaca dari Nuha, yaitu membaca pemahaman. Sesuai dengan tujuan 

diadakannya penelitian ini, yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap isi yang terkandung dalam bacaan, sehingga setelah selesai 

membaca, siswa benar-benar dapat memahami makna dan tujuan membaca. 

 

2.2.2.5 Penilaian Pembelajaran Keterampilan Membaca 
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Penilaian merupakan proses untuk memutuskan nilai perolehan belajar atau 

hasil belajar siswa dengan menggunakan alat tertentu. Konsep penilaian tersebut 

bertolak pada pendekatan pembelajaran yang beorientasi pada hasil. Sebagai 

implikasi dari pendekatan pembelajaran dan konsep penilaian tersebut, penialaian 

selama ini banyak dilakukan setelah berakhirnya suatu episode pembelajaran, 

misalnya setelah satu tatap muka, satu atau sejumlah unit/pokok bahasan, akhir 

catur wulan, akhir semester, atau akhir tahun (Ainin dkk.2006:186). 

Sebuah tes yang bertujuan untuk meniali hasil belajar siswa dalam 

keterampilan membaca khususnya kepada siswa pemula sebaiknya terdiri dari satu 

atau dua kalimat sederhana, tidak sampai satu atau dua paragraf. Sementara itu, bagi 

peningkatan tingkat lanjut, teks yang panjang dapat diberikan sebagai bahan tes 

membaca mereka (Ainin dkk 2006: 173). 

Agar pelajaran kemahiran membaca untuk pemahaman ini menarik dan 

menyenangkan, bahan bacaan hendaknya dipilih sesuai minat, tingkat 

perkembangan dan usia siswa. Sudah barang tentu landasan utama dalam pemilihan 

bahan adalah kurikulum yang telah menetapkan tema, topik atau standar 

kompetensi dan kompetensi dasarnya. Agar tidak membosankan, maka bahan 

bacaan harus divariasi, baik topiknya (sejarah, ilmiah, populer, humor, riwayat 

hidup, deskripsi dan sebagainya), maupun ragam bahasanya (koran, sastra, buku, 

percakapan, dan sebagainya). (Effendy 2012: 168) 

Heaton mengklasifikasikan tes kemampuan membaca sebagai berikut: (1) 

tes kemampuan membaca untuk tahap pertama (initial stages of reading) yang 

meliputi tes (a) pencocokan kata atau word matching (teste diminta memilih salah 
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satu kata yang paling cocok dengan kata yang ada disebelahnya), (b) pencocokan 

kalimat atau sentence matching (teste diminta memilih salah satu kalimat yang 

paling sesuai dengan kalimat pernyataan), (c) pencocokan gambar dan kalimat atau 

picture and sentence matching (teste diminta memilih salah satu gambar yang 

paling sesuai dengan kalimat atau teste diminta memilih salah satu kalimat yang 

sesuai dengan gambar), (2) tes kemapuan membaca yang oleh Heaton disebut 

dengan intermediete and advanced stages of reading. Dalam tes ini, teste diminta 

menentukan nama gambar-gambar yang tersedia dan sekaligus diminta 

mendefinisikan gambar-gambar tersebut ke dalam bahasa sasaran, (3) salah benar 

atau true-false rading test, (4) pilihan ganda dengan teks yang pendek atau multiple-

choice items: short texs, (5) pilihan ganda dengan teks yang panjang atau multiple-

choice items: long texts, (6) melengkapi, (7) menyusun kembali kalimat-kalimat 

yang tersedia secara benar sesuai dengan urutannya atau rearrangement item, (8) 

tes cloze (Ainin dkk 2006: 142-143). 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai kriteria penilaian keterampilan 

membaca dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai keberhasilan siswa dalam 

keterampilan membaca. Namun penilaian tidak harus dilakukan bersamaan, guru 

dapat melakukan penelitian berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan siswa.  

2.2.2.6 Pembelajaran Keterampilan Membaca Siswa kelas VII MTs 

Pembelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Kabupaten Demak menggunakan 

kurikulum 2013. Penelitian ini hanya menggunakan satu tema dari kompetensi inti 

dan dasar di semseter gasal, karena disesuaikan dengan waktu penelitian. Berikut 
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kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran keterampilan membaca bahasa 

Arab kelas VII semester ganjil di MTs Kabupaten Demak. 

Tabel 2.5 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kelas VII 

Kompetensi Inti Kompensi Dasar 

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, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan : 

 .baik secara lisan maupun tertulisمن يوميات األسرة

3.2 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 

 من يوميات األسرة
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari 

ujaran kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: 

 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/teori 

4.2 Menunjukkan contoh ungkapan 

sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 

merespon tentang: 

 dengan memperhatikan struktur من يوميات األسرة

teks dan unsur kebahasaan yang benar dan 

sesuai konteks 

 

Dari tabel tersebut dapat diketahui, bahwa KI-3 yang merupakan 

kompetensi pengetahuan dalam mata pelajaran bahasa Arab kelas VII menunjukkan 

kemampuan produktif siswa.  Hal ini ditunjukkan dari kompetensi dasar yang 

hendak dicapai yaitu mengidentifikasi dan melafalkan bunyi huruf, kata, frasa dan 
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kalimat bahasa Arab, serta menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa 

dan kalimat bahasa Arab. Begitu juga KI-4 yang merupakan kompetensi 

keterampilan yang hendak dicapai yaitu menunjukkan contoh ungkapan sederhana 

untuk menyatakan, menanyakan dan merespon tentang tema yang akan dipelajari 

di semester ganjil dengan memperhatikan struktur bahasa dan unsur kebahasaan 

yang benar sesuai konteks. 

Berdasarkan KI dan KD yang telah dipaparkan diatas, peneliti akan 

membuat media pembelajaran bahasa Arab MTs kelas VII berpedoman pada KI 

dan KD tersebut, sehingga didapatkan media pembelajaran yang sesuai dengan 

pembelajaran siswa. 

2.2.3 Monjara (Monopoli Jari Tangan Bahasa Arab) 

Monopoli adalah satu permainan papan yang paling laris jualannya di dunia. 

Dalam permainan ini, pemain berlomba untuk mengumpulkan kekayaan melalui 

satu perlaksanaan satu sistem ekonomi mainan yang melibatkan pembelian, 

penyewaan dan pertukaran tanah dengan menggunakan duit mainan. Pemain 

mengambil giliran untuk melemparkan dadu dan bergerak di sekeliling papan 

permainan mengikut bilangan yang diperoleh dengan lemparan dadu tadi. 

Sejarah permainan monopoly dimulai pada tahun 1900-an. Dalam tahun 

1904, seorang pencipta bernama Lizzie Magie mempatenkan satu permainan yang 

beliau harapkan dapat menerangkan sebahagian daripada idea ekonomi yang 

diutarakan oleh Henry George. Permainan beliau dikenali sebagai The Landlord’s 

Game (Permainan Tuan Punya Tanah), dikeluarkan secara komersial beberapa 

tahun kemudian. 
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Lizzie Magie terus mengembangkan permainannya dengan bantuan 

beberapa orang peminat. Dalam tahun 1924, Lizzie Magie mempatenkan permainan 

yang diperbaiki. Lain-lain permainan sepertinya menyusul. Pada awal tahun 1930-

an, Parker Brothers menjual permainan Monopoly. 

Menjelang tahun 1970-an, sejarah awal permainan monopoly terhapus. Riwayat 

popular menceritakan Monopoly dicipta oleh Charles Darrow menjadi cerita rakyat 

yang paling popular, dan disertakan dengan keterangan permainan Monopoly. 

Sejarah ini juga diceritakan dalam buku The Monopoly Book: Strategy and Tactics 

of the World’s Most Popular Game, oleh Maxine Brady yang dicetak dalam tahun 

1974. https://dossuwanda.wordpress.com/2008/03/10/model-pembelajaran-

monopoly-pakem/ diakses pada Rabu, 10 April 2019 pukul 14.27 

MONJARA (Monopoli jari tangan bahasa Arab) merupakan media 

pembelajaran yang diadopsi dari permainan monopoli. Monjara merupakan jenis 

media visual untuk pembelajaran bahasa Arab yang berisi kosa kata, materi tata 

bahasa, materi bacaan dan evaluasi untuk latih siswa dengan tujuan untuk 

meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas VII MTs. 

MONJARA (Monopoli Jari Tangan bahasa Arab)  untuk keterampilan 

membaca bahasa Arab yang terangkum pada tema min yaumiyyatul usroh akan 

termuat dalam media yang dikembangkan. Media yang diadobsi dari permainan 

monopoli dikembangkan dengan model jari tangan manusia dan diaplikasikan 

dengan mengunakan dadu dan pion beserta dengan uang tiruan seperti di monopoli 

asli, lengkap dengan kartu dana umum dan kartu dana kesempatan. Komplek 

miniatur tata kelola suatu perumahan akan diganti dengan kosa kata-kosa kata 

https://dossuwanda.wordpress.com/2008/03/10/model-pembelajaran-monopoly-pakem/
https://dossuwanda.wordpress.com/2008/03/10/model-pembelajaran-monopoly-pakem/
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bahasa Arab serta disusun beruntut menelilingi lima jari tangan manusia. Pada 

setiap ruas jari tangan diisi dengan isim dhomir yang berjumlah empat belas. Kartu 

dana umum dan kartu kesempatan selain berisi aturan-aturan untuk penunjang 

berjalannya permainan, juga berisi soal-soal evaluasi teks bacaan. Dalam papan 

monopoli juga terdapat teks bacaan tentang tema. 

Banyak keuntungan menggunakan media ini, diantaranya adalah (1) proses 

pembelajaran akan lebih menarik, (2) Mudah dan sederhana (3) proses 

pembelajaran lebih interaktif, (4) mengubah peran guru kearah lebih produktif. 

Sedangkan kekurangan dalam permainan media ini (dalam artikel 

Handayani post 2013/17/06) yaitu, (1) Harus menggunakan arena yang luas jika 

menggunakan siswa sebagai pemeran permaianan, (2) kurangnya pemahaman 

siswa mengenai aturan permainan memungkinkan terjadinya keributan pada saat 

permainan berlangsung, (3) membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam 

menjalankan media ini.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berikut ini adalah simpulan dari penjabaran penelitian dan pengembangan 

(R&D) berjudul Pengembangan Media Monopoli Jari Tangan Bahasa Arab untuk 

keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas VII MTs di Kabupaten Demak, 

simpulan tersebut meliputi: 

1. Penggunaan media pembelajaran bahasa Arab khususnya keterampilan 

membaca masih sangat minim salah satu faktornya karena keterbatasan media 

pembelajaran yang ada. Oleh karena itu peneliti menghasilkan sebuah produk 

berupa media pembelajaran yaitu monopoli jari tangan bahasa Arab untuk 

keterampilan membaca bahasa Arab, yang diharapkan dapat membantu 

meningkatkan antusias belajar bahasa Arab siswa dan mempermudah siswa 

dalam memahami materi pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab. 

2. Hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media jari tangan bahasa Arab 

menghasilkan karakeristik pengembangan media pembelajaran bahasa Arab 

yang diringkas dalam empat aspek, yaitu (1) aspek aspek isi media, media 

monopoli jari tangan hendaknya disesuaikan dengan KI dan KD. Menyertakan 

kosa kata dalam media MONJARA. Teks bacaan dan evaluasi materi sesuai 

materi pada  kurikulum 2013. (2) Aspek dan bahasa, menurut persepsi guru dan 

siswa, media mnopoli jari tangan bahasa Arab sebaiknya menggunakan bahasa 

Arab-Indonesia (3) aspek penyajian, menurut presepsi guru terhadap media 

monopoli Jari Tangan Bahasa Arab adalam media yang menarik. (4) pada aspek 
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fisik media, papan monopoli berbentuk persegi panjang dengan ukuran 50x60 

cm. 

3. Prototipe media MONJARA  (Monopoli Jari Tangan bahasa Arab), 

dikategorikan dalam 2 kategori yaitu (1) fisik media MONJARA, yang meliputi 

ukuran, warna, bahan, gambar, dan bentuk media. (2) isi media MONJARA, 

yang meliputi kosa kata, teks bacaan, tata bahasa, evaluasi dan petunjuk 

permainan. 

4. Penilaian dan saran perbaikan oleh guru dan ahli terhadap media Monopoli Jari 

Tangan bahasa Arab sebagai media keterampilan membaca bahasa Arab siswa 

kelas VII MTs. Aspek isi memperoleh nilai rata-rata 89,42, aspek penyajian 

memperoleh nilai rata-rata 89,65, aspek bahasa memperoleh nilai rata-rata 

80.16, dan aspek fisik media memperoleh nilai rata-ratan 89,34. Dari rata-rata 

keempat aspek diperoleh nilai rata-rata akhir yaitu 87,14, yang mana ini berarti 

rata-rata keseluruhan berda pada rentang 86-100 mencapai skala 4 dengan 

kategori sangat layak (sangat sesuai). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa media MONJARA sebagai media keterampilan membaca bahasa Arab 

siswa kelas VII MTs yang peneliti kembangkan sangat layak digunakan oleh 

siswa kelas VII MTs guna meningkatkan pembelajaran bahasa Arab khususnya 

pada keterampilan membaca. Berdasarkan saran perbaikan guru dan ahli, dari 

keempat aspek mengalami perbaikan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan penelitian ini, peneliti menyampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pengembangan media pembelajaran untuk keterampilan membaca bahasa 

Arab tidak hanya pada satu tema tetapi juga pada tema-tema lainnya. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti baru sampai pada tahap pembuatan 

dan revisi produk, oleh karenanya peneliti lain berkenan melanjutkan 

penelitian ini dengan menguji kelayakan media sebagai referensi baru yang 

dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, dan akan lebih baik jika 

sampai pada tahap produksi masal media Monopoli Jari Tangan Bahasa 

Arab. 

3. Guru-guru bahasa Arab berkenan memanfaatkan media MONJARA 

sebagai media pembelajaran keterampilan membaca untuk membantu 

proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. 
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