
 

PENGEMBANGAN MEDIA QBA (QUIET BOOK ARABIC)  

UNTUK PEMBELAJARAN KETERAMPILAN MENULIS BAHASA 

ARAB BAGI SISWA KELAS VIII MTS NEGERI  

 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai salah satu syarat  

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

 

Oleh 

Nama   : Siti Lailatul Qodriatin 

NIM   : 2303416044 

Program Studi  : Pendidikan Bahasa Arab 

Jurusan  : Bahasa dan Sastra Asing 

 

 

 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2020  



 
 

ii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

  

   



 
 

iii 
 

HALAMAN  PENGESAHAN 
 

  

29 Mei 2020 

Jum’at 



 
 

iv 
 

 

PERNYATAAN 
  



 
 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

Motto: 

(6العنكبوت:) اْلَعاَلِمينَ  َعنِ  َلَغِني   اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ  َوَمْن َجاَهَد فَِإنََّما ُيَجاِهُد لِنَ ْفِسِه   

“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk 

dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan 

sesuatu) dari semesta alam. (Q.S Al-Ankabut: 6)” 

 

Persembahan: 

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Syaiful Amri, Ibu Lasimah, Adik Ahmad Rifa’i, 

dan keluarga besarku kalian motivasi utamaku, suksesku adalah doa kalian. 

2. Keluarga besar Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri 

Semarang. 

  



 
 

vi 
 

PRAKATA 
 Segala puji dan Syukur hanya bagi Allah SWT sang penggenggam jiwa 

yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi dangen judul “pengembangan media QBA (Quiet Book 

Arabic) untuk pembelajaran keterampilan menulis bahasa Arab bagi siswa kelas 

VIII MTs Negeri”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. Shalawat 

dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sang 

suri tauladan terbaik sepanjang masa. 

 Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran 

tangan barbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih 

kepada: 

1. Dr. Sri Rejeki Urip, M.Hum. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni yang telah 

memberikan izin pelaksanaan penelitian 

2. Dr. Rina Supriatnaningsih, M.Pd., Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan kesempatan dan kemudahan dalam melaksanakan penelitian. 

3. Singgih Kuswardono, S.Pd.I., M.A., Ph. D., selaku Koordinator Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab dan selaku dosen pengiji 2 yang membantu, 

membimbing, mengarahkan dan memberi saran kepada peneliti selama 

penyusunan skripsi. 

4. Retno Purnama Irawati, S.S., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah 

membantu peneliti dengan sabar dan telaten telah meluangkan waktu untuk 

membimbing, mengarahkan, dan memotivasi peneliti untuk tetap semangat 

dalam mengerjakan skripsi. 

5. Nafis Azmi Amrullah, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing penyusunan 

skripsi berbahasa Arab yang telah membantu peneliti dengan sabar dan 

telaten telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan 

memotivasi peneliti untuk tetap semangat dalam mengerjakan skripsi. 



 
 

vii 
 

6. Ahmad Miftahuddin B.A., M.A. selaku dosen penguji 1 yang membantu, 

membimbing, mengarahkan dan memberi saran kepada peneliti selama 

penyusunan skripsi. 

7. Seluruh dosen program studi Pendidikan Bahasa Arab diantaranya: Ustadz 

Singgih Kuswardono, M.A., Ph.D.; Ustadzah Retno Purnama Irawati S.S, 

M.A.; Ustadz Ahmad Miftahuddin B.A., M.A.; Ustadz M. Yusuf A.H., M.A., 

PhD.; Ustadz Dr. Zaim El Mubarok, M.Ag.; Ustadz Hasan Busri, S.Pd.I., 

M.S.I.; Ustadz Muchlisin, Lc., M.Pd.I.; Ustadz Nafis S.Pd., M.Pd.; Ustadzah 

Nailur R, S.Pd., M.Pd.I,; Ustadzah Zukhaira, S.S., M.Pd.,; Ustadzah Darul 

Qutni, S.Pd.I., M.S.I. selaku dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang telah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan dan motivasi kepada peneliti sehingga 

ilmu yang telah diajarkan dapat bermanfaat.  

8. H. Sofwan, S.Ag,. selaku guru bahasa Arab dan siswa-siswi MTs Negeri 1 

Semarang yang telah membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian. 

9. Teman-teman semua seperjuangan PBA angkatan 2016 yang telah 

memberikan motivasi kepada peneliti. 

10. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta 

motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

Semoga segala kebaikan semua pihak mendapatkan balasan yang lebih besar 

dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin. 

       Semarang, 26 Mei 2020 

       Peneliti 

 

 

Siti Lailatul Qodriatin 

NIM. 2303416044  



 
 

viii 
 

SARI 
Qodriatin, Siti Lailatul. 2020. Pengembangan Media QBA (Quiet Book Arabic) 

Untuk Pembelajaran Keterampilan Menulis Bahasa Arab Bagi Siswa 

Kelas VIII MTs Negeri. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Retno Purnama 

Irawati, S.S., M.A. 

Kata Kunci: Keterampilan Menulis, Media Pembelajaran, Quiet Book Arabic, 

Siswa Kelas VIII 

 Penelitian ini didasari oleh adanya permasalahan dalam pembelajaran 

keterampilan menulis bahasa Arab pada siswa kelas VIII MTs. Permasalahan 

tersebut adalah kurangnya kemampuan mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan 

perasaan ke dalam sebuah tulisan berbahasa Arab dengan benar, logis dan 

sistematis pada keterampilan menulis bahasa Arab. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya media pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan 

pembelajaran dan juga pembelajaran yang masih bepusat pada guru. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya mengembangkan media 

pembelajaran untuk keterampilan menulis dengan menggunakan media 

pembelajaran yang bernama QBA (Quiet Book Arabic).  

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana 

kebutuhan guru dan siswa bahasa Arab terhadap Media QBA (Quiet Book Arabic). 

2) bagaimana purwarupa Media QBA (Quiet Book Arabic). 3) bagaimana penilaian 

guru bahasa Arab dan Pakar/ Ahli terhadap Media QBA (Quiet Book Arabic). 

Manfaat dari penelitian ini menghasilkan sebuah produk berupa media 

pembelajaran QBA (Quiet Book Arabic) untuk membantu siswa kelas VIII MTs 

dalam belajar keterampilan menulis bahasa Arab. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis Research and Development 

(R&D) menurut Sugiyono sampai pada tahap lima, yaitu 1) potensi dan masalah, 2) 

pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, dan 5) revisi desain setelah 

validasi ahli dan guru. Dan dengan subjek penelitian yaitu siswa MTs kelas VIII. 

Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, guru dan siswa menghendaki adanya 

pengembangan media QBA (Quiet Book Arabic) untuk keterampilan menulis 

bahasa Arab siswa kelas VIII MTs yang terdiri dari tiga tema yaitu الِمهنة (profesi) 
بِّّية  olahraga). Kedua, purwarupa media QBA (Quiet الّرِيَاِضي ُّْونَ  ( (profesi dokter) الِمهنة الطِّ

Book Arabic) dikembangkan dengan dua bagian meliputi (a) fisik media QBA 

(Quiet Book Arabic), terdiri dari bentuk, ukuran, dan desain media; dan (b) bagian 

isi yang terdiri dari kosakata, materi, tata bahasa, dan evaluasi. Ketiga, penilaian 

aspek fisik memperoleh nilai rata-rata 86,9 mencapai skala 4 dengan kategori 

sangat layak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Pembelajaran Bahasa Arab mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, 

mulai untuk studi Islam, bisnis, diplomatik, wisata dan lain sebagainya (Hamidi, 

2010). Selain itu, pembelajaran bahasa Arab juga diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan keputusan Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2013, Bahasa Arab merupakan suatu mata 

pelajaran bahasa yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, 

mengembangkan dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif 

terhadap bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Kemampuan reseptif yaitu 

kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. 

Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi baik secara lisan maupun secara tertulis. 

Bahasa Arab sendiri memiliki empat keterampilan khusus yang harus 

dikuasai siswa, di antaranya yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca 

dan menulis. Keempat keterampilan bahasa tersebut memiliki hubungan yang erat, 

karena salah satu dari empat keterampilan tersebut tidak bisa berdiri sendiri tanpa 

adanya pengaruh dari keterampilan yang lain. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa 

Arab dilakukan secara bertahap mulai dari keterampilan menyimak (maharatu al 

istima’) sampai dengan keterampilan menulis (maharatu al kitabah). Dari semua 

keterampilan tersebut, salah satu yang dianggap paling sulit yaitu keterampilan 

menulis/kitabah, karena merupakan kemampuan produktif. (Muradi, 2015, hal. 84) 

Menulis (kitabah) merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Dalam kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan grafologi, 

struktur bahasa, dan kosakata. Adapun tujuan pembelajaran kitabah adalah: 

Pertama, siswa mampu menulis dengan baik sesuai dengan tanda baca, struktur 

kalimat (tata bahasa), aspek morfologi dan sintaksis (sharf dan nahwu). Kedua, 
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siswa mampu mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan syair dalam bentuk tulisan 

dengan makna yang sempurna lagi indah. Ketiga, siswa terbiasa berfikir runtut, 

sistematis, jelas, benar, dan mampu diungkapkan dalam bentuk tulisan (Muradi, 

2015, hal. 84) 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan Sholikhah (2017) di 

MTs Al Irsyad Gajah Demak, fenomena lapangan yang terjadi terhadap siswa kelas 

VIII adalah masih lemahnya kemampuan mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, 

dan perasaan ke dalam sebuah tulisan berbahasa Arab dengan benar, logis dan 

sistematis pada keterampilan menulis bahasa Arab. Menurut guru dan siswa yang 

telah diwawancarai, lemahnya keterampilan menulis bahasa Arab siswa ini dapat 

ditengarai karena kurangnya penguasaan kosakata dan kurangnya ide atau gagasan 

dalam menulis juga menjadi sebab lemahnya keterampilan menulis bahasa Arab 

siswa. 

Seperti halnya hasil wawancara yang dilakukan Imroatunnajah (2017) 

dengan guru bahasa Arab kelas VIII di MTs Al Islam Sumurejo, menyatakan bahwa 

mayoritas siswa kelas VIII MTs Al Islam Sumurejo kurang tertarik dan termotivasi 

belajar bahasa Arab. Hal ini mengakibatkan penguasaan kosakata siswa kelas VIII 

MTs Al Islam Sumurejo masih rendah. Mayoritas siswa tersebut merasa mengalami 

kesulitan dalam belajar bahasa Arab, khususnya dalam maharah kitabah atau 

keterampilan menulis. Hal tersebut disebabkan karena penguasaan kosakata yang 

dimiliki oleh siswa sangat kurang, sehingga siswa merasa kesulitan dalam menulis 

dan membuat sebuah kalimat atau wacana sederhana dengan kosakata-kosakata 

tertentu. 

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Isrohatun (2018) dengan 

kelas VIII MTs Negeri 1 Karanganyar Kabupaten Purbalingga, mereka mengatakan 

bahwa kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab dan ketidaktertarikan dalam mata 

pelajaran bahasa Arab khususnya untuk keterampilan berbicara dan menulis secara 

umum dikarenakan asumsi mereka bahwa mata pelajaran bahasa Arab adalah mata 

pelajaran yang sulit. Minimnya perbendaharaan kosakata yang mereka miliki 

menjadi sebab utama mereka kesulitan memproduksi kalimat bahasa Arab baik 

secara lisan maupun tulisan. Salah satu penyebabnya adalah proses pembelajaran 
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keterampilan berbicara dan menulis yang diterapkan guru, yaitu siswa hanya 

mendengarkan dan mencatat materi tanpa diberi rangsangan atau stimulus untuk 

aktif berkomunikasi. Penyebab lain adalah kurangnya partisipasi atau keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara dan menulis bahasa Arab yang 

menyebabkan mereka merasa bosan dan tidak tertarik terhadap pelajaran bahasa 

Arab. 

Bahasa Arab sendiri merupakan mata pelajaran yang membutuhkan 

kemampuan guru dalam mengelola kelas. Terutama kemampuan guru dalam 

memanfaatkan media yang bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan 

menyenangkan sehingga siswa lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran, baik secara 

individu maupun kelompok. Wawancara yang dilakukan oleh Khaerunnisa 

Azizatur R (2017) dengan guru mengatakan bahwa penggunaan media dalam 

pembelajaran sangatlah penting, terutama dalam pembelajaran keterampilan 

menulis supaya siswa lebih semangat serta paham mengenai apa yang dipelajari 

serta bisa digunakan sebagai inovasi pembelajaran di kelas.  

Pada dasarnya, tidak semua siswa dari tiga sekolah tersebut mengalami 

kesulitan dalam menulis Arab, akan tetapi dalam penerapannya pembelajaran 

keterampilan menulis bahasa Arab yang tidak hanya menuntut siswa bisa menulis 

Arab saja, tetapi juga mengharuskan siswa bisa menyusun kosakata dan lainnya. 

Hal itulah yang belum sepenuhnya bisa dilakukan oleh siswa dari ketiga sekolah 

tersebut. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan pun hanya menggunakan 

buku paket dari pemerintah saja. Untuk keterampilan menulis biasanya guru 

menyuruh siswa untuk menyalin tulisan Arab dari buku paket ke buku tulis atau 

memberi harakat tulisan Arab, maka dari itu kemampuan siswa dalam keterampilan 

menulis masih minim. 

Di samping itu juga belum adanya upaya guru untuk melakukan 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi agar 

siswa dapat berpartisipasi aktif di dalam kelas, maka siswa merasa bosan dan sulit 

memahami materi yang diajarkan selama proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan 

adanya keterbatasan media yang dimiliki oleh sekolah. Selain itu, guru juga belum 

menggunakan metode-metode tertentu yang sesuai dengan maharah atau 
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keterampilan yang akan diajarkan. Hal ini dikarenakan guru terlalu terpacu pada 

satu buku teks milik guru dan atau Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dimiliki oleh 

siswa. 

Seperti halnya kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di MTs At-

Taqwa Bandar hanya menggunakan buku paket dari pemerintah saja. Dan untuk 

keterampilan menulis biasanya guru menyuruh siswa untuk menyalin tulisan Arab 

dari buku paket ke buku tulis atau memberi harakat tulisan Arab, sehingga 

kemampuan siswa dalam keterampilan menulis masih minim (Rana Naila: 2017). 

Metode pembelajaran bahasa Arab yang dipergunakan guru selama ini 

adalah metode ceramah. Metode tersebut cenderung membosankan, sehingga siswa 

tidak memiliki semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Hal ini bisa dilihat 

melalui observasi dan hasil pretes yang dilakukan, hanya terdapat satu dari 33 siswa 

yang mencapai nilai di atas ketuntasan minimal yaitu 75, keadaan kelas yang pasif, 

dan siswa yang enggan bertanya. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi yaitu 

latar belakang siswa yang berbeda-beda, artinya ada siswa yang sudah mengenal  

bahasa Arab sejak MI, ada juga siswa yang berasal dari SD yang tidak terdapat mata 

pelajaran bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan (Vera 

Strisly:2011) 

Akibatnya pengajaran maharah kitabah atau keterampilan menulis kepada 

siswa MTs kelas VIII kurang maksimal karena guru hanya meminta siswa menulis 

pada tahap atau tingkat mufradat saja, dan tidak adanya tahapan menulis kalimat 

atau wacana, karena semuanya telah ada di buku teks. Hal tersebut berdampak pada 

nilai siswa yang sangat bervariasi, bahkan mayoritas siswa mendapat nilai rendah 

atau di bawah KKM untuk maharah kitabah dan hanya sedikit yang mendapatkan 

nilai tinggi atau di atas KKM, hal ini disebabkan oleh nilai KKM yang ditetapkan 

terlalu tinggi yaitu 75, sehingga siswa susah mencapai nilai tersebut.  

Sama halnya siswa MTs Al Islam Gunungpati mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran menulis, hal ini disebabkan guru lebih memfokuskan pembelajaran 

bahasa Arab pada penguasaan kosakata dan keterampilan berbicara. Namun pada 

proses pembelajaran kosakata pun, masih banyak siswa yang lemah atau sedikit 

kosakata yang dikuasai. Penyebabnya ialah metode pengajaran yang masih bersifat 
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konvensional atau “kuno”, guru menggunakan metode ceramah dan tidak adanya 

penggunaan media untuk membantu dalam proses pembelajaran. Imroatunnajah 

(2017).  

Eka Lutfiyatun (2015) juga menemukan masalah yang sama pada 

keterampilan menulis bahasa Arab siswa MTs Baitunnur al Maktubiyah Kalisoka. 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran menulis. Nilai tes menulis lebih rendah dari pada nilai tes 

mendengarkan, berbicara, dan membaca. Hal ini dikarenakan kemampuan siswa 

yang kurang dapat memahami materi tentang menulis berbahasa Arab yang 

meliputi penguasaan kosakata maupun tatabahasa. Kurangnya penggunaan media 

juga menjadi salah satu faktor penyebab kesulitan siswa dalam pembelajaran 

menulis.  

Pembelajaran bahasa Arab yang menggunakan media akan lebih menarik 

minat siswa dalam belajar dan pastinya akan mempermudah proses pembelajaran. 

Media bisa digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan motivasi 

siswa, menciptakan suasana gembira dan rasa senang, serta memungkinkan adanya 

interaksi dan partisipasi aktif dari siswa untuk belajar bahasa Arab secara efektif. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis siswa adalah menggunakan media pembelajaran. Oleh karena itu, perlu 

adanya variasi terhadap media pembelajaran bahasa Arab yang dapat menginspirasi 

siswa untuk menulis. Media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsang sebuah kegiatan belajar. Dagne (Nuha, 2016, hal. 

251) 

Banyak alasan yang menyatakan pentingnya sebuah media dalam 

pembelajaran: (1) siswa merasa kesulitan dalam proses pembelajaran, (2) siswa 

tidak mempunyai buku yang sama seperti guru sebagai panduan untuk belajar, (3) 

masih minimnya media yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran, (4) 

media-media yang sudah ada kurang sesuai dengan keterampilan yang diajarkan, 

(5) media yang kurang menarik siswa sehingga membuat belajar siswa kurang 

semangat dalam meningkatkan prestasi. (Azizatur, 2017) 
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 Alasan-alasan tersebut membuat peneliti melakukan penelitian dalam 

pengembangan sebuah media dengan menggunakan perpaduan kain flanel dengan 

kertas CTS yang dibuat menarik, sehingga siswa tidak mudah jenuh dan dapat 

membantu siswa dalam memahami materi serta membantu guru dalam menciptakan 

suasana pembelajaran bahasa Arab khususnya untuk keterampilan menulis yang 

menyenangkan di dalam kelas. 

Menurut pendapat ustadz H. Sofwan, S.Ag, selaku guru bahasa Arab di MTs 

Negeri 1 Semarang, menyatakan bahwa siswa kurang antusias dalam pembelajaran 

bahasa Arab dan rata-rata siswa juga menganggap bahwa pembelajaran bahasa 

Arab itu sulit. Guru juga kurang memanfaatkan media pembelajaran sehingga siswa 

mengalamai kesulitan dan kebosanan dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal ini 

dikarenakan guru lebih menekankan pada pembelajaran konvensional. Guru hanya 

menggunakan metode ceramah atau gramatika-tarjamah, dan hanya menggunakan 

buku dan papan tulis saja sebagai medianya. 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut perlu adanya perbaikan dalam 

pembelajaran baik kognitif maupun afektif yang mengarah pada salah satunya 

adalah media yang digunakan untuk menunjang penguasaan kosakata dan 

keterampilan menulis itu sendiri.  

Menurut Gerlach dan Ely (Arsyad, 2013, hal. 3), media apabila dipahami 

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

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, sikap. Untuk hal ini, guru, 

buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Mengingat banyaknya bentuk 

media tersebut, maka guru harus dapat memilihnya dengan cermat, sehingga dapat 

digunakan dengan tepat. Media sendiri memiliki peran yang sangat penting, yaitu 

suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran dalam 

suatu proses komunikasi antar komunikator dan komunikan.   

Media yang digunakan guru dalam pembelajaran bisa berupa elektronik 

maupun media non elektronik. Media elektronik contohnya seperti laptop, lcd, dan 

speaker. Sedangkan media non elektronik bisa berupa buku, permainan kartu 

bergambar atau media lain yang dibuat sendiri oleh guru sesuai dengan kreativitas 

mereka. Penggunaan media elektronik biasanya banyak digunkan oleh guru karena 
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penggunaannya yang memang banyak menarik perhatian siswa, namun 

penggunaan media non elektronik juga tidak kalah menarik apabila dikemas dan 

dibuat sedemikian rupa.  

Peneliti tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran dengan nama 

“QBA (Quiet Book Arabic)”. Quiet book adalah salah satu media pembelajaran 

yang berkembang saat ini. Quiet book yaitu buku kain yang terdiri dari halaman-

halaman yang berisi berbagai macam kegiatan yang dikemas dalam bentuk buku 

pengayaan. Buku pengayaan adalah buku yang digunakan sebagai rujukan standar 

pada mata pelajaran tertentu. Karakteristik buku pengayaan yakni sumber materi 

ajar berupa referensi buku mata pelajaran tertentu yang disusun sistematis dan 

sederhana disertai petunjuk pembelajran. Dalam buku termuat materi yang dapat 

meningkatkan, mengembangkan, dan memperkaya kemampuan siswa. (ratna, 

2019) 

Buku pengayaan yang dikembangkan di dalam penelitian ini adalah buku 

pengayaan keterampilan. Buku pengayaan keterampilan merupakan buku 

pengayaan yang memuat materi yang dapat memperkaya penguasaan keterampilan 

bidang tertentu. Dalam hal ini, buku pengayaan yang dikembangkan adalah buku 

pengayaan keterampilan menulis (Andriani, 2018) 

Quiet book adalah buku yang terbuat dari kain berisi aktivitas permainan 

sederhana yang didesain kreatif sebagai alat peraga. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, Quiet book merupakan alat permainan dalam bentuk buku berbahan kain 

flanel yang dirancang untuk mengembangkan kognitif anak. Namun dalam hal ini 

peneliti mengembangkannya dengan memadukan kain flanel dengan kertas CTS 

yang dibuat menarik dan berbentuk buku pengayaan. Kain flanel merupakan jenis 

kain yang dibuat dari serat wol tanpa ditenun. Kain flanel juga mudah dijumpai di 

pasaran yang harganya relatif mudah yang biasanya dibuat untuk berbagai macam 

kerajian, seperti bross, gantungan kunci, dompet, dan lain sebagainya. Sedangkan 

kertas CTS merupakan kertas yang permukaannya licin tampak berkilauan dan 

memiliki kelebihan yaitu gambar dan tulisan yang tercetak terlihat lebih cerah, 

tajam, serta memiliki garis tegas. 
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Penggunaan media dalam bentuk visual atau yang dapat dilihat memang 

sudah sering dijumpai, akan tetapi penggunaan kain flanel yang dipadukan dengan 

kertas CTS masih jarang ditemui mulai dari tingkat dasar sampai atas. Media Quiet 

Book Arabic ini merupakan media yang berisi mengenai materi yang akan dipelajari 

oleh siswa yang di dalamnya juga terdapat gambar-gambar menarik yang dapat 

membuat siswa tidak jenuh ketika belajar bahasa Arab dan berbagai macam 

evaluasi mengenai tata bahasa serta keterampilan menulis bahasa Arab yang 

dikemas dengan menarik, sehingga dalam pembelajarannya siswa akan aktif dan 

tertarik untuk belajar bahasa Arab. 

Media Quiet Book Arabic juga merupakan media yang baru dalam 

pembelajaran bahasa Arab terutama pada tingkat menengah. Media ini berisi 

berbagai macam kosakata, tatabahasa, materi, serta evaluasi tentang keterampilan 

menulis yang dicetak dalam bentuk buku dengan perpaduan antara kain flanel 

dengan kertas CTS. Penggunaan media Quiet Book Arabic ini dirasa paling cocok 

digunakan pada tingkat menengah, karena tidak hanya berbahan kain flanel saja 

yang membuat kesan terlalu kekanak-kanakan. Dengan demikian dibuat perpaduan 

antara kain flanel dengan kertas CTS, serta media ini digunakan pada tingkat 

menengah supaya siswa pada usia yang mulai menginjak remaja ini tidak 

bergantung pada media elektronik. Kelas VIII dipilih karena kemampuan siwa 

dalam mengungkapkan ide, gagasan, dan mengarang masih lemah, serta VIII dipilih 

juga karena siswa dianggap sudah bisa lebih berfikir secara luas dan berkembang. 

Kelas VIII juga merupakan kelas tengah di antara tingkat kelas atas pada jenjang 

menengah (kelas  VII, VIII, IX). 

Selain itu, media Quiet Book Arabic ini juga berisi evaluasi agar siswa lebih 

memahami dan menguasai kosakata bahasa Arab yang berkaitan dengan materi 

yang sedang diajarkan, sehingga siswa bisa menguasai kosakata dan tata bahasa 

dengan lebih baik melalui media ini. 

Uraian sebelumnya menjelaskan bahwa pembelajaran menulis bahasa Arab 

pada siswa kelas VIII MTs masih mengalami kesulitan, dan kesulitan tersebut dapat 

diselesaikan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik yang mampu 

membuat siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar bahasa Arab. Salah 
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satunya yaitu berupa media visual atau media yang dapat dilihat, dalam hal ini 

adalah media Quiet Book Arabic (yang selanjutnya disingkat QBA). Tidak bisa 

dipungkiri bahwa pada siswa tingkat menengah juga masih membutuhkan media 

yang berupa gambar dan permainan-permainan yang menarik sehingga proses 

pembelajaran tidak terkesan membosankan dan pastinya siswa akan lebih semangat 

dalam belajar bahasa Arab khususnya dalam keterampilan menulis. (Lutfiyatun, 

2015). 

Posisi peneliti adalah membuat buku pengayaan berbahan kain flanel yang 

dipadukan dengan kertas sehingga tidak mudah rusak. Dengan begitu, diharapkan 

buku yang dihasilkan dapat digunakan untuk referensi dalam pembelajaran bahasa 

Arab yang sebelumnya belum banyak dilakukan. 

Media Quiet book termasuk dalam media visual. Kelebihan media 

pembelajaran Quiet book adalah: (1) dapat digunakan berkali-kali, (2) dapat 

dipersiapkan terlebih dahulu, (3) memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan 

siswa, (4) dan menghemat waktu dan tenaga, (5) penggunaan media Quiet book 

dapat divariasi dengan media yang lainnya, (6) mempermudah dan mempercepat 

pemahaman siswa melalui proses visualisasi, (7) media ini juga dapat dilengkapi 

dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa, (8) tidak mudah 

rusak. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis siswa adalah menggunakan media pembelajaran. Oleh karena itu, perlu 

adanya variasi terhadap media pembelajaran bahasa Arab yang dapat menginspirasi 

siswa untuk menulis. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu 

sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Criticos dalam 

(Daryanto, 2013, hal. 4) 

Sementara dalam hal ini, media yang dibutuhkan adalah media yang dapat 

menumbuhkan inspirasi siswa dalam menulis, yakni media yang dijadikan sebagai 

pembawa pesan yang dapat menstimulasi siswa mengembangkan ide dan 

menemukan gagasannya sendiri dalam menulis. Salah satu media yang dapat 

diupayakan untuk menunjang keterampilan menulis bahasa Arab siswa adalah 

media Quiet book Arabic. 
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Berdasarkan penjelasan di atas perlu dilakukan penelitian terkait dengan 

pengembangan QBA yang disajikan dengan menarik dan disesuaikan dengan 

sistem kerja otak agar fungsi otak menjadi maksimal sehingga akan berdampak 

pada peningkatan hasil belajar siswa dalam belajar bahasa Arab. Oleh karena itu, 

fokus penelitian ini adalah pengembangan QBA untuk siswa Madrasah Tsanawiyah 

kelas VIII di Semarang, khususnya di MTs Negeri 1 Semarang untuk pembelajaran 

keterampilan menulis bahasa Arab. 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang dapat dirumuskan antara lain:  

1. Bagaimana kebutuhan guru dan siswa bahasa Arab terhadap Media QBA 

(Quiet Book Arabic) pada mata pelajaran bahasa Arab kelas VIII MTs 

Negeri. 

2. Bagaimana purwarupa Media QBA (Quiet Book Arabic) untuk 

pembelajaran keterampilan menulis pada mata pelajaran bahasa Arab kelas 

VIII MTs Negeri. 

3. Bagaimana penilaian guru bahasa Arab dan Pakar/ Ahli terhadap Media 

QBA (Quiet Book Arabic) untuk pembelajaran keterampilan menulis pada 

mata pelajaran bahasa Arab kelas VIII MTs Negeri. 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, disusun tujuan penelitian sebagai 

berikut :  

1. Menganalisis kebutuhan guru dan siswa bahasa Arab terhadap Media QBA 

(Quiet Book Arabic) untuk pembelajaran keterampilan menulis pada mata 

pelajaran bahasa Arab kelas VIII MTs Negeri. 

2. Menganalisis purwarupa Media QBA (Quiet Book Arabic) untuk 

pembelajaran keterampilan menulis pada mata pelajaran bahasa Arab kelas 

VIII MTs Negeri. 
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3. Menganalisis penilaian guru bahasa Arab dan Pakar/ Ahli terhadap Media 

QBA (Quiet Book Arabic) untuk pembelajaran keterampilan menulis pada 

mata pelajaran bahasa Arab kelas VIII MTs Negeri. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang telah diuraikan sebelumnya 

dan dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik secara  

teoretis maupun secara praktis.  

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian pengembangan 

media penunjang keterampilan menulis bahasa Arab untuk siswa MTs dan 

pengetahuan yang lebih luas tentang media pembelajaran bahasa Arab khususnya 

media yang berbasis visual.  

2. Manfaat Praktis  

Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini menghasilkan media penunjang 

keterampilan menulis bahasa Arab, diharapkan memberikan manfaat kepada:  

a. Sekolah  

Produk QBA (Quiet Book Arabic) dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menulis dalam bahasa Arab.  

b. Guru  

  Guru dapat memanfaatkan media pembelajaran ini untuk mengoptimalkan 

pembelajaran menulis bahasa Arab dan menjadi acuan untuk mengembangkan 

media yang lebih inovatif pada keterampilan yang lain.  

c. Siswa  

1. Siswa dapat memanfaatkan media pembelajaran ini sebagai penunjang 

pembelajaran menulis bahasa Arab secara mandiri baik di sekolah maupun di 

rumah.  

2. Mempermudah siswa dalam mempelajari dan mempraktikkan keterampilan 

menulis bahasa Arab.  

3.  Memberikan pengalaman belajar bahasa Arab yang menyenangkan  bagi  siswa 

khususnya pada keterampilan menulis bahasa Arab. 
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d. Peneliti 

   1.   Menambah pengalaman dalam melakukan penelitian. 

   2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai proses 

pembuatan buku pembelajaran hingga proses uji kelayakan (revisi desain).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 
 

Pada bab ini akan membahas tinjauan pustaka dan landasan teoretis. 

Tinjauan pustaka adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian ini, baik dari penelitian untuk penyusunan skripsi maupun dari artikel 

hasil penelitian lainnya. Adapun landasan teoretis adalah teori-teori yang 

mendukung penelitian, meliputi teori tentang pengembangan yang sudah ada, serta 

teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian seperti keterampilan menulis, 

media pembelajran, dan Quiet Book. 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 Penelitian tentang media untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sudah 

banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, termasuk penelitian tentang media 

untuk pembelajaran menulis dan media pembelajaran berbasis buku. Setelah 

melakukan tinjauan pustaka, ada beberapa penelitian yang terkait dengan tema yang 

dilakukan oleh Eka Lutfiyatun (2015), Imroatunnajah (2017), Khaerunnisa 

Azizatur R (2017), Rashifatus Sholikhah (2017), dan Rana Naila (2017). 

 Penelitian berikut mempunyai kajian yang sama dalam hal pengembangan 

maupun penggunaan media untuk pembelajaran menulis. Eka Lutfiyatun  

melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “Pengembangan Media Game 

Edukasi Berbasis Adobe Flash CS5 pada Keterampilan Menulis Bahasa Arab 

Siswa MTs Kelas  VIII” dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa media 

game edukasi berbasis Adobe Flash CS5 sesuai dan baik dalam aspek rekayasa 

perangkat lunak, komunikasi, audio, visual, kelayakan isi, kelayakan penyajian, 

kelayakan bahasa, maupun kelayakan kontekstual. Hasil uji hipotesis pihak kanan 

yang dihasilkan dari nilai mengerjakan soal tes menunjukkan thitung 18,237 dan hasil 

penilaian siswa melalui angket menunjukan thitung 19,841. Semuanya jatuh di daerah 

penerimaan Ha, sehingga Ha diterima. Adapun ttabel 1,711 jatuh pada penerimaan 

Ho, sehingga produk baru lebih efektif dari produk lama (Lutfiyatun, 2015). 
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 Relevansi penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Eka 

Lutfiyatun adalah (1) desain penelitian yaitu menggunakan desain R&D; (2) media 

yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan menulis; (3) mata pelajaran 

yang menjadi objek penelitian adalah bahasa Arab; dan (4) subjek penelitian siswa 

MTs kelas VIII. Perbedaannya terletak pada (1) jenis media yang dikembangkan. 

Eka Lutfiyatun dalam penelitiannya mengembangkan media berbasis game edukasi 

Adobe Flash CS5, sedangkan peneliti mengembangkan media berbentuk buku yang 

terbuat dari bahan kain yang dipadukan dengan kertas; (2) sekolah yang menjadi 

objek penelitian pun berbeda yaitu untuk MTs sedangkan peneliti yaitu MTs 

Negeri. 

Penelitian berikutnya yaitu dalam skripsi Imroatunnajah  yang berjudul 

Pengembangan Media Teka Teki Arabic Words Book Berbasis Karakter Religius 

sebagai Penunjang Penguasaan Mufradat dan Maharah Kitabah Bahasa Arab 

untuk Siswa Kelas VIII MTs. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa hasil uji 

coba menyatakan bahwa hasil uji hipotesis diterima, dengan rincian soal tes 

menunjukan thitung 29,86 dan hasil penilaian siswa melalui observasi menunjukan 

thitung 26,1. Semuanya jatuh di daerah penerimaan Ha. Sehingga Ha diterima. 

Adapun ttabel 1,6999 jatuh pada penerimaan Ha, shingga produk dinyatakan efektif. 

(Imroatunnajah, 2017) 

 Relevansi penelitian Imroatunnajah dengan penelitian ini adalah (1) desain 

penelitian yaitu menggunakan desain R&D; (2) media untuk meningkatkan 

keterampilan menulis; (3) mata pelajaran yang menjadi objek penelitian adalah 

bahasa Arab; dan (4) subjek penelitian siswa MTs kelas VIII. Perbedaannyan 

terletak pada (1) media yang di kembangkan Imroatunnajah berupa buku teka teki 

Arabic berbasis karakter religius, sedangkan peneliti mengembangkan media 

berbentuk buku yang terbuat dari bahan kain yang dipadukan dengan kertas; (2) 

sekolah yang menjadi objek penelitian pun berbeda yaitu untuk MTs sedangkan 

peneliti yaitu MTs Negeri. 

 Penelitian selanjutnya yaitu dalam skripsi Khaerunnisa Azizatur R  

melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul Pengembangan Media Booklet 

3D Berbahan Flanel Untuk Pembelajaran Keterampilan Menulis Bahasa Arab 
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Kelas V MI. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa hasil uji coba 

menyatakan bahwa hasil uji hipotesis diterima, dengan rincian hasil hipotesis pihak 

kanan dihasilkan dari nilai siswa mengerjakan soal tes menunjukkan thitung 16,606 

dan hasil penilaian siswa melalui observasi menunjukkan thitung 23,881. Semuanya 

jatuh di daerah penerimaan Ha, sehingga Ha diterima. Adapun ttabel 1,708 jatuh pada 

penerimaan Ho, sehingga produk efektif untuk digunakan. (Azizatur, 2017) 

 Relevansi penelitian Khaerunnisa Azizatur R dengan penelitian ini adalah 

(1) desain penelitian yaitu menggunakan desain R&D; (2) media untuk 

meningkatkan keterampilan menulis; (3) mata pelajaran yang menjadi objek 

penelitian adalah bahasa Arab. Perbedaanya terletek pada (1) media yang di 

kembangkan Khaerunnisa Azizatur R berupa buku berbahan flanel saja, sedangkan 

peneliti mengembangkan media berbentuk buku yang terbuat dari bahan kain yang 

dipadukan dengan kertas; (2) subjek penelitian Khaerunnisa Azizatur R adalah 

siswa kelas V MI sedangkan penelitian peneliti yaitu kelas VIII MTs; (3) sekolah 

yang menjadi objek penelitian pun berbeda yaitu untuk MI sedangkan peneliti yaitu 

MTs Negeri. 

 Penelitian lainnya yaitu dalam skripsi Rashifatus Sholikhah  melakukan 

penelitian dalam skripsi yang berjudul Pengembangan Media Komik Berbasis 

Tematik Untuk Keterampilan Menulis Bahasa Arab Siswa MTs Kelas VIII. Dari 

hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil uji coba menyatakan bahawa 

hasil uji hipotesis diterima, dengan rincian hasil uji hipotesis pihak kanan yang 

dihasilkan dari nilai siswa mengerjakan soal tes menunjukkan thitung 34,192 dan 

hasil penelitian siswa melalui observasi menunjukkan thitung 25,5. Semuanya jatuh 

di daerah penerimaan Ha, sehingga Ha diterima. Adapun ttabel 1,697 jatuh pada 

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

2017) 

 Relevansi penelitian Rashifatus Sholikhah dengan penelitian ini adalah 

adalah (1) desain penelitian yaitu menggunakan desain R&D; (2) media yang 

dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan menulis; (3) mata pelajaran yang 

menjadi objek penelitian adalah bahasa Arab; dan (4) subjek penelitian siswa MTs 

kelas VIII. Perbedaannya terletak pada (1) jenis media yang dikembangkan. 
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Rashifatus Sholikhah dalam penelitiannya mengembangkan media komik berbasis 

tematik, sedangkan peneliti mengembangkan media berbentuk buku yang terbuat 

dari bahan kain yang dipadukan dengan kertas; (2) sekolah yang menjadi objek 

penelitian pun berbeda yaitu untuk MTs sedangkan peneliti yaitu MTs Negeri. 

 Penelitian selanjutnya yaitu dalam skripsi Rana Naila  melakukan penelitian 

dalam skripsi yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Imla’ Untuk Keterampilan 

Menulis Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas VII MTs. Dari hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa hasil uji coba menyatakan bahwa hasil uji hipotesis diterima, 

dengan rincian hasil uji hipotesis pihak kanan yang dihasilkan dari nilai siswa 

mengerjakan soal tes menunjukkan thitung 25,46 dan hasil penelitian siswa melalui 

angket menunjukkan thitung 26,67. Semuanya jatuh di daerah penerimaan Ha, 

sehingga Ha diterima. Adapun ttabel 1,717 jatuh pada penerimaan Ho, sehingga 

produk efektif untuk digunakan. Selain dari kedua uji tersebut, hasil SWOT juga 

menunjukkan baha produk tersebut efektif untuk keterampilan menulis, karena 

dinilai lebih banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan produk lama, 

diantaranya yaitu: (a) dapat digunakan siapa saja yang ingin belajar menulis bahasa 

Arab, (b) materi keterampilan menulis lebih banyak, (c) dapat dijadikan pdf atau e-

book, (d) dapat dimiliki siapa saja dan (e) ramah lungkungan. (Naila, 2017) 

Relevansi penelitian Rana Naila dengan penelitian ini adalah (1) desain 

penelitian yaitu menggunakan desain R&D; (2) media untuk meningkatkan 

keterampilan menulis; (3) mata pelajaran yang menjadi objek penelitian adalah 

bahasa Arab. Perbedaanya terletek pada (1) media yang di kembangkan Rana Naila 

berupa buku bahan ajar berbahan kertas saja, sedangkan peneliti mengembangkan 

media berbentuk buku pengayaan yang terbuat dari bahan kain yang dipadukan 

dengan kertas; (2) subjek penelitian Rana Naila adalah siswa kelas VII MTs,  

sedangkan penelitian peneliti yaitu kelas VIII MTs; (3) sekolah yang menjadi objek 

penelitian pun berbeda yaitu untuk MTs sedangkan peneliti yaitu MTs Negeri. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

sedang dikembangkan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian-penelitian tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam melihat relevansi 

penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan peneliti, berikut 
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disajikan tabel relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang 

dikembangkan oleh peneliti. 

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Eka 

Lutfiyatun 

(2015) 

Pengembangan 

Media Game 

Edukasi Berbasis 

Adobe Flash CS5 

pada 

Keterampilan 

Menulis Bahasa 

Arab Siswa MTs 

Kelas  VIII 

Desain 

penelitian: 

R&D 

Keterampilan 

bahasa: 

Keterampilan 

Menulis 

Mata 

pelajaran: 

Bahasa Arab 

Subjek 

penelitian: 

Siswa kelas 

VIII MTs 

Jenis Media yang 

dikembangkan: 

Penelitian Eka 

Lutfiyatun adalah Media 

Game Edukasi Berbasis 

Adobe Flash CS5 

sedangkan penelitian 

peneliti 

mengembangkan Media 

QBA (Quiet Book 

Arabic)  

Objek penelitian:  

Penelitian Eka 

Lutfiyatun adalah untuk 

MTs sedangkan 

penelitian peneliti yaitu 

MTs Negeri. 

2. Imroatunnajah 

(2017) 

Pengembangan 

Media Teka Teki 

Arabic Words 

Book Berbasis 

Karakter 

Religius sebagai 

Penunjang 

Penguasaan 

Mufradat dan 

Maharah Kitabah 

Bahasa Arab 

untuk siswa 

Kelas VIII MTs 

Desain 

penelitian: 

R&D 

Keterampilan 

bahasa: 

Keterampilan 

Menulis 

Mata 

pelajaran: 

Bahasa Arab 

Subjek 

penelitian: 

Siswa kelas 

VIII MTs 

Jenis Media yang 

dikembangkan: 

Penelitian 

Imroatunnajah adalah   

Media Teka Teki Arabic 

Words Book Berbasis 

Karakter Religius  

sedangkan penelitian 

peneliti 

mengembangkan Media 

QBA (Quiet Book 

Arabic) 

Objek penelitian:  

Penelitian 

Imroatunnajah adalah 

untuk MTs sedangkan 

penelitian peneliti yaitu 

MTs Negeri. 

3. Khaerunnisa 

Azizatur R 

(2017) 

Pengembangan 

Media Booklet 

3D Berbahan 

Flanel Untuk 

Pembelajaran 

Desain 

penelitian: 

R&D 

Keterampilan 

bahasa: 

Jenis Media yang 

dikembangkan : 
Penelitian Khaerunnisa 

Azizatur R adalah Media 

Booklet 3D Berbahan 
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No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

Keterampilan 

Menulis Bahasa 

Arab Kelas V MI 

Keterampilan 

Menulis 

Mata 

pelajaran: 

Bahasa Arab 

 

Flanel sedangkan 

penelitian peneliti 

mengembangkan Media 

QBA (Quiet Book 

Arabic) 

Subjek penelitian: 

Penelitian Khaerunnisa 

Azizatur R adalah siswa 

kelas V MI sedangkan 

subjek penelitian 

peneliti adalah siswa 

kelas VIII MTs Negeri 

Objek penelitian:  

Penelitian Khaerunnisa 

Azizatur R adalah MI 

sedangkan objek 

penelitian peneliti 

adalah MTs Negeri 

4. Rashifatus 

Sholikhah 

(2017) 

Pengembangan 

Media Komik 

Berbasis Tematik 

Untuk 

Keterampilan 

Menulis Bahasa 

Arab Siswa MTs 

Kelas VIII. 

Desain 

penelitian: 

R&D 

Keterampilan 

bahasa: 

Keterampilan 

Menulis 

Mata 

pelajaran: 

Bahasa Arab 

Subjek 

penelitian: 

Siswa kelas 

VIII MTs 

Jenis media yang 

dikembangkan:  
Penelitian Rashifatus 

Sholikhah adalah Media 

Komik Berbasis 

Tematik sedangkan 

penelitian peneliti 

mengembangkan Media 

QBA (Quiet Book 

Arabic) 

Objek penelitian:  

Penelitian Rashifatus 

Sholikhah adalah untuk 

MTs sedangkan 

penelitian peneliti yaitu 

MTs Negeri. 

5. Rana Naila 

(2017) 

Pengembangan 

Bahan Ajar Imla’ 

Untuk 

Keterampilan 

Menulis Bahasa 

Arab Bagi Siswa 

Kelas VII MTs. 

Desain 

penelitian: 

R&D 

Keterampilan 

bahasa: 

Keterampilan 

Menulis 

Mata 

pelajaran: 

Bahasa Arab 

Jenis buku yang 

dikembangkan:  
Penelitian Rana Naila 

adalah berupa  Bahan 

Ajar Imla’ sedangkan 

penelitian peneliti 

mengembangkan media 

berupa buku pengayaan 

QBA (Quiet Book 

Arabic) 

Subjek penelitian: 
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No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

Penelitian Rana Naila  

adalah siswa kelas VII 

MTs sedangkan subjek 

penelitian peneliti 

adalah siswa kelas VIII 

MTs Negeri 

Objek penelitian:  

Penelitian Rana Naila  

adalah MTs sedangkan 

objek penelitian peneliti 

adalah MTs Negeri 

 

 Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum pernah 

ada dan baru, serta penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian 

ini mengkaji mengenai media pembelajaran tentang pengembangan media yang 

berfokus pada keterampilan menulis dengan subjek kelas VIII MTs. Posisi peneliti 

adalah membuat buku pengayaan berbahan kain flanel yang dipadukan dengan 

kertas sehingga tidak mudah rusak. Dengan begitu, diharapkan buku yang 

dihasilkan dapat digunakan untuk referensi dalam pembelajaran bahasa Arab yang 

sebelumnya belum banyak dilakukan. 

 

2.2. Landasan Teoretis 

Teori-teori yang menjadi landasan teoretis penelitian ini 1) Pembelajaran 

Bahasa Arab, 2) Keterampilan Bahasa Arab, 3) Pembelajaran Keterampilan 

Menulis, 4) Media Pembelajaran, 5) Quiet Book Arabic sebagai media 

pembelajaran untuk keterampilan menulis bahasa Arab kelas VIII MTs Negeri.  

2.2.1 Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan 

kegiatan belajar materi tertentu yang kondusif untuk mencapai tujuan (Hermawan, 

2013, hal. 32). Pembelajaran adalah proses kreatif yang menuntut siswa melakukan 

sejumlah kegiatan sehingga siswa benar-benar membangun pengetahuannya secara 

mandiri dan berkembang pula kreativitasnya. (Abidin, 2012, hal. 3) 

 Belajar bahasa Arab pada hakikatnya adalah belajar menggunakan bahasa 

Arab untuk keperluan komunikasi sosial. Pada sisi lain, pembelajaran bahasa Arab 
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merupakan kemahiran berkomunikasi sosial dengan menggunakan bahasa Arab 

(Asrori, 2011, hal. 3)  

Menurut Al-Ghalayain, bahasa Arab adalah kalimat-kalimat yang 

dipergunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan tujuan-tujuan (pikiran dan 

perasaan) mereka. Bahasa Arab telah memberi banyak kosakata kepada bahasa lain 

dari dunia Islam, sama seperti peranan latin kepada kebanyakan bahasa Eropa. 

(Nuha, 2016, hal. 25) 

Sedangkan menurut Chejne, bahasa Arab adalah bahasa yang dipergunakan 

oleh penduduk yang mendiami suatu wilayah kawasan yang penting dan luas di 

Timur Tengah. Bahasa Arab merupakan bahasa nasional di negara-negara Afrika 

Utara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, dan Sudan; negara-negara 

semenanjung Arab seperti Arab Saudi, Yaman, Kuwait, serta negara-negara Emirat; 

negara-negara yang terdapat di kawasan Bulan Sabit Subur seperti Iraq, Yordania, 

Libanon, dan Syiria. Selain itu bahasa Arab merupakan bahasa peribadatan bagi 

kaum muslim di dunia. (Kuswardono, 2013, hal. 29) 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

bahasa Arab adalah proses belajar-mengajar antara guru dan siswa untuk mencapai 

kemahiran dalam bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan. 

 

2.2.2 Keterampilan Berbahasa Arab 

 Kemampuan menggunakan bahasa disebut kemahiran berbahasa. Pada 

umumnya, semua pakar pembelajaran bahasa sepakat bahwa keterampilan dan 

kemahiran berbahasa tersebut terbagi empat, yaitu: Keterampilan menyimak 

(maharoh al-istima’) adalah kemampuan seseorang dalam mencerna dan 

memahami kata atau kalimat yang diujarkan oleh mitra bicara atau media tertentu. 

Keterampilan berbicara (maharoh al-kalam) adalah kemampuan mengungkapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, 

pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra bicara. Keterampilan membaca  

(maharoh al qiro’ah) adalah kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu 

yang tertulis (lambang-lambang tertulis) dengan melafalkan atau mencernanya di 

dalam hati. Sedangkan keterampilan menulis (maharoh al-kitabah) adalah 
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kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari 

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

kompleks, yaitu mengarang (Nuha, 2016, hal. 77-115). Adapun keterampilan 

menyimak dan membaca dikategorikan dalam keterampilan berbahasa reseptif, 

sedangkan keterampilan berbicara dan menulis dikategorikan dalam keterampilan 

bahasa yang produktif.  

 Dari empat keterampilan yang telah disebutkan, pada penelitian ini peneliti 

hanya akan membahas lebih rinci mengenai keterampilan menulis. Hal ini karena 

penelitian peneliti hanya berfokus pada media pembelajaran untuk keterampilan 

menulis. 

 

2.2.3 Pembelajaran Keterampilan Menulis 

 Pada bagian keterampilan menulis peneliti akan membahas tentang (1) 

pengertian keterampilan menulis, (2) tujuan menulis, (3) kategori menulis, (4) 

penilaian menulis dan (5) pembelajran menulis bahasa Arab kelas VIII MTs. 

2.2.3.1 Pengertian Keterampilan Menulis 

Pengertian menulis (kitabah) menurut bahasa adalah kumpuan makna yang 

tersusun dan teratur. Adapun makna menulis (kitabah) secara epistimologi adalah 

kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti, karena menulis (kitabah) 

tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Dan dengan 

adanya menulis (kitabah) manusia bisa menuangkan ekspresi hatinya dengan bebas 

sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Dengan menuangkan ungkapan yang tertulis 

diharapkan para pembaca dapat mengerti apa yang ingin penulis ungkapkan. 

(Ulyan, 1992, hal. 156) 

Menulis adalah suatu aktivitas yang rumit untuk direalisasikan, oleh sebab 

itu untuk dapat menulis dengan baik merupakan persoalan yang sangat sulit dicapai. 

Kendati kasus ini sangat sulit, masih dapat dicermati melalui kesungguhan dan 

keuletan. Adapun yang dimaksud keterampilan menulis adalah keterampilan dalam 

mengekspresikan pikiran dan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan 

(karangan). Bagi level pemula dapat direalisasikan melalui mengarang terbimbing, 
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kemudian diadakan bimbingan secara bertahap, hinggga akhirnya berkembang 

menjadi mengarang bebas. (Zulhannan, 2014, hal. 78) 

 Keterampilan menulis adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau 

menungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang paling sederhana, seperti menulis 

kata-kata, sampai kepada aspek yang kompleks, yaitu mengarang (Nuha, 2016, hal. 

115).  

 

2.2.3.2 Tujuan Keterampilan Menulis 

Wiyanto membagi tujuan menulis menjadi dua, yaitu (1) merekam 

peristiwa, pengalaman, ilmu pemikiran manusia, serta (2) sarana belajar sebagai 

bentuk kontiyuitas pendidikan. (Wiyanto, 2004, hal. 5) 

Rosidi menyebutkan beberapa tujuan menulis, yaitu (1) memberitahukan 

atau menjelaskan, (2) meyakinkan atau mendesak, (3) menceritakan sesuatu, (4) 

mempengaruhi pembaca, dan (5) menggambarkan sesuatu. (Rosidi, 2009, hal. 5-6)

 Tujuan mengarang secara umum yang sekaligus bisa dipakai sebagai tujuan 

menulis bahasa Arab seperti yang diungkapkan oleh Henry Guntur Tarigan  yaitu: 

“Khusus mengenai menulis, kualifikasi yang dituntut sebagai berikut: a) kualifikasi 

minimal, yaitu mampu menulis dengan tepat kalimat-kalimat atau paragraf-

paragraf seperti yang akan dikembangkan secara lisan bagi situasisituasi kelas, 

dan menulis surat sederhana yang singkat; b) kualifikasi baik, yaitu mampu 

menulis “komposisi bebas” yang sederhana dengan penjelasan dan ketepatan 

dalam kosakata, idiom, dan sintaksis; dan c) kualifikasi unggul yaitu mampu 

menulis beraneka ragam pokok pembicaraan (subjek) dengan idiom yang wajar, 

ekspresi yang cerah serta mudah dipahami, dan perasaan yang tajam terhadap 

gaya bahasa yang beraneka ragam dalam bahasa target. (Muradi, 2015, hal. 85) 

 Adapun tujuan sederhana pembelajaran kitabah adalah sebagai berikut:  

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

(tata bahasa), aspek morfologi dan sintaksis (sharf dan nahwu).  

2. Siswa mampu mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan syair dalam bentuk 

tulisan dengan makna yang sempurna lagi indah.  
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3. Siswa terbiasa berfikir runtut, sistematis, jelas, benar, dan mampu diungkapkan 

dalam bentuk tulisan. 

Begitu banyak tujuan menulis yang telah dikemukakan para ahli diatas 

dengan demikian, kegiatan menulis pasti mempunyai tujuan. Secara umum, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan menulis adalah untuk menyampaikan gagasan, 

informasi, dan komunikasi. 

Tujuan menulis yang akan dicapai melalui produk dalam penelitian ini 

adalah (1) sarana belajar menulis dengan baik sesuai dengan tanda baca, (2) 

menambah kekayaan kosakata, (3) mampu mengungkapkan pemikiran dengan 

terbiasa berfikir secara runtut, jelas dan benar. 

 

2.2.3.3 Kategori Keterampilan Menulis 

 Keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa Arab secara garis besar 

dapat dibagi kedalam tiga kategori yang tak terpisahkan, yaitu imlak (al-imla’), 

kaligrafi (al-khath), dan mengarang (al-insya’). Namun dalam hal ini peneliti hanya 

berfokus dalam hal mengarang (al-insya’) 

2.2.3.3.1 Keterampilan mengarang (al-insya’). 

 Mengarang (al-insya’) adalah kategori menulis yang berorientasi pada 

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

dalam bahasa tulisan. Mengarang bukan visualisasi bentuk atau rupa huruf, kata, 

atau kaliamat saja. Pembelajaran mengarang, ada dua teknik yang bisa digunakan. 

Di antaranya sebagai berikut. (Nuha, 2016, hal. 136) 

a. Mengarang terpimpin 

Mengarang terpimpin adalah siswa mengarang dengan bimbingan dan 

arahan dari guru. Mengarang terpimpin disebut juga mengarang terbatas  ( اإلنشاء

( المقّيد disebut mengarang terpimpim karena siswa mengarang dengan bimbingan dan 

arahan dari guru. Dan disebut mengarang terbatas karena karangan siswa dibatasi 

oleh ukuran-ukuran yang memberi soal atau guru.   

b. Mengarang bebas 



24 
 

 
 

 Mengarang bebas adalah siswa membuat kalimat atau paragraf tanpa 

pengarahan, contoh, kalimat yang tidak lengkap, dan lain sebagainya. Siswa 

diberikan kebebasan dalam mengungkapkan pemikirannya. Untuk sampai pada 

tahap ini, ada beberapa latihan yang perlu dilakukan oleh siswa. Diantaranya adalah 

sebagai berikut: (1) meringkas, (2) menceritakan gambar yang dilihat, (3) 

menjelaskan aktivitas tertentu. Dengan kata lain keterampilan menulis adalah 

ungkapan seseorang mengenai pemikirannya, perasaannya, dan emosinyaa yang 

diungkapkan dengan kata-kata yang tersusun dalam kalimat, serta menyusun 

makna-makna (ide-ide) dan mengungkapkannya dengan redaksi yang kontekstual 

dan konotatif yang mengandung ide, pesan, dan perasaan yang diungkapkan 

seseorang.  

Selain itu, menurut Suparno ada tiga fase/tahapan menulis sebagai berikut ; 

(1) Tahap prapenulisan, yang meliputi : (a) menentukan topik, (b) menentukan 

maksud dan tujuan penulisan, (c) memperhatikan sasaran penulisan, (d)  

mengumpulkan informasi pendukung, (e) mengorganisasikan ide dan informasi, (f) 

membuat kerangka karangan. (2) Tahap penulisan, mengembangkan kerangka 

karangan yang telah dibuat menjadi suatu karangan yang utuh dalam bentuk buram 

(draft) pertama karangan. (3) Tahap pascapenulisan, penghalusan, dan 

penyempurnaan draft, yang terdiri atas penyuntingan dan perbaikan (revisi) 

sehingga terbentuk suatu kanrangan yang utuh dan sesuai dengan kaidah karang 

mengarang. (Suparno, 2007, hal. 15) 

Dengan demikian sasaran peneliti hanya akan terfokus dalam jenis 

keterampilan mengarang (al-insya’), baik dalam mengarang terpimpin maupun 

mengarang bebas, dikarenakan berorientasi pada pengekspresian pokok pikiran 

berupa ide, pesan, perasaan, dan lain sebagainya ke dalam bahasa tulisan.  

 

2.2.3.4 Penilaian Pembelajaran Keterampilan Menulis 

 Secara umum, tes menulis bahasa Arab dapat dikelompokkan menjadi tes 

menulis terbimbing (insya’ muwajjahah) dan tes menulis bebas (insya’ hur) atau 

menurut istilah tes menulis secara terbatas dan tes menulis secara bebas. Menurut 

Djiwandono  dalam tes menulis pertama, penulisan karangan oleh peserta tes 
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dilakukan dengan batasan-batasan tertentu. Batasan yang dimaksud berupa masalah 

atau judul yang sudah ditentukan, disamping waktu dan panjang tulisan, bahkan 

mungkin gaya bahasa yang digunakan sebaliknya, pada tes menulis bebas, peserta 

dapat menentukan sendiri apa yang ingin ditulisnya, dan bagaimana menyusun 

tulisannya, dengan rambu-rambu yang ditetapkan secara minimal. (M.Ainin, 2017, 

hal. 107) 

 Penyelenggaraan tes menulis secara terbimbing ini, peserta tes diberi 

stimulus tertentu agar mereka dapat mengekspresikan pesan yang dikehendaki oleh 

stimulus tersebut, baik dalam bentuk karya tulis sederhana maupun relatif 

kompleks. Beberapa stimulus yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan tes 

menulis berbahasa Arab secara terbimbing misalnya: (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 dalam suatu karangan yang relatif kompleks, dan (i) 

mengembangkan pokok-pokok pikiran yang telah tersedia ke dalam suatu 

karangan. Djiwandono (M.Ainin, 2017, hal. 108) 

 Sementara itu, tes menulis secara bebas dapat dilaksanakan dengan berbagai 

cara. Di antaranya adalah (a) siswa diminta mendeskripsikan gambar berseri ke 

dalam suatu karangan yang lebih kompleks (misalnya ke dalam tiga paragraf lebih), 

(b) siswa diminta menulis suatu karangan (deskripsi) dengan topik yang telah 

ditentukan, (c) siswa diminta mendeskripsikan salah satu topik dari beberapa topik 

yang tersedia, (d) siswa diminta mendeskrpsikan hasil wawancara dengan orang 

lain mengenai isu-isu aktual, (e) siswa diminta untuk menyusun makalah ilmiah 

(wacana argumntatif) mengenai isu-isu tertentu (bentuk tes ini menulis terakhir ini 

untuk siswa yang kemampuan bahasa Arabnya sudah berada pada tingkat lanjut 

atau (marhalah mutaqaddimah) Djiwandono (M.Ainin, 2017, hal. 108) 
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2.2.3.5 Pembelajaran Keterampilan Menulis Kelas VIII MTs 

 Pembelajaran bahasa Arab kelas VIII MTs yang digunakan menggunakan 

kurikulum 2013. Kompetensi Inti dan Konpetensi Dasar pada pembelajaran bahasa 

Arab semester genap meliputi materi  المهنة، المهنة الطّبّ ّية، الرّياضّيون   

 Berikut adalah Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dari pembelajaran 

bahasa Arab MTs kelas VIII : 

Tabel 2.2 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Keterampilan 

Menulis 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

1. Menghargai dan 

menghayati ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1.Menyadari pentingnya kejujuran dan 

percaya diri sebagai anugerah Allah 

dalam berkomunikasi dengan 

lingkungan sosial sekitar rumah dan 

madrasah 

1.2.Meyakini adanya motivasi internal 

(intrinsik) sebagai anugerah Allah untuk 

pengembangan kemampuan berbahasa 

Arab 

1.3.Mengamalkan sikap amanah sebagai 

anugerah Allah untuk mempraktikan 

bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi 

internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman 

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 memprakikan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasi 

internasional dan pengantar dalam 

mengkaji khazanah keislaman 

3. Memahami dan 

menerapkan pengetahuan 

(faktual, konseptual, dan 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan: المهنة، المهنة الطّبّ ّية، الرّياضّيون   
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Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan 

teknologi, seni budaya 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata 

3.2 Memahami lafal bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan:  ،المهنة، المهنة الطّبّ ّية
   الرّياضّيون

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari 

kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan:  ،المهنة، المهنة الطّبّ ّية
   الرّياضّيون

4. Mengolah, menyaji dan 

menalar dalam ranah 

konkret (menggunakan, 

mngurai, merangkai, 

memodifikasi dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari 

disekolah  

4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 

sederhana tentang topik:  المهنة، المهنة
 dengan memerhatikan  الطّبّ ّية، الرّياضّيون

struktur teks dan unsur kebahasaan yang 

benar dan sesuai konteks 

4.2 Menunjukkan contoh ungkapan 

sederhana untuk menyatakan, 

menanyakan dan merespon tentang: 

 dan sumber lain  المهنة، المهنة الطّبّ ّية، الرّياضّيون

yang semua dalam sudut pandang/teori 

4.3 Mempresentasikan berbagai informasi 

lisan sederhana tentang:  المهنة، المهنة
 dalam berbagai struktur  الطّبّ ّية، الرّياضّيون

bahasa sederhana secara tepat 

4.4 Menyusun teks sederhana tentang topik: 

 dengan  المهنة، المهنة الطّبّ ّية، الرّياضّيون

memerhatikan struktur teks dan unsur 

kebahasaan yang benar sesuai konteks 

Tarkib:  ل (  + فعل مضارع، الفعل الماضي، المصدر  –لن  –) أن 
 

 Berdasarkan KI dan KD yang telah dijelaskan diatas, peneliti akan membuat 

media pembelajaran Quiet Book Arabic dengan pedoman KI dan KD tersebut, 

sehingga didapatkan media pembelajaran Quiet Book Arabic yang sesuai dengan 

pembelajaran MTs kelas VIII. Kompetensi dasar yang digunakan peneliti ada pada 

kompetensi dasar 3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 4.1 ,المهنة، المهنة الطّبّ ّية، الرّياضّيون 
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Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik:  المهنة، المهنة الطّبّ ّية، الرّياضّيون 
dengan memerhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks, 4.4 Menyusun teks sederhana tentang topik: المهنة، المهنة الطّبّ ّية، الرّياضّيون  

dengan memerhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 

konteks 

 

2.2.4 Media Pembelajaran 

 Menurut Bovee  secara etimologis, kata media berasal dari bahasa latin, 

merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara harfiah berarti 

‘tengah’,’perantara’atau ‘pengantar’. Istilah perantara atau pengantar ini, 

digunakan karena fungsi media sebagai perantara atau pengantar suatu pesan dari 

si pengirim (sender) kepada si penerima (receiver) pesan.  (Asyhar, 2012, hal. 4) 

Istilah “media” bahkan sering dikaitkan atau dipergantikan dengan kata 

“teknologi” yang berasal dari kata latin tekne (bahasa inggris art) dan logos (bahasa 

indonesia “ilmu”). Kegiatan belajar mengajar, sering pula pemakaian kata media 

pembelajaran atau (الوسائل التعليمية) digantikan dengan istilahistilah seperti alat 

pandang dengar, bahan pengajaran (instructional material), komunikasi pandang-

dengar (audio-visual communication), pendidikan alat peraga pandang (visual 

education), teknologi pendidikan (educational technology), alat peraga (  وسائل

يضاحاإل ) dan media penjelas ( يحيةضالوسائل التو  )  

Media dalam bahasa Arab adalah perantara (وسائل) atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan. Media merupakan komponen yang sangat 

penting dalam suatu proses komunikasi.  Menurut Barlo, proses komunikasi 

melibatkan paling kurang tiga komponen utama, yakni pengirim atau sumber pesan 

(source), perantara (media), dan penerima (receiver). (Asyhar, 2012, hal. 4). 

Menurut Gerlach dan Ely  Mengatakan bahwa, media apabila dipahami secara garis 

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

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, sikap. Secara lebih khusus, 
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pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-

alat grafis, foto grafis, atau elektronis untuk menangkap proses dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, 2013, hal. 3) 

Demikian pula dengan Leslie J. Briggs  ia mengatakan bahwa media 

merupakan sarana fisik untuk menyampaikan materi atau isi pengajaran, seperti 

halnya, buku, film, video, slide, dan lain-lain. Selain itu, Asosiasi Teknologi dan 

Komunikasi pendidikan di Amerika juga memberi batasan berkenaaan dengan 

media, yaitu segala bentuk dan salurannya yang digunakan oleh seseorang untuk 

menyalurkan pesan atau informasi (Nuha, 2016, hal. 251).  Dagne  juga mengatakan 

bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat 

merangsang sebuah kegiatan belajar (Nuha, 2016, hal. 251).  

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa media memiliki 

peran yang sangat penting, yaitu suatu sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai 

perantara atau saluran dalam suatu proses komunikasi antar komunikator dan 

komunikan.   

Kata pembelajaran merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris, yaitu 

“instruction”. Instruction diartikan sebagai proses interaktif antara guru dan siswa 

yang berlangsung secara dinamis. Ini berbeda dengan istilah teaching yang berarti 

mengajar. Teaching memiliki konotasi proses belajar dan mengajar yang 

berlangsung satu arah dari guru ke siswa. Namun dalam hal ini, hanya guru yang 

berperan aktif.  

Penggunaan istilah pembelajaran, sebagai pengganti istilah lama, Proses 

Belajar Mengajar (PBM) tidak hanya sekedar merubah istilah melainkan merubah 

peran guru dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar, melaikan 

membelajarkan peserta didik agar mau belajar. Degne (Asyhar, 2012, hal. 7) 

menyatakan bahwa pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya membelajarkan 

pembelajar (anak, siswa, peserta didik). Sedangkan menurut Setyosari dan Sulton  

pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh pembelajar (guru, instruktur) 

dengan tujuan untuk membantu siswa agar bisa belajar dengan mudah. (Asyhar, 

2012, hal. 7) 
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Dari beberapa pendapat  di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat membawa pengetahuan dan informasi dalam 

interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Pendapat 

Schramm  tentang media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan 

(informasi) yang dapat dimanfaatkan untuk keterampilan pembelajaran. (Asyhar, 

2012, hal. 7) Sanaky  mendefinisikan media pembelajaran dengan lebih singkat 

yaitu sebuah alat yang berfungsi dan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan 

pembelajaran. (Suryani, 2018, hal. 4) 

Media pembelajaran mempunya urgensi pada pembentukan konsep ilmiah 

yang baik, pertumbuhan kemempuan anak untuk memperhatikan materi belajar, 

dan melatih mereka terhadap pola pikir ilmiah untuk mengatasi berbagai problema. 

(al-Tubayji, 1987, hal. 46) 

Yusuf mengungkapkan pengertian media pembelajaran adalah:  

"كل ما يستخدمه المعلم من أجهزة وأدوات ومواد وغيرها، داخل حجرة الدراسية أو خارجها، لنقل خبرات 
 تعليمية محدة إلى المعلم بسهولة ويسر ووضوح، مع االقتصاد في الوقت والجهد المبذول"

“Setiap peralatan dan material lain yang digunakan oleh guru, di dalam atau di luar 

sekolah untuk mentransfer pengalaman belajar dengan mudah dan jelas, ekonomis, 

hemat waktu dan usaha”. (Yusuf, 2008, hal. 36) 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yaitu 

segala bentuk dan sarana penyampaian pengetahuan dan informasi yang dibuat atau 

dipergunakan sesuai dengan teori pembelajaran dan digunakan untuk tujuan 

pembelajaran dalam menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan kemauan siswa yang dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja 

bertujuan dan terkendali. 

 

2.2.4.1 Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

 Sudjana dan Rivai  mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam 

proses belajar siswa, yaitu: (1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. (2) Bahan pembelajaran akan lebih 

jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. (3) Metode mengajar akan lebih 
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bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau 

guru mengajar pada setiap jam pelajaran. (4) Siswa dapat lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas 

lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan laian-

lain. (Arsyad, 2016, hal. 28) 

 Secara khusus media berfungsi untuk membantu seorang guru atau sumber 

penyalur pesan guna mencapai target-target tertentu dalam sebuah pembelajaran. 

Sebagaimana dikutip oleh Umi Machmudah (Nuha, 2016, hal. 260), Arif 

menyatakan bahwa fungsi dan kegunaan media pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu terkesan verbalistik (dalam 

bentuk kata tertulis ataupun lisan) 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra, seperti: 

a. Objek yang besar bisa digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, dan 

model. 

b. Objek yang kecil bisa dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film, 

atau bingkai. 

c. Gerak yang terlalu lambat atau cepat dapat dibantu dengan time lapse atau 

high speed photography. 

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat 

rekaman, film, video, dan lain sebagainya. 

e. Objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan 

lain-lain. 

3. Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif peserta didik. Media pembelajaran berfungsi untuk: 

a. Menimbulkan gairah atau semangat belajar.  

b. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan 

lingkungan dan kenyataan. 

c. Memungkinkan peserta didik belajar sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya. 
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d. Memudahkan menggali informasi yang dibutuhkan. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bawa fungsi media adalah sebagai alat 

bantu mengajar, penyalur pesan atau informasi belajar siswa yang aktif, kreatif, 

efektif, afisien, dan menyenangkan, utamanaya untuk pembelajaran bahasa asing. 

 

2.2.4.2 Jenis Media Pembelajaran 

Dilihat dari segi jenisnya, media pembelajaran ada tiga macam. Di 

antaranya adalah sebagai berikut :  

a) Media Audio atau Auditif  

Media audio adalah media yang bentuk sarana penyampai, pembawa, dan 

pengantar pesannya ditangkap melalui indra pendengar (Nuha, 2016, hal. 268). 

Kehidupan sehari-hari, kita sudah terbiasa menangkap pesan menggunakan indra 

pendengaran. Misalnya, mendengarkan televisi, radio, Mp3, dan lain-lain. Dengan 

media audio, biasanya pendengar lebih cenderung untuk berpartisipasi, bergembira, 

meresapi makna suaranya, bersedih, dan lain sebagainya. Diantara media audio ini 

adalah televisi, radio, Mp3, tape recorder, piringan hitam, dan lain-lain. Sementara 

itu, media audio memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) 

Sebagai sarana pengantar pesan-pesan auditif. 2) Sebagai wahana berkomunikasi 

secara dialog, drama, wawancara, uraian dalam pendidikan, dan lain sebagainya. 3) 

Sebagai pesn auditif atau sumber belajar. 

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, setiap media pastilah 

mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainya. 

Artinya, setiap media pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya 

masingmasing. Demikian pula dengan media audio, yang mempunyai kelebihan 

dan kelemahan.  

Di antara kelebihan media audio adalah sebagai berikut: 1). Berdaya 

partisipatif. Artinya, media audio lebih menekankan pada aspek suara yang 

disampaikan kepada pendengar. Sehingga, kebanyakan dari pendengar merasa 

tertarik, menyentuh perasaan, dan ingin terlibat di dalamnya. Keterlibatan tersebut 

tampak dari reaksi spontan. Bahkan, reaksi tersebut sampai pada gerakan fisik 

dengan berjoget, loncat-loncat, dan lain sebagainya. 2). Membantu 
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mengembangkan sifat-sifat perasaan (ilusi dan fantasi). 3). Membangkitkan 

kesadaran pribadi dan kesadaran kritis. Jika kita mendengarkan sebuah radio maka 

kita secara tidak sadar akan terlibat dan terhanyut di dalamnya. Misalnya, ikut 

memecahkan masalah atau problem. 4). Lebih berdaya sugestif daripada 

menerangkan sesuatu. Jika kita mendengarkan radio maka kita akan lebih imajinasi 

untuk memahami dan terlarut dalam sesuatu yang kita dengar.  

Selain keunggulan, media audio juga mempunyai beberapa kekurangan. 

Diantaranya adalah sebagai berikut 1) Hanya dapat didengar atau bergantung pada 

bunyi. 2) Hanya terdiri atas satu jalur komunikasi. 3) Tidak dapat memberi umpan 

balik seketika. 4) Sulit dikontrol, terutama yang disiarkan. 5) Saat pesan gagal 

ditangkap maka seterusnyapun kan gagal, terutama menyangkut media audio yang 

disiarkan.  

Dari semua kelemahan dan kekurangan tersebut dapatlah kiranya menjadi 

bahan pertimbangan bagi guru untuk menggunakan media ini oleh karena itu 

terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan guru diantaranya sebagai berikut: 1) 

Menyajikan sebuah media yang membantu terciptanya komunikasi pribadi 2) Peran 

dari media adalah membantu atau menunjang, bukan mengganti guru 3) Hindari 

penggunaan media hanya karena kesenangan guru semata. 4) Jangan memakai 

media audio yang sekadar alat pemikat. 5) Penggunaan media audio yang 

menyentuh pendengaran dan pikiran lebih memperbesar daya penetrasi 

penyampaian pesan intruksional. 

b) Media Visual  

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Artinya, media ini terfokus hanya pada pancaindra penglihatan. Jenis media visual 

ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip (film berangkai), slide 

(film bingkai), foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula jenis media visual 

yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak, seperti halnya film bisu dan 

film kartun.  

c) Media Audiovisual  

Media Audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar. 

Artinya, media ini didapatkan dari hasil penggabungan antara audio dan visual. 
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Oleh karena itu, media tersebut tidak hanya mengandalkan indra pendengar, tetapi 

juga mengandalkan indra penglihatan. Seperti, media ini adalah paling bagus serta 

mempunyai kemampuan dan kualitas yang lebih baik, yang tentunya didasari teknik 

penggunaan dan penyampainnya.  

Media Audiovisual dibagi ke dalam dua bagian, di antaranya: a). 

Audiovisual Diam.  Media audiovisual diam adalah media yang menampilkan suara 

dan gambar diam seperti film, bingkai suara (sound slide), film rangkai suara, dan 

cetak suara. b). Audiovisual Gerak. Media audiovisual gerak adalah media yang 

dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan 

video cassette. 

Dari beberapa paparan diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

bisa berupa media audio, visual, audiovisual. Namun dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, media yang akan dihasilkan yaitu berupa media visual, 

dimana media ini hanya mengandalkan indra penglihatan. Artinya, media ini 

terfokus hanya pada pancaindra penglihatan. Jenis media visual ini berupa buku 

pengayaan berbahan kain flanel yang dipadukan dengan kertas, dimana 

diddalamnya terdapat gambar maupun tulisan yang akan dikemas dengan menarik 

dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  

 

2.2.5 Quiet Book Arabic 

 Media quiet book sering juga disebut busy book / activities book, yaitu 

media 3 dimensi jenis model/ tiruan berupa buku kain bermaterian flanel yang 

terdiri dari halaman-halaman yang berisi bermacam kegiatan anak-anak seperti 

menghitung, mengenal warna, mengikat tali, mengenal satwa, dll yang besifat 

edukatif. Quiet Book termasuk ke dalam buku interaktif yang dibuat dengan warna-

warna kontras menarik. Menurut Hanindita quiet book / busy book adalah sebuah 

buku yang bermanfaat sebagai sarana stimulasi tumbuh kembang anak dan juga 

mempererat bonding antara orangtua/pendidik kepada anak/peserta didik. 

(Wulansari, 2016) 

 Media Quiet Book dapat merangsang keingintahuan siswa, meningkatkan 

psikomotorik siswa, serta minat belajar siswa, karena Quiet Book dirancang 
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semenarik mungkin, dan di dalam Quiet Book siswa dapat berinteraksi langsung 

yaitu dengan bermain sambil belajar sesuai dengan materi yang disajikan didalam 

Quiet Book seperti mencocokkan gambar dengan tulisan dan lain sebagainya. 

(Untari, 2018) 

 Media Quiet Book dalam penelitian ini berupa buku kain bermaterian flanel 

yang dipadukan dengan kertas CTS dan terdiri dari halaman-halaman yang berisi 

bermacam kegiatan siswa berupa soal-soal evaluasi dari berbagai tema dalam 

pembelajaran bahasa Arab, maka media ini dinamakan Quiet Book Arabic karena 

didalamnya menggunakan bahasa Arab yang dikhususkan untuk membantu siswa 

dalam memahami pembelajaran bahasa Arab di sekolah. 

 

2.2.5.1 Quiet Book Arabic Sebagai Media Pembelajaran 

Pada bagian Quiet Book Arabic sebagai media pembelajaran, peneliti akan 

membahas tentang (1) Pengertian Quiet Book Arabic (2) kelebihan dan kekurangan 

Quiet Book Arabic sebagai media pembelajaran sebagai media pembelajaran untuk 

keterampilan menulis bahasa Arab kelas VIII MTs. 

Pengertian Media Pembelajaran Quiet book adalah salah satu media 

pembelajaran yang berkembang saat ini adalah Quiet book yaitu buku kain yang 

terdiri dari halaman-halaman yang berisi berbagai macam kegiatan yang dikemas 

dalam bentuk buku. Quiet book adalah buku yang terbuat dari kain berisi aktivitas 

permainan sederhana yang didesain kreatif sebagai alat peraga. Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Quiet book merupakan alat permainan dalam bentuk buku 

berbahan kain flanel yang dirancang untuk mengembangkan kognitif anak. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran Quiet book adalah buku kain berbahan flanel yang berisi berbagai 

macam aktivitas sederhana yang dijadikan sebagai alat peraga. Aktivitas pada 

media pembelajaran Quiet book dalam penelitian ini disesuaikan dengan materi 

yang akan dikembangkan.  

Dalam penelitian ini peneliti memodifikasi Quiet Book dengan kertas, yang 

nantinya akan berbentuk buku pengayaan berbahan kain flanel dengan perpaduan 

kertas. 
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2.2.5.2 Kelebihan dan Kekurangan Media Pembelajaran Quiet Book Arabic 

1) Kelebihan media Quiet book 

Media Quiet book termasuk dalam media visual. Kelebihan media 

pembelajaran Quiet book adalah: (1) dapat digunakan berkali-kali, (2) dapat 

dipersiapkan terlebih dahulu, (3) memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan 

siswa, (4) dan menghemat waktu dan tenaga, (5) penggunaan media Quiet book 

dapat divariasi dengan media yang lainnya, (6) mempermudah dan mempercepat 

pemahaman siswa melalui proses visualisasi, (7) media ini juga dapat dilengkapi 

dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa, (8) tidak mudah 

rusak. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan media 

pembelajaran Quiet book dalam penelitian ini adalah dapat digunakan berkali-kali, 

tidak mudah rusak, mempercepat pemahaman siswa melalui proses visualisasi, dan 

dibuat menarik bagi siswa dengan warna-warna yang terdapat dalam media. 

2) Kekurangan media Quiet book 

Kekurangan media Quiet book adalah: (1) tidak dapat menjangkau 

kelompok besar, (2) hanya menekankan persepsi indra penglihatan saja serta tidak 

menampilkan unsur audio dan gerak, (3) penyajian pesan hanya berupa unsur visual 

saja, (4) Agar menghasilkan media yang baik dibutuhkan keterampilan khusus 

dalam pembuatannya.  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekurangan media 

pembelajaran Quiet book dalam penelitian ini adalah hanya menekankan persepsi 

indra penglihatan dan indra peraba saja serta tidak menampilkan unsur audio dan 

gerak. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1. Simpulan 

Berikut ini adalah simpulan dari penjabaran penelitian dan pengembangan 

(R&D) berjudul Pengembangan Media QBA (Quiet Book Arabic) Untuk 

Pembelajaran Keterampilan Menulis Bahasa Arab Bagi Kelas VIII Mts Negeri, 

simpulan tersebut meliputi: 

1. Hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media menunjukkan hasil 

guru dan siswa menghendaki bentuk media dan ukuran media, desain dan 

warna sampul, isi media, KI dan KD, kosakata, tata bahasa, serta evaluasi 

berupa 15 soal latihan pada setiap tema. 

2. Purwarupa media berupa buku pengayaan dengan tiga tema yang berukuran 

A5 (14,6 cm x 21 cm) dengan sampul menggunakan kain flanel berwarna 

kombinasi cerah, dan isi media menggunakan kertas CTS warna tersier (hasil 

campuran). 

3. Analisis penilaian ahli dan praktisi terhadap desain produk media QBA (Quiet 

Book Arabic) untuk keterampilan menulis bahasa Arab bagi siswa kelas VIII 

MTs dapat ditarik kesimpulan bahwa media ini sangat layak dan sesuai serta 

baik dalam aspek fisik media, kelayakan isi, kelayakan penyajian,  kontekstual 

media. Saran dan masukan dari para ahli dan praktisi meliputi: (1) akan lebih 

baik bila buku diprint bolak-balik, (2) pada halaman belakang (biodata penulis) 

sebaiknya dicetak bolak-balik dengan halaman daftar pustaka agar tidak 

terlihat kosong, (3) tambahkan identitas judul pada bagian sampul dalam, (4) 

isi petunjuk penggunaan buku dimasukkan pada pendahuluan, (5) gunakan 

bahasa Indonesia pada judul bab selain pelajaran satu sampai tiga, (6) perbaiki 

beberapa penulisan kalimat dan syakl (charokat) dalam bahasa Arab, (7) tidak 

usah ada pengulangan penulisan judul atau subjudul, (8) perbaiki petunjuk 

mengerjakan pada sub latihan, (9) ganti pengulangan materi setelah latihan 

dengan ungkapan yang memotivasi siswa untuk belajar, (10) kemampuan 
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mendorong siswa untuk menulis ditambah, (11) perbaiki kosa kata, (12) 

perbaiki gambar pada teks bacaan supaya tidak mengganggu tulisan. 

4. Analisis SWOT menunjukkan bahwa produk dinilai lebih banyak memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan produk lama, diantaranya yaitu: (a) Buku lebih 

menarik dan inovatif baik dari segi tampilan dan evaluasi yang disajikan, (b) 

Melalui media buku ini, dapat membuat siswa lebih aktif, (c) Siswa belajar 

dengan mandiri, (d) Kualitas warna pada masing-masing gambar jelas dan 

jernih, (e) Pada setiap tema disajikan dengan berbeda warna, (f) Material kertas 

yang digunakan lebih halus dari kertas buku pada umumnya 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Adanya pengembangan media yang serupa sehingga menambah pilihan media 

yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan 

menyenangkan. Media QBA (Quiet Book Arabic) untuk keterampilan menulis 

bahasa Arab bagi siswa kelas VIII MTs juga dapat digunakan pada 

keterampilan membaca dengan mengubah evaluasi sesuai dengan 

keterampilan yang diajarkan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejauh ini baru sampai tahap 

pembuatan produk dan revisi produk. Sehingga memungkinkan kepada pihak 

lain seperti mahasiswa/peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian ini 

sampai tahap selanjutnya, serta melakukan penelitian dengan kajian yang 

berbeda bisa menggunakan produk ini sebagai bahan penelitian. Penelitian 

yang bisa dilakukan misalnya meneliti keefektifan penggunaan media ini, atau 

menggunakan penelitian ini sebagai tinjauan pustaka untuk mengembangkan 

kajian lain yang berbeda. 

3. Para guru bahasa Arab berkenan memanfaatkan media ini sebagai media 

penunjang dan membantu proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar 

kelas dan sebagai rujukan untuk menvciptakan suasana belajar yang lebih 

kreatif dan menyenangkan. 
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