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Keterampilan menyimak dan berbicara merupakan keterampilan berbahasa 

yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemampuan menyimak 

dan berbicara siswa kelas XI MAN 2 Kota Semarang tergolong masih rendah. 

Antusiasme dan keaktifan siswa masih kurang disebabkan oleh beberapa faktor 

yang salah satunya adalah kurangnya variasi metode pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru yaitu metode ceramah. Oleh karena itu, perlu adanya penerapan metode 

yang inovatif dalam pembelajaran sehingga siswa aktif, termotivasi dan 

menyenangkan dalam belajar. Salah satunya adalah dengan menerapkan metode 

Brainstorming dalam pembelajaran. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah bagaimana efektivitas metode Brainstorming untuk peningkatan 

keterampilan menyimak dan berbicara siswa kelas XI MAN 2 Kota Semarang. Jenis 

dan desain penelitian ini adalah kuantitatif dan kuasi eksperimen dengan pola 

nonequivalent control group design. Teknik pengumpulan data menggunakan tes 

dan nontes. Instrumen tes yang digunakan adalah instrumen tes lisan. Instrumen 

nontes adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah uji 

hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kelas eksperimen 



 
 

ix 
 

lebih besar dibanding dengan kelas kontrol. Hal ini terbukti dengan hasil tes yaitu 

pada kelas eksperimen rata-rata nilai pre-test dan post-test keterampilan menyimak 

adalah 67,33 dan 75,53. Sedangkan nilai rata-rata pret-test dan post-test 

keterampilan berbicara kelas eksperimen adalah 68,00 dan 77,90. Adapun untuk 

kelas kontrol, nilai rata-rata pre-test dan post-test keterampilan menyimak adalah 

65,83 dan 70,00. Sedangkan nilai rata-rata pre-test dan post-test keterampilan 

berbicara kelas kontrol adalah 69,07 dan 69,20. Dari perhitungan menggunakan t-

test diperoleh thitung = 2,83 dan 2,28, sedangkan ttabel  untuk N=30 dan derajat 

kebebasan dk=30-1=29 adalah 2,045 dengan taraf signifikansi 5%. Maka hipotesis 

yang diterima adalah Ha. Dengan demikian penerapan Metode Brainstorming 

efektif untuk keterampilan menyimak dan berbicara bahasa Arab siswa kelas XI 

MAN 2 Kota Semarang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pembelajaran adalah suatu sistem atau proses membelajarkan peserta didik 

yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis 

agar peserta didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan 

efisien (Widiasworo 2017: 15). Jika pembelajaran dipandang sebagai suatu proses, 

maka pembelajaran merupakan upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat 

peserta didik belajar. Salah satu pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan 

sekolah adalah pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab pada zaman 

sekarang sudah banyak mengalami perkembangan. Hal ini terbukti dengan 

pembelajaran bahasa Arab di Indonesia sudah dimulai dari pendidikan anak usia 

dini atau mulai TK sampai perguruan tinggi (Nuha 2016: 47). 

Tujuan utama pembelajaran bahasa asing adalah pengembangan kemampuan 

belajar dalam menggunakan bahasa itu baik lisan maupun tulis. Kemampuan 

menggunakan bahasa dalam dunia pengajaran disebut keterampilan berbahasa 

(maharat al-lughah). Keterampilan tersebut ada empat, yaitu keterampilan 

menyimak (maharah al-istima’/ listening skill), berbicara (maharah al-

kalam/speaking skill), membaca (maharah al-qiraah/ reading skill), menulis 

(maharah al-kitabah/writing skill). Keterampilan menyimak dan membaca 

dikategorikan kedalam keterampilan reseptif (al maharat al istiqbaliyyah/receptive 

skills), sedangkan keterampilan berbicara
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dan menulis dikategorikan kedalam keterampilan produktif (al maharat al 

intajiyyah/ produktive skills) ( Hermawan 2014: 129) 

Kemampuan menyimak merupakan salah satu kemampuan bahasa yang 

sangat penting. Setiap individu dituntut memiliki kemampuan menyimak secara 

benar. Pernyataan ini beralasan, karena kemampuan menyimak merupakan salah 

satu bentuk kegiatan dalam berkomunikasi. Tanpa ada kemampuan menyimak 

secara memadai, dapat dibayangkan betapa sulit seseorang melakukan komunikasi 

dengan orang lain. Secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa seseorang tidak 

akan dapat berbicara dengan orang lain atau merespon tuturan orang lain, tanpa 

memahami isi tuturan tersebut (Asrori dkk 2014 : 99). 

Keterampilan berbicara dalam bahasa Arab disebut dengan maharah al-

kalam/ speaking skill adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan atau 

perasaan kepada mitra bicara (Hermawan 2013:135) 

Berbagai permasalahan muncul seiring dengan berlangsungnya proses 

pembelajaran menyimak dan berbicara bahasa Arab di sekolah. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Ayu Novita Putri Safitri (2018:4) menjelaskan 

bahwa banyak siswa yang beranggapan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa 

yang sulit untuk dipelajari, bahkan bahasa Arab dianggap sebagai mata pelajaran 

yang tidak penting karena tidak termasuk mata pelajaran Ujian Akhir Nasional. 

Keterampilan menyimak siswa MAN Kendal sudah baik, hanya saja masih banyak 

siswa yang belum lulus KKM, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

kurang tepatnya pemilihan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Guru 
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kurang memahami kesesuaian antara metode yang digunakan dengan tujuan 

keterampilan yang hendak dicapai. 

Nurhida Marifatul (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pembelajaran bahasa Arab di MA Al Asror Semarang  problematika yang dialami 

oleh siswa yaitu pada keterampilan menyimak dan berbicara adalah terletak pada 

minimnya kosakata yang dikuasai oleh siswa sehingga siswa merasa asing. 

Pembelajaran bahasa Arab membutuhkan perhatian khusus karena masih 

kurangnya antusias siswa dalam pemebelajaran. Metode gramatika tarjamah dan 

drill method belum mampu menarik perhatian siswa karena siswa belum bisa 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik dalam mengikuti pelajaran bahasa 

Arab. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran bahasa Arab 

kelas XI di MAN 2 Kota Semarang bapak Nasron S.Ag. sebelum melakukan 

penelitian, menjelaskan bahwa banyak kendala yang dihadapi siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab terutama pada keterampilan menyimak dan berbicara. 

Alasan yang mendasari kurangnya kemampuan menyimak siswa kelas XI di MAN 

2 Kota Semarang ini adalah siswa kurang mendapatkan pengalaman belajar untuk 

keterampilan menyimak, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 

mengungkapkan ide maupun gagasan yang dimilikinya baik secara lisan maupun 

tulisan. Hal tersebut dikarenakan rendahnya pembendaharaan kata yang dimiliki 

oleh siswa, selain itu juga kurangnya antusiasme siswa selama kegiatan menyimak.  

Yang mendasari kurangnya kemampuan berbicara siswa kelas XI MAN 2 

Kota Semarang yaitu ketika dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab 
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berlangsung, masih banyak siswa yang malu dan takut untuk berbicara di depan 

kelas. Hal tersebut karena siswa takut salah dalam berbicara dan takut ditertawakan 

oleh teman-temannya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan siswa cenderung 

lebih pasif dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, dan siswa belum 

terbiasa berbicara bahasa Arab. 

Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran bahasa Arab adalah 

metode ceramah, metode ceramah sangatlah kurang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran (teacher centre) sehingga 

menimbulkan kejenuhan. Maka dari itu dibutuhkan metode yang lebih kreatif, 

dimana metode tersebut lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran (student 

centre) sehingga siswa bisa lebih aktif dalam pembelajaran. 

Sebagai seorang profesional, guru harus mempunyai pengetahuan dan 

persediaan metode pembelajaran. Tidak semua merode yang diketahuinya harus 

dan bisa diterapkan dalam kenyataan sehari-hari di ruang kelas. Meski demikian, 

guru yang baik tidak akan terpaku pada satu metode saja. Guru yang ingin maju dan 

berkembang perlu mempunyai persediaan strategi dan teknik-teknik pembelajaran 

yang pasti akan selalu bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

sehari-hari (Lie 2004: 54-55). 

Sehubungan dengan permasalahan yang ada, peneliti ingin menawarkan 

sebuah metode pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif sebagai upaya untuk 

meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab dan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab khususnya untuk 

keterampilan menyimak dan berbicara. Dari berbagai hal tersebut, peneliti tertarik 
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untuk melakukan penelitian eksperimen yang berhubungan dengan metode 

pembelajaran. Peneliti memilih metode pembelajaran Brainstorming untuk 

keterampilan menyimak dan berbicara dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Menurut Mufidah  dalam Budiyanto (2016: 28-29)  pengertian dari Metode 

Brainstorming yaitu merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilaksanakan 

agar tujuan pembelajaran tercapai dengan cepat melalui proses belajar mandiri dan 

siswa mampu menyajikannya di depan kelas. Dan merupakan suatu bentuk diskusi 

dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, 

pengalaman dari semua peserta. Berbeda dengan diskusi, dimana gagasan dari 

seseorang dapat ditanggapi oleh peserta lain, pada penggunaan metode 

brainstorming pendapat orang lain tidak perlu ditanggapi. 

Dengan kata lain metode Brainstorming adalah suatu teknik atau cara 

mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Metode ini digunakan 

dengan melontarkan suatu masalah oleh guru kemudian siswa menjawab atau 

menyatakan pendapat atau komentar sehingga mungkin masalah tersebut 

berkembang menjadi masalah baru. Di sini tiap peserta didik diberikan kesempatan 

untuk menyampaikan pernyataan tentang pendapat atau gagasannya. Peserta didik 

yang tidak sedang menyatakan buah pikirannya tidak boleh mengkritik atau 

mendebat terhadap gagasan atau pendapat yang sedang disampaikan. 

Brainstorming merupakan cara cerdas untuk menggeneralisasikan ide-ide baru 

ataupun ide-ide yang kreatif. Dalam metode seseorang dapat mengkombinasikan 

ide-ide sendiri dengan ide orang lain untuk merangsang munculnya ide. Oleh 

karena itu peneliti ingin mengetahui efektifitas aktivitas dan hasil belajar siswa pada 
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pembelajaran bahasa Arab dengan melakukan penerapan metode Brainstorming 

untuk keterampilan menyimak dan berbicara bahasa Arab siswa kelas XI MAN 2 

Kota Semarang tahun ajaran 2019/2020. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana penerapan metode Brainstorming untuk keterampilan 

menyimak dan berbicara siswa kelas XI MAN 2 Kota Semarang?. 

2. Apakah metode Brainstorming efektif bagi keterampilan menyimak 

dan berbicara siswa kelas XI MAN 2 Kota Semarang?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan penerapan metode Brainstorming untuk keterampilan 

menyimak dan berbicara siswa kelas XI MAN 2 Kota Semarang. 

2. Mengetahui efektivitas metode Brainstorming keterampilan menyimak 

dan berbicara siswa kelas XI MAN 2 Kota Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat baik bagi 

siswa, guru, dan sekolah baik secara teoritis maupun praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi mengenai strategi 

pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan metode Brainstorming 

dalam meningkatkan keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara 

di SMA dan sekolah-sekolah pada umumnya. Selain itu juga menambah 

wacana bagi upaya meningkatkan keterampilan menyimak dan 

keterampilan berbicara dengan menggunakan strategi pembelajaran 

bahasa Arab dengan metode Brainstorming. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siswa, 

guru, maupun sekolah : 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan masukan dalam 

melatih dan meningkatkan keterampilan menyimak dan keterampilan 

berbicara dengan menggunakan metode Brainstorming. Siswa lebih aktif 

dan kreatif serta semangat dalam pembelajaran bahasa Arab.  

 

b. Bagi Guru  

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai strategi 

pembelajaran bahasa Arab dengan metode Brainstorming sehingga dapat 

menimbulkan suasana yang dapat menarik minat siswa dan motivasi 

belajar siswa. 
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c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai modul pembelajaran 

dengan metode Brainstorming. Penelitian ini sangat bermanfaat dalam 

peningkatan pembelajaran siswa. Sebagai modul pembelajaran, strategi 

pembelajaran dengan metode Brainstorming kedepannya dapat dijadikan 

salah satu metode dalam proses pembelajaran siswa, agar siswa lebih 

kreatif dan semangat dalam mempelajari bahasa Arab. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

Pada bab ini akan membahas tinjauan pustaka dan landasan teori. 

Tinjauan pustaka adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian peneliti. Adapun landasan teori 

adalah teori-teori yang mendukung penelitian peneliti. 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

   Penelitian mengenai peningkatan keterampilan menyimak dan 

berbicara pada siswa sudah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu 

mengenai keterampilan menyimak dan berbicara siswa antara lain penelitian 

yang dilakukan oleh: Fuad Achsan(2016), Fitriyah (2017), Nurhidayanti 

(2017), Azza Nabila (2018) dan Riri Restriarti (2018). 

Fuad Achsan(2016) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 

Penggunaan Media Pembelajaran Maharah Istima’ Berbasis Aplikasi 

Autoplay”. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kurangnya pemahaman 

siswa dalam pembelajaran maharah istima’ dikarenakan kurang adanya 

metode pembelajaran yang bervariasi. Metode pembelajaran yang 

digunakan di MAN 2 Boyolali adalah metode ceramah, metode ini  berpusat 

kepada guru dan belum menggunakan metode yang melibatkan banyak 

keaktifan siswa. Dengan 
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penggunaan metode yang monoton tersebut mempengaruhi hasil belajar 

siswa yang ditandai hasil belajar rata-rata siswa masih dibawah standar. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fuad menunjukkan bahwa (1) 

perilaku belajar siswa kelas MAN 2 Boyolali mengalami perubahan ke arah 

positif setelah mengikuti pembelajaran keterampilan menyimak bahasa 

Arab menggunakan Aplikasi Autoplay (2) Berdasarkan dari hasil 

perhitungan uji –t nilai posttest dari kelas kontrol dan kelas eksperimen 

yaitu kelas X hasil uji-t nilai posttest lebih besar dari nilai t tabel, 6,410 > 

2,042. 

Persamaan penelitian Fuad dengan penelitian ini, terletak pada (1) 

Desain penelitian yaitu eksperimen, sedangkan perbedaan penelitian Fuad 

dengan penelitian ini terletak pada: (1) Keterampilan yang hendak dicapai 

adalah menyimak saja, sedangkan pada penelitian ini menyimak dan 

berbicara. 

Fitriyah (2017) melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas 

Metode Hiwar Dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Arab Di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang”. 

Penelitian ini dilatarbelakangi kemampuan berbicara siswa kelas X SMA 

Islam Sultan Agung 1 Semarang  tergolong masih rendah. Antusiasme dan 

keaktifan siswa masih kurang disebabkan oleh beberapa faktor salah 

satunya adalah metode ataupun model yang diaplikasikan dalam 

pembelajaran bahasa Arab kurang inovatif dan monoton. 
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Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah memaparkan 

bahwa secara umum Metode Hiwar secara signifikan dapat meningkatkan 

kemampuan keterampilan berbicara siswa melalui aktivitas berbicara 

tematik. Peningkatan itu terlihat dari perubahan rata-rata nilai dari siklus I 

ke siklus II sebesar 26,55. Pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

sebesar 51,31. Sedangkan pada siklus II, nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

sebesar 77,86. Dengan prosentasi kenaikan 51,74%. 

Persamaan antara penelitan Fitriyah dengan penelitian ini adalah 

terletak pada (1) Desain penelitiannya yaitu eksperimen, sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan Fitriyah adalah (1) Kemahiran yang hendak 

dicapai adalah berbicara saja sedangkan pada penelitian ini dalah kemahiran 

berbicara dan menyimak. (2)  Variabel bebas pada penelitian Fitriyah adalah 

metode hiwar, sedangkan variabel bebas pada penelitian ini adalah metode 

Brainstorming. 

Penelitian Nurhidayanti (2017) melakukan penelitian yang berjudul 

“Efektivitas Model Pembelajaran ASSURE untuk Keterampilan Menyimak 

bahasa Arab kelas X MAPK Al Irsyad Demak”.  Penelitian ini 

dilatarbelakangi kemampuan menyimak siswa kelas X MAPK Al Irsyad 

Demak tergolong masih rendah. Antusiasme dan keaktifan siswa masih 

kurang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah metode 

ataupun model yang diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa Arab kurang 

inovatif dan monoton. 
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Hasil dari penelitian Nurhidayanti menyatakan bahwa : 1) 

peningkatan nilai kelompok eksperimen dari hasil pre-test ke post-test lebih 

besar daripada nilai kelompok kontrol. Besarnya nilai rata-rata post-test 

menyimak kelompok eksperimen berturut-turut adalah 87,14 dan 87,78 dari 

nilai rata-rata pre-test yang sebelumnya adalah 74,53 dan 67,64. Sedangkan 

nilai rata-rata post-test kelompok kontrol untuk keterampilan menyimak 

adalah 76,08 dan 75,15 dari pre-test 74,41 dan 74,23. 2) uji hipotesis yang 

menggunakan uji-t menyatakan bahwa thitung > ttabel yaitu 2,35 dengan taraf 

signifikan 5% karena thitung berada pada daerah penolakan H0. Maka yang 

diterima adalah Ha sehingga model pembelajaran ASSURE efektif untuk 

meningkatkan keterampilan menyimak bahasa Arab siswa kelas X MAPK 

Al Irsyad Demak 

Persamaan antara penelitian Nurhidayanti dengan penelitian ini 

adalah: 1) desain penelitiannya yaitu eksperimen, sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan Nurhidayanti adalah: 1) Kemahiran yang hendak 

dicapai adalah menyimak saja sedangkan pada penelitian ini dalah 

kemahiran menyimak dan berbicara. 2)  Variabel bebas pada penelitian 

Nurhidayanti adalah model pembelajaran ASSURE, sedangkan variabel 

bebas pada penelitian ini adalah metode Brainstorming. 

Penelitian Nabila (2018) melakukan penelitian yang berjudul 

“Keefektifan Model Pembelajaran Student Facilitator And Explaining 

Berbantuan Media Kartu Gambar Untuk Keterampilan Berbicara Bahasa 

Arab siswa Kelas VII SMP Salafiyah Pekalongan Tahun Ajaran 
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2017/2018”. Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya kemampuan siswa 

dalam menyerap dan memahami pembelajaran bahasa Arab yang ditandai 

dengan nilai-nilai mereka di bawah rata-rata. Hal tersebut dipicu oleh 

masalah dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu kurangnya minat dan 

motivasi siswa sehingga menimbulkan perilaku seperti bermain hand 

phone, bercerita dengan temannya, mengerjakan tugas mata pelajaran lain, 

mengantuk bahkan tertidur di dalam kelas serta metode yang digunakan oleh 

guru dalam proses pembelajaran masih bersifat konvensional yaitu metode 

ceramah. 

Hasil penelitian Nabila (2018) menunjukkan bahwa : 1) 

kemampuan siswa dengan menggunakan model Pembelajaran Student 

Facilitator And Explaining pada keterampilan berbicara bahasa Arab di 

SMP Salafiyah Pekalongan lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan 

siswa tanpa menggunakan Model Pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perolehan nilai rata-ratanya. 

Nilai rata-rata kelas eksperimen lebih unggul dibandingkan dengan nilai 

rata-rata kelas kontrol. Nilai rata-rata kelas eksperimen yaitu 83,5 

sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol yaitu 70,5. 2) hasil analisis uji 

hipotesis dengan menggunakan software SPSS menunjukkan bahwa Sig (2-

tailed) 0,000 < 0,05 itu berarti H0 ditolak dan H1 diterima dan terdapat 

signifikan antara kelas kontrol dan eksperimen. Dengan kata lain metode 

Student Facilitator And Explaining efektif dalam meningkatkan 
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kemampuan berbicara siswa pada pembelajaran bahasa Arab di SMP 

Salafiyah Pekalongan. 

Persamaan antara penelitian Nabila dengan penelitian ini adalah 

terletak pada desain penelitiannya yaitu eksperimen. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan Nabila adalah 1) Variabel bebas pada penelitian 

Nabila adalah model pembelajaran student facilitator and explaining, 

sedangkan variabel bebas pada penelitian ini adalah metode Brainstorming 

2) keterampilan yang digunakan Nabila adalah keterampilan berbicara saja 

namun pada penelitian ini adalah keterampilan menyimak dan berbicara. 

Restrianti (2018) telah melakukan penelitian dengan judul 

Keefektifan Metode Pembelajaran Brainstorming terhadap Keterampilan 

Membaca Teks Deskriptif  Bahasa Perancis Siswa Kelas X SMA N 

Magelang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakvariatifan 

penggunaan media pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, sehingga memungkinkan terjadinya 

kejenuhan siswa dalam belajar. Hal tersebut terbukti adanya respon siswa 

dalam pembelajaran bahasa Perancis masih lambat dan nilai rata-rata 

ulangan tengah semester gasal kelas X menunjukkan hasil yang kurang 

maksimal. Nilai rata-rata yang diperoleh hanya 68,02 yang artinya masih 

jauh dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan yaitu 

75.  

Hasil dari penelitian Restrianti adalah: 1) Adanya peningkatan 

kemampuan siswa pada keterampilan membaca bahasa Perancis 
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menggunakan metode Brainstorming. Hal ini terbukti dengan adanya 

peningkatan nilai rata-rata kelas ekperimen lebih besar dibanding dengan 

nilai rata-rata kelas kontrol. Nilai rata-rata kelas eksperimen untuk 

keterampilan membaca dari 58,78 menjadi 78,56 dan kelas kontrol dari 

59,45 menjadi 72,18. Sedangkan nilai rata-rata kelas eksperimen untuk 

keterampilan menulis dari 66 menjadi 84,19 dan nilai rata-rata kelas kontrol 

dari 58,82 menjadi 69,82. 2) hasil hipotesis yang menggunakan uji-t 

menunjukkan bahwa ttabel < thitung dengan bukti pada keterampilan membaca 

thitung 2,62, dan keterampilan menulis thitung 2,53 dengan ttabel 1,697. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diterima adalah Ha yaitu 

metode Braibstorming efektif terhadap peningkatan keterampilan membaca 

siswa kelas X SMA N 2 Magelang 

Persamaan antara penelitian Restrianti dengan penelitian ini adalah 

terletak pada metode yang digunakan yaitu Metode Brainstorming. 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan Restrianti adalah 1) 

keterampilan yang hendak dicapai Restrianti adalah keterampilan membaca 

sedangan pada penelitian ini adalah keterampilan menyimak dan berbicara 

2) Kemahiran yang hendak dicapai adalah bahasa Perancis sedangkan pada 

penelitian ini adalah bahasa Arab. 
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Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul  Persamaan Perbedaan  

1 Fuad 

Achsan 

(2016) 

Efektivitas 

Penggunaan 

Media 

Pembelajaran 

Maharah 

Istima’ 

Berbasis 

Aplikasi 

Autoplay 

Desain penelitian 

yaitu eksperimen 

 

Keterampilan 

yang hendak 

dicapai adalah 

menyimak 

saja, 

sedangkan 

pada penelitian 

ini menyimak 

dan berbicara. 

 

2 Fitriyah 

(2017) 

Efektivitas 

Metode Hiwar 

Dalam 

Pembelajaran 

Keterampilan 

Berbicara 

Pada Mata 

Pelajaran 

Bahasa Arab 

Di SMA Islam 

Desain 

penelitiannya 

yaitu eksperimen  

1)Kemahiran 

yang hendak 

dicapai adalah 

berbicara saja 

sedangkan 

pada penelitian 

ini dalah 

kemahiran 

berbicara dan 

menyimak. 
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No Nama Judul  Persamaan Perbedaan  

Sultan Agung 

1 Semarang 

2)Variabel 

bebas pada 

penelitian 

Fitriyah adalah 

metode hiwar, 

sedangkan 

variabel bebas 

pada penelitian 

ini adalah 

metode 

brainstorming. 

 

3 Nurhidayan

ti  (2017) 

Efektivitas 

Model 

Pembelajaran 

ASSURE 

untuk 

Keterampilan 

Menyimak 

bahasa Arab 

kelas X 

Desain 

penelitiannya 

yaitu eksperimen  

 

1) Kemahiran 

yang hendak 

dicapai adalah 

menyimak saja 

sedangkan 

pada penelitian 

ini adalah 

kemahiran 

menyimak dan 

berbicara.  
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No Nama Judul  Persamaan Perbedaan  

MAPK Al 

Irsyad Demak 

2) Variabel 

bebas pada 

penelitian 

Nurhidayanti 

adalah model 

pembelajaran 

ASSURE, 

sedangkan 

variabel bebas 

pada penelitian 

ini adalah 

metode 

Brainstorming. 

4 Azza Nabila 

(2018) 

Keefektifan 

Model 

Pembelajaran 

Student 

Facilitator 

And 

Explaining 

Berbantuan 

Media Kartu 

Desain 

penelitiannya 

yaitu eksperimen  

 

1) Variabel 

bebas pada 

penelitian 

Nabila adalah 

model 

pembelajaran 

student 

facilitator and 

explaining, 
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No Nama Judul  Persamaan Perbedaan  

Gambar 

Untuk 

Keterampilan 

Berbicara 

Bahasa Arab 

siswa Kelas 

VII SMP 

Salafiyah 

Pekalongan 

Tahun Ajaran 

2017/2018 

sedangkan 

variabel bebas 

pada penelitian 

ini adalah 

metode 

brainstorming 

2) 

Keterampilan 

yang 

digunakan 

Nabila adalah 

keterampilan 

berbicara saja 

sedangkan 

pada penelitian 

ini adalah 

keterampilan 

berbicara dan 

menyimak. 

5    Riri 

Restriarti    

(2018) 

Keefektifan 

Metode 

Pembelajaran 

1) Desain 

penelitiannya 

1)Keterampila

n yang hendak 

dicapai 
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No Nama Judul  Persamaan Perbedaan  

Brainstormin

g terhadap 

Keterampilan 

Membaca 

Teks 

Deskriptif  

Bahasa 

Perancis 

Siswa Kelas X 

SMA N 

Magelang 

adalah 

eksperimen 

2) Metode yang 

digunakan 

yaitu Metode 

Brainstorming

.  

Restrianti 

adalah 

keterampilan 

membaca 

sedangan pada 

penelitian ini 

adalah 

keterampilan 

menyimak dan 

berbicara 

2) Kemahiran 

yang hendak 

dicapai adalah 

bahasa 

Perancis 

sedangkan 

pada penelitian 

ini adalah 

bahasa Arab. 

 

Kedudukan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah sebagai 

sumber wacana baru mengenai metode  pembelajaran yang mampu 
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meningkatkan keterampilan menyimak dan berbicara. Penelitian ini 

memberikan alternatif solusi dalam pemecahan masalah yang muncul pada 

proses pembelajaran menyimak dan berbicara bahasa Arab. 

Berpijak pada penelitian-penelitian sebelumnya, serta adanya 

keinginan peneliti untuk memberikan solusi dalam permasalahan 

keterampilan menyimak dan berbicara, maka peneliti memberikan alternatif 

berupa penelitian mengenai metode brainstorming untuk meningkatkan 

keterampilan menyimak dan berbicara siswa kelas XI MAN 2 Kota 

Semarang. 

 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Pada landasan teori ini, peneliti akan membahas tentang pembelajaran 

bahasa Arab, keterampilan berbahasa Arab menyimak dan berbicara, 

pengertian metode Brainstorming. 

 

2.2.1 Pembelajaran Bahasa Arab  

Pembelajaran bahasa Arab merupakan salah satu pembelajaran 

bahasa asing di lembaga pendidikan sekolah, yang mana bahasa Arab 

bukanlah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari oleh 

siswa. Pembelajaran bahasa Arab adalah suatu proses memfungsikan 

bahasa Arab kepada peserta didik atau pembelajar bahasa Arab baik 
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dalam lingkup kebahasaan, kependidikan, sosial, keagamaan, dan 

kenegaraan (Iswanto 2017: 143).  

Aqib dan Ali (2016: 1) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan 

suatu istilah yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain dalam proses pendidikan. Pembelajaran 

seharusnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana 

atau memberikan pelayanan agar peserta didik belajar. Bahasa Arab saat ini 

sudah merupakan bahasa internasional dimana banyak sumber literatur 

menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi salah satu mata pelajaran 

bahasa asing lembaga pendidikan di Indonesia. Mata pelajaran bahasa Arab 

merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, 

membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta 

menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik reseptif maupun 

produktif (Muradi 2015: 11). Mendengarkan dan membaca 

merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan 

berbicara dan menulis bersifat produktif. 

Terdapat unsur-unsur dan keterampilan yang diajarkan dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Dalam unsur bahasa terdapat tata bunyi 

(fonologi/ ‘ilm al-ashwat), tata tulis (ortografi/ kitabat al-huruf), tata kata 

(al-sharf), tata kalimat (nachwu), dan kosakata (al-mufrodat). Sedangkan 

keterampilan berbahasa terdiri atas membaca (al-qira’ah), menulis (al-

kitabah), berbicara (al-kalam), dan menyimak (al-istima’) (Effendy 

2009:102). 
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Keterampilan berbahasa (istima’, kalam, qiro’ah, kitabah) di dalam 

pendekatan komunikatif merupakan satu kesatuan (integrated-

mutakamilah). Kesatuan di sini tidak berarti sekedar saling silang untuk 

mendukung sebuah proses komunikasi agar berjalan secara alamiah. Di 

dalam kebanyakan situasi komunikasi diperlukan dua atau lebih 

kemahiran sekaligus (Effendy 2012: 135). Oleh karena itu, keempat 

keterampilan tersebut, hendaknya dikuasai dengan baik oleh siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab. 

  

2.2.2 Keterampilan Menyimak 

Iskandarwassid dan Sunendar (2009: 227) menyatakan bahwa 

keterampilan menyimak adalah satu bentuk keterampilan berbahasa yang 

bersifat reseptif. Pada waktu proses pembelajaran, keterampilan ini jelas 

mendominasi aktivitas siswa atau mahasiswa dibanding dengan 

keterampilan lainnya, termasuk keterampilan berbicara. 

Menurut Izzan (2015:134) menyimak adalah keterampilan khusus 

yang hanya dapat dicapai melalui latihan yang berkelanjutan. Asrori dkk 

(2014: 99) mengemukakan kemampuan menyimak merupakan salah satu 

kemampuan berbahasa yang sangat penting. Setiap individu dituntut 

memiliki kemampuan menyimak secara benar. Pernyataan ini beralasan, 

karena kemampuan menyimak merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam 

berkomunikasi. Tanpa ada kemampuan menyimak secara memadai, dapat 

dibayangkan betapa sulit seseorang melakukan komunikasi dengan orang 
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lain. Secara lebih spesifik dapat dikatakan, bahwa seseorang tidak akan 

dapat berbicara dengan orang lain atau merespon tuturan orang lain, tanpa 

memahami isi tuturan tersebut atau tanpa memiliki kemampuan menyimak. 

2.2.2.1 Tujuan Keterampilan Menyimak 

Berdasarkan tujuan bahasa , menyimak dapat dibagi atas dua 

kategori yakni monolog dan dialog. Pada monolog, kita melihat ada sesuatu 

sifat yang direncanakan (planned) dan yang tidak direncanakan 

(unplanned). Sedangkan pada dialog muncul sifat interpersonal dan 

transaksional yang terdiri atas subkategori familiar dan nonfamiliar. 

Keterampilan menyimak pada tahapan lebih tinggi mampu 

menginformasikan kembali pemahamannya melalui keterampilan berbicara 

maupun menulis. Pada pengetahuan menyimak dalam pengajaran bahasa 

asing terbagi atas situasi langsung sebuah percakapan, pidato, lagu, dan 

sebagainya, dan situasi tidak langsung seperti mendengarkan sebuah 

percakapan melalui kaset (Nunan dalam Iskandarwassid dan Sunendar 

2009: 228-229).  

Adapun pendapat dari Izzan (2015: 134) bahwa tujuan utama 

kemahiran menyimak adalah agar pelajar memiliki keterampilan untuk 

menyimak pembicaraan sehingga mampu memahami isi pembicaraan, 

mampu menangkap pembicaraan itu secara kritis, dan mampu 

menyimpulkan pokok-pokoknya. Sedangkan menurut Tarigan (2013: 62) 

ada delapan tujuan menyimak, yang meliputi: a) menyimak untuk 

meyakinkan, b) menyimak untuk belajar c) menyimak untuk menikmati d) 
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menyimak untuk mengevaluasi e) menyimak untuk mengapresiasi f) 

menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide g) menyimak untuk 

membedakan bunyi-bunyi h) Menyimak untuk memecahkan masalah. 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah agar siswa dapat memiliki 

keterampilan untuk menyimak pembicaraan sehingga mampu memahami isi 

pembicaraan, mampu menangkap pembicaraan itu secara kritis, 

menceritakan kembali isi percakapan, dan mampu menyimpulkan pokok-

pokoknya. 

 

2.2.2.2 Jenis-jenis Menyimak 

  Menurut Akhmad Ulyan (dalam Rosyidi Abdul dan Ni’mah 

2012:87) bahwa ada beberapa macam jenis keterampilan istima’ antara lain: 

(1)   Menyimak secara terfokus, yaitu menyimak dengan penuh 

kesengajaan yang dilakukan seseorang dalam kehidupannya dalam 

belajar dan bermasyarakat, misalnya menyimak pidato, khutbah, dll. 

(2)   Menyimak tidak terfokus, yaitu menyimak apa yang tersebar disekitar 

kita, misalnya menyimak radio dan televisi bersama beberapa teman. 

(3)  Menyimak secara bergantian, yaitu sekelompok orang yang sedang 

menyimak diskusi dengan judul tertentu, di situ orang berbicara sedang 

yang lain mendengarkan. 

(4)   Menyimak dengan menganalisa, yaitu menganalisa apa yang telah 

didengar dari penutur. 
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Adapun menurut Brown (dalam Nurgiyantoro 2011: 355) 

membedakan menyimak ke dalam empat golongan yang sekaligus 

membedakan jenis menyimak yang diselenggarakan. Keempat jenis 

menyimak itu adalah sebagai berikut: 

a. Menyimak intensif, dimana maksud dari menyimak intensif adalah 

penekanan tes pada persepsi komponen kebahasaan seperti fonem, kata, 

intonasi, dan lain-lain. 

b. Menyimak responsif, yaitu tes menyimak wacana singkat, misalnya 

salam, pertanyaan, perintah, dan lain-lain. 

c. Menyimak selektif, yaitu penekan tes menyimak pada hal-hal tertentu 

seperti penamaan, bilangan, kategori gramatikal, petunjuk arah, fakta 

atau kejadian tertentu, dan lain-lain. 

d. Menyimak ekstensif, yaitu penekanan tes menyimak pada pemahaman 

pesan secara menyeluruh dari wacana yang diperdengarkan yang relatif 

panjang seperti pada perkuliahan dan konversasi, misalnya memahami 

topik utama, argumentasi, dan membuat referensi. 

Untuk penelitian ini peneliti memilih jenis menyimak intensif dan 

ekstensif. Menyimak intensif karena lebih menekankan pada siswa untuk 

menyimak secara kritis agar dapat mencari dan mengetahui perbedaan-

perbedaan kata yang didengar dan menemukan kekeliruan pada penulisan 

kata yang didengarnya. Adapun dengan menyimak ekstensif karena pada 

penelitian ini lebih menekankan pada siswa untuk menyimak secara 

menyeluruh dari wacana yang diperdengarkan dengan tujuan agar siswa 
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dapat memahami topik utama, dapat mengeluarkan argumentasi mereka 

masing-masing dan membuat referensi. 

2.2.2.3 Penilaian Keterampilan Menyimak 

 Penilaian merupakan proses untuk memutuskan nilai perolehan 

belajar ata hasil belajar siswa dengan menggunakan alat tertentu. Konsep 

penilaian tersebut bertolak pada pendekatan pembelajaran dan konsep 

penilain tersebut, penilaian selama ini banyak dilakukan setelah berakhirnya 

suatu episode pembelajaran, misalnya setelah satu tatap muka, satu atau 

sejumlah unit/pokok bahasan, akhir catur wulan semester, atau akhir tahun 

(Ainin dkk. 2006: 186) 

Kompetensi yang diukur dalam tes kemampuan atau keterampilan 

menyimak wacana berbahasa Arab adalah : a) kemampuan mengidentifikasi 

bunyi huruf b) kemampuan membedakan bunyi huruf yang mirip c) 

memahami arti kosa kata dan frasa d) memahami kalimat f) memahami 

wacana g) memberikan respon atau tanggapan terhadap isi wacana yang 

disimak (menyimak kritis) ( Asrori dkk 2014: 100). 

Untuk mengetahui apakah seorang pelajar sudah memahami apa 

yang didengarnya dari pembicaraan, ungkapan-ungkapan, dan cerita pendek 

ataukah tidak, setiap melakukan latihan menyimak berupa listening 

comprehension harus dilengkapi oleh pengajuan pertanyaan-pertanyaan 

berbentuk multiplechoice atau benar-salah. Bentuk pertanyaan juga sesuai 

dengan pelajaran dan sederhana kepada soal-soal yang lebih sulit dan rumit, 

juga dari soal-soal yang konkret kepada soal-soal abstrak ( Izzan 2015: 136). 
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Menurut Nurgiyantoro (2011:6) untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pencapaian (tujuan-tujuan) tersebut, diperlukan suatu alat atau 

kegiatan yang disebut penilaian. Makna yang sama diungkapkan oleh 

Arikunto (2012: 9) bahwa penilaian pendidikan yaitu suatu upaya untuk 

mengetahui seberapa tingkat keberhasilan kegiatan pendidikan, dengan 

maksud untuk mengetahui peran-peran masing-masing input. 

Dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui seorang pelajar sudah 

memahami apa yang didengarnya harus dilengkapi dengan tes keterampilan 

menyimak dan diperlukannya penilaian dari beberapa kategori yang sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai.  

Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 

tes menyimak berupa tes lisan berdasarkan indikator-indikator yang telah 

disusun. Berdasarkan teori dari Asrori dkk yaitu mengidentifikasi bunyi 

berupa membedakan bunyi yang mirip, memahami arti kosa kata, 

memberikan respon atau tanggapan terhadap isi wacana yang disimak 

berupa menjawab pertanyaan mengenai dialog yang didengar sebagai aspek 

penilaian keterampilan menyimak siswa kelas XI MAN 2 Kota Semarang, 

karena teori tersebut sesuai dengan indikator yang telah disusun. 

2.2.2.4 Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Keterampilan Menyimak 

Bahasa Arab Siswa Kelas XI MAN 2 Kota Semarang. 

Kompetensi berbicara pada siswa kelas XI MAN 2 Kota Semarang 

adalah kompetensi berbicara bahasa Arab yang sesuai dengan silabus yang 

digunakan dalam satu tahun. Dalam penelitian ini hanya menggunakan KI 
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dan KD semester genap yang disesuaikan dengan waktu penelitian dengan 

topik التسهيالت العامة اإلجتماعية. Selanjutnya dapat dilihat tabel dibawah 

ini. 

 

Tabel 2.2 KI dan KD Keterampilan Menyimak 

 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator  

Kompetensi Inti 1: 

Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

agama Islam. 

Kompetensi Inti 2: 

Menghayati dan 

mengamalkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli  

(gotong royong, 

kerjasama, toleran, 

damai), santun, 

 3.1 Mengidentifikasi 

bunyi kata, frasa, dan 

kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan : 

التسهيالت العامة 

 اإلجتماعية

3.3 Menemukan makna 

atau gagasan dari kata, 

frase, dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan: 

3.1.1 Menyimak 

bunyi, kata frasa dan 

kalimat yang didengar 

dari percakapan yang 

diperdengarkan terkait 

dengan tema : 

التسهيالت العامة 

 اإلجتماعية

3.1.2 Melafalkan 

kembali bunyi, kata, 

frasa dan kalimat 

sesuai dengan yang 
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responsif dan pro-

aktif dan 

menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif, sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia 

 

3.Kompetensi Inti 3: 

Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

pengetahuan faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif 

   التسهيالت

اإلجتماعيةالعامة  

4.2 Menyampaikan 

berbagai informasi lisan 

sederhana tentang   

التسهيالت العامة 

 dengan  اإلجتماعية

memerhatikan unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya 

secara benar sesuai 

konteks. 

 

 

 

didengar terkait 

dengan tema : 

التسهيالت العامة 

 اإلجتماعية

3.3.1 Menemukan 

makna kalimat pada 

percakapan yang 

diperdengarkan sesuai 

dengan tema : 

التسهيالت العامة 

 اإلجتماعية

4.2.1 Menjawab 

pertanyaan terkait 

informasi rinci sesuai 

dengan percakapan 

yang telah 

diperdengarkan terkait 

dengan tema 
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berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab fenomena 

dan kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

prosedural pada 

bidang kajian yang 

spesifik sesuai 

dengan bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

masalah 

التسهيالت العامة  

 اإلجتماعية

4.2.2 Menceritakan 

kembali inti dari 

percakapan yang telah 

diperdengarkan terkait 

dengan tema :  

العامة التسهيالت 

 اإلجتماعية
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4.Kompetensi Inti 4: 

Mengolah, menalar, 

menyaji, dan 

mencipta  dalam 

ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait 

dengan 

pengembangan dari 

yang dipelajarinya di 

sekolah secara 

mandiri, serta 

bertindak secara 

efektif dan kreatif, 

dan mampu 

menggunakan 

metode sesuai kaidah 

keilmuan 

2.2.3 Keterampilan Berbicara 

Berbicara adalah kegiatan komunikatif dalam bentuk dialog antar 

dua orang atau lebih, seorang berbicara dan lainnya mendengarkan, 

demikian secara bergantian saling bertukar peran (Effendy 2017: 149).  
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Sedangkan menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2009: 241) 

keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan 

memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, 

kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain.  

Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan 

pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai perluasan dari batasan ini dapat kita 

katakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat 

didengar (audible) dan yang kelihatan (visible) yang memanfaatkan 

sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan 

gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Lebih jauh lagi, 

berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan 

faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik 

sedemikian ekstensif, secara luas sehingga dapat dianggap sebagai alat 

manusia yang paling penting bagi kontrol sosial (Tarigan 2015:16). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara 

adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengungkapkan bunyi artikulasi 

untuk menyampaikan gagasan-gagasan, kebutuhan perasaan, dan keinginan 

kepada orang lain. 

 2.2.3.1 Tujuan Keterampilan Berbicara 

 Hermawan (2014:136) secara umum keterampilan berbicara 

bertujuan agar para peserta didik mampu berkomunikasi lisan secara baik 

dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari. Secara baik dan wajar 
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mengandung arti menyampaikan pesan kepada orang yang secara sosial 

dapat diterima. Begitupun dengan Tarigan (2015:16) mengungkapkan 

bahwa kegiatan berbicara memiliki tujuan utama untuk berkomunikasi. 

Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, seyogyanya sang 

pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. 

Iskandarwasid dan Sunendar (2011:244) mengemukakan bahwa 

program pengajaran keterampilan berbicara harus mampu memberikan 

kesempatan kepada setiap individu mencapai tujuan yang dicita-citakan. 

Tujuan keterampilan berbicara akan mencakup pencapaian hal hal berikut: 

1) Kemudahan berbicara 

Siswa harus mendapat kesempatan yang besar untuk berlatih berbicara 

sampai mereka mengembangkan keterampilan ini secara wajar, lancar, dan 

menyenangkan baik dalam kelompok kecil maupun di hadapan pendengar 

umum yang lebih besar jumlahnya. Siswa perlu mengembangkan 

kepercayaan yang tumbuh melalui latihan. 

2) Kejelasan 

Hal ini memiliki tujuan agar siswa berbicara dengan tepat dan jelas baik 

artikulasi maupun diksi kalimat kalimatnya. 

3) Bertanggung jawab 

Latihan berbicara yang bagus menekankan pembicara untuk 

bertanggung jawab agar berbicara secara tepat, dan dipikirkan dengan 

sungguh sungguh mengenai apa yang menjadi topik pembicaraan, tujuan 
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pembicaraan, siapa yang diajak berbicara dan bagaimana situasi pembicara 

serta momentumnya. 

4) Membentuk pendengaran yang kritis 

Latihan berbicara yang baik sekaligus mengembangkan 

keterampilan menyimak secara tepat dan kritis juga menjadi tujuan utama 

program ini. 

5) Membentuk Kebiasaan 

Kebiasaan berbicara tidak dapat dicapai tanpa kebiasaan 

berinteraksi dalam bahasa yang dipelajari atau bahkan dalam bahasa ibu. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa 

tujuan seseorang melakukan kegiatan berbicara adalah untuk 

menyampaikan keinginan berupa pikiran dan informasi pada orang lain 

secara baik dan bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan sehingga 

akan memberi pemahaman yang baik pada lawan bicara. Dalam penelitian 

ini, diharapkan siswa dapat menyampaikan apa yang dipikirkan baik itu 

informasi ataupun pertanyaan yang berupa dialog menggunakan bahasa 

Arab di depan teman sekelas.  

2.2.3.2 Jenis-jenis Berbicara 

Beberapa macam berbicara meliputi (Iskandarwassid dan Sunendar 

2009: 244-245) : 

1) Berbicara terpimpin, meliputi: frasa dan kalimat, satuan paragraf, 

dialog 
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2) Berbicara semi-terpimpin, meliputi: reproduksi cerita, cerita 

berantai, menyusun kalimat dalam pembicaraan, melaporkan isi 

bacaan secara lisan 

3) Berbicara bebas, meliputi: diskusi, drama, wawancara, berpidato, 

bermain peran 

Adapun macam-macam maharah kalam antara lain (Rosyidi 

Abdul dan Ni’mah 2012:91): 

(a) Percakapan (muhadatsah) 

(b) Ungkapan secara lisan (ta’bir al-syafahi) 

 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis berbicara semi-terpimpin, 

karena memberikan siswa kesempatan untuk mengungkapkan dan 

mendemonstrasikan apa yang ada dalam pikiran mereka/pendapat yang 

mereka miliki baik dalam menyusun kalimat , melaporkan isi bacaan secara 

lisan pada metode pembelajaran yang akan diterapkan. 

 

2.2.3.3 Penilaian Keterampilan Berbicara 

Berbicara itu merupakan keterampilan yang sangat kompleks yang 

mempersyaratkan penggunaan berbagai kemampuan secara simultan. 

Kemampuan tersebut meliputi; 1) pelafalan (yang mencakup ciri-ciri 

segmental-vokal dan konsonan, serta pola dan intonasi), 2) tata bahasa, 3) 

kosa kata, 4) kelancaran (fluency), dan 5) pemahaman (kemampuan 



39 
 

 

 

merespon terhadap suatu ujaran yang baik) (Haris dalam Asrori dkk 2014: 

101). 

Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam kegiatan berbicara sebagai 

berikut (Effendy 2017:163-164) : 

a. Aspek kebahasaan, meliputi; pengucapan (makhraj), penempatan 

tekanan (mad syiddah), nada dan irama, pilihan kata, pilihan 

ungkapan, susunan kalimat, dan variasi 

b. Aspek non kebahasaan, meliputi; kelancaran, penguasaan topik, 

keterampilan, penalaran, keberanian, kelincahan, ketertiban, 

kerajinan, dan kerjasama. 

Adapun pada penelitian ini menggunakan penilaian menurut aspek 

kebahasaan dan dua non kebahasaan di antaranya adalah makhraj, susunan 

kalimat, kelancaran, dan keberanian sebagai pedoman penilaian pada 

keterampilan berbicara siswa. 

 

2.2.3.4  Tes Keterampilan Berbicara 

Tujuan tes kemampuan berbicara adalah untuk mengukur 

kemampuan teste dalam menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi 

lisan. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mengkomunikasikan 

ide, perasaan, gagasan, maupun pikiran dan kemampuan memahami ujaran 

mitra tutur. Di antara bentuk tes kemampuan berbicara adalah sebagai 

berikut (Asrori dkk 2014: 101) ; 1) membaca keras, 2) bercerita melalui 
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gambar, 3) menceritakan kembali, 4) bercerita bebas, 5) wawancara, 6) 

pidato, 7) diskusi. 

Djiwandono (2008: 120) berpendapat bahwa sesuai dengan hakikat 

dan sifat kegiatan berbicara sebagai penggunaan kemampuan bahasa yang 

aktif-produktif, tes kemampuan berbicara ini paling tepat dilaksanakan 

bukan sebagai tes objektif melainkan sebagai tes subjektif. 

Menurut Djiwandono (2008:56) dalam penyelenggaraan tes 

subjektif pada umumnya, pertanyaan-pertanyaan dapat disusun dalam 

bentuk tes esai, tes dengan pertanyaan menggunakan kata tanya, tes dengan 

pertanyaan jawaban pendek dan tes melengkapi. 

Pada penelitian ini tes keterampilan berbicara menggunakan tes lisan 

dengan menirukan dialog, melafalkan kata, frasa dan kalimat dan beberapa 

pertanyaan menggunakan kata tanya dan jawaban pendek di depan kelas, 

menceritakan kembali dan bercerita bebas yang berkaitan dengan materi 

yang telah diajarkan. 

 

2.2.3.5 Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Keterampilan 

Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas XI MAN 2 Kota Semarang. 

Kompetensi berbicara pada siswa kelas XI MAN 2 Kota Semarang 

adalah kompetensi berbicara bahasa Arab yang sesuai dengan silabus yang 

digunakan dalam satu tahun. Dalam penelitian ini hanya menggunakan KI 

dan KD semester genap yang disesuaikan dengan waktu penelitian dengan 
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topik عيةالتسهيالت العامة اإلجتما . Selanjutnya dapat dilihat tabel dibawah 

ini. 

Tabel 2.3 KI dan KD Keterampilan Berbicara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kompetensi Inti     Kompetensi Dasar Indikator  

1. Menghayati dan 

mengamalkan 

ajaran agama 

Islam. 

2. Menghayati dan 

mengamalkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli  (gotong 

royong, 

kerjasama, 

toleran, damai), 

santun, 

responsif dan 

pro-aktif dan 

menunjukkan 

3.1 

 3.2. Melafalkan bunyi, 

kata, frase dan kalimat 

bahasa Arab yang 

berkaitan dengan   

   و التسهيالت العامة 

 اإلجتماعية

4.1 Melakukan dialog 

sederhana sesuai konteks 

dengan tepat dan lancar 

terkait topik  التسهيالت

اَلجتماعية العامة و  

 

3.2.1 Menyebutkan 

kembali kosa kata dan 

kalimat dengan 

pelafalan yang tepat dan 

benar berkaitan dengan 

 التسهيالت العامة و

 اَلجتماعية

3.2.2 Membuat kalimat 

sederhana yang 

berkaitan tentang 

 التسهيالت العامة و

 اَلجتماعية
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sikap sebagai 

bagian dari 

solusi atas 

berbagai 

permasalahan 

dalam 

berinteraksi 

secara efektif, 

sosial dan alam 

serta dalam 

menempatkan 

diri sebagai 

cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia 

3. Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis 

dan 

mengevaluasi 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

4.2 Menyampaikan 

berbagai informasi lisan 

sederhana terkait topik 

التسهيالت العامة 

 واَلجتماعية

 

 

 

 

 

4.1.1 

Mendemonstrasikan 

percakapan yang telah 

disampaikan berkaitan 

dengan التسهيالت العامة و 

 اَلجتماعية

4.2.1 Siswa 

menceritakan tentang 

التسهيالت العامة 

 yang ada di واَلجتماعية

desa mereka 
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prosedural, dan 

metakognitif 

berdasarkan rasa 

ingin tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora 

dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban 

terkait penyebab 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

prosedural pada 

bidang kajian 

yang spesifik 
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sesuai dengan 

bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

masalah 

4. Mengolah, 

menalar, 

menyaji, dan 

mencipta  dalam 

ranah konkret 

dan ranah 

abstrak terkait 

dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya di 

sekolah secara 

mandiri, serta 

bertindak secara 

efektif dan 

kreatif, dan 

mampu 

menggunakan 



45 
 

 

 

 

2.2.4 Metode Brainstorming 

  Metode secara etimologi adalah jalan, orang mulia, goresan (garis pada 

sesuatu). Sedangkan secara terminologi adalah teknik pendidik di dalam 

menyajikan materi pelajaran ketika terjadi proses pembelajaran. Metode adalah 

aspek teoritis yang dapat memotivasi suatu proses aktifitas pembelajaran secara 

maksimal dan ideal, dengan ungkapan lain bahwa metode adalah rencana 

menyeluruh penyajian bahasa secara sistematis berdasarkan pendekatan yang 

ditentukan, namun bukan tujuan akhir dari pembelajaran suatu bahasa, karena 

metode bersifat prosedural (Zulhannan 2014: 80). 

Method in an overall plan for the ordely presentation of language 

materials, no part of which contradict, and all of which is based upon, the selected 

approach (Madya 2013: 8).  

“ Metode adalah rencana keseluruhan untuk presentasi materi bahasa 

secara teratur, tidak ada bagian yang bertentangan dan yang semuanya didasarkan 

pada pendekatan yang dipilih ”. 

Sedangkan menurut Iskandarwassid (2009: 56) metode adalah cara kerja 

yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai 

tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural dan sistemik karena 

tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu pekerjaan. 

 

metode sesuai 

kaidah keilmuan 
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2.2.4.1 Pengertian Metode Brainstorming  

Aqib Zainal (2013:29) menyatakan bahwa metode brainstorming adalah 

suatu teknik atau cara mengajar yang dilaksanakan guru di dalam kelas. Metode 

ini digunakan dengan melontarkan suatu masalah oleh guru kemudian siswa 

menjawab atau menyatakan pendapat atau komentar sehingga mungkin masalah 

tersebut terus berkembang menjadi masalah baru. Aqib juga menyatakan bahwa 

“metode pemecahan masalah disebut juga brainstorming dan merupakan metode 

yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas 

pendapat yang disampaikan siswa”. Sudjana (dalam Budiyanto 2016:32) 

mengemukakan bahwa metode brainstorming adalah teknik pembelajaran yang 

dilakukan dalam kelompok yang peserta didiknya memiliki latar belakang 

pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. 

Budiyanto (2016:30) mendefinisikan metode brainstorming adalah suatu 

situasi dimana sekelompok berkumpul untuk menggeneralisasikan ide-ide baru 

seputar area spesifik yang menarik. Brainstorming dapat juga diartikan sebagai 

suatu teknik konferensi dimana tiap-tiap kelompok berusaha mencari suatu solusi 

pada suatu permasalahan yang spesifik melalui kelompok. Brainstorming 

merupakan alternative upaya pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Dalam 

brainstorming seseorang dapat mengkombinasikan ide-ide sendiri dengan ide 

orang lain untuk memunculkan ide baru.  
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2.2.4.2 Tujuan Penerapan Metode Brainstorming 

  Menurut Wahyudi dalam Budiyanto (2016: 30) tujuan brainstorming adalah 

untuk membuat kumpulan pendapat, informasi pengalaman semua peserta yang 

sama atau berbeda. Hasilnya kemudian dijadikan peta informasi, peta 

pengalaman, atau peta gagasan untuk menjadi pembelajaran bersama.selanjutnys 

Edwards (dalam Budiyanto 2016: 30) menyatakan bahwa brainstorming 

dilakukan untuk mendapat sebanyak mungkin masukan dalam waktu pendek 

sebagai dasar untuk diskusi selanjutnya, tanpa memperatikan kualitas materi yang 

disampaikan. 

  Budiyanto (2016: 31) juga menyatakan bahwa brainstorming dibutuhkan 

ketika siswa perlu mengumpulkan ide-ide, pengalaman-pengalaman masa lalu 

pemecahan masalah. 

  Dengan demikian pembelajaran brainstorming merupakan salah satu 

metode pembelajaran yang dilaksanakan agar tujuan pembelajaran tercapai 

dengan cepat melalui proses belajar mandiri dankemampuan siswa dalam belajar 

mandiri dapat ditingkatkan. 

2.2.4.3  Langkah-langkah Penerapan Metode Brainstorming  

Menurut Sudjana (dalam Budiyanto 2016:31) langkah-langkah 

penggunaan metode brainstorming antara lain : 

a. Pendidik menyusun pertanyaan-pertanyaan tentang kebutuhan belajar, 

sumber-sumber dan atau kemungkinan-kemungkinan hambatan belajar. 

b. Pendidik menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara berurutan kepada 

seluruh peserta didik dalam kelompok. Sebelum menjawab pertanyaan, 
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para siswa diberi waktu sekitar 3-5 menit untuk memikirkan mengenai 

alternatif jawaban  

c. Pendidik menjelaskan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh peserta 

didik, seperti : setiap orang menyampaikan satu pendapat atau gagasan 

dengan cepat, menyampaikan jawaban secara langsung dan 

menghindarkan diri untuk mengeritik atau menyela (mengintrupsi) 

pendapat orang lain. 

d. Pendidik memberitahukan waktu yang akan digunakan, misalnya sekitar 

15 menit, yaitu untuk menyampaikan masing-masing pertanyaan dan 

meminta para peserta didik untuk mengemukakan jawaban. Kemudian 

para peserta didik mengajukan pendapat yang terlintas dalam pikirannya 

dan dilakukan secara bergiliran dan berurutan dari samping kiri ke 

samping kanan atau sebaliknya, atau dari baris depan ke belakang atau 

sebaliknya. Peserta didik tidak boleh mengomentari gagasan yang 

dikemukakan peserta lain baik komentar. 

e. Pendidik boleh menunjuk seorang penulis untuk mencatat pendapat atau 

jawaban yang diajukan peserta didik dan dapat pula menunjuk sebuah tim 

untuk mengevaluasi bagaimana proses dan hasil penggunaan teknik ini. 

Pendidik dapat memimpin  kelompok agar kelompok itu dapat 

mengevaluasi jawaban dan pendapat yang terkumpul. Pendidik 

menghindarkan dominasi seseorang peserta dalam menyampaikan 

gagasan dan pendapat. 
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Langkah-langkah penerapan metode brainstorming tersebut 

bukanlah bersifat mutlak, melainkan bisa diberikan variasi sesuai dengan 

tujuan belajar yang akan dilaksanakan. 

2.2.4.4 Langkah-langkah Penerapan Metode Brainstorming pada 

Keterampilan Menyimak 

a. Pendidik membagi kelas menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri 6 

siswa. Kelompok dibentuk secara acak dengan tujuan agar pembelajaran 

tidak didominasi siswa yang pandai saja.  

b. Pendidik memberikan apersepsi kepada siswa mengenai materi yang akan 

dipelajari. Pendidik memancing siswa untuk membahas teks tersebut 

dengan menerapkan metode brainstorming. Dalam hal ini siswa 

diwajibkan untuk aktif merumuskan pendapatnya, pembelajaran tidak 

hanya di dominasi oleh siswa yang pandai saja. Pendapat yang diberikan 

oleh siswa, tidak boleh langsung dibantah oleh guru. Hal ini bertujuan 

agar siswa yang pasif, mau dan tidak takut untuk mengutarakan 

pendapatnya. Karena dalam metode brainstorming siswa diwajibkan 

untuk harus berpendapat terhadap sebuah masalah. 

c.  Pendidik menampilkan slide dan perdengarkan audio mengenai materi, 

dan secara acak menunjuk siswa yang sudah terbentuk dalam kelompok 

untuk membuat kalimat sesuai kosa kata yang telah ditentukan  

d.  Pendidik memberi waktu ± 10 menit kepada siswa untuk mendiskusikan 

bersama kelompok masing-masing mengenai isi materi yang telah 

diperdengarkan. 
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e.  Pendidik secara acak menunjuk kelompok menceritakan kembali secara 

bergantian apa isi dari materi yang telah disampaikan.Dalam hal ini 

masing-masing kelompok wajib berpendapat dan mendiskusikannya 

dengan kelompok masing-masing terlebih dahulu pendapatnya, agar tidak 

ada kelompok yang hanya meniru jawaban dari kelompok lainnya. 

f.  Pendidik menunjuk semua kelompok untuk menjawab pertanyaan dari 

materi yang telah diperdengarkan. 

g. Pendidik dan siswa bersama mengoreksi jawaban 

 

2.2.4.5 Langkah-langkah Penerapan Metode Brainstorming pada 

Keterampilan Berbicara 

a.   Pendidik membagi kelas menjadi 6 kelompok, setiap kelompok terdiri 6 

siswa. Kelompok dibentuk secara acak dengan tujuan agar pembelajaran 

tidak didominasi siswa yang pandai saja.  

b.   Pendidik memberikan apersepsi kepada siswa mengenai materi yang akan 

dipelajari. Guru memancing siswa untuk membahas teks tersebut dengan 

menerapkan metode brainstorming. Dalam hal ini siswa diwajibkan untuk 

aktif merumuskan pendapatnya, pembelajaran tidak hanya di dominasi 

oleh siswa yang pandai saja. Pendapat yang diberikan oleh siswa, tidak 

boleh langsung dibantah oleh guru. Hal ini bertujuan agar siswa yang 

pasif, mau dan tidak takut untuk mengutarakan pendapatnya. Karena 

dalam metode brainstorming siswa diwajibkan untuk harus berpendapat 

terhadap sebuah masalah. 
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c.  Pendidik menampilkan slide kosa kata kemudian menirukannya secara 

bersama-sama  mengenai materi, dan secara acak menunjuk siswa yang 

sudah terbentuk dalam kelompok untuk membuat kalimat sesuai kosa kata 

yang telah ditentukan. 

d. Pendidik menyampaikan materi berupa percakapan kemudian siswa 

mengikuti ucapan guru secara bersama. 

e. Pendidik meminta siswa mendemonstrasikan percakapan yang telah 

diajarkan secara berpasangan. 

f.   Pendidik memberi waktu ± 10 menit kepada siswa untuk mendiskusikan 

bersama kelompok masing-masing mengenai isi materi yang telah 

disampaikan. 

g.   Pendidik secara acak menunjuk kelompok menceritakan kembali dengan 

bergantian apa isi dari materi yang telah disampaikan.Dalam hal ini 

masing-masing kelompok wajib berpendapat dan mendiskusikannya 

dengan kelompok masing-masing terlebih dahulu pendapatnya, agar tidak 

ada kelompok yang hanya meniru jawaban dari kelompok lainnya. 

h.  Pendidik menunjuk semua kelompok untuk menjawab pertanyaan dari 

materi yang telah disampaikan.  

 

    2.2.4.6  Kelebihan dan Kelemahan Metode Brainstorming 

Menurut Sudjana dalam Budiyanto )2061: 32) bahwa keunggulan dan 

kelemahan teknik atau metode brainstorming yaitu : 

Kelebihan yang dimiliki oleh metode brainstorming adalah :  
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1. Merangsang semua peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan 

gagasan baru 

2. Menghasilkan jawaban atau pendapat melalui reaksi berantai 

3. Penggunaan waktu dapat dikontrol dan teknik ini dapat digunakan 

dalam kelompok besar atau kelompok kecil 

4. Tidak memerlukan banyak alat pembelajaran 

Adapun kelemahan dari metode brainstorming adalah : 

1. Peserta didik yang kurang perhatian dan kurang berani 

mengemukakan pendapat akan merasa terpaksa untuk menyampaikan 

buah pikirannya 

2. Jawaban cenderung mudah terlepas dari pendapat yang berantai 

3. Peserta didik cenderung beranggapan bahwa semua pendapat diterima 

4. Memerlukan evaluasi lanjutan untuk menentukan prioritas pendapat 

yang disampaikan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan tentang simpulan dan saran terhadap penelitian 

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

Brainstorming untuk Keterampilan Menyimak dan Berbicara Bahasa Arab Siswa 

Kelas XI MAN 2 Kota Semarang” tahun ajaran 2019/ 2020. Adapun untuk 

penjelasan lebih rinci akan dijabarkan pada masing-masing sub babnya, berikut 

penjabaran lebih rinci mengenai simpulan dan saran: 

 

5.1 Simpulan 

 Penerapan Metode Brainstorming dalam keterampilan menyimak dan 

berbicara siswa kelas XI MAN 2 Kota Semarang dilakukan dengan cara 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk  melakukan kolaborasi (kerjasama) dan elaborasi 

(mengembangkan ide atau gagasan) dengan teman sebaya dengan bentuk diskusi 

kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan. Metode ini lebih menekankan 

pada aktivitas siswa dalam kelompok sehingga siswa dapat saling memotivasi dan 

membantu memahami materi yang diberikan peneliti. Tiap peserta didik diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan pernyataan tentang pendapat atau gagasannya. 

Peserta didik yang tidak sedang menyatakan buah pikirannya tidak boleh 

mengkritik atau mendebat terhadap gagasan atau pendapat yang sedang 

disampaikan, begitu juga dengan peneliti. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi 

metode Brainstorming  efektif dalam pembelajaran keterampilan menyimak dan 

berbicara  bahasa Arab siswa kelas XI MAN 2 Kota Semarang. Hal ini terbukti 

dengan hasil tes yaitu pada kelas eksperimen rata-rata nilai pre-test keterampilan 

menyimak adalah 67,33 dan rata-rata nilai post-test adalah 75,53. Sedangkan nilai 

rata-rata pret-test keterampilan berbicara kelas eksperimen adalah 68,00 dan nilai 

rata-rata post-test adalah 77,90. Adapun untuk kelas kontrol, nilai rata-rata pre-test 

keterampilan menyimak adalah 65,83 dan nilai rata-rata post-test adalah 70,00. 

Sedangkan nilai rata-rata pre-test keterampilan berbicara kelas kontrol adalah 69,07 

dan nilai rata-rata post-test adalah 69,20. Dari perhitungan menggunakan t-test 

diperoleh thitung = 2,83, sedangkan ttabel  untuk N=30 dan derajat kebebasan dk=30-

1=29 adalah 2,045 dengan taraf signifikansi 5%. Karena thitung berada pada daerah 

penolakan Ho, maka yang diterima adalah Ha. Dengan demikian penerapan 

Brainstorming efektif untuk    keterampilan menyimak dan berbicara bahasa Arab 

siswa kelas XI MAN 2 Kota Semaran 

 

5.2 Saran 

 Berdasar dari hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Guru diharapkan dapat mengimplementasikan metode brainstorming dengan 

baik untuk keterampilan menyimak dan berbicara. Karena metode ini mampu 

menjadikan proses pembelajaran di kelas lebih menyenangkan, siswa lebih 
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tertarik terhadap pelajaran bahasa Arab dan memudahkan siswa terutama dalam 

penguasaan keterampilan menyimak dan berbicara bahasa Arab. 

2. Dalam pembelajaran metode brainstorming peserta didik cenderung 

beranggapan bahwa semua pendapat diterima, maka dari itu setelah para peserta 

didik menyampaikan gagasannya diperlukan evaluasi lanjutan untuk 

menentukan prioritas pendapat yang disampaikan serta mengambil kesimpulan. 

3. Ketika pembelajaran berlangsung dengan menggunakan metode brainstorming 

peserta didik yang kurang berani mengemukakan pendapat akan merasa terpaksa 

untuk menyampaikan buah pikirannya, oleh karena itu guru sebaiknya mampu 

menumbuhkan rasa senang dan semangat kepada setiap peserta didik untuk 

mengemukakan pendapat yang mereka miliki. 
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