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ABSTRAK 

  

Anisah. 2011. Pemanfaatan Media Komik Dalam Meningkatkan Keterampilan 
Membaca Nyaring Bahasa Arab Kelas VIII B MTs. Salafiyah 
Karangtengah Warungpring-Pemalang Tahun Ajaran 2010/2011. 
Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Jurusan Bahasa dan 
Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Hasan Busri, Spd.I, M.S.I Pembimbing II: DR. Zaim 
Elmubarok, S.Ag., M.Ag. 

Kata Kunci: Media Komik, Keterampilan Membaca Nyaring 

Keterampilan berbahasa mencakup mendengar, berbicara, membaca dan 
menulis. Keterampilan membaca itu sangat penting karena untuk mengetahui dan 
memperluas wawasannya dan harus dimilki seseorang sejak masih kecil, apa lagi 
membaca nyaring untuk melatih pelafalan siswa, tetapi kemampuan membaca 
nyaring bahasa Arab siswa masih kurang seperti dalam membaca nyaring itu 
nadanya masih seperti membaca Al-Qur’an dan dialeknya masih menggunakan 
dialek bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa itu karena pengajaran membaca nyaring 
bahasa Arab  jarang dilaksanakan dibandingkan membaca pemahaman dan 
qowaid. Selain itu siswa merasa malas untuk membaca nyaring bahasa Arab 
karena guru dalam mengajar masih monoton. Dengan memanfaatkan media 
komik sebagai media pembelajaran membaca nyaring berbahasa menjadikan 
proses pembelajaran santai dan siswa lebih semangat karena adanya animasi 
warna dan gambar membuat siswa tidak bosan sehingga siswa dalam membaca 
nyaringpun tidak perlu dibujuk guru.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan dalam proses 
pembelajaran membaca nyaring menggunakan media komik pada siswa kelas VIII 
B MTs. Salafiyah karangtengah warungpring-Pemalang.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dirancang dalam 
dua siklus. Instrumen yang digunakan adalah instrument tes dan nontes. Teknik 
pengumpulan data adalah menggunakan tes dan nontes. Teknik analisis data 
menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dari prasiklus menuju 
siklus I dan  siklus II. Dari data tes dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 
yaitu nilai rata-rata kelas dari 30 siswa pada prasiklus yaitu 56 dengan kategari 
kurang menuju siklus I pertemuan I yaitu nialai rata-rata 66,33 dengan kategori 
cukup, siklus I pertemuan II yaitu dengan nilai rata-rata 70 berkategori baik dan 
pada siklus II pertemuan I yaitu dengan nilai rata-rata 75 berkategori baik serta 
siklus II pertemuan II yaitu dengan nilai rata-rata 82 dengan kategori sangat baik. 
Dalam prosentase peningkatan tersebut adalah 5,53% dari pertemuan I ke 
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pertemuan II. Dan terjadi peningkatan sebesar 7,14% dari pertemuan II ke 
pertemuan III. Selanjutnya peningkatan sebesar 9,33% dari pertemuan III ke 
pertemuan IV. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 
peningkatan keterampilan membaca nyaring bahasa Arab menggunakan media 
komik pada siswa kelas VIII MTs. Salafiyah karangtengah Warungpring-
Pemalang tahun ajaran 2010/2011. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan. Manusia, dari anak 

kecil sampai orang dewasa, berkomunikasi dengan bahasa. Kenyataan ini disadari 

benar-benar. Oleh karena itu bahasa harus diajarkan kepada anak didik, hal ini 

harus disadari benar-benar, apalagi para guru umumnya dan para guru bidang studi 

pada khususnya. Dengan perkataan lain agar para siswa mempunyai kompetensi 

bahasa  (Language competence) yang baik. Apabila seseorang mempunyai 

kompetensi bahasa yang baik maka diharapkan dapat berkomuniksi dengan baik 

dan lancar, baik secara lisan atau tertulis (Tarigan, 1990:2) 

Pada dasarnya setiap pembelajaran bahasa bertujuan agar para pembelajar 

atau para siswa mempunyai keterampilan berbahasa. Terampil berbahasa berarti 

terampil menyimak, berbicara, membaca dan menulis (Tarigan, 1991:41) 

Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi oleh karena 

itu pembelajaran bahasa Arab diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab baik lisan  

maupun tulisan. Pembelajaran bahasa selain untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir dan bernalar serta kemampuan memperluas wawasan.  

1 
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Pada pembelajaran Bahasa Arab mengenal empat keterampilan berbahasa  

yaitu mencakup menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Empat keterampilan 

berbahasa Arab yang nomor tiga adalah membaca. Keterampilan membaca itu 

sangat penting karena merupakan kemampuan bagi siswa yang harus dikuasai agar 

dapat mengikuti seluruh kegiatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. 

Keberhasilan siswa dalam mengikuti pelajaran sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan membacanya. Oleh karena itu pembelajaran membaca mempunyai 

kedudukan yang sangat strategis dalam proses belajar mengajar di sekolah 

(Syafi’ie, 1998:42). 

Membaca adalah suatu proses (dengan tujuan tertentu) pengenalan, 

penafsiran, dan menilai gagasan-gagasan yang berkenaan dengan bobot mental 

atau kesadaran total sang pembaca. Ini merupakan suatu proses yang kompleks 

atau rumit yang tergantung pada perkembangan bahasa pribadi, latar belakang 

pengalaman, sikap kognitif dan sikap terhadap bacaan (Tarigan, 1991:42). 

Keterampilan membaca merupakan suatu kesinambungan yang 

berlangsung secara berangsur-angsur, berproses dari yang sederhana hingga yang 

lebih rumit. Membaca merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

sejak mengenal bangku sekolah. Namun, pada kenyataannya keterampilan 

membaca siswa pada saat ini masih rendah. Hal ini tentu saja sangat 

memprihatinkan mengingat peranan membaca sangat penting dalam proses belajar 

mengajar (Tarigan 1998:171-172).  
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Kegiatan membaca dalam proses belajar-mengajar di kelas melibatkan 

beberapa faktor antara lain: faktor guru, siswa, media, metode dan tempat 

berlangsungnya interaksi balajar-mengajar. Selain itu guru juga berperan penting 

dalam kegiatan proses belajar mengajar, dalam penyampaian bahan ajar, dan 

sebagai sosok dalam interaksi belajar-mengajar. Guru sebagai penyampai bahan 

ajar dituntut untuk dapat menguasai seluruh materi yang akan diajarkan di kelas. 

Hal tersebut mempunyai peranan penting karena materi pembelajaran akan selalu 

dapat berkembang sesuai dengan perkembangan jaman maka guru harus dapat 

menguasai teknik membaca yang akan diajarkan untuk siswanya (Wiryodijoyo, 

1989:19). 

Ada beberapa teknik membaca yaitu membaca bersuara atau membaca 

nyaring, membaca dalam hati, membaca ekstensif, membaca intensif, membaca 

survey, membaca sekilas, membaca dangkal, membaca telaah isi, membaca teliti, 

membaca membaca kritis, membaca gagasan, membaca bahasa dan membaca 

sastra (Tarigan, 1987:13). 

Membaca nyaring (  ھریةالج القراءة  ) adalah suatu aktitivitas atau kegiatan 

yang merupakan alat bagi guru, murid ataupun pembaca bersama-sama dengan 

orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran 

dan perasaan seseorang pengarang (Tarigan, 1979:22). 

Membaca nyaring ( الجھریة القراءة  ) adalah sebuah pendapat dari pembaca 

yang dapat memuaskan serta memenuhi sebagai ragam tujuan, mengembangkan 
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sejumlah keterampilan serta minat oleh karena itu dalam mengajarkan 

keterampilan membaca nyaring, sang guru harus memahami proses komunikasi 

dua arah. Lingkaran komunikasi belumlah lengkap kalau pendengar belum 

memberi tanggapan secukupnya terhadap pikiran atau perasaan yang diekspresikan 

oleh si pembaca. Memang tanggapan tersebut mungkin hanya dalam hati, tetapi 

bersifat apresiatif, mempunyai nilai apresiasi yang tinggi (Dawson dalam Tarigan, 

1979:23). 

Kegiatan membaca nyaring (  الجھریة القراءة  ) yang dilakukan di kelas 

khususnya di Madrasah Tsanawiyah yaitu membaca nyaring bahasa Arab. 

Membaca nyaring dapat membantu siswa menambah kosakata, menambah 

penguasaan intonasi, dan pelafalan. Selain itu guru dapat mengetahui kemajuan 

siswa mengenai keterampilan membaca. 

Aspek membaca nyaring (  الجھریة القراءة  ) siswa mencangkup antara lain 

intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan kelancaran membaca. Membaca nyaring 

bertujuan melatih siswa dengan tepat dan mudah dalam pelafalannya dengan 

mengubah tulisan menjadi suara, tekanan dan irama. Mengingat masih rendahnya 

katerampilan membaca nyaring bahasa Arab tersebut maka diadakan penelitian 

mengenai upaya peningkatan keterampilan membaca. 

Selain itu bahasa Arab merupakan  salah satu mata  pelajaran yang patut 

mendapatkan perhatian yang intensif  dari guru. Bahasa Arab sebagai bahasa asing 

harus mempunyai banyak alternatif dalam proses pembelajarannya. Salah satu 
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alternatif pembelajaran bahasa Arab adalah dengan pemanfaatan media untuk 

meningkatkan motivasi dan minat para siswa. Salah satu media untuk 

meningkatkan motivasi dalam membaca siswa  adalah dengan menggunakan 

media komik sebagai bahan suplemen, disamping buku ajar yang mereka gunakan. 

Media ini dipilih karena telah mendapatkan apresiasi yang baik dari berbagai  

kalangan masyarakat. 

Kebanyakan di sekolah yang mengajarkan pelajaran bahasa Arab masih 

menemui banyak kendala dalam belajar membaca nyaring berbahasa Arab. Fakta 

tersebut juga ditemui di MTs Salafiyah Karangtengah warungpring-Pemalang 

kelas VIIIB. Berdasarkan osbervasi awal di sekolah tersebut, dalam pembelajaran 

membaca nyaring bahasa Arab prestasi siswa kelas VIIIB masih sangat rendah. 

Hal tersebut dapat dilihat dari pelafalannya pada saat membaca nyaring bahasa 

Arab yang belum tepat masih ada yang membaca dengan intonasi yang tidak 

sesuai makhroj, membaca yang tidak sesuai dengan ketepatan bacaan (membaca 

masih terbata-bata), membaca dengan dialek membaca bahasa Indonesia, dan 

dalam membaca masih seperti membaca Al-Qur’an. Itu karena siswa tidak 

mengerti dan tidak paham tentang bagaimana membaca nyaring yang benar. Selain 

itu di Mts Salafiyah Karangtengah Warungpring-Pemalang kelas VIIIB terdapat 

siswa yang berasal dari SD dan MI, dan kemampuan membaca nyaring siswa 

siswa yang bersal dari SD lebih rendah daripada siswa yang berasal dari MI.  

Pada saat peneliti mewawancarai guru mata pelajaran bahasa Arab, siswa 

yang berasal dari SD kurang bisa sejajar kemampuannya dalam membaca nyaring 
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bahasa Arab. Menanggapi masalah ini peneliti ingin menyumbangkan 

pemikirannya dalam suatu penelitian untuk memecahkan masalah tersebut yaitu 

dengan menggunakan media komik atau lebih jelasnya melalui penelitian yang 

berjudul Pemanfaatan Media Komik dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca 

Nyaring Berbahasa Arab.  

Menurut (Rohani, 1997:76) sebagai media instruksional edukatif, komik 

mempunyai sifat yang sederhana, jelas, mudah, dan bersifat personal. Komik 

diterbitkan dalam rangka tujuan komersial, dan edukatif (meski tidak semua komik 

bersifat edukatif) yang mempunyai unsur-unsur: 

1. Sederhana, langsung, aksi-aksi yang cepat dan menggambarkan peristiwa-

peristiwa yang mengandung bahaya. 

2. Berisi unsur humor, menggunakan bahasa percakapan. 

3. Perhatian kepada kriminalitas, kekuatan, keampuhan. 

4. Adanya kecenderungan manusiawi yang universal terhadap pemujaan 

pahlawan. 

Komik sangat disukai oleh anak-anak khususnya komik yang menceritakan 

hal-hal yang lucu, seperti kartun atau cerita yang lain. Dalam hal ini komik 

mempunyai tujuan agar siswa bersemangat membaca nyaring sehingga  

menambah kemahiran membaca nyaring berbahasa Arab.  

Peranan pokok penting dari buku komik dalam pembelajaran adalah 

kemampuannya menciptakan minat para siswa. Komik merupakan suatu bentuk 

bacaan yang menarik minat anak membaca tanpa harus dibujuk. Melalui 
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bimbingan dari guru, komik dapat berfungsi sebagai jembatan untuk 

menumbuhkan minat baca (Sudjana, 2009:68) 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini. 

1. Bagaimana peningkatan keterampilan siswa dalam membaca nyaring 

berbahasa Arab melalui media komik pada siswa VIIIB MTs. Salafiyah 

Karangtengah Warungpring-Pemalang? 

2. Bagaimana perubahan perilaku laku siswa dalam keterampilan membaca 

nyaring  berbahasa Arab melalui media komik kelas VIIIB MTs. Salafiyah 

Karangtengah Warungpring-Pemalang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan siswa setelah mendapatkan 

pembelajaran membaca nyaring berbahasa Arab melalui media komik pada 

siswa VIIIB MTs. Salafiyah Karangtengah Warungpring-Pemalang. 

2. Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VIIIB MTs. Salafiyah 

Karangtengah Warungpring-Pemalang dalam pembelajaran membaca nyaring 

setelah menggunakan  media komik berbahasa Arab. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk 

mengembangkan teori dalam meningkatkan keterampilan membaca nyaring. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi Siswa  

Dapat meningkatkan keterampilan membaca nyaring bahasa Arab. Penelitian 

ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi siswa agar lebih 

memberikan pengalaman keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab 

melalui media komik. 

b. Manfaat bagi Guru 

Memberikan alternatif media dalam pembelajaran membaca bahasa Arab dan 

sebagai kontribusi media mengajar keterampilan bahasa Arab dengan media 

komik dan sebagai masukan bagi guru dalam rangka meningkatkan 

keterampilan membaca nyaring melalui media komik berbahasa Arab. 

c. Manfaat bagi Sekolah 

Sebagai kontribusi model pembelajaran melalui media komik dan 

memberikan perbaikan kondisi pembelajaran membaca bahasa Arab di kelas 

yang akan membantu membantu penciptaan panduan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

 Penelitian tentang peningkatan keterampilan membaca telah banyak dilakukan 

oleh para peneliti. Banyaknya penelitian tentang keterampilan membaca itu dapat 

dijadikan salah satu bukti bahwa keterampilan membaca di sekolah sangat menarik 

untuk diteliti. Penelitian biasanya mengacu pada penelitian lain yang dapat dijadikan 

titik tolak dalam penelitian selanjutnya, sehingga penelitian murni yang bersifat dari 

nol atau murni jarang ditemui. Ada beberapa pustaka yang relevan dengan penelitian 

yang akan dikaji penulis, antara lain Muryati (2002), Setyawati (2007), dan Hendra 

Prasetya (2010). 

 Muryati (2002) melakukan penelitian berjudul Meningkatkan Keterampilan 

Membaca Nyaring Melalui Media Kartu Huruf Pada Siswa Kelas 1 SD Pasuruhan 

Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan keterampilan membaca nyaring melalui media kartu huruf pada siswa 

kelas 1 SD 3 Pasuruhan Lor kecamatan Jati Kabupaten Kudus, tentang hal pelafalan, 

intonasi dan kecepatan mata yang tinggi dalam membaca nyaring. Hal ini terbukti 

mencapai peningkatan dengan hasil pretes skor rata-rata 5,29, siklus 1 rata-rata adalah 

5,72, siklus II skor rata-rata 6,59 dan siklus III skor rata-rata adalah 7,74. 

9 
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Kondisi awal sampai siklus III mengalami skor sebesar 2,45. Hasil observasi dan 

wawancara siswa kelas 1 SD 3 Pasuruhan Lor kecamatan Jati Kabupaten Kudus 

menunjukkan adanya perubahan perilaku yang positif.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muryati  

(2002) adalah mengenai keterampilan membaca nyaring, sedangkan perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Muryati 

(2002) terletak pada tindakan yang diberikan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Dalam penelitiannya, Muryati  (2002) menggunakan media kartu huruf sedangkan 

peneliti dalam penelitiannya menggunakan media komik. 

Setyawati (2007) dalam penelitian tentang keterampilan berbicara yang 

berjudul Penggunaan Media Komik Strip Melalui Komponen Pemodelan untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa VII C SMP Negeri Rakit Banjarnegara 

Tahun Ajaran 2006/2007. Hasil penelitian menunjukkan bahawa setelah mengikuti 

pembelajaran berbicara dengan menggunakan media komik strip melalui komponen 

pemodelan dari siklus I sampai dengan siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus I 

nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 67,41 atau 5,6% dan pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 78,47 atau 12,12%. Jadi, mengalami peningkatan 

keterampilan berbicara siswa dari siklus I sampai siklus II sebesar 17,72%. 

Peningkatan keterampilan berbicara siswa ini yang diikuti perubahahan perilaku siswa 
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kearah yang positif, siswa terlihat lebih serius mengikuti pembelajaran, semakin aktif 

dan lebih banyak bertanya.  

Relevansi penelitian Setyawati dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini 

adalah sama-sama mengkaji penggunaan media komik. Perbedaannya terletak pada 

kajian. Kajian penelitian yang digunakan Setyawati adalah keterampilan berbicara, 

sedangkan kajian peneliti adalah keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab. 

 Hendra Prasetya (2010) melakukan penelitian berjudul Peningkatan 

Kemampuan Membaca Teks Cerita Berbahasa Arab dengan Metode melalui 

pembelajaran Kooperative dengan Metode Satuan Analisis Sintesis (SAS) Pada siswa 

Kelas V Madrasah Ibtidaiyyah Al-Islam Mangunsari 02 Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang Tahun Ajaran 2009/2010. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dari data tes dapat diketahui peningkatan yaitu 

skor rata-rata kelas dari 31 siswa pada siklus I adalah 50,64 dan pada siklus II 71,67. 

Dapat diketahui juga bahwa terjadi peningkatan hasil belajar subjek penelitian dari 

tiap pertemuan. Prosentase peningkatan tersebut adalah 13,67% dari pertemuan ke 

pertemuan II terjadi peningkatan sebesar 22,20% dari pertemuan II ke pertemuan III. 

Selanjutnya peningkatan 17,69% dari pertemuan III ke pertemuan IV.  

Relevansi penelitian Hendra Prasetya dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti ini adalah sama-sama mengkaji keterampilan membaca berbahasa Arab. 

Perbedaannya terletak pada tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah 

tersebut,dalam penelitian Hendra Prasetya yaitu menggunakan metode melalui 
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pembelajaran Kooperative dengan Metode Satuan Analisis Sintesis (SAS) sedangkan 

peneliti menggunakan media komik. 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penelitian tentang pemanfaatan media komik dan teknik dalam pembelajaran 

keterampilan membaca bacaan terutama membaca nyaring berbahasa Arab belum 

banyak dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu akan dilakukan dalam penelitian ini 

dengan memfokuskan penelitian pada media komik sebagai upaya untuk 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab pada siswa.  

2.2   Landasan Teoritis 

Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi teori tentang hakikat 

keterampilan membaca nyaring dan hakikat media komik. 

  

2.2.1 Hakikat Keterampilan Membaca Nyaring  

Hakikat keterampilan membaca nyaring yang dibahas di sini meliputi 

pengertian membaca, aspek-aspek membaca, jenis membaca, membaca nyaring, 

tujuan membaca nyaring, proses membaca nyaring.  

  

2.2.1.1 Pengertian Membaca  

 Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit dan melibatkan banyak 

hal, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, 
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berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif Crawley dan Montain (dalam Rahim, 

2005:2). 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tertulis bahwa membaca adalah 

melafalkan atau hanya dalam hati sesuatu yang tertulis. Membaca dapat pula diartikan 

sebagai metode yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri 

maupun dengan orang lain (Tarigan, 1986:8). 

Menurut Fathi Ali Yunus (dalam Atha 1996:119) membaca adalah: 

 عینیھ، طریق عن القارئ یتلقاھا التي الرموز تفسیر تشمل عقلیة عملیة
 الخبرة بین الربط تتطلب أنھا كما المعاني، فھم العملیة ھذه وتتطلب
 الى معقدة بالقراءة المرتبطة النفسیة العملیات یجعل مما والمعانى الشخصیة

 .كبیرة درجة

Proses berfikirnya pembaca terhadap penafsiran sebuah simbol melalui indra 
penglihatan untuk memahami/ mencari ide pokok. Membaca melibatkan antara 
pribadi pembaca dengan bacaan yang dibaca, sehingga pembaca merasa 
mengalami kejadian secara langsung. 

 Dari beberapa definisi membaca yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa membaca adalah suatu aktivitas yang melibatkan penglihatan, 

ingatan, kecerdasan, dan pemahaman untuk memperoleh informasi yang disampaikan 

penulis melalui lambang-lambang.  
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2.2.1.2 Aspek-Aspek Membaca Bahasa Arab 

Menurut Effendi (2004:124) kemahiran membaca mengandung 2 aspek, 

yaitu: 

1. Aspek mengubah lambang tulis menjadi bunyi. Abjad Arab mempunyai sistem 

yang berbeda dengan abjad latin. Perbedaan lain adalah sistem penulisan bahasa Arab 

yang dimulai dari kanan ke kiri, tidak dikenalkan huruf besar dengan bentuk tertentu 

untuk memulai kalimat baru, menulis nama orang atau tempat, dan perbedaan bentuk 

huruf-huruf Arab ketika berdiri sendiri di awal, tengah atau akhir. 

2. Aspek memahami makna bacaan. Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dan 

dikembangkan dalam pengajaran membaca untuk pemahaman ini, yaitu unsur kata, 

kalimat dan paragraf. Ketiga unsur ini bersama-sama mengandung makna dari suatu 

bahan bacaan. 

Aspek membaca nyaring bahasa Arab terdapat pada nomor satu yaitu aspek 

mengubah lambang tulis menjadi bunyi. 

 وتمثیلة وأدئھ نطیقھ وجودة,  فیھا سرعتھ و القراءة على التلمیذ قدرة تنمیة
 .للمعنى

Aspek kemampuan membaca cepat pada siswa, diwujudkan dengan 
mengungkapkan dan mendeskripsikan gagasan utama pada siswa (Thoimah, 
1998:58) 
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2.2.1.3 Jenis Membaca  

Dengan bertolak dari aspek-aspek membaca yang terdiri dari keterampilan 

yang bersifat mekanis dan keterampilan yang bersifat pemahaman (Tarigan, 1984:11-

13) mengembangkan jenis-jenis membaca seperti tercantum dalam gambar. 

Membaca   
Nyaring  

      Membaca Survei  

Membaca                                   Membaca  
 Ekstensif  Membaca Sekilas 

 

  Membaca     Membaca Dangkal 
dalam hati 

          Membaca teliti 

    Membaca  Membaca   
    Telaah Isi  Pemahaman 
     Membaca 

    Intensif      
         Membaca Kritis

    
 
         Membaca Ide 
 
         Membaca  
         Bahasa 

Membaca      
 Telaah                             

          

Membaca 
Sastra 
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Gambar 2.1 Jenis-jenis membaca menurut Tarigan (1987:13) 

Beberapa jenis membaca, ada tiga jenis yaitu : (1) membaca nyaring atau 

membaca bersuara, (2) membaca dalam hati, dan (3) Membaca telaah isi. Membaca 

nyaring merupakan suatu keterampilan yang serba rumit, kompleks, banyak seluk 

beluknya. Pertama-tama menuntut pengertian terhadap terhadap huruf di atas halaman 

kertas dan sebagainya, dan kemudian memproduksikan suara yang tepat dan bermakna 

(Broughton dalam Tarigan 1986:23)  

Membaca nyaring dalam kehidupan sehari-hari memang sangat terbatas 

penggunaannya. Hanya sedikit orang yang dituntut untuk membaca nyaring dalam 

kegiatan rutin sehari-hari. Mereka itu adalah: penyiar radio, penyiar televisi, dan para 

pengajar. Dapat disimpulkan bahwa membaca nyaring adalah cara membaca dengan 

bersuara. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca nyaring adalah pelafalan 

vokal maupun konsonan, nada atau lagu ucapan, penguasaan tanda-tanda baca, 

pengelompokan kata atau frase ke dalam satuan-satuan ide, kecermatan dan ekspresi. 

2.2.1.4 Membaca Nyaring  

Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat 

bagi guru, murid ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar 

untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran dan perasaan seseorang 

pengarang (Tarigan, 1979:22) 
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Membaca nyaring adalah sebuah pendapat yang dapat memuaskan serta 

memenuhi sebagai ragam tujuan, mengembangkan sejumlah keterampilan serta minat. 

Oleh karena itu dalam mengajarkan keterampilan membaca nyaring, sang guru harus 

memahami proses komunikasi dua arah. Lingkaran komunikasi belumlah lengkap 

kalau pendengar belum memberi tanggapan secukupnya terhadap pikiran atau 

perasaan yang diekspresikan oleh si pembaca. Memang tanggapan tersebut mungkin 

hanya dalam hati, tetapi bersifat apresiatif, mempunyai nilai apresiasi yang tinggi 

(Dawson dalam Tarigan, 1979:23). 

Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang lebih sulit daripada  

membaca dalam hati karena harus memperhatikan ucapan bibir dengan cara 

mengucapkan makna secara keras (Thoimah, 1998:86) 

 بصري عرف من الصامتة، القراءة تتطلبھ ما على تشتمل الجھریة القراءة
 عن الشفھي عبیر وتزید معانیھا، لوالتھا لمد عقلي وادراك الكتابیة، للرموز

 القراءة كانت وبذلك بھا، والجھر الكلمات بنطقي ، المعاني و المدلوالت ھذه
 .الصامتة القراءة من اصعب الجھریة

 )١٩٩٨:٨٨,طعیمة أحمد رشدي ( 

Membaca Jahriyah meliputi membaca dalam hati yaitu menemukan inti dan 
makna bacaannya, dengan mengungkapkan gagasan pokok bacaan secara 
keras, dengan demikian membaca jahriyah lebih sulit daripada membaca dalam 
hati.  

 وتمثیل داء،ألا وإجادة النطق، تقانإل وسیلة أحسن الجھریةو القراءة 
 أخطاء عن للكشف وسیلة أنھا كما ولى،ألا الصفوف في سمیا وال المعنى،
 العلیا الصفوف في تساعد ایضا وھي. عالجھا فیتسنى النطق، في التالمید
 وھي. اللفظیة والموسیقا الصوتي االنسجام نواحي بتعرف دبألا تذوق على
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 كما فیھم، الداء ھذا وعالج والتھیب، الخوف ذوي التالمیذ لتشجیع وسیلة
 إلى والحدیث الجماھیر، ولمواجھة الخطابة، للموافق التالمیذ تعد أننھا

.الجماعة  

)١٩٩٨:٨٩,طعیمة أحمد رشدي (  
Membaca nyaring adalah cara terbaik untuk menguasai pengucapan, 
kemampuan kinerja, dan representasi makna, tidak berdasar pada baris 
pertama, dan sebagai sarana untuk mendeteksi kesalahan siswa pada 
pengucapan. Hal ini juga membantu pada siswa tingkat atas dalam selera sastra 
dalam aspek musik harmoni dan suara-verbal. Ini adalah cara untuk 
mendorong siswa untuk menghindar dari rasa takut, dan pengobatan penyakit 
ini di dalamnya, seperti pidato, pertemuan massa, dan berbicara dengan 
kelompok. 

Membaca nyaring merupakan suatu keterampilan yang serba rumit, kompleks, 

banyak seluk beluknya. Pertama-tama menuntut pengertian terhadap tulisan di atas 

halaman kertas dan sebagainya, kemudian memproduksikan suara yang tepat dan 

bermakna. Jangan dilupakan bahwa membaca nyaring pada hakikatnya merupakan 

suatu masalah lisan. Oleh karena itu, khusus dalam pembelajaran bahasa aktivitas 

membaca lebih menunjukkan pada ucapan (pronunciation) dari pada pemahaman 

(comprehension). Mengingat hal tersebut, maka bahan bacaan haruslah dipilih yang 

mengandung isi dan bacaan dan bahasa yang relatif mudah dipahami (Broughton 

dalam Tarigan, 1979:23). 

Menurut Kartika 2004 (dalam jurnal penabur no.03/th.III Des 04) membaca 

nyaring atau membaca bersuara mempunyai tujuan untuk menambah kelancaran 

siswa dalam mengubah lambang-lambang tertulis menjadi suara atau ucapan yang 
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mengandung makna. Membaca nyaring menekankan pada segi menyuarakan yang 

dibaca.   

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa membaca nyaring 

adalah cara membaca dengan suara, dengan memperhatikan vokal maupun konsonan, 

nada atau lagu ucapan, penguasaan tanda-tanda baca, pengelompokkan kata atau frase 

ke dalam satuan-satuan ide, kecepatan mata, dan ekspresi. 

2.2.1.5 Tujuan Membaca Nyaring  

Satu hal yang hendaknya diperhatikan oleh seseorang yang ingin membaca 

adalah mempunyai tujuan membaca. Seseorang yang mempunyai tujuan membaca 

cenderung lebih memahami apa yang dia baca daripada orang yang tidak memiliki 

tujuan membaca. Akhir dari tujuan membaca ini adalah mendapatkan informasi dari 

bacaan yang dibaca. Dalam kegiatan membaca di kelas, guru hendaknya membaca 

dengan menyediakan tujuan khusus dari kegiatan membaca siswa yang sesuai dengan 

tujuan siswa membaca itu sendiri. 

Supriyadi (1996:128) mengemukakan tujuan membaca yaitu sebagai berikut: 

untuk mengisi waktu luang, untuk mencari hiburan, untuk kepentingan studi, untuk 

mencari informasi dan menambah pengetahuan, memperkaya perbendaharaan 

kosakata, memupuk perkembangan kaharuan dan keindahan. 

Sedangkan tujuan membaca menurut Widyamurta (1992:140) adalah membuat 

seseorang menjadi arif dengan alasan: (1) dengan membaca orang akan  
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menjadi luas cakrawala hidupnya; (2) dengan membaca buku, pembaca dibawa dalam 

dunia pikiran dan renungan; dan (3) dengan membaca orang menjadi memesona dan 

merasa nikmat dalam tutur katanya. 

 Dari beberapa tujuan membaca di atas, yang dimaksud tujuan membaca 

dalam penelitian ini adalah untuk kepentingan studi, untuk mencari informasi dan 

menambah pengetahuan, memperkaya perbendaharaan kosakata.  

2.2.1.6  Proses Membaca Nyaring  

Menurut Syafi’i (1996:42) membaca adalah suatu proses yang bersifat 

kompleks, meliputi kegiatan yang bersifat fisik dan mental, kegiatan-kegiatan tersebut 

adalah sebagai berikut: (1) mengamati seperangkat bunyi-bunyi bahasa menurut 

sistem otografi (tulisan) tertentu, (2) menginterprestasi kata-kata sebagai simbol 

lambang bunyi yang mengacu pada konsep tertentu, (3) mengikuti rangkaian tulisan 

tersusun secara linier, logis, dan sistematis menurut kaidah-kaidah tata bahasa (Arab), 

(4) menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki dengan teks 

bacaan untuk memperoleh pemahaman terhadap isi bacaan, (5) memahami hubungan 

antara gambar bunyi dan bunyi serta hubungan antara kata dengan artinya, (6) 

membuat kesimpulan dan menilai bacaan, (7) mengingat-ingat hal-hal yang telah 

dipelajari dimasa yang lalu dan meramunya dengan ide-ide serta fakta-fakta baru yang 

diperolehnya dari bacaan, dan (8) memusatkan perhatian ketika sedang membaca.  
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Proses membaca nyaring itu pembaca harus menguasai keterampilan-

keterampilan persepsi (penglihatan dan daya tangkap) sehingga mengenal atau 

memahami kata-kata dengan cepat dan tepat. Sama pentingnya dengan hal itu 

adalah kemampuan mengelompokkan kata-kata ke dalam kesatuan-kesatuan 

pikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. Untuk membantu para 

pendengar menangkap serta memahami maksud pengarang, maka pembaca 

biasanya mempergunakan berbagai cara, yaitu: (1) menyoroti ide-ide baru dengan 

mempergunakan penekanan yang jelas, (2) menjelaskan perubahan dari satu ide ke 

ide yang lainnya, (3) menerangkan kesatuan-kesatuan pikiran di dalam satu 

kalimat dengan penyusunan kata-kata yang tepat dan baik, (4) menghubungkan 

ide-ide yang bertautan dengan jalan menjaga suaranya agar tinggi sampai akhir 

dan tujuan tercapai, dan (5) menjelaskan klimaks-klimaks dengan gaya dan daya 

ekspresi yang baik dan tepat. 

Membaca nyaring merupakan proses menerjemahkan lambang grafik ke 

dalam lambang lisan. Maksudnya adalah pembaca mentransfer kembali simbol-

simbol yang berbentuk tulisan ke dalam bentuk bahasa lisan. Hal tersebut dapat 

kita ketahui pada membaca nyaring, pembaca harus patuh pada aturan-aturan 

dalam membaca nyaring meliputi intonasi, pelafalan, kefasihan dan kelancaran 

(Haryadi, 2006:19) Jika dibagankan proses membaca nyaring sebagai berikut: 
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Model membaca nyaring 

  

 

  Penjelasan bagan di atas yaitu bacaan yang berupa lambang-lambang grafis 

menstimulasi mata. Rangsangan yang berbentuk lambang grafis diteruskan ke otak 

oleh syaraf visual. Di dalam otak,  simbol-simbol grafis diubah menjadi lisan yang 

kemudian dikirim untuk dilisankan sehingga terjadi proses membaca nyaring. 

2.2.2 Hakikat Media 

Hakikat media yang dibahas di sini meliputi pengertian media, fungsi dan 

manfaat media, jenis media pembelajaran. 

2.2.2.1 Media  

Kata media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang secara harfiah 

adalah “Tengah”, “Perantara”, atau “Pengantar”. Sedangkan menurut bahasa, kata 

media yang berasal dari bahasa Arab adalah وسائل atau perantara. Sedangkan menurut 

istilah, kata media adalah pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan, 

Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2002:3) mengatakan bahwa media apabila dipahami 

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

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. 

Dalam pengertian ini guru, buku teks dan lingkungan sekolah merupakan media. 

Bacaan 

 

Mata Otak Mulut 
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Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.  

Media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi 

antara guru dan siswa dapat berlangsung. Berdasarkan definisi tersebut, media 

pembelajaran memiliki manfaat yang besar dalam memudahkan siswa mempelajari 

materi pelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus dapat menarik perhatian 

siswa pada kegiatan belajar mengajar dan lebih merangsang kegiatan belajar siswa 

(Latuheru, 1988:14) 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

media pembelajaran adalah hal-hal yang dapat membantu menyampaikan pesan dari 

pemberi pesan (pengajar) kepada penerima pesan (siswa) atau dapat diartikan alat 

penyampai pesan dari pemberi kepada penerima pesan. Dengan demikian katepatan 

dan tingkat representasi sebuah media terhadap yang akan disampaikan dapat turut 

menentukan keberhasilan proses pembelajaran. 
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2.2.2.2  Fungsi dan Manfaat Media  

Dalam proses pembelajaran media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa) (Daryanto, 2010:8). Sedangkan 

metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah 

informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi media dalam proses 

pembelajaran ditunjukkan pada gambar berikut: 

  

 

     
 

 

 

METODE 

Fungsi media dalam pembelajaran  

Manfaat media pembelajaran menurut Sudjana & Rivai (dalam Arsyad, 

2002:24) 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 mencapai tujuan pembelajaran dan memungkinkannya 

menguasai materi pelajaran; 

GURU  MEDIA SISWA PESAN 
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3. Metode mengajar akan 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 lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain.  

Media sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran, manfaat itu 

adalah sebagai berikut: memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi 

keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih 

langsung antara murid dengan sumber belajar, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai 

dengan bakat dan kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya. 

2.2.2.3  Jenis Media Pembelajaran 

 Macam-macam media yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 

adalah sebagai berikut: (1) laboratorium Bahasa dengan berbagai macamnya. Media 

ini dapat membantu pengajar dalam memperdengarkan suara/bunyi yang telah  

direkam kepada siswa untuk dipelajarinya, (2) media Audio, seperti radio, piringan 

(CD), atau program radio pendidikan, (3) media Visual, (4) media Audio Visual, 

seperti film bersuara, video, televise. Media ini memiliki kelebihan dengan 

memungkinkan menyajikan suara dan gambar sekaligus terutama untuk 

menyampaikan materi yang dipelajari, dan (5) media pembelajaran berprogram. 
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Media ini bertingkat-tingkat mulai dari bentuk modul-modul sederhana, modul-modul 

berprogram dengan alat-alat yang sederhana sampai dalam bentuk komputer. Ma’arif 

(dalam Salim, 2009:131) 

 Media komik termasuk dalam media grafis. Media grafis adalah suatu 

pengajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, 

tulisan-tulisan, atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk mengihtisarkan, 

menggambarkan, dan merangkum  suatu ide, data suatu kejadian. Fungsi umum media 

grafis adalah untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Sedangkan 

fungsi khususnya adalah untuk menarik perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan 

atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bila tidak 

digrafiskan (Daryanto, 2010:19) 

2.2.3 Hakikat Media Komik 

Hakikat media komik yang dibahas di sini meliputi pengertian komik, dasar 

pemilihan media komik sebagai alat pembelajaran, pembelajaran membaca nyaring 

menggunakan media komik, keunggulan media komik. 
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2.2.3.1 Komik  

 Komik adalah kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu  

cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk 

memberikan hiburan kepada para pembaca (Daryanto, 2010:127). 

Komik adalah suatu berita bergambar, terdiri atas berbagai situasi secara 

bersambung, kadang bersifat humor. Perwatakan lain dari komik adalah harus dikenal 

agar kekuatan medium bisa dihayati (Rohani, 1997:78).  

Media komik dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang 

mengungkapkan bentuk karakter dan memerankan suatu cerita ke dalam urutan yang 

erat hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada 

para pembaca (Sudjana, 2009:64). 

Dari beberapa pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komik 

adalah media bercerita dan sebagai media hiburan yang murah meriah dengan tujuan 

untuk menghibur pembacanya, namun bukan hanya sebagai media untuk menghibur 

saja, komik juga dapat digunakan sebagai media untuk mendidik. Media komik adalah 

alat penyampaian suatu ide atau gagasan berupa buku yang berisi suatu cerita 

bergambar untuk dibaca dan bersifat humor.  
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2.2.3.2  Dasar Pemilihan Media Komik Sebagai Alat Pembelajaran 

Seperti diketahui, komik memiliki  banyak arti dan sebutan, yang disesuaikan 

dengan tempat masing-masing komik itu berada. Secara umum, komik sering diartikan 

sebagai cerita bergambar. Scout McCloud (1998:43) memberikan pendapat bahwa 

komik dapat memiliki arti  gambar-gambar serta lambang lain yang berjuta posisi 

(berdekatan, bersebelahan) dalam urutan tertentu, untuk menyampaikan informasi 

dan/atau mencapai tanggapan estetis dari pembacanya. Komik sesungguhnya lebih 

dari sekedar cerita bergambar yang ringan dan menghibur. Komik bukan cuma bacaan 

bagi anak-anak. Komik adalah suatu bentuk media komunikasi visual yang 

mempunyai kekuatan untuk menyampaikan informasi secara populer dan mudah 

dimengerti. Hal ini dimungkinkan karena komik memadukan kekuatan gambar dan 

tulisan, yang dirangkai dalam suatu alur cerita gambar membuat informasi lebih 

mudah diserap. Teks membuatnya lebih dimengerti, dan alur membuatnya lebih 

mudah untuk diikuti dan diingat. Dewasa ini komik telah berfungsi sebagai media 

hiburan yang dapat disejajarkan dengan berbagai jenis hiburan lainnya seperti film, 

TV, dan bioskop. Komik adalah juga media komunikasi visual dan lebih daripada 

sekedar cerita bergambar yang ringan dan menghibur. Sebagai media komunikasi 

visual, komik dapat diterapkan sebagai alat bantu pendidikan dan mampu 

menyampaikan informasi secara efektif dan efisien.  

Sebagai media instruksional edukatif, komik mempunyai sifat yang sederhana, 

jelas, mudah, dan bersifat personal. Komik diterbitkan dalam rangka tujuan komersial 
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dan edukatif (meski tidak semua komik bersifat edukatif). Komik sebagai media yang 

memusatkan perhatian dirinya sendiri, sehingga pembaca dapat segera 

mengidentifikasi dirinya melalui perasaan serta tindakan dari perwatakan-perwatakan 

tokoh utamanya. Cerita-ceritanya ringkas dan menarik perhatian dilengkapi dengan 

aksi, bahkan dalam lembaran surat kabar dan buku-buku, komik dibuat lebih hidup 

serta diolah dengan pemakaian warna-warna utama secara bebas. (Rohani, 1997:78) 

Pemilihan komik sebagai media pembelajaran harus diperhatikan sesuai 

kemampuan dan kebutuhan. Menurut Rohani (1997:112) pemilihan media 

pembelajaran hendaknya memiliki kriteria: ekonomis, praktis dan sederhana, mudah 

diperoleh, bersifat fleksibel. 

Media komik merupakan media yang berwujud bacaan yang memancing  

anak membacanya tanpa harus dibujuk. Melalui bimbingan dari guru, komik dapat 

berfungsi sebagai jembatan untuk manumbuhkan minat baca. Guru harus membantu 

para siswa menemukan komik yang baik dan mengasyikan untuk dijadikan media 

pembelajaran membaca nyaring, dengan mengacu pada intonasi dan jeda siswa dapat 

dengan mudah membaca dengan keras (Sudjana, 2009:68). 

2.2.3.3 Pembelajaran Membaca Nyaring  Melalui Media Komik 

 Dari penelitian yang dikemukakan Thorndike, diketahui bahwa anak yang 

membaca komik lebih banyak, misalnya dalam sebulan minimal satu buah buku 

komik, maka sama dengan membaca buku-buku pelajaran dalam setiap tahunnya, hal 
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ini berdampak pada kemampuan membaca siswa dan penguasaan kosa kata jauh lebih 

banyak dari siswa yang tidak menyukai komik (Daryanto, 2010:128) 

Komik dalam penyajiannya mengadung unsur visual dan cerita yang kuat. 

Evaluasi yang divisualisasikan membuat pembaca terlibat secara emosional sehingga 

membuat pembaca untuk terus membacanya hingga selesai. Hal inilah yang 

menginspirasi komik yang isinya materi-materi pelajaran. Kecenderungan yang ada 

siswa tidak menyukai buku-buku teks apalagi yang tidak diserta gambar dan ilustrasi 

yang menarik. Padahal secara empiris siswa cenderung lebih menyukai buku yang 

bergambar, yang penuh warna dan divisualisasikan dalam bentuk realistis maupun 

kartun. Komik pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan minat siswa untuk 

membaca sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

(Daryanto 2010:128) 

Membaca nyaring bahasa Arab melalui media komik berarti menuturkan suatu 

peristiwa atau kejadian berdasarkan cerita bergambar. Melalui cerita bergambar yang 

dilihat, siswa dapat menuturkan peristiwa yang terjadi dengan mengarahkan segala 

mengalaman dan pengalaman yang dimilikinya. Oleh sebab itu, siswa harus memiliki 

perbendaharaan kata yang banyak sehingga dapat mengungkapkan kembali apa yang 

telah dibacanya dari cerita yang ada di dalam komik tersebut, menggunakan intonasi 

kata, pelafalan kata, dan suara dalam memabaca serta sikap dalam membaca. 
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2.2.3.4  Keunggulan Media Komik 

Komik sangat digemari siswa karena gambar dan ceritanya lucu, karenanya 

sangat bermanfaat jika komik digunakan sebagai alat atau media pembelajaran 

membaca nyaring berbahasa Arab. Ada beberapa keunggulan media komik dalam 

pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab, (1) komik sangat menarik karena cerita 

yang ringkas, perwatakan yang realistis dan dapat digunakan sebagai hiburan, (2) 

dapat menambah perbendaharaan kata bagi pembacanya, (3) menciptakan minat baca 

siswa, dan (4) memperluas pengetahuan dan minat apresiasi siswa (Sudjana, 2009:69) 

Komik sangat digemari oleh siswa. Banyak komik di pasaran membuat guru 

maupun orang tua perlu mangarahkan mereka untuk tidak sembarangan memilih atau 

membaca komik. Komik-komik yang komersial dan tidak baik mutunya tidak sesuai 

dengan usia anak dapat mempengaruhi perilaku siswa. Komik memiliki ilustrasi yang 

menarik, kata-kata yang ringkas dan mudah dilafalkan sehingga siswa cenderung 

meniru, baik karakter tokoh-tokohnya, gerak-geriknya maupun gaya dan kata-kata 

yang diucapkan para tokoh.  

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan membaca 

nyaring berbahasa Arab kelas VIIIB MTs. Karangtengah Salafiyah Warungpring-

Pemalang sangat cocok menggunakan media komik karena ditinjau dari kurangnya 

motivasi siswa dalam membaca nyaring berbahasa Arab dan peningkatan membaca 

nyaring. Oleh karena itu peneliti akan mempromosikan atau menawarkan sebuah 

penelitian kepada guru maupun sekolah untuk memanfaatkan media komik dalam 
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meningkatkan keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab kelas VIIIB MTs. 

Salafiyah Karangtengah Warungpring-Pemalang tahun ajaran 2010/2011. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif 

dan desain penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (classroom 

action research). Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu strategi pemecahan 

masalah yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses pengembangan keterampilan 

dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. Penelitian tindakan kelas adalah suatu 

bentuk penelitian yang bersifat reflektif yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan rasional dari tindakan-tindakan yang dilakukan. Disamping itu juga untuk 

melakukan perbaikan-perbaikan kondisi dimana praktik-praktik pembelajaran 

dilakukan (Depdiknas 2004:7) 

Penelitian ini dilaksanakan dalam desain dua siklus, yaitu tindakan siklus I dan 

siklus II yang masing-masing terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Siklus I bertujuan untuk mengetahui keterampilan membaca nyaring bahasa 

Arab siswa. Hasil siklus I digunakan sebagai refleksi untuk melaksanakan siklus II. 

Hasil tindakan siklus II bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

membaca bahasa Arab siswa setelah dilakukan perbaikan dalam kegiatan belajar  
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mengajar yang didasarkan pada refleksi siklus I. Desain PTK ini dapat digambarkan 

sebagai berikut ini. 

 

 

 

 

  

         Siklus I 

 

 

 

 

  

 

 Siklus II 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan dalam penelitian tindakan kelas 

(Aqip, 2007:31) 
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Aksi 
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3.1.1. Prasiklus 

 Prasiklus dilakukan sebelum pelaksanaan siklus I yaitu dengan melakukan 

pretes untuk menguji kemampuan siswa dalam membaca nyaring berbahasa Arab 

dengan tanpa menggunakan media yang akan ditawarkan peneliti. Pada proses pretes 

dimaksudkan sebagai terapi atau rangsangan dalam proses pemahaman pembelajaran 

membaca nyaring berbahasa Arab pada tahap selanjutnya yaitu tahap siklus I dan 

siklus II dengan menggunakan media komik. 

3.1.2 Siklus 1 

 Proses tindakan pada siklus I dilakukan dalam empat tahap, yaitu tahap 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.2.1 Perencanaan 

 Pada tahap perencanaan dilakukan persiapan pembelajaran membaca nyaring  

bahasa Arab menggunakan media komik. Langkah awal yang dilakukan peneliti 

adalah menyusun rencana pembelajaran yang merupakan program kerja dalam 

melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Selain itu dalam tahap ini juga 

dipersiapkan instrumen penelitian yaitu tes yang dilakukan pada saat proses 

pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab berlangsung dan instrumen non tes 

terdiri dari lembar observasi, pedoman wawancara, angket dan dokumentasi foto. 

Langkah selanjutnya adalah dengan menyiapkan bacaan yang berupa komik berbahasa 

Arab.  
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3.1.2.2  Aksi/Tindakan 

Tindakan merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah 

dipersiapkan. Tindakan yang akan dilakukan adalah proses pembelajaran membaca 

nyaring bahasa Arab melalui media komik. Pada tindakan ini guru mengkondisikan 

siswa untuk siap mengikuti proses pembelajaran. Guru memberikan penjelasan kepada 

siswa mengenai tujuan pembelajaran serta manfaat yang akan diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran membaca menggunakan media komik berbahasa 

Arab tersebut. Proses tindakan dalam tahap ini meliputi : 

a. Guru melafalkan beberapa kosa kata dalam bacaan komik tersebut dan 

menerjemahkan maknanya. 

b. Guru mencontohkan membaca bacaan komik dengan baik berdasarkan ketepatan 

intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan kelancaran dalam membaca. 

c. Siswa membaca bacaan komik secara bersama-sama. 

d. Siswa membuat kelompok sebanyak tokoh dalam komik. 

e. Siswa diberikan arahan dan petunjuk untuk melakukan proses pembelajaran 

membaca nyaring melalui media komik berbahasa Arab. 

f. Setiap kelompok membaca media komik berbahasa Arab sesuai tokoh yang 

diinginkan di depan kelas sesuai instruksi guru. 

g. Guru melakukan evaluasi pada saat proses pembelajaran membaca nyaring bahasa 

Arab berlangsung dengan pedoman beberapa aspek yaitu ketepatan intonasi, 

ketepatan bacaan, kafasihan dam kelancaran dalam membaca. 
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h. Siswa yang belum mendapatkan giliran membaca, menyimak dan memahami teks 

bacaan komik berbahasa Arab. 

Pada pertemuan yang kedua proses pembelajaran sama seperti pada pertemuan 

pertama, ditambah dengan guru melakukan wawancara dengan siswa dengan kategori 

nilai tertinggi, siswa dengan kategori nilai sedang dan siswa berkategori nilai terendah 

serta semua siswa mengisi angket untuk memperoleh data nontes. 

3.1.2.3 Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengamati tingkah laku dan segala kegiatan siswa 

selama penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan bantuan 

teman yaitu dengan melakukan check list (√) dan tanda (-) pada setiap kolom aspek 

observasi. Sasaran yang diamati adalah berupa lima aspek positif dan lima aspek 

negative yaitu sebagai berikut: antusias siswa dalam mendengarkan penjelasan guru, 

tanggapan siswa terhadap materi bacaan yang berupa komik, keseriusan siswa dalam 

membaca nyaring menggunakan media komik, keaktifan dalam berdiskusi kelompok, 

keberanian siswa dalam membacakan komik berdasarkan tokoh di depan kelas, siswa 

sering melakukan kebiasaan buruk dalam mendengarkan penjelasan guru mengenai 

membaca nyaring bahasa Arab menggunakan media komik, siswa kurang berminat 

membaca nyaring berbahasa Arab, siswa bergurau/berbicara dengan teman sebangku, 

siswa tidak aktif dan sibuk sendiri saat berdiskusi kelompok berlangsung, siswa 

bergurau saat membacakan komik di depan kelas. 

 



38 
 

 
 

3.1.2.4 Refleksi   

Refleksi adalah upaya untuk mengkaji apa yang telah dan atau terjadi, apa 

yang telah dihasilkan atau belum dihasilkan dengan tindakan perbaikan yang telah 

dilakukan. Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran dilakukan untuk memberi 

penilaian terhadap proses yang terjadi, masalah yang muncul dan segala hal yang 

berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukan.  

Hasil yang didapatkan setelah mendapatkan pembelajaran membaca nyaring 

menggunakan media komik berbahasa Arab akan menentukan perlu dan dilakukanya 

tindakan lanjutan. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan terdapat dua siklus, 

setiap siklus terdapat dua pertemuan oleh karena itu semuanya terdapat empat 

pertemuan. 

3.1.3 Siklus II 

Pelaksanaan siklus II melalui tahap yang sama dengan siklus I, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus II merupakan kelanjutan siklus I 

dan merupakan perbaikan hasil kegiatan pada siklus I. Berikut ini penjelasan lebih 

lanjut mengenai keempat tahap tersebut. 

3.1.3.1 Perencanaan 

Rencana tindakan yang akan dilakukan dalam tahap perencanaan siklus II  

adalah membuat perbaikan rencana pembelajaran membaca nyaring melalui media 

komik berbahasa Arab. Perbaikan rencana pembelajaran tersebut yaitu (1) 

menciptakan suasana yang lebih santai agar siswa tidak merasa tegang selama 

mengikuti pembelajaran, (2) menjelaskan kembali materi yang lebih rinci agar siswa 
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dapat memahami makna dan manfaat dari materi tersebut, (3) menyampaikan dan 

menjelaskan kesalahan-kesalahan yang dihadapi siswa pada siklus I agar siswa 

mengetahui letak kesalahannya dan berusaha dapat memperbaiki kesalahan-kasalahan 

tersebut, dan (4) media komik yang digunakan guru pada pembelajaran siklus II 

berbeda judul atau tema komik dengan siklus I. Dengan alasan, jika judul atau tema 

komik yang digunakan guru berbeda dengan siklus I maka peningkatan dalam 

membaca nyaring berbahasa Arab siswa akan terlihat pada sisklus I dan siklus II. 

Untuk itu, upaya perbaikan pembelajaran yang dilakukan peneliti yaitu lebih 

menekankan pada kesalahan-kesalahan yang dihadapi siswa agar kesalahan tersebut 

tidak terulang kembali.   

3.1.3.2 Aksi/ Tindakan 

Tindakan yang akan dilakukan peneliti dalam siklus II ini adalah (1) 

memberikan umpan balik mengenai hasil yang diperoleh pada siklus I, (2) 

melaksanakan proses pembelajaran membaca nyaring berbahasa Arab sesuai rencana 

pembelajaran yang telah disusun, dan (3) memberi motivasi siswa agar berpartisipasi 

lebih aktif selama pembelajaran membaca nyaring berbahasa Arab. 

Tindakan merupakan pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah 

dipersiapkan. Tindakan yang akan dilakukan adalah proses pembelajaran membaca 

nyaring bahasa Arab melalui media komik. Pada tindakan ini guru mengkondisikan 

siswa untuk siap mengikuti proses pembelajaran. Guru memberikan penjelasan 

kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran serta manfaat yang akan diperoleh siswa 
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setelah mengikuti kegiatan pembelajaran membaca melalui media komik berbahasa 

Arab tersebut. Proses tindakan dalam tahap ini meliputi : 

a. Guru melafalkan beberapa kosa kata dalam bacaan komik tersebut dan 

menerjemahkan maknanya. 

b. Guru mencontohkan membaca bacaan komik dengan baik berdasarkan intonasi, 

ketepatan bacaan, kefasihan  dan kelancaran dalam membaca. 

c. Siswa membaca bacaan komik secara bersama-sama. 

d. Siswa membuat kelompok sebanyak tokoh dalam komik. 

e. Siswa diberikan arahan dan petunjuk untuk melakukan proses pembelajaran 

membaca bacaan melalui media komik berbahasa Arab. 

f. Setiap kelompok membaca media komik berbahasa Arab sesuai tokoh yang 

diinginkan di depan kelas sesuai instruksi guru. 

g. Guru melakukan evaluasi pada saat proses pembelajaran membaca nyaring 

bahasa Arab berlangsung dengan pedoman beberapa aspek yaitu intonasi, 

ketepatan bacaan, kefasihan  dan kelancaran dalam membaca. 

h. Siswa yang belum mendapatkan giliran membaca, memahami teks bacaan komik 

berbahasa Arab. 

` Pada pertemuan yang kedua proses pembelajaran sama seperti pada pertemuan 

pertama, ditambah dengan guru melakukan wawancara dengan siswa berkategori 

nilai tertinggi, siswa berkategori nilai sedang dan siswa berkategori nilai terendah 

serta semua siswa mengisi angket untuk memperoleh data nontes. 
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3.1.3.3 Observasi  

Observasi atau pengamatan dan pemotretan terhadap siswa dilakukan selama 

proses belajar membaca nyaring berbahasa Arab. Observasi pada siklus II ini dilihat 

dari peningkatan hasil tes dan perilaku siswa selama proses pembelajaran 

dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan bantuan 

teman yaitu dengan melakukan check list (√) dan tanda (-) pada setiap kolom aspek 

observasi. Sasaran yang diamati adalah berupa lima aspek positif dan lima aspek 

negatif yaitu sebagai berikut: antusias siswa dalam mendengarkan penjelasan guru, 

tanggapan siswa terhadap materi bacaan yang berupa komik, keseriusan siswa dalam 

membaca nyaring menggunakan media komik, keaktifan dalam berdiskusi kelompok, 

keberanian siswa dalam membacakan komik berdasarkan tokoh di depan kelas, siswa 

sering melakukan kebiasaan buruk dalam mendengarkan penjelasan guru mengenai 

membaca nyaring bahasa Arab menggunakan media komik, siswa kurang berminat 

membaca nyaring berbahasa Arab, siswa bergurau/berbicara dengan teman sebangku, 

siswa tidak aktif dan sibuk sendiri saat berdiskusi kelompok berlangsung, siswa 

bergurau saat membacakan komik di depan kelas. 
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 3.1.3.4 Refleksi 

Pada siklus II ini, refleksi dilakukan untuk memecahkan masalah dan 

mengatasi kendala serta mempertahankan kemajuan proses pembelajaran mulai dari 

perencanaan sampai hasil akhir siklus II. Selain itu juga untuk mengetahui 

keefektifan  media komik dalam pembelajaran membaca nyaring berbahasa Arab dan 

untuk melihat peningkatan kemampuan membaca nyaring berbahasa Arab. Serta 

mengetahui perubahan perilaku siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

Refleksi dilakukan pada akhir pembelajaran yang bertujuan untuk megetahui 

kelebihan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada siklus I.  

3.2  Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB MTs Salafiyah 

Warungpring-Pemalang  yang berjumlah 30 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 

14 siswa perempuan. Alasan penentuan subjek penelitian ini adalah berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru bidang studi bahasa Arab yang menyatakan bahwa 

kemampuan membaca nyaring berbahasa Arab siswa kelas XIIIB  MTs Salafiyah 

Warungpring-Pemalang belum mencapai hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan 

belum adanya kesiapan mental maupun nonmental. Ketidaksiapan mental itu dapat 

terlihat dari adanya sikap yang kurang percaya diri, kurang antusias untuk mengikuti 

pembelajaran dan siswa sering ramai sendiri di kelas, terutama pada proses 

pembelajaran berlangsung. Ketidaksiapan yang berbentuk nonmental adalah siswa 

kurang mampu dalam membaca nyaring berbahasa Arab. Dalam pembelajaran 
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membaca nyaring berbahasa Arab, guru menggunakan buku pelajaran yang biasa saja 

penampilannya tidak ada unsur yang membuat siswa semangat membaca berbahasa 

Arab apalagi banyak siswa yang kurang mampu mengartikan ke dalam bahasa 

Indonesia. Hal itu yang membuat siswa malas untuk membaca nyaring berbahasa 

Arab. Penyampaian materi seperti ini kurang menarik bagi siswa. Pemilihan media 

komik ini dimaksudkan sebagai alternatif untuk mendorong siswa agar lebih mudah 

dalam membaca dan menarik minat baca siswa. Berdasarkan kenyataan tersebut, 

maka penelitian terhadap siswa MTs Salafiyah Warungpring–Pemalang kelas VIIIB 

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring  bahasa 

Arab. 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas adalah variabel yang dapat diamati dan dinilai sebagai penyebab 

(determinan) dari suatu tingkah laku (Ainin, 2007:29). Sedangkan Variabel terikat 

adalah suatu variabel yang dapat diakibatkan oleh variabel bebas (Ainin, 2007:30) 

dan dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu : 

1. Pembelajaran melalui media komik 

2. Keterampilan membaca bahasa Arab  

Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas terletak pada nomor satu yaitu 

pembelajaran dengan menggunakan media komik dan variabel terikat terletak pada 
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nomor dua yaitu keterampilan membaca nyaring bahasa Arab. Bagan Hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat : 

Variabel Bebas                                               Variabel Terikat 

 

 

   

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu (1) keterampilan membaca 

nyaring berbahasa Arab, dan (2) penggunaan media komik. Penjelasan kedua variabel 

diuraikan sebagai berikut ini. 

3.3.1 Variabel Peningkatan Keterampilan Membaca Nyaring Berbahasa Arab 

 Variabel keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab merupakan 

keterampilan siswa yang bersifat reseptif dan dalam menyampaikan informasi atau 

mengkomunikasikan perasaan untuk orang lain secara langsung. Target yang 

diharapkan adalah siswa mampu membaca nyaring berbahasa Arab sesuai dengan 4 

aspek penilaian yaitu ketepatan intonasi, ketepatan bacaan, kafasihan dan kelancaran 

dalam membaca. Dalam penelitian tindakan kelas ini, siswa dikatakan berhasil dalam 

pembelajaran membaca nyaring berbahasa Arab apabila telah mencapai nilai 

ketuntasan atau KKM sekolah sebesar 70. 

3.3.2  Variabel Penggunaan Media Komik 

Dalam pembelajaran membaca nyaring berbahasa Arab ini, guru berperan 

sebagai fasilitator dan motivator yang membantu agar proses belajar mengajar 

Pembelajaran dengan 
media komik 

Keterampilan 
membaca nyaring 

Bahasa Arab 
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bukanlah sekadar transfer ilmu melainkan kegiatan yang sangat memungkinkan siswa 

membangun sendiri pengetahuan melalui serangkaian kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilakukan oleh siswa. Guru hendaknya memfasilitasi proses belajar-mengajar sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan, seperti halnya keterampilan membaca nyaring 

berbahasa Arab yang sangat cocok jika dipadukan dengan media komik, karena komik 

merupakan bacaan  yang berisi tentang cerita-cerita lucu, sehingga siswa tertarik untuk 

membacanya. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini berupa data yang berwujud data tes dan data non tes. 

3.4.1 Teknik Tes 

Data tes berupa nilai membaca nyaring bahasa Arab diambil dengan menilai  

beberapa aspek yaitu ketepatan intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan kelancaran 

dalam membaca. Proses penilaian dilakukan pada saat proses pembelajaran membaca 

nyaring bahasa Arab berlangsung. Contoh penilaian untuk membaca nyaring 

berbahasa Arab menggunakan media komik adalah sebagai berikut misalnya guru 

melihat siswa membaca nyaring berbahasa Arab dengan tanda (1) ketepatan intonasi = 

2, (2) Ketepatan bacaan = 3, (3) kefasihan = 3 dan (4) kelancaran dalam membaca = 5, 

maka guru memberi penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Contoh Penilaian Pelaksanaan Membaca Nyaring Berbahasa Arab 

No No. 
Responden 

Aspek Skor 
siswa 

NA
Skor siswa

Skor maksimal
X 100 Kriteria 

1 2 3 4 
1. R-01 2 3 3 5 13 65 Cukup 
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Cara penilaian adalah sebagai berikut: 

NA/ Nilai Akhir  = 
� � � �  � � � � �

� � � �  � � � � � � � �
 X 100 

 = 
� �
� �

 X 100 

 = 65 (Cukup) 

 

3.4.2 Teknik NonTes 

Sedangkan data non tes diperoleh dari: observasi, wawancara, angket dan 

dokumentasi foto. 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran dengan dibantu oleh guru 

kelas. Observasi dilakukan peneliti dengan menyiapkan lembar observasi yang diisi 

oleh peneliti dan guru kelas dengan cara check list (√) pada setiap kolom aspek 

observasi bagi siswa yang melakukan tindakan/bersifat positif dan tanda (-) bagi siswa 

yang tidak melakukan tindakan/bersifat negatif. Untuk setiap check list (√) diberi skor 

1. 

Wawancara secara langsung dilakukan setelah selesai pembelajaran. 

Pertanyaan yang diajukan terdiri dari lima pertanyaan yang didalamnya mengandung 

tanggapan, ketertarikan, kesulitan, dan lain-lain terhadap proses pembelajaran 

membaca nyaring bahasa Arab menggunakan media komik. Dalam wawancara ini 

hanya dilakukan untuk beberapa siswa saja artinya tidak semua siswa diwawancarai 
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dan hanya ditujukan kepada siswa yang mendapat nilai tertinggi, siswa yang mendapat 

nilai sedang dan siswa yang mendapat nilai terendah untuk mengetahui perasaan siswa 

saat proses pembelajaran membaca nyaring ber bahasa Arab menggunakan media 

komik, dipilihnya dari ketiga siswa yang memperoleh nilai tinggi, sedang dan rendah 

karena untuk mewakili perasaan dari seluruh siswa satu kelas. 

Metode angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden, dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-

hal yang ia ketahui. Jenis angket yang digunakan penulis adalah angket tertutup yaitu 

angket yang jawabannya telah disediakan kemudian dijawab oleh responden sesuai 

dengan keadaan responden tersebut (Arikunto, 2006:151-152). Hal ini, angket 

digunakan untuk memperoleh data berkaitan dengan penggunaan media komik dalam 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring pada siswa kelas VIIIB MTs. Salafiyah 

Karangtengah Warungpring-Pemalang, data tersebut diperoleh dari tanggapan murid 

mengenai hal tersebut. Angket dilakukan setiap siklus.  

Dokumentasi foto dilakukan oleh peneliti atau teman sejawat yaitu dengan 

mengambil gambar siswa yang sedang melakukan aktivitas proses pembelajaran yang 

disesuaikan dengan RPP dan Silabus. 

3.5  Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah tes dan 

nontes. Dengan menggunakan tes, peneliti dapat mengetahui kemampuan membaca 

nyaring bahasa Arab siswa, sedangkan bentuk instrumen nontes dalam penelitian ini 
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adalah observasi, wawancara, angket dan dokumentasi foto yang digunakan untuk 

mengetahui perubahan tingkah laku siswa. 

3.5.1  Instrumen Tes  

Bentuk instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes membaca 

nyaring berbahasa Arab yang berbentuk lisan. Tes ini digunakan oleh peneliti untuk 

mengetahui keterampilan siswa dalam membaca nyaring berbahasa Arab melalui 

media komik. 

Aspek yang dinilai dalam membaca nyaring berbahasa Arab ada 4 yaitu aspek 

ketepatan intonasi dengan skor maksimal 5, aspek ketepatan bacaan dengan skor 

maksimal 5, aspek kefasihan dengan skor maksimal 5, dan aspek kelancaran membaca 

dengan skor maksimal 5 dan total keseluruhan skor maksimal adalah 20. Nilai akhir 

dari tes tersebut adalah jumlah skor siswa yang diperoleh dari jumlah seluruh masing-

masing aspek yang dinilai, dibagi skor maksimal dikalikan seratus. Table 3.2 Berikut 

menunjukkan kategori dan nilai akhir yang dapat diperoleh siswa. 

 Tabel 3.2 Uraian Kategori dan Rentang Nilai Akhir  

No Nilai Kategori Frekuensi Bobot Nilai % Hasil  
1 81-100 Sangat Baik 

 
 

 

  

2 70-80 Baik 
 

 
 3 59-69 Cukup 

 
 

 4 48-58 Kurang 
 

 
 

5 0-47 
Sangat 
Kurang 

 
 

 Jumlah 
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 Tes membaca nyaring berbahasa arab menggunakan media komik 

dilaksanakan 2 kali dalam tiap siklus dan satu siklus terdapat dua pertemuan, yaitu 

dilaksanakan setiap pertemuan berlangsung. Siswa dikatakan mencapai kategori 

sangat baik jika memperoleh nilai rentang 81-100, kategori baik 70-80, kategori cukup 

59-69, kategori kurang 48-58 dan kategori sangat kurang 0-47. 

 Kriteria penilaian tes membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan media 

komik siswa dalam keterampilan membaca nyaring menggunakan rubik penilaian. 

Indikator keberhasilannya ialah siswa mampu membaca nyaring berbahasa Arab yang 

dibacanya. Artinya, siswa dinilai berdasarkan ketepatan intonasi, ketepatan bacaan, 

kefasihan dan kelancaran dalam membaca. 

Tabel 3.3. Penilaian Membaca Nyaring Berbahasa Arab 

No. Aspek-aspek yang dinilai Skor Maksimal 

1. Ketepatan dalam penggunaan intonasi 5 
2. Ketepatan dalam penggunaan bacaan 5 
3. Kefasihan 5 
4. Kelancaran dalam membaca 5 

Jumlah 20 
 

 

  

 

 Adapun penjabaran masing-masing aspek penilaian untuk tes membaca 

nyaring tiap skornya dapat dilihat tabel 3.3. sebagai berikut: 

 

NA = 
� � � �  � � � � �

� � � �  � � � � � � � �
  X 100 



50 
 

 
 

Tabel 3.4 Aspek Penilaian Membaca Nyaring Berbahasa Arab 

Unsur 

Penilaian 

1.  Kejelasan 

Intonasi 

Skor  

 
 

5 
 
 

 
 

4 
 

 
 

 
3 
 

 
 

2 
 
 
 

1 

Kriteria Penilaian 

 

Intonasi yang diucapkan sesuai makhroj 

dan  tidak monoton  

Intonasi yang diucapkan mendekati  

sesuai makhroj dan tidak monoton  

Intonasi yang diucapkan agak sesuai 

makhroj dan sedikit monoton  

Intonasi yang diucapkan makhrojnya 

kurang sesuai dan monoton atau datar 

Intonasi yang diucapkan tidak tidak 

sesuai makhroj dan sangat monoton atau 

sangat datar 

Kategori 

 

Sangat baik 

 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Sangat 
kurang 

2.  Ketepatan 

Bacaan  

5 

 

4 

 

 

Membaca sesuai dengan panjang dan 

pendek suatu kalimat  

Membaca sesuai dengan panjang tetapi 

tidak sesuai dengan pendek suatu 

kalimat. 

Sangat baik 

 

Baik 
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3 

 

 

2 

 

1 

 

Membaca sesuai dengan pendek kalimat 

tetapi tidak sesuai dengan panjang 

kalimat 

Membaca sedikit sesuai dengan panjang 

dan pendek suatu kalimat 

Membaca tidak sesuai dengan panjang 

dan pendek suatu kalimat. 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

Kurang 

sekali 

 

3.  Kefasihan 

 

5 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

Ucapan jelas sesuai pelafalan huruf 

yang benar 

Ucapan jelas mendekati pelafalan yang 

benar 

Terdapat kesalahan pengucapan di 

bawah 40% 

Terdapat kesalahan pengucapan di atas 

40% 

Pengucapan tidak fasih 80%   

Sangat baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang  

 

Kurang 

sekali 

 

4. Kelancaran 

membaca 

5 

 

Membaca dengan tepat, penuh ekspresi 

dan tidak terbata-bata 

Sangat baik 
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4 

 

3 

 

2 

 

1 

Membaca dengan tepat, ekspresi biasa  

dan tidak terbata-bata 

Membaca dengan ekspresi biasa dan 

sedikit terbata-bata 

Membaca dengan  ekspresi biasa dan 

terbata-bata 

Membaca dengan tidak ada ekspresi 

sama sekali dan terlalu terbata-bata 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang  

 

Kurang 

sekali 

Dari pedoman penilaian tersebut, peneliti dapat mengetahui kemampuan 

membaca nyaring berbahasa Arab siswa berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, 

cukup, kurang dan kurang sekali. 

3.5.2  Instrumen Nontes  

Pedoman instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

observasi, pedoman wawancara, pedoman angket dan pedoman dokumentasi foto. 

3.5.2.1  Pedoman Observasi 

  Subjek sasaran yang diamati dalam observasi adalah perilaku yang muncul saat 

pembelajaran berlangsung pada siklus I dan siklus II. Tingkah laku tersebut ada yang 

bersifat positif dan negatif adalah sebagai berikut; (1) antusias siswa dalam 

mendengarkan penjelasan guru, (2) tanggapan siswa terhadap materi bacaan yang 

berupa komik, (3) keseriusan siswa dalam membaca nyaring menggunakan media 

komik, (4) keaktifan dalam berdiskusi kelompok, (5) keberanian siswa dalam 
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membacakan komik berdasarkan tokoh di depan kelas, (6) siswa sering melakukan 

kebiasaan buruk dalam mendengarkan penjelasan guru mengenai membaca nyaring 

bahasa Arab menggunakan media komik, (7) siswa kurang berminat membaca nyaring 

berbahasa Arab, (8) siswa bergurau/berbicara dengan teman sebangku, (9) Siswa tidak 

aktif dan sibuk sendiri saat berdiskusi kelompok berlangsung, (10) siswa bergurau saat 

membacakan komik di depan kelas. 

3.5.2.2  Pedoman Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan 

responden melalui tanya jawab dan diskusi kepada siswa. Aspek-aspek yang 

digunakan dalam pedoman wawancara siklus I dan siklus II adalah (1) tanggapan 

mengenai pembelajaran memabaca nyaring berbahasa Arab melalui media komik (2) 

katertarikan siswa terhadap proses pembalajaran membaca nyaring bahasa Arab 

menggunakan media komik; (3) kesulitan siswa dalam menggunakan media komik 

dalam proses pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab; (4) motivasi siswa 

terhadap pembelajaran membaca nyaring bahasa arab menggunakan media komik; (5) 

saran siswa terhadap pembelajaran membaca nyaring berbahasa Arab melalui media 

komik. 

3.5.2.3  Pedoman Angket 

Angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap materi dan cara 

penyampaian materi yang telah dilakukan. Siswa mengisi angket setelah pembelajaran 

membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan media komik selesai. Aspek-aspek 
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yang diungkap dari angket siswa, yaitu (1) ketertarikan siswa dengan pembelajaran 

membaca nyaring berbahasa Arab; (2) ketertarikan siswa terhadap pembelajaran 

membaca nyaring bahasa Arab setelah menggunakan media komik; (3) Siswa tetap 

mengalami kesulitan meskipun dalam proses pembelajaran menggunakan media 

komik; (4) menarik atau tidak topik yang terdapat dalam komik berbahasa Arab 

tersebut; (5) media komik lebih memudahkan siswa dalam pembelajaran membaca 

nyaring bahasa Arab.  

 3.5.2.4  Pedoman Dokumentasi Foto   

Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti hasil penelitian yang berupa 

gambar. Bukti ini menyimpan gambar berbagai perilaku siswa dan peneliti secara 

visual selama proses pembelajaran membaca nyaring berbahasa Arab melalui media 

komik.Gambar yang diambil adalah (1) Guru mencontohkan membaca nyaring cerita 

komik; (2)  Siswa saat menerima materi; (3) Siswa membuat kelompok dan berlatih 

membaca nyaring; (4) Siswa secara kelompok membaca nyaring cerita komik di 

depan kelas; (5) Dua kelompok yang memperoleh nilai tertinggi mendapat hadiah.  

3.6  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan secara 

kuantitatif dan kualitatif.  
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3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif diperoleh dari hasil tes membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan 

media komik pada siklus I dan siklus II. Langkah-langkah  menghitungnya adalah 

sebagai berikut: (1) Merekap skor tiap aspek yang diperoleh siswa (2) Menghitung  

skor komulatif dari seluruh aspek (3) menghitung skor rata-rata, dan (4) menghitung 

prosentase. 

Prosentase nilai dilakukan untuk mengetahui jawaban dan untuk keperluan 

deskripsi analisis data secara kualitatif. 

Prosentase nilai dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

  

 

 

 (Arikunto, 2002:17) 

Keterangan:  

SP  =  Skor persentase 

SK  =  Skor komulatif 

R  =  Jumlah responden 

Hasil perhitungan nilai tes tersebut dari tes siklus I dan siklus II dibandingkan 

sehingga diketahui peningkatan keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab 

menggunakan media komik. 

� �
� �

  100% 
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Untuk mengetahui skor rata-rata siswa menggunakan rumus:  

  

 

Keterangan:  

Mean      =   Nilai rata-rata 

∑X  =    Jumlah seluruh nilai 

N   =    Jumlah siswa  

 

Menghitung presentase nilai 

Persentase ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

R1 : Pertemuan pertama  

R2 : Pertemuan kedua 

n : Pengurangan dari jumlah nilai R2 - R1 atau sama dengan R1 

  

Hasil perhitungan persentase nilai rata-rata siswa dari tes ini kemudian 

dibandingkan antara tes siklus I dan siklus II. Hasil tes ini akan memberikan gambaran 

� � � �  
∑

 

� � � � � � � � � �  
 x 100% 
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mengenai persentase peningkatan kemampuan membaca nyaring bahasa Arab 

menggunakan media komik. 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data nontes. Data kualitatif ini 

diperoleh dari data observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi foto. Adapun 

langkah penganalisian data kualitatif adalah dengan menganalisis lembar observasi 

yang telah diisi saat pembelajaran dan mengklarifikasinya dengan teman peneliti yang 

membantu dalam penelitian. Data wawancara dianalisis dengan cara membaca lagi 

catatan wawancara. Data angket dianalisis dengan cara menghitung prosentase 

jawaban siswa. Dokumentasi foto dianalisis dengan cara mengambil gambar siswa 

yang sedang melakukan aktivitas proses pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab 

menggunakan media komik. Hasil analisis-analisis tersebut untuk mengetahui siswa 

yang mengalami kesulitan dalam latihan-latihan membaca nyaring bahasa Arab, untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam membaca nyaring bahasa Arab melalui 

media komik serta sebagai dasar untuk mengetahui adanya peningkatan keterampilan 

membaca nyaring bahasa Arab melalui media komik. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

 
4.1 Peningkatan Keterampilan Membaca Nyaring Bahasa Arab 

Hasil peningkatan keterampilan membaca nyaring pada penelitian ini memuat 

tes keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab dengan menggunakan media 

komik, terdiri dari siklus I dan siklus II. Sebelum melaksanakan kegiatan siklus,  

pretest atau pengambilan nilai siswa sebagai dasar penelitian dilakukan terlebih 

dahulu, dengan cara mengambil tes kemampuan membaca nyaring berbahasa Arab 

tanpa menggunakan media komik. Kegiatan ini memperoleh hasil pencapaian nilai 

yang digunakan sebagai standar penelitian. Dalam pretest siswa mencapai nilai rata-

rata sebesar 56. 

Setelah mengetahui hasil/nilai siswa dari tes tersebut maka penelitian 

dilanjutkan pada penelitian siklus. 

4.1.1 Hasil Prasiklus 

 Hasil tes prasiklus menunjukkan keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab 

siswa sebelum menggunakan media komik. Hasil ini diperoleh dari data nilai prasikus 

sebelum melakukan penelitian siklus I. Adapun aspek penilaian dalam penelitian 

keterampilan membaca nyaring menggunakan media komik adalah (1) Kejelasan 

intonasi, (2) Ketepatan bacaan, (3) Kefasihan dan (4) Kelancaran dalam  
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membaca. Secara umum hasil tes keterampilan membaca nyaring bahasa Arab pada 

prasiklus akan dipaparkan table sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Hasil  Akhir Membaca Nyaring Prasiklus 

No Nilai Kategori Frekuensi Bobot Nilai % Hasil  
1 81-100 Sangat Baik 1 85 3,33 1680

30  

 = 56            
(Kurang) 

 
 

2 70-80 Baik 2 150 6,66 
3 59-69 Cukup 11 695 36,67 
4 48-58 Kurang 8 420 26,67 
5 0-47 Sangat Kurang 8 330 26,67 

Jumlah 30 1680 100 
 

 Dari tabel 5. menunjukkan hasil tes prasiklus keterampilan membaca nyaring 

siswa MTs. Salafiyah Karangtengah Warungpring-Pemalang kelas VIII yang berada 

pada rentang 56 dengan kategori kurang. Rincian data tersebut dijelaskan sebagai 

berikut. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat baik dengan rentang 

nilai (81-100) sebanyak 1 orang atau 3,33%. Siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori baik dengan rentang nilai (70-80) sebanyak 2 orang atau sebanyak 6,66%.  

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori cukup dengan rentang nilai (59-69) 

sebanyak 11 orang atau 36,67%. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori 

kurang dengan rentang nilai (48-58) sebanyak 8  orang atau sebanyak 26,67%.  Siswa 

yang memperoleh nilai dengan kategori kurang dengan rentang nilai (0-47) sebanyak 

8  orang atau sebanyak 26,67%.   
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Diagram 4.1. Hasil Tes Prasiklus Membaca Nyaring  

  

Tabel 4.2 Daftar Nilai Rata-Rata kelas Tiap Aspek pada Prasiklus 

No.   Kriteria Penilaian Nilai Rata-rata 
Tiap Siklus 

1. Ketepatan Intonasi 2.6 
2. Ketepatan bacaan 2.67 
3. Kefasihan 3.1 
4. Kelancaran dalam Membaca 2.73 

Jumlah 1680 
Nilai Rata-Rata Keseluruhan 56 

 

 Berdasarkan data di atas dapat diketahui hasil rata-rata kelas setiap aspek pada 

prasiklus, aspek yang mencapai nilai sangat tinggi yaitu pada aspek kefasihan dengan 

nilai rata-rata 3.1. Sedangkan aspek yang mencapai nilai terendah adalah aspek 

menemukan ketepatan intonasi dengan nilai rata-rata 2.6. Hasil tes prasiklus jumlah 

skor keseluruhan adalah 1680 dan nilai rata-rata keseluruhan adalah 56. (Lihat 

lampran 2) 

4.1.2 Hasil Siklus 

Pelaksanaan siklus I dilakukan selama 2 x pertemuan (1 pertemuan 2 x 45 

menit). Materi yang diajarkan adalah cerita komik tentang لعب   dengan judul  ةالھوای 

3.33% 6.66%

36.67%

26.67% 26.67%

0%

10%

20%

30%

40%

Sangat 
Baik

Baik Cukup Kurang Sangat 
Kurang

Nilai Prosentase Siswa
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ھصدیقت نم ةالرسال نكبای دجو dan  دكرّة القدم مع صدیق جدی  yang telah disesuaikan 

dengan instrumen penelitian. Dan pelaksanaan siklus II dilakukan selama 2 x 

pertemuan (1 pertemuan 2 x 45 menit). Materi yang diajarkan adalah cerita komik 

tentang المھنة  dengan judul سیّد رادین أة نشیطة معرنقرأ قصّة زكیة ام  dan    نبیل ألن 

 .yang telah disesuaikan dengan instrumen penelitian متأخرة

Data yang diambil dalam penelitian ini terdapat dua siklus, siklus pertama  

dimaksudkan untuk tahap awal proses pembelajaran membaca nyaring menggunakan 

media komik. Sedangkan siklus kedua dimaksudkan untuk memperkuat data-data dari 

siklus satu dan sebagai perbaikan segala masalah dari siklus satu. Berikut data tema 

dalam setiap pertemuan: 

Tabel 4.3 Daftar Tema Penelitian Pembelajaran Membaca Nyaring 

No Pertemuan 
Ke- Kompetensi Dasar Tema 

1 I 

1. Melafalkan huruf  hija’iyyah/ kata/ kalimat dengan tepat 

dan benar sebuah cerita komik  bacaan yang bertema 

   دلعب كرّة القدم مع صدیق جدی  dengan judul  ةالھوای

2. Membaca paragraf sederhana bertema ةالھوای  dengan 

judul  dengan aspek  دالقدم مع صدیق جدیلعب كرّة 

kejelasan intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan 

kelancaran dalam membaca.  

   ةالھوای

2 II 
1. Melafalkan huruf  hija’iyyah/ kata/ kalimat dengan tepat 

dan benar sebuah cerita komik  bacaan yang bertema  
ھصدیقت نم ةالرسال نكبای دجو dengan judul  ةالھوای  

   ةالھوای



62 
 

 
 

2. Membaca paragraf sederhana bertema  dengan  ةالھوای 

judul ھصدیقت نم ةالرسال نكبای دجو  dengan aspek 

kejelasan intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan 

kelancaran dalam membaca. 

3 III 

1. Melafalkan huruf  hija’iyyah/ kata/ kalimat dengan 

tepat dan benar sebuah cerita komik  bacaan yang 

bertema المھنة  dengan judul أة رنقرأ قصّة زكیة ام

 نشیطة مع سیّد رادین

2. Membaca paragraf sederhana bertema  المھنة dengan 

judul سیّد رادین أة نشیطة معرنقرأ قصّة زكیة ام  dengan 

aspek kejelasan intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan 

dan kelancaran dalam membaca. 

   المھنة

4 IV 

1. Melafalkan huruf  hija’iyyah/ kata/ kalimat dengan 

tepat dan benar sebuah cerita komik  bacaan yang 

bertema المھنة  dengan judul متأخرة نبیل ألن  

2. Membaca paragraf sederhana bertema المھنة  dengan 

judul متأخرة نبیل ألن  dengan aspek kejelasan 
intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan kelancaran 

dalam membaca. 

   المھنة

 

Baik pada siklus I maupun siklus II semua siswa mengikuti proses 

pembelajaran keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan media 

komik, baik dari pertemuan pertama maupun pertemuan kedua. Berikut daftar 

kehadiran siswa pada saat penelitian:  
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Tabel 4.4 Daftar Kehadiran Siswa dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Pertemuan 
Ke- 

Tema Materi Hari / Tanggal Jumlah 
Subjek 

Penelitian 

I 
Cerita komik tentang  dengan judul 
لعب كرّة القدم مع   dengan judul  ةالھوای
   دصدیق جدی

Sabtu, 26 Maret 
2011 30 Orang 

II 
Cerita komik tentang  الھوایة dengan 

judul صدیقتھ من الرسالة كباین جدو   

Sabtu, 16 April  

2011 
 

30 Orang 

III 
Cerita komik tentang المھنة dengan 
judul أة نشیطة مع رنقرأ قصّة زكیة ام
  سیّد رادین

Sabtu, 23 April  
2011 30 Orang 

IV 
Cerita komik tentang المھنة  dengan 
judul متأخرة نبیل ألن  

Sabtu, 30 April  
2011 

 
30 Orang 

 

Hasil penelitian tindakan kelas yang diuraikan pada bab ini meliputi 

keseluruhan hasil tes dan nontes, baik pada siklus I maupun siklus II. Penguraian hasil 

penelitian peningkatan tes membaca nyaring berbahasa Arab disajikan dalam bentuk 

data kuantitatif, sedangkan penguraian hasil penelitian nontes disajikan dalam bentuk 

data kualitatif. Sistem penyajian data hasil tes peningkatan keterampilan membaca 

nyaring berbahasa Arab menggunakan media komik pada siklus I dan siklus II berupa 

angka yang disajikan dalam bentuk tabel, kemudian diuraikan dan dianalisis 

berdasarkan data angka pada tabel tersebut. Selanjutnya, untuk data nontes dipaparkan 

dalam bentuk rangkaian kalimat secara deskriptif. Data nontes yang dipaparkan pada 

siklus I dan siklus II meliputi hasil observasi, wawancara, dan angket dan 

dokumentasi. 
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4.1.3 Hasil Tes Siklus I 

Tindakan yang dilakukan pada siklus I ini adalah pembelajaran membaca 

nyaring berbahasa Arab dengan menggunakan media komik yang bertujuan untuk 

meningkatkan minat belajar siswa dan meningkatkan keterampilan membaca nyaring  

berbahasa Arab. Tes keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab dilaksanakan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung.  

 4.1.3.1 Hasil Tes Siklus I Pertemuan Pertama 

Hasil tes keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab pada siklus I 

pertemuan pertama mencapai jumlah 1990 dengan nilai rata- rata 66,33. 

Tabel 4.5 Nilai Akhir Membaca Nyaring Menggunakan Media Komik Siklus I 

Pertemuan I 

No Nilai Kategori Frekuensi Bobot Nilai % Hasil  
1 81-100 Sangat Baik 3 265 10 X � � � �

� �
  

 = 66,33 
(Cukup) 

 
 
 

2 70-80 Baik 9 655 30 
3 59-69 Cukup 12 760 40 
4 48-58 Kurang 4 220 13,33 
5 0-47 Sangat Kurang 2 90 6,67 

Jumlah 30 1990 100 
 

 Dari tabe 4.5 menunjukkan hasil tes siklus I pertemuan I keterampilan membaca 

nyaring menggunakan media komik siswa MTs. Salafiyah Karangtengah 

Warungpring-Pemalang kelas VIII yang berada pada rentang 66,33 dengan kategori 

Cukup. Rincian data tersebut dijelaskan sebagai berikut. Siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori sangat baik dengan rentang nilai (81-100) sebanyak 3 orang atau 

10%. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik dengan rentang nilai (70-80) 
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sebanyak 9 orang atau sebanyak 30%.  Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori 

cukup dengan rentang nilai (59-69) sebanyak 12 orang atau 40%. Siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori kurang dengan rentang nilai (48-58) sebanyak 10  

orang atau sebanyak 33,33%.  Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori sangat 

kurang dengan rentang nilai (0-47) sebanyak 2  orang atau sebanyak 6,67%.   

Diagram 4.2 Hasil Tes Membaca Nyaring Menggunakan Media Komik  Siklus I  

Pertemuan I 

 

 

4.1.3.2 Hasil Tes Siklus I Pertemuan Kedua 

Hasil tes keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab pada siklus I 

pertemuan kedua mencapai jumlah 2100 dengan nilai rata- rata 70. 
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Tabel 4.6 Nilai Akhir Membaca Nyaring Menggunakan Media Komik Siklus I 

Pertemuan II 

No Nilai Kategori Frekuensi Bobot Nilai % Hasil  
1 81-100 Sangat Baik 5 440 16,67 X

2100
30  

= 70 
(Baik) 

 
  

2 70-80 Baik 10 745 33,33 
3 59-69 Cukup 13 815 43,33 
4 48-58 Kurang 2 100 6,67 
5 0-47 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 30 2100 100 
  

 Dari tabel  menunjukkan hasil tes siklus I pertemuan II  keterampilan membaca 

nyaring menggunakan media komik siswa MTs. Salafiyah Karangtengah 

Warungpring-Pemalang kelas VIII yang berada pada rentang 70 dengan kategori Baik. 

Rincian data tersebut dijelaskan sebagai berikut. Siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori sangat baik dengan rentang nilai (81-100) sebanyak 5 orang atau 16,67%. 

Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik dengan rentang nilai (70-80) 

sebanyak 10 orang atau sebanyak 3,33%.  Siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori cukup dengan rentang nilai (59-69) sebanyak 13 orang atau 43,33%. Siswa 

yang memperoleh nilai dengan kategori kurang dengan rentang nilai (48-58) sebanyak 

2  orang atau sebanyak 6,67%.  Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang 

dengan rentang nilai (0-47) sebanyak 0  orang atau sebanyak 0%.  
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Diagram 4.3 Hasil Tes Membaca Nyaring Menggunakan Media Komik  Siklus I 

Pertemuan II 

 

Tabel 4.7 Daftar Nilai Rata-Rata Kelas Tiap Aspek pada siklus I 

No Kriteria Penilaian Nilai 
Pertemuan I 

Nilai 
Pertemuan II 

Peningkatan 
dalam (%) 

1 Ketepatan Intonasi 2.97 3.53 18.85% 
2 Ketepatan Bacaan  3.43 3.27 -4.66% 
3 Kefasihan  3.43 3.3 -0.13% 
4 Kelancaran dalam Membaca 3.43 3.9 13.70% 

Jumlah 13.26 14 - 
Nilai Rata-Rata Keseluruhan 66.33 70 5.53% 

 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat hasil rata-rata kelas pada setiap aspek 

pada siklus I, pada pertemuan I nilai tertinggi terdapat pada aspek ketepatan bacaan, 

kefasihan dan kelancaran dalam membaca dengan nilai rata-rata 3.43 dan nilai 

terendah terdapat pada aspek  ketepatan intonasi dengan nilai 2.97. Sedangkan pada 

pertemuan II nilai tertinggi juga pada aspek kelancaran dalam membaca dengan nilai 

rata-rata 3.9 dan nilai terendah terdapat pada aspek ketepatan bacaandengan nilai rata-

rata 3.27.  
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Transkipsi nilai hasil pembelajaran siklus I dapat dipaparkan pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.8 Transkipsi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No Pertemuan 
ke - 

Jumlah Subjek 
Penelitian 

Jumlah 
Nilai 

Nilai Rata-
Rata  

1 I 30 Orang 1990 66.33 
2 II 30 Orang 2100 70 

 

 Berdasarkan transkipsi nilai hasil belajar tersebut, maka dapat digambarkan 

kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian dalam bentuk diagram garis sebagai berikut: 

Diagram 4.4 Peningkatan Nilai Rata-Rata Siswa Pada Siklus I 

 

Dari nilai rata-rata tiap pertemuan, maka diperoleh nilai rata-rata keseluruhan 

pada siklus I, yaitu : 

 

 

Keterangan :   

Mean : Nilai rata- rata 
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∑ n : Jumlah nilai 

∑ p : Jumlah pertemuan 

 Mean   
� � , � � � �  

136,33
2  

 = 68,16  

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar pada siklus 

I adalah sebesar 68,16. 

4.1.3.3  Refleksi  Hasil Belajar Siklus I 

 Hasil tes keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan media 

komik pada siklus I mencapai rata-rata 68,16 atau yang berkategori cukup dan belum 

mencapai standar nilai/KKM. Belum tercapainya target karena masih ada siswa yang 

masih kurang mampu membaca dan belum paham cara membaca nyaring berbahasa 

Arab yag baik. Selain itu masih ada siswa yang berbicara sendiri saat proses 

pembelajaran dan tidak memperhatikan cara membaca nyaring berbahasa Arab 

akibatnya siswa kurang mampu membaca nyaring berbahasa Arab.  

 

4.1.4 Hasil Tes Siklus II  

Penelitian siklus II ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penelitian siklus I. 

Penelitian tindakan siklus II dilaksanakan karena keterampilan membaca nyaring 

berbahasa Arab menggunakan media komik pada siswa kelas VIIIB MTs. Salafiyah 

warungpring Karangtengah Warungpring-Pemalang pada siklus I masih di bawah 
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KKM yaitu dengan nilai rata-rata 68,16. Hasil tersebut belum memenuhi target 

ketuntasan minimal, yaitu 70 atau berkategori baik. Dengan demikian, tindakan siklus 

II sangat perlu dilakukan untuk mengatasi masalah belum tercapainya hasil yang 

maksimal dalam membaca nyaring.  

Tindakan yang dilakukan pada siklus II (1) Guru mengumumkan hasil belajar 

yang telah dicapai pada siklus I (2) Guru mengumumkan siswa yang memperoleh nilai 

terbaik dalam pembelajaran pada siklus I, (3) Siswa terbaik membaca nyaring 

berbahasa Arab menggunakan media komik, (4) Guru memberi arahan agar 

pelaksanaan dalam pembelajaran membaca nyaring berbahasa arab menggunakan 

media komik menjadi lebih baik dan selanjutnya guru melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran. 

4.1.4.1 Hasil tes siklus II pertemuan pertama 

Hasil tes keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan 

media komik  pada siklus II pertemuan pertama mencapai jumlah 2250 dengan nilai 

rata- rata 75.  

Tabel 4.9 Nilai Akhir Membaca Nyaring Menggunakan Media Komik Siklus II 

Pertemuan I 

No Nilai Kategori Frekuensi Bobot Nilai % Hasil  
1 81-100 Sangat Baik 7 615 23,33 X

2250
30  

 = 75 

 (Baik) 

2 70-80 Baik 17 1245 56,67 
3 59-69 Cukup 6 390 20 
4 48-58 Kurang 0 0 0 
5 0-47 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 30 2250 100 
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 Dari tabel  menunjukkan hasil tes siklus I pertemuan I keterampilan membaca 

nyaring menggunakan media komik siswa MTs. Salafiyah Karangtengah 

Warungpring-Pemalang kelas VIII B yang berada pada rentang 75 dengan kategori 

Baik. Rincian data tersebut dijelaskan sebagai berikut. Siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori sangat baik dengan rentang nilai (81-100) sebanyak 7 orang atau 

23,33%. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik dengan rentang nilai (70-

80) sebanyak 17  orang atau sebanyak 56,67%.  Siswa yang memperoleh nilai dengan 

kategori cukup dengan rentang nilai (59-69) sebanyak 6 orang atau 20%. Tidak ada 

siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang dengan rentang nilai (48-58).   

Dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang dengan rentang 

nilai (0-47).   

Diagram 4.5 Hasil Tes Membaca Nyaring Menggunakan Media Komik Siklus II 

Pertemuan I 
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4.1.4.2 Hasil tes siklus II pertemuan kedua 

Hasil tes keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan 

media komik pada siklus II pertemuan kedua mencapai jumlah  2460 dengan nilai 

rata- rata 82.  

Tabel 4.10 Nilai Akhir Membaca Nyaring Menggunakan Media Komik Siklus II 

Pertemuan II 

No Nilai Kategori Frekuensi Bobot Nilai % Hasil  
1 81-100 Sangat Baik 14 1235 46,67 X

2460
30  

= 82 
(Sangat Baik) 

 
 

2 70-80 Baik 16 1225 53,33 
3 59-69 Cukup 0 0 0 
4 48-58 Kurang 0 0 0 
5 0-47 Sangat Kurang 0 0 0 

Jumlah 30 2460 100 
  

 Dari tabel  menunjukkan hasil tes siklus II pertemuan II keterampilan membaca 

nyaring menggunakan media komik siswa MTs. Salafiyah Karangtengah 

Warungpring-Pemalang kelas VIII yang berada pada rentang 82 dengan kategori 

sangat baik. Rincian data tersebut dijelaskan sebagai berikut. Siswa yang memperoleh 

nilai dengan kategori sangat baik dengan rentang nilai (81-100) sebanyak 14 orang 

atau 46,67%. Siswa yang memperoleh nilai dengan kategori baik dengan rentang nilai 

(70-80) sebanyak 16  orang atau sebanyak 53,33%.  Tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori (59-69). Tidak ada siswa yang memperoleh nilai 

dengan kategori kurang dengan rentang nilai (48-58).   Dan tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai dengan kategori kurang dengan rentang nilai (0-47).   
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Diagram 4.6 Hasil Tes Membaca Nyaring Menggunakan Media Komik Siklus II 

Pertemuan II 

 

Tabel 4.11 Daftar Nilai Rata-Rata Kelas Tiap Aspek pada siklus II 

No Kriteria Penilaian Nilai 
Pertemuan I 

Nilai 
Pertemuan II 

Peningkatan 
dalam (%) 

1 Ketepatan Intonasi 3.4 4.1 20.58% 
2 Ketepatan Bacaan  3.9 4.2 7.69% 
3 Kefasihan 3.67 3.97 8.17% 
4 Kelancaran dalam Membaca 4.03 4.13 2.48% 

Jumlah 15 16.4  

Nilai Rata-Rata Keseluruhan 75 82 9.33% 

  

Berdasarkan data di atas dapat dilihat hasil rata-rata kelas pada setiap aspek 

pada siklus I, pada pertemuan I nilai tertinggi terdapat pada aspek kelancaran 

membaca, dengan nilai rata-rata 4.03 dan nilai terendah terdapat pada aspek  ketepatan 

intonasi dengan nilai 3.4. Sedangkan pada pertemuan II nilai tertinggi juga pada aspek 

kelancaran dalam membaca dengan nilai rata-rata 4.13 dan nilai terendah terdapat 

pada aspek kefasihan dengan nilai rata-rata 3.97.  
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Berdasarkan hasil tes membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan media 

komik pada siklus II pertemuan pertama dan pertemuan kedua,  dapat dilihat transkip 

nilai rata-rata siswa siklus II pada tabel berikut : 

Tabel 4.12 Transkipsi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No Pertemuan 
ke - 

Jumlah Subjek 
Penelitian 

Jumlah 
Nilai 

Nilai Rata-
Rata  

1 I 30 Orang 2250 75 
2 II 30 Orang 2460 82 

 Berdasarkan transkipsi nilai hasil belajar tersebut, maka dapat digambarkan 

kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian dalam bentuk diagram garis sebagai berikut  

Diagram 4.7 Peningkatan Nilai Rata-Rata Siswa Pada Siklus II 

 

Dari nilai rata-rata tiap pertemuan, maka diperoleh nilai rata-rata keseluruhan 

pada siklus II, yaitu : 
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∑ n : Jumlah nilai 

∑ p : Jumlah pertemuan 

 Mean   
� � � �

 

157
2  

 = 78,5 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar pada siklus 

II adalah sebesar 78,5. 

4.1.4.3  Refleksi Hasil Belajar Siklus II   

 Hasil tes keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan media 

komik pada siklus II mengalami peningkatan dari siklus I. Hasil tes pada siklus II 

sebanyak 30 siswa mencapai 100%  berkategori sangat baik yaitu sebanyak 46,67% 

dan berkategori baik sebanyak 53,33%, hasil tes keterampilan membaca nyaring 

berbahasa Arab menggunakan media komik pada siklus II mencapai rata-rata 78,5 

atau yang berkategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah memahami 

bagaimana membaca nyaring berbahasa Arab yang baik dan hasil mencapai target 

yang diharapkan dari guru. Maka penelitian mengenai keterampilan membaca nyaring 

berbahasa Arab menggunakan media komik tidak dilanjutkan pada siklus yang 

selanjutnya.  

 Berdasarkan hasil tes dapat ditarik kesimpulan bahwa keterampilan membaca 

nyaring  berbahasa Arab menggunakan media komik pada siklus II menunjukkan 

peningkatan yang signifikan. Pada pertemuan III mendapat nilai rata-rata sebesar 75 
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dan pada pertemuan IV mendapat nilai rata-rata sebesar 82. Peningkatan hasil belajar 

dari tiap pertemuan dalam prosentase rata-rata kelas peningkatan pertemuan I ke 

pertemuan II  adalah 5,53%, pertemuan II ke pertemuan III  adalah  7,14%, dan  

pertemuan III ke pertemuan IV adalah 9,33%. 

  

4.1.5  Hasil Tes Siklus I dan Siklus II 

Dari paparan hasil tes siklus I dan II di atas, dapat diperoleh transkipsi data 

hasil pembelajaran keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab. Berikut transkipsi 

data tersebut. 

Tabel 4.13 Transkipsi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

No Pertemuan 
ke - Materi Jumlah Subjek 

Penelitian 
Jumlah 

Nilai 
Nilai Rata-

Rata 
1 

I 

Cerita komik tentang 
 dengan  ةالھوای 

judul   لعب كرّة القدم
   دمع صدیق جدی

30 Orang 1860 66,33 

2 

II 

Cerita komik tentang 
 dengan judul الھوایة 

 من الرسالة كباین جدو
قتھیصد  

30 Orang 2100 70 

3 

III 

Cerita komik tentang  
 dengan judul المھنة
أة رنقرأ قصّة زكیة ام

  نشیطة مع سیّد رادین

30 Orang 2250 75 

4 

IV 

Cerita komik tentang 
 dengan judul  المھنة

متأخرة نبیل ألن  
30 Orang 2460 82 
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Berdasarkan transkipsi nilai hasil belajar tersebut, maka dapat digambarkan 

kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian dalam bentuk diagram garis sebagai berikut. 

  Diagram 4.8 Transkripsi Nilai Pada Kedua Siklus  

 

Dari nilai rata-rata tiap pertemuan akan diperoleh nilai rata-rata keseluruhan 

dalam tiap siklus berdasarkan rumus di bawah ini :   
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Kenaikan nilai rata- rata kedua siklus dapat dilihat pada diagram berikut. 

 Diagram 4.9 Kenaikan Nilai Rata-Rata Tiap Siklus 

 

Pembahasan hasil penelitian ini difokuskan pada perolehan skor yang dicapai 

siswa berdasarkan pengamatan yang dilakukan baik terhadap aspek perilaku siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung maupun aspek kemampuan peningkatan 

keterampilan membaca nyaring berbahsa Arab menggunakan media komik. 

Hasil belajar siswa mengalami kenaikan dari siklus I ke siklus II dengan tema 

yang berbeda. Hal tersebut dapat diketahui dengan meningkatnya nilai rata-rata hasil 

belajar siswa dari setiap pertemuannya. Dan kenaikan tersebut akan pula disajikan 

dalam bentuk prosentase data kenaikan. Kenaikan hasil belajar tersebut 

diprosentasekan dan diketahui melalui rumus di bawah ini. 
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R2 = nilai rata-rata sesudah 

n  = jumlah frekuensi -1/ R1 

Perhitungan prosentase kenaikan hasil belajar siklus I pertemuan pertama ke 

pertemuan kedua, yaitu sebagai berikut: 

Prosentase (%) = 70 66.33
66.33 x100%  

  = .� �
� � .� �

x100% 

 =5.53%  

Perhitungan prosentase kenaikan hasil belajar siklus I ke siklus II pertemuan kedua  ke 

pertemuan tiga, yaitu sebagai berikut: 

Prosentase (%) = 75 70
70 x100%  

  = 
� �

x100% 

  =7.14% 

Perhitungan prosentase kenaikan hasil belajar siklus II pertemuan ketiga ke pertemuan 

empat, yaitu sebagai berikut: 

Prosentase (%) = 82 75
75 x100%  

  = 
� �

x100% 

  =9.33% 

Dari perhitungan di atas akan diperoleh data prosentase kenaikan hasil belajar 

siswa dari pertemuan I hingga pertemuan IV, yaitu sebagai berikut. 
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  Tabel 4.14 Prosentase Kenaikan Nilai Hasil Belajar 
No R1 R2 R2 – R1 Prosentase (%) 
1 66,33 70 3,67 5,53% 

2 70 75 5 7,14% 

3 75 82 7 9,33% 

 
Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

siswa dari tiap pertemuan. Dalam prosentase peningkatan tersebut adalah  5,53% dari 

pertemuan I ke pertemuan II. Dan terjadi peningkatan sebesar 7,14% dari pertemuan II 

ke pertemuan III. Selanjutnya peningkatan 9,33% dari pertemuan III ke pertemuan IV.  

Dari prosentase peningkatan hasil belajar dari tiap pertemuan tersebut 

diperoleh rata-rata prosentase peningkatan hasil belajar siswa. Rata-rata prosentase 

peningkatan hasil  belajar siswa secara keseluruhan yaitu sebagai berikut.  

  

Keterangan :   

Mean : Nilai rata- rata 

∑ n : Jumlah nilai 

∑ p : Jumlah pertemuan 

Mean =   

   
= 7,33% 
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Diagram 4.10 Prosentase Peningkatan Hasil Belajar 

 

 Dari data di atas akan diperoleh data prosentase kenaikan hasil belajar 

siswa dari siklus I dan siklus II , yaitu sebagai berikut: 

Prosentase  (%) = Rata2 siklus II Rata2 siklus I
Rata2 siklus I x100%  

� � , � � , � �
� � , � �

X 100% 

= 
� � . � �
� � , � �

 X 100% 

= 15,17 

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa, hasil penelitian peningkatan 

keterampilan membaca nyaring bebhasa Arab menggunakan media komik dari siklus I 

ke siklus II adalah sebesar 15,17%. 

4.2  Perubahan Perilaku Siswa dalam Membaca Nyaring Bahasa Arab 

 Hasil perubahan perilaku ini disajikan dalam bentuk analisis data non tes 

yang  diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, angket dan  
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dokumentasi, yang semua itu bertujuan untuk memperkuat data kuantitatif dalam 

proses penelitian ini. 

4.2.1 Hasil Perubahan Perilaku Siklus I 

4.2.1.1 Hasil Observasi 

Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui perilaku 

siswa selama proses pembelajaran. Dengan demikian, observasi ini dilakukan 

bersamaan dengan siswa mengikuti pembelajaran, khususnya pada waktu kegiatan 

membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan media komik.  

Kegiatan yang diamati dalam observasi ini meliputi perilaku siswa selama 

kegiatan membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan media komik. Hal ini 

dilakukan guna memperoleh data selengkap mungkin. Perilaku yang diamati dalam 

observasi siklus I ini meliputi lima perilaku positif dan lima perilaku negatif. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam proses 

pembelajaran perilaku siswa menunjukkan respon yang cukup baik. Terlihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 Hasil Observasi Perubahan Perilaku Siswa Pada Siklus I  

No  Aspek Observasi   Perilaku Positif Peningkat
an 

(%) 
Pertemuan I Pertemuan II 
F % F % 

1 Antusias siswa dalam mendengarkan 
penjelasan guru 

11 36.7% 17 56.7% 20% 

2 Tanggapan siswa terhadap materi 
bacaan yang berupa komik 

14 46.7% 15 50% 3.3% 

3 Keseriusan siswa dalam membaca 
nyaring menggunakan medua komik 

8 26.7% 11 36.7% 10% 

4 Keaktifan dalam berdiskusi kelompok 13 43% 10 33.3% -9.7% 
 



83 
 

 
 

5 Keberanian siswa dalam membacakan 
komik berdasarkan tokoh di depan 
kelas 

11 37% 15 50% 13% 

Rata-Rata 11.4 38% 13.6 45.3% 7.3% 

No Aspek  Observasi 
 

Perilaku  Negatif Penurunan 
(%) Pertemuan I Pertemuan II 

F % F % 
1 Siswa sering melakukan kebiasaan 

buruk dalam mendengarkan penjelasan 
guru mengenai membaca nyaring 
bahasa Arab menggunakan media 
komik 

19 63.3% 
 

13 
 

43.3% 
 

20% 

2 Siswa kurang berminat membaca 
nyaring berbahasa Arab 

16 53.3% 15 50% 3.3% 

3 Siswa bergurau/berbicara sendiri 
dengan teman sebangku 

22 73.3% 19 63.3% 10% 

4 Siswa tidak aktif dan sibuk sendiri saat 
berdiskusi kelompok berlangsung 

17 57% 20 66.7% -9.7% 

5 Siswa bergurau saat membacakan 
komik di depan kelas 

19 63% 15 50% 13% 

Rata-Rata 18.7 62% 16.4 54.7% 7.3% 

  

 Dari hasil obsevasi siklus I di atas dapat diketahui bahwa pada pertemuan 

pertama terdapat 57 tingkah laku positif yang dilakukan siswa dengan rata-rata 38% 

sedangkan perilaku negatif terdapat 93 dengan rata-rata 62%. Pada pertemuan kedua 

terdapat 68 tingkah laku positif yang dilakukan siswa dengan rata-rata 45.3% 

sedangkan perilaku negatif terdapat 82 dengan rata-rata 54.7%. Data tersebut 

menunjukkan dari pertemuan pertama menuju pertemuan kedua bahwa perilaku 

negatif lebih besar dari pada perilaku positif karena banyak siswa yang masih belum 

paham tentang keterampilan membaca nyaring bahasa Arab. Berikut diagram 

observasinya. 
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Diagram 4.11 Hasil Observasi Siklus I Pertemuan Pertama 

 

Diagram 4.12 Hasil Observasi Siklus I Pertemuan Kedua 

 

4.2.1.2 Hasil Wawancara  

Pada siklus I ini wawancara dilakukan kepada 3 siswa diantaranya masing-

masing siswa yang mendapat nilai tinggi, sedang dan rendah. Terdapat 5 pertanyaan 

yang diungkap (Lihat lampiran 13). 

Berdasarkan analisis data, dapat dijelaskan bahwa perasaan siswa saat 

mengikuti pembelajaran hampir sama, secara umum siswa merasa senang. Perasaan 

siswa dapat dibuktikan dari hasil wawancara. Siswa yang memperoleh rata-rata nilai 

tertinggi dengan kategori sangat baik adalah M. Alek In’am yaitu 95, siswa yang 
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memperoleh nilai sedang dengan kategori baik adalah Durotun Aeni yaitu 70, siswa 

yang memperoleh nilai rendah dengan kategori sangat kurang adalah M. Afif Khoiril 

Umam yaitu 47,5.  

Dapat diketahui bahwa pemanfatan media komik dalam proses pembelajaran 

menjadikan ketertarikan tersendiri dalam diri siswa, siswa merasa semangat belajar 

serta media komik dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa terhadap 

keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab. Hal ini ditunjukkan dengan pendapat 

siswa yang mulai menyukai pelajaran bahasa Arab, siswa merasa senang dan mulai 

tertarik dengan pembelajaran keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab.  

Berikut tabel hasil wawancara. Berikut adalah wawancara dari siswa yang 

memperoleh nilai tertinggi, sedang dan terendah.   

Tabel 4.16 Hasil Wawancara Siswa Pada Siklus I 

No Kategori Siswa Pertanyaan  Jawaban 
1. Siswa yang 

mendapat nilai 
tertinggi 

1. Bagaimana tanggapan anda tentang 
pembelajaran membaca nyaring 
berbahasa Arab menggunakan media 
komik?  
 

Sangat 
membantu 

2. Apakah anda tertarik terhadap proses 
pembelajaran membaca nyaring 
berbahasa Arab menggunakan media 
komik? 
 

Ya 

3. Apakah anda merasa kesulitan ketika 
proses pembelajaran membaca nyaring 
berbahasa Arab menggunakan media 
komik? (ya atau tidak) apa alasannya? 
 

Tidak  

4. Apakah pembelajaran membaca nyaring 
berbahasa Arab menggunakan media 
komik dapat  membantu /memotivasi 

Sangat 
membantu 
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anda dalam belajar? 
 

5. Bagaimana perasaan anda setelah belajar 
membaca nyaring berbahasa Arab 
menggunakan media komik? 
 

Sangat senang 

2. Kategori Nilai 
Sedang 

1. Bagaimana tanggapan anda tentang 
pembelajaran membaca nyaring 
berbahasa Arab menggunakan media 
komik? 
 

Lebih mudah 
karena 
menggunnakan 
media komik 

2. Apakah anda tertarik terhadap proses 
pembelajarn membaca nyaring 
berbahasa Arab menggunakan media 
komik? 
 

Sangat tertarik 
karena cerita 
komiknya 
menarik 

3. Apakah anda merasa kesulitan ketika 
proses pembelajaran membaca nyaring 
berbahasa Arab menggunakan media 
komik? (ya atau tidak) apa alasannya? 

Tidak?karena 
membaca 
menggunakan 
media komik 
lebih mudah 

4. Apakah pembelajaran membaca nyaring 
berbahasa Arab menggunakan media 
komik dapat  membantu /memotivasi 
anda  
dalam belajar? 
 

Iya 

5. Bagaimana perasaan anda setelah belajar 
membaca nyaring berbahasa Arab 
menggunakan media komik? 
 

Perasaan saya 
sangat senang 
sekali 

3. Kategori nilai 
terendah 

1. Bagaimana tanggapan anda tentang 
pembelajaran membaca nyaring 
berbahasa Arab menggunakan media 
komik? 

Menarik tapi 
menerjemahkan 
ke bahasa 
Indonesia masih 
kesulitan 

2. Apakah anda tertarik terhadap proses 
pembelajarn membaca nyaring 
berbahasa Arab menggunakan media 
komik? 
 

Tertarik 

3. Apakah anda merasa kesulitan ketika 
proses pembelajaran membaca nyaring 

Ya, karena 
menerjemahkan 
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berbahasa Arab menggunakan media 
komik? (ya atau tidak) apa alasannya? 
 

ke bahasa 
Indonesia tetap 
saja masih 
susah 

4. Apakah pembelajaran membaca nyaring 
berbahasa Arab menggunakan media 
komik dapat  membantu /memotivasi 
anda dalam belajar? 
 

Ya 

5. Bagaimana perasaan anda setelah belajar 
membaca nyaring berbahasa Arab 
menggunakan media komik? 

Alhamdulillah 
senang 

  

 Pada hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai 

tertinggi merasa senang dengan adanya media komik karena dapat membantu 

pembelajaran membaca nyaring sehingga siswa tersebut tidak merasa kesulitan. Pada 

siswa yang mendapat nilai sedang merasa senang karena sangat tertarik dengan 

adanya media komik sehingga memudahkan dalam pembelajaran membaca nyaring. 

Sedangkan pada siswa yang mendapat nilai terendah merasa senang dalam 

pembelajaran membaca nyaring tetapi masih kesulitan dalam menerjemahkan ke 

dalam behasa Indonesia. 

4.2.1.3 Hasil Angket 

 Pengisian angket bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada 

saat pembelajaran berlangsung untuk mengungkap pendapat siswa terhadap 

pembelajaran membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan media komik. Berikut 

ini tabel hasil angket siklus I. 
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Tabel 4.17 Hasil Angket Siklus I 

No Pernyataan Jumlah 
Subjek 

Prosentase (%) 

1. a. Sangat menyukai mata pelajaran 
Bahasa Arab 

7 23,33% 

a. Menyukai mata pelajaran bahasa 
Arab 

23 76,67% 

b. Tidak menyukai mata pelajaran 
bahasa Arab 

0 100% 

Jumlah 30 100% 
2. a.    Sangat menyukai pelajaran membaca 

nyaring bahaasa Arab setelah 
menggunakan media komik  

15 50% 

b. Menyukai pelajaran membaca 
nyaring bahaasa Arab setelah 
menggunakan media komik 

15 50% 

c. Tidak pelajaran membaca nyaring 
bahaasa Arab setelah menggunakan 
media komik 

0 0% 

Jumlah 30 100% 
3. a.    Tidak kesulitan dalam pembelajaran 

membaca nyaring bahasa Arab 
setelah menggunakan media komik 

19 63,33% 

b. Sama saja dengan tanpa    
menggunakan media komik  

11 36,67% 

c. Tetap kesulitan dalam pembelajaran 
membaca nyaring bahasa Arab 
meskipun dengan media komik 

0 0% 

Jumlah 30 100% 
4. a.  Topik cerita dalam media komik 

sangat menarik 
25 83,33% 

b. Topik cerita dalam media komik 
biasa-biasa saja 

5 16,67% 

c. Topik cerita dalam media komik 
tidak menarik 

0 0% 

Jumlah   
5. a.  Sangat benar media komik lebih 

memudahkan berekspresi dalam 
membaca nyaring bahasa Arab 

10 33,33% 

b. Benar  media komik lebih 
memudahkan berekspresi dalam 

20 66,67% 



89 
 

 
 

membaca nyaring bahasa Arab 
c. Tidak benar media komik lebih 

memudahkan berekspresi dalam 
membaca nyaring bahasa Arab 

0 0% 

Jumlah 30 100% 
 

 Dari data angket di atas menunjukkan bahwa pada pertanyaan nomor satu 

sebagian besar siswa menjawab “b” yang berarti menyukai mata pelajaran bahasa 

Arab yaitu sebanyak  23 siswa atau 76,67%. Pada pertanyaan nomor dua sebagian 

besar siswa menjawab “a” yang berarti sangat menyukai pembelajaran membaca 

nyaring bahaasa Arab setelah menggunakan media komik dan jawaban “b” yang 

berarti menyukai pelajaran membaca nyaring bahaasa Arab setelah menggunakan 

media komik yaitu sebanyak 15 siswa atau 50%. Pada pertanyaan nomor tiga 

sebagian besar siswa menjawab “b” yang berarti menyukai mata pelajaran bahasa 

Arab yaitu sebanyak  19 siswa atau 63,33%. Pada pertanyaan nomor empat sebagian 

besar siswa menjawab “a” yang berarti topik cerita dalam media komik sangat 

menarik yaitu sebanyak 25 siswa atau 83.33%. Pada pertanyaan nomor lima sebagian 

besar siswa menjawab “b” yang berarti benar  media komik lebih memudahkan 

berekspresi dalam membaca nyaring bahasa Arab yaitu sebanyak 20 siswa atau 

66,67%%.   

4.2.1.4 Refleksi Perubahan Perilaku Siklus I 

 Berdasarkan hasil observasi siklus I di atas dapat disimpulkan bahwa lebih dari 

50% siswa yang melakukan perilaku negatif daripada perilaku positif. Pada 

wawancara dengan tiga siswa yang mendapat nilai tetinggi, sedang dan terendah siswa 
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merasa senang tetapi masih banyak kesulitan dalam pembelajaran membaca nyaring 

bahasa Arab terutama pada proses penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. 

Sedangkan pada hasil angket dapat diketahui bahwa masih ada siswa yang belum 

menyukai pembelajaran membaca nyaring menggunakan media komik. Dari hasil 

observasi, wawancara dan angket siklus I perilaku siswa belum menunjukkan perilaku 

baik atau belum sesuai target yang diinginkan, maka perlu diadakan penelitian siklus 

II. 

 

4.2.2 Hasil Perubahan Perilaku Siklus II 

4.2.2.1 Hasil Observasi  

Observasi pada siklus II ini dilakukan untuk melihat apakah ada perubahan 

dari observasi siklus I. Kegiatan yang diamati dalam observasi ini meliputi perilaku 

siswa selama kegiatan membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan media komik. 

Hal ini dilakukan guna memperoleh data selengkap mungkin. Perilaku yang diamati 

dalam observasi siklus I ini meliputi lima perilaku positif dan lima perilaku negatif. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam proses 

pembelajaran perilaku siswa menunjukkan respon yang sangat baik. Terlihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.18  Hasil Observasi Perubahan Perilaku Siswa Pada Siklus II 

No  Aspek Observasi  Perilaku Positif Peningkatan 
(%) Pertemuan I Pertemuan II 

F % F % 
1 Antusias siswa dalam mendengarkan 

penjelasan guru 
23 76.7% 26 86.7% 10% 
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2 Tanggapan siswa terhadap materi 
bacaan yang berupa komik 

25 83.3% 25 83.3% 0% 

3 Keseriusan siswa dalam membaca 
nyaring menggunakan medua komik 

16 53.3% 18 60% 6.7% 

4 Keaktifan dalam berdiskusi kelompok 15 50% 25 83.3% 33.3% 
5 Keberanian siswa dalam membacakan 

komik berdasarkan tokoh di depan 
kelas 

16 53.3% 20 66.7% 13.3% 

Rata-Rata 19 63.3% 22.8 76% 12.7% 

No Aspek  Observasi 
  

Perilaku  Negatif Penurunan 
(%) Pertemuan I Pertemuan II 

F % F % 
1 Siswa sering melakukan kebiasaan 

buruk dalam mendengarkan penjelasan 
guru mengenai membaca nyaring 
bahasa Arab menggunakan media 
komik 

7 23.3% 4 
 

13.3% 10% 
 

2 Siswa kurang berminat membaca 
nyaring berbahasa Arab 

5 16.7% 5 16.7% 0% 

3 Siswa bergurau/berbicara sendiri 
dengan teman sebangku 

14 46.7% 12 40% 6.7% 

4 Siswa tidak aktif dan sibuk sendiri saat 
berdiskusi kelompok berlangsung 

15 50% 5 16.7% 33.3% 

5 Siswa bergurau saat membacakan 
komik di depan kelas 

14 46.7% 10 33.3% 13.3% 

Rata-Rata 11 36.7% 7.2 24% 12.7% 

  

 Dari hasil obsevasi siklus II di atas dapat diketahui bahwa pada pertemuan 

pertama terdapat 93 tingkah laku positif yang dilakukan siswa dengan rata-rata 63.3%  

sedangkan perilaku negatif terdapat 55 dengan rata-rata 36.7%. Pada pertemuan kedua 

terdapat 114 tingkah laku positif yang dilakukan siswa dengan rata-rata 76% 

sedangkan perilaku negatif terdapat 120  dengan rata-rata 24%. Data tersebut 

menunjukkan dari pertemuan pertama menuju pertemuan kedua bahwa perilaku 

negatif lebih besar dari pada perilaku positif karena banyak siswa yang masih belum 
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paham tentang keterampilan membaca nyaring bahasa Arab. Berikut diagram 

observasinya. 

  

Diagram 4.13 Hasil Observasi Siklus II Pertemuan Pertama 

 

Diagram 4.14 Hasil Observasi Siklus II Pertemuan Kedua 
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4.2.2.2 Hasil Wawancara 

Pada siklus II ini wawancara dilakukan kapada 3 siswa diantaranya masing-

masing siswa yang mendapat nilai tinggi, sedang dan rendah. Terdapat 5 pertanyaan 

yang diungkap (lihat lampiran 13). 

Berdasarkan analisis data, dapat dijelaskan bahwa perasaan siswa saat 

mengikuti pembelajaran hampir sama, secara umum siswa merasa senang. Perasaan 

siswa dapat dibuktikan dari hasil wawancara. Siswa yang memperoleh nilai tertinggi 

dengan kategori sangat baik adalah Ari Roslina Unayati yaitu 95, siswa yang 

memperoleh nilai sedang dengan kategori cukup adalah Lutfi Maulana yaitu 77,5, 

siswa yang memperoleh nilai rendah dengan kategori sangat kurang adalah M. Afif 

Khoiril Umam yaitu 67,5. Berikut adalah tabel wawancara siklus II sebagai berikut: 

 Tabel 4.19 Hasil Wawancara Siswa Pada Siklus II  

No Kategori Siswa Pertanyaan   Jawaban 
1. Siswa yang 

mendapat nilai 
tertinggi 

1. Bagaimana tanggapan anda 
tentang pembelajaran 
membaca nyaring berbahasa 
Arab menggunakan media 
komik? 
 

Lebih mudah 
menggunakan media 
komik dari pada tidak 
menggunakan media 
komik  

2. Apakah anda tertarik terhadap 
proses pembelajarn membaca 
nyaring berbahasa Arab 
menggunakan media komik? 
 

Sangat tertarik 

3. Apakah anda merasa 
kesulitan ketika proses 
pembelajaran membaca 
nyaring berbahasa Arab 
menggunakan media komik? 
(ya atau tidak) apa alasannya? 

Tidak, karena media 
komik lebih mudah 
dari pada tidak 
menggunakan media 
komik  
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4. Apakah pembelajaran 
membaca nyaring berbahasa 
Arab menggunakan media 
komik dapat  membantu 
/memotivasi anda dalam 
belajar? 
 

Ya 

5. Bagaimana perasaan anda 
setelah belajar membaca 
nyaring berbahasa Arab 
menggunakan media komik? 
 

Sangat senang 

2. Kategori Nilai 
Sedang 

1. Bagaimana tanggapan anda 
tentang pembelajaran 
membaca nyaring berbahasa 
Arab menggunakan media 
komik? 
 

Menarik tetapi ada 
juga yang susah 

2. Apakah anda tertarik terhadap 
proses pembelajarn membaca 
nyaring berbahasa Arab 
menggunakan media komik? 
 

Tertarik 

3. Apakah anda merasa 
kesulitan ketika proses 
pembelajaran membaca 
nyaring berbahasa Arab 
menggunakan media komik? 
(ya atau tidak) apa alasannya? 
 

Sedikit kesulitan 
 
 
 
 
 

4. Apakah pembelajaran 
membaca nyaring berbahasa 
Arab menggunakan media 
komik dapat  membantu 
/memotivasi anda  
dalam belajar? 
 

Lebih mudah 
memahami 

5. Bagaimana perasaan anda 
setelah belajar membaca 
nyaring berbahasa Arab 
menggunakan media komik? 
 

Alhamdulillah sudah 
memahami 

3. Kategori nilai 1. Bagaimana tanggapan anda Sangat membantu 
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terendah tentang pembelajaran 
membaca nyaring berbahasa 
Arab menggunakan media 
komik? 
 

dalam pembelajaran 
bahasaArab 

2. Apakah anda tertarik terhadap 
proses pembelajarn membaca 
nyaring berbahasa Arab 
menggunakan media komik? 
 

Sangat tertarik 

3. Apakah anda merasa kesulitan 
ketika proses pembelajaran 
membaca nyaring berbahasa 
Arab menggunakan media 
komik? (ya atau tidak) apa 
alasannya? 

Tidak, karena sangat 
membantu dalam 
membaca nyaring 

4. Apakah pembelajaran 
membaca nyaring berbahasa 
Arab menggunakan media 
komik dapat  membantu 
/memotivasi anda dalam 
belajar? 
 

Sangat membantu 

5. Bagaimana perasaan anda 
setelah belajar membaca 
nyaring berbahasa Arab 
menggunakan media komik? 

Senang 

 Pada hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat 

nilai tertinggi merasa sangat senang dengan adanya media komik karena lebih 

memudahkan daripada tanpa media komik. Pada siswa yang mendapat nilai sedang 

sudah memahami pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab. Sedangkan pada siswa 

yang mendapat nilai terendah merasa senang dalam pembelajaran membaca nyaring 

karena dapat membantu dalam memahamkan.  
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4.2.2.3 Hasil Angket 

 Pengisian angket bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada 

saat pembelajaran berlangsung untuk mengungkap pendapat siswa terhadap 

pembelajaran membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan media komik. Berikut 

ini tabel hasil angket siklus II. 

Tabel 4.20 Hasil Angket Siklus II 

No Pernyataan Jumlah 
Subjek 

Prosentase (%) 

1. a. Sangat menyukai mata pelajaran 
Bahasa Arab 

 

9 30% 

b. Menyukai mata pelajaran bahasa Arab 
 

21 70% 

c. Tidak menyukai mata pelajaran 
bahasa Arab 

 

0 0% 

Jumlah 30 100% 
2. a. Sangat menyukai pelajaran membaca 

nyaring bahaasa Arab setelah 
menggunakan media komik  

 

17 56.67% 

b. Menyukai pelajaran membaca nyaring 
bahaasa Arab setelah menggunakan 
media komik 

 

13 43,33% 

c. Tidak pelajaran membaca nyaring 
bahaasa Arab setelah menggunakan 
media komik 

 

0 0% 

Jumlah 30 100% 
3. a. Tidak kesulitan dalam pembelajaran 

membaca nyaring bahasa Arab setelah 
menggunakan media komik 

 

27 90% 

b. Sama saja dengan tanpa menggunakan 
media komik  

3 10% 
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c. Tetap kesulitan dalam pembelajaran 

membaca nyaring bahasa Arab 
meskipun dengan media komik 

 

0 0% 

Jumlah 30 100% 
4. a. Topik cerita dalam media komik sangat 

menarik 
 

29 96,67% 

b. Topik cerita dalam media komik biasa-
biasa saja 

 

1 3,33% 

c. Topik cerita dalam media komik tidak 
menarik 

 

0 0% 

Jumlah 30 100% 
5. a. Sangat benar media komik lebih 

memudahkan berekspresi dalam 
membaca nyaring bahasa Arab 

 

20 66,67% 

b. Benar  media komik lebih 
memudahkan berekspresi dalam 
membaca nyaring bahasa Arab 

 

10 33,33% 

c. Tidak benar media komik lebih 
memudahkan berekspresi dalam 
membaca nyaring bahasa Arab 

 

0 0% 

Jumlah   
Jumlah 30 100% 

  

Dari data angket di atas menunjukkan bahwa pada pertanyaan nomor satu 

sebagian besar siswa menjawab “b” yang berarti menyukai mata pelajaran bahasa 

Arab yaitu sebanyak  21 siswa atau 70%. Pada pertanyaan nomor dua sebagian besar  

menjawab “a” yang berarti sangat menyukai pelajaran membaca nyaring bahasa Arab 

setelah menggunakan media komik yaitu sebanyak 17 siswa atau 56.67%.  
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Pada pertanyaan nomor tiga sebagian besar siswa menjawab “a” yang berarti tidak 

kesulitan dalam pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab setelah menggunakan 

media komik yaitu sebanyak 27 siswa atau 90%. Pada pertanyaan nomor empat 

sebagian besar siswa menjawab “a” yang berarti topik cerita dalam media komik 

sangat menarik yaitu sebanyak 29 siswa atau 96.67%. Pada pertanyaan nomor lima 

sebagian besar siswa menjawab “a” yang berarti sangat benar media komik lebih 

memudahkan berekspresi dalam membaca nyaring bahasa Arab yaitu sebanyak 20 

siswa atau 66,67%%.  

  

4.2.2.4 Refleksi Perubahan Perilaku Siklus II  

 Berdasarkan hasil observasi siklus II di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perubahan perilaku dari perilaku negatif ke perilaku positif meskipun ada beberapa 

siswa yang masih melakukan perilaku negatif. Pada wawancara dengan tiga siswa dari 

siklus I ke siklus II yang mendapat nilai tertinggi, sedang dan terendah terdapat 

perubahan perilaku yang semakin baik karena siswa merasa sangat senang dengan 

pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab menggunakan media komik. Sedangkan 

pada hasil dari angket siklus I ke angket siklus II siswa semakin menyukai dan 

bersemangat dengan pembelajaran membaca nyaring menggunakan media komik. 

Pada siklus II ini perubahan perilaku siswa sudah menunjukkan perilaku yang semakin 
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 baik  dan sesuai target yang diinginkan dari pada siklus I sehingga penelitian tidak 

dilanjutkan ke siklus berikutnya.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 Dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa : 

1. Dalam setiap pertemuan pada mata pelajaran Bahasa Arab, terjadi kenaikan hasil 

belajar pada subjek penelitian terutama pada keterampilan membaca nyaring 

berbahasa Arab. Hal itu dapat diketahui dengan nilai rata-rata tiap pertemuannya, 

yaitu  sebagai berikut : 

a) pada siklus I pertemuan pertama diperoleh nilai rata- rata sebesar 66,33. 

b) pada siklus I pertemuan kedua diperoleh nilai rata- rata sebesar 70. 

c) pada siklus II pertemuan pertama diperoleh nilai rata- rata sebesar 75. 

d) pada siklus II pertemuan kedua diperoleh nilai rata- rata sebesar 82 

. Dari nilai rata-rata tiap pertemuannya tersebut, maka diperoleh nilai rata-rata 

keseluruhan pada siklus I sampai siklus II, yakni: 

1. Nilai rata-rata siklus I sebesar 68,16 

2. Nilai rata-rata siklus II sebesar 78,5  

 Dari nilai rata-rata siklus I dan Siklus II di atas maka penelitian ini memiliki 

prosentase kenaikan dari siklus I sampai siklus II sebesar 15,17 %. 

 Pembelajaran keterampilan nyaring berbahasa Arab dengan menggunakan 

media komik telah meningkatkan keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab 

siswa kelas VIIIB MTs.Salafiyah Karangtengah Warungpring-Pemalang tahun 
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ajaran 2010/ 2011 secara signifikan telah meningkatkan hasil belajar keterampilan 

membaca nyaring berbahasa Arab sebesar 15,17%. 

  

2.  Perilaku positif siswa kelas VIIIB MTs.Salafiyah Karangtengah Warungpring-

Pemalang tahun  ajaran 2010/ 2011 telah mengalami peningkatan. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil nontes observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. 

 Rata-rata nilai kualitas observasi tampak minat dan motivasi siswa, dapat 

dilihat dari perilaku positif siswa yang meningkat dari siklus I ke siklus II. Dari 

hasil wawancara siswa terjadi peningkatan minat dan motivasi siswa terhadap 

pembelajaran keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan 

media komik. Dan dari hasil angket juga terjadi peningkatan minat dan motivasi 

siswa dilihat dari ketertarikan siswa terhadap pembelajaran membaca nyaring 

menggunakan media komik. 

 

5.2  Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang peningkatan 

keterampilan membaca nyaring berbahasa Arab menggunakan media komik, peneliti 

mengajukan saran agar tercapainya pembelajaran yang lebih baik, yakni : 

1) Dalam pembelajaran Bahasa Arab, khususnya keterampilan membaca bahasa 

Arab, guru seyogyanya lebih kreatif menggunakan teknik, metode, dan media 

pembelajaran dengan melibatkan peran aktif siswa, sehingga suasana 

pembelajaran dalam kelas lebih menyenangkan. Siswa juga harus selalu 
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dilibatkan dalam pembelajaran keterampilan membaca nyaring bahasa Arab 

sehingga siswa tidak  merasa bosan dengan mata pelajaran bahasa Arab.  

2) Media komik ini dijadikan alternatif untuk meningkatkan keterampilan berbahasa 

Arab pada siswa khususnya membaca nyaring, karena media komik ini sebagai  

materi yang berupa bacaan yang bersifat menarik dan tidak membosankan bagi 

siswa. 
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Lampiran 1  

DAFTAR SISWA KELAS VIII B MTs SALAFIYAH KARANGTENGAH 
WARUNGPRING-PEMALANG TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

No Absen   Nama Siswa 

01 Ahmad Maezun 
02 Aji Khusnul Mubarok 
03 Ali Munir 
04 Amirul Makin 
05 Andi Maulana Ishak 
06 Ani Haryanti 
07 Ari Roslina Unayati 
08 A’ti Inayati 
09 Bambang Heryanto 
10 Desi Lutfiah 
11 Dewi Masitoh 
12 Dianati Amalina 
13 Durotun Aieni 
14 Elisanofiatun 
15 Eliyatun.H 
16 I’la Faisalunisa 
17 Ita Mustika Sari 
18 Lilis Handayani 
19 Lilis Tiawati 
20 Lutfi Maulana 
21 M.Abdul Faqih 
22 M.Afif Khoeril Umam 
23 M.Alex In’am 
24 M.Yusuf 
25 M.Ali Musyofa 
26 Ma’mun 
27 Masruroh 
28 Mualimin 
29 Mufadilah 
30 M.Syafi’i 
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Lampiran 2 
Nilai Prasiklus 

No 
No 

Responden 
Aspek Penilaian Skor 

Siswa NA Kriteria 1 2 3 4 
1 R-01 3 2 4 3 12 60 Cukup 
2 R-02 3 3 3 4 13 65 Cukup 
3 R-03 3 2 4 2 11 55 Kurang 
4 R-04 3 3 2 4 12 60 Cukup 
5 R-05 1 2 4 2 9 45 Sangat Kurang 
6 R-06 2 2 1 2 7 35 Sangat Kurang 
7 R-07 4 3 4 2 13 65 Cukup 
8 R-08 4 4 3 4 15 75 Baik 
9 R-09 4 3 3 3 13 65 Cukup 

10 R-10 3 3 3 3 12 60 Cukup 
11 R-11 2 4 3 4 13 65 Cukup 
12 R-12 1 2 4 2 9 45 Sangat Kurang 
13 R-13 4 3 5 1 13 65 Cukup 
14 R-14 2 3 3 3 11 55 Kurang 
15 R-15 2 3 2 3 10 50 Kurang 
16 R-16 4 2 3 3 12 60 Cukup 
17 R-17 1 2 1 2 6 30 Sangat Kurang 
18 R-18 1 1 3 3 8 40 Sangat Kurang 
19 R-19 2 3 2 3 10 50 Kurang 
20 R-20 3 2 4 1 10 50 Kurang 
21 R-21 4 3 4 4 15 75 Baik 
22 R-22 1 3 2 3 9 45 Sangat Kurang 
23 R-23 4 4 5 4 17 85 Sangat Baik 
24 R-24 4 3 3 3 13 65 Cukup 
25 R-25 3 2 3 1 9 45 Sangat Kurang 
26 R-26 2 3 3 2 10 50 Kurang 
27 R-27 2 4 4 3 13 65 Cukup 
28 R-28 2 3 4 2 11 55 Kurang 
29 R-29 2 3 1 3 9 45 Sangat Kurang 
30 R-30 2 3 3 3 11 55 Kurang 

Jumlah 78 83 93 82 336 1680 
 Rata-Rata 2.6 2.76 3.1 2.73 11.2 56 Kurang 
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Lampiran 3  
Nilai Siklus I Pertemuan I  

No 
No 

Responden 
Aspek Penilaian Skor 

Siswa NA Kriteria 1 2 3 4 
1 R-01 2 3 3 5 13 65 Cukup 
2 R-02 3 4 5 3 15 75 Baik 
3 R-03 4 3 4 2 13 65 Cukup 
4 R-04 3 3 4 4 14 70 Baik 
5 R-05 1 2 4 4 11 55 Kurang 
6 R-06 3 3 4 2 12 60 Cukup 
7 R-07 1 2 2 4 9 45 Sangat Kurang 
8 R-08 4 4 5 4 17 85 Sangat Baik 
9 R-09 3 3 3 4 13 65 Cukup 

10 R-10 3 4 3 4 14 70 Baik 
11 R-11 3 4 3 4 14 70 Baik 
12 R-12 2 3 4 2 11 55 Kurang 
13 R-13 3 3 3 3 12 60 Cukup 
14 R-14 4 5 4 4 17 85 Sangat Baik 
15 R-15 3 2 4 3 12 60 Cukup 
16 R-16 2 4 3 4 13 65 Cukup 
17 R-17 4 3 4 4 15 75 Baik 
18 R-18 3 4 4 3 14 70 Baik 
19 R-19 3 4 3 5 15 75 Baik 
20 R-20 4 3 3 3 13 65 Cukup 
21 R-21 3 2 3 3 11 55 Kurang 
22 R-22 1 3 2 3 9 45 Sangat Kurang 
23 R-23 4 5 5 5 19 95 Sangat Baik 
24 R-24 3 4 3 3 13 65 Cukup 
25 R-25 4 3 3 4 14 70 Baik 
26 R-26 2 4 4 1 11 55 Kurang 
27 R-27 3 5 3 5 16 80 Baik 
28 R-28 3 4 4 1 12 60 Cukup 
29 R-29 4 4 2 3 13 65 Cukup 
30 R-30 4 3 2 4 13 65 Cukup 

Jumlah 89 103 103 103 398 1990 
 Rata-Rata 2.97 3.43 3.43 3.43 13.26 66.33 Cukup 
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Lampiran 4 
Nilai Siklus I Pertemuan II 

No 
No 

Responden 
Aspek Penilaian Skor 

Siswa NA Kriteria 1 2 3 4 
1 R-01 3 3 4 4 14 70 Baik 
2 R-02 4 4 5 4 17 85 Sangat Baik 
3 R-03 2 3 3 4 12 60 Cukup 
4 R-04 4 4 5 4 17 85 Sangat Baik 
5 R-05 3 3 3 3 12 60 Cukup 
6 R-06 4 3 3 4 14 70 Baik 
7 R-07 4 2 3 4 13 65 Cukup 
8 R-08 5 4 4 5 18 90 Sangat Baik 
9 R-09 3 3 4 3 13 65 Cukup 
10 R-10 3 2 3 4 12 60 Cukup 
11 R-11 3 3 3 4 13 65 Cukup 
12 R-12 4 5 3 5 17 85 Sangat Baik 
13 R-13 4 5 3 4 16 80 Baik 
14 R-14 2 3 2 3 10 50 Kurang 
15 R-15 3 2 3 5 13 65 Cukup 
16 R-16 4 3 4 4 15 75 Baik 
17 R-17 3 3 2 4 12 60 Cukup 
18 R-18 3 4 3 5 15 75 Baik 
19 R-19 2 4 2 4 12 60 Cukup 
20 R-20 5 4 3 4 16 80 Baik 
21 R-21 5 3 4 4 16 80 Baik 
22 R-22 3 3 1 3 10 50 Kurang 
23 R-23 5 4 5 5 19 95 Sangat Baik 
24 R-24 3 4 3 3 13 65 Cukup 
25 R-25 3 3 3 3 12 60 Cukup 
26 R-26 3 3 3 4 13 65 Cukup 
27 R-27 5 2 3 3 13 65 Cukup 
28 R-28 3 3 4 4 14 70 Baik 
29 R-29 4 3 4 3 14 70 Baik 
30 R-30 4 3 4 4 15 75 Baik 

Jumlah 106 98 99 117 420 2100 
 

Rata-Rata 3.53 3.27 3.3 3.9 14 70 Baik 
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Lampiran 5 
Nilai Siklus II Pertemuan I 

No 
No 

Responden 
Aspek Penilaian Skor 

Siswa NA Kriteria 1 2 3 4 
1 R-01 3 4 4 4 15 75 Baik 
2 R-02 4 3 3 3 13 65 Cukup 
3 R-03 4 3 3 4 14 70 Baik 
4 R-04 3 4 3 3 13 65 Cukup 
5 R-05 3 4 3 4 14 70 Baik 
6 R-06 3 4 4 5 16 80 Baik 
7 R-07 4 5 5 5 19 95 Sangat Baik 
8 R-08 4 4 4 5 17 85 Sangat Baik 
9 R-09 2 3 3 5 13 65 Cukup 

10 R-10 3 2 5 3 13 65 Cukup 
11 R-11 3 3 4 4 14 70 Baik 
12 R-12 4 3 5 3 15 75 Baik 
13 R-13 5 5 2 2 14 70 Baik 
14 R-14 4 4 3 4 15 75 Baik 
15 R-15 3 3 3 5 14 70 Baik 
16 R-16 2 4 4 4 14 70 Baik 
17 R-17 4 5 5 4 18 90 Sangat Baik 
18 R-18 3 4 3 4 14 70 Baik 
19 R-19 3 4 4 3 14 70 Baik 
20 R-20 3 4 2 4 13 65 Cukup 
21 R-21 3 5 5 5 18 90 Sangat Baik 
22 R-22 2 3 4 4 13 65 Cukup 
23 R-23 5 5 4 3 17 85 Sangat Baik 
24 R-24 4 4 3 4 15 75 Baik 
25 R-25 4 3 3 4 14 70 Baik 
26 R-26 4 4 3 4 15 75 Baik 
27 R-27 3 5 4 5 17 85 Sangat Baik 
28 R-28 4 4 4 5 17 85 Sangat Baik 
29 R-29 2 5 5 4 16 80 Baik 
30 R-30 4 4 3 5 16 80 Baik 

Jumlah 102 117 110 121 450 2250 
 Rata-Rata 3.4 3.9 3.67 4.03 15 75 Baik 
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Lampiran 6 
Nilai Siklus II Pertemuan II 

No 
No 

Responden 
Aspek Penilaian Skor 

Siswa NA Kriteria 1 2 3 4 
1 R-01 5 5 4 4 18 90 Sangat Baik 
2 R-02 3 5 4 4 16 80 Baik 
3 R-03 2 4 5 4 15 75 Baik 
4 R-04 4 2 5 4 15 75 Baik 
5 R-05 4 4 5 5 18 90 Sangat Baik 
6 R-06 5 5 4 4 18 90 Sangat Baik 
7 R-07 5 4 5 5 19 95 Sangat Baik 
8 R-08 5 5 4 5 19 95 Sangat Baik 
9 R-09 5 4 4 4 17 85 Sangat Baik 
10 R-10 3 4 3 5 15 75 Baik 
11 R-11 4 4 3 5 16 80 Baik 
12 R-12 4 5 3 4 16 80 Baik 
13 R-13 5 4 3 5 17 85 Sangat Baik 
14 R-14 3 5 3 4 15 75 Baik 
15 R-15 4 4 4 3 15 75 Baik 
16 R-16 5 4 4 3 16 80 Baik 
17 R-17 5 5 3 4 17 85 Sangat Baik 
18 R-18 4 4 3 4 15 75 Baik 
19 R-19 4 4 3 4 15 75 Baik 
20 R-20 5 4 4 5 18 90 Sangat Baik 
21 R-21 4 5 4 2 15 75 Baik 
22 R-22 3 3 4 4 14 70 Baik 
23 R-23 5 3 5 4 17 85 Sangat Baik 
24 R-24 4 3 5 3 15 75 Baik 
25 R-25 4 5 5 4 18 90 Sangat Baik 
26 R-26 4 5 4 4 17 85 Sangat Baik 
27 R-27 4 4 3 5 16 80 Baik 
28 R-28 3 5 4 5 17 85 Sangat Baik 
29 R-29 4 4 4 4 16 80 Baik 
30 R-30 4 4 5 4 17 85 Sangat Baik 

Jumlah 123 126 119 124 492 2460 
 Rata-Rata 4.1 4.2 3.97 4.13 16.4 82 Sangat Baik 
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Lampiran 7 

 

LEMBAR OBSERVASI 

 

1. Antusias siswa dalam mendengarkan penjelasan guru 

2. Tanggapan siswa terhadap materi bacaan yang berupa komik 

3. Keseriusan siswa dalam membaca nyaring menggunakan media komik 

4. Keaktifan dalam berdiskusi kelompok 

5. Keberanian siswa dalam membacakan komik berdasarkan tokoh di depan 

kelas 

6. Siswa sering melakukan kebiasaan buruk dalam mendengarkan 

penjelasan guru mengenai membaca nyaring bahasa Arab menggunakan 

media komik 

7. Siswa kurang berminat membaca nyaring berbahasa Arab 

8. Siswa bergurau/berbicara sendiri dengan teman sebangku 

9. Siswa tidak aktif dan sibuk sendiri saat berdiskusi kelompok berlangsung 

10. Siswa bergurau saat membacakan komik di depan kela 
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 Lampiran 8   
Hasil Observasi Perilaku Positif dan Negatif Siswa Pada Siklus I Pertemuan I 

  
No 

No 
Responden Perilaku Positif Siswa Perilaku Negatif Siswa 

    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 R-01 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
2 R-02 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 
3 R-03 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
4 R-04 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
5 R-05 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 
6 R-06 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
7 R-07 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
8 R-08 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
9 R-09 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
10 R-10 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
11 R-11 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
12 R-12 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
13 R-13 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
14 R-14 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
15 R-15 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
16 R-16 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
17 R-17 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
18 R-18 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 
19 R-19 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
20 R-20 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
21 R-21 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
22 R-22 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
23 R-23 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
24 R-24 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
25 R-25 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
26 R-26 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
27 R-27 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
28 R-28 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
29 R-29 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
30 R-30 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

Jumlah 11 14 8 13 11 19 16 22 17 19 
Prosentase (%) 36,67% 46,7% 26,7% 43% 37% 63,33% 53,3% 73.3% 57% 63% 
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Lampiran  9 
Hasil Observasi Perilaku Positif dan Negatif Siswa Pada Siklus I Pertemuan II 

No 
No 

Responden Perilaku Positif Siswa Perilaku Negatif Siswa 
    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 R-01 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
2 R-02 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
3 R-03 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
4 R-04 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 
5 R-05 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
6 R-06 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
7 R-07 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
8 R-08 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
9 R-09 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

10 R-10 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
11 R-11 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
12 R-12 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
13 R-13 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
14 R-14 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
15 R-15 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 
16 R-16 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
17 R-17 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
18 R-18 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
19 R-19 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
20 R-20 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
21 R-21 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 
22 R-22 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
23 R-23 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
24 R-24 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
25 R-25 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
26 R-26 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
27 R-27 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 
28 R-28 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
29 R-29 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
30 R-30 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

Jumlah 17 15 11 10 15 13 15 19 20 15 
Prosentase (%) 56.7% 50% 36.7% 33,33% 50% 43.3% 50% 63.3% 66,67% 50% 
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Lampiran 10   

Hasil Observasi Perilaku Positif dan Negatif Siswa Pada Siklus II Pertemuan II 
            

No 
No 

Responden Perilaku Positif Siswa Perilaku Negatif Siswa 
    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 R-01 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
2 R-02 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
3 R-03 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
4 R-04 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
5 R-05 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
6 R-06 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 
7 R-07 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
8 R-08 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
9 R-09 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

10 R-10 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
11 R-11 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
12 R-12 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
13 R-13 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
14 R-14 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
15 R-15 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
16 R-16 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
17 R-17 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
18 R-18 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
19 R-19 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
20 R-20 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
21 R-21 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
22 R-22 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
23 R-23 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
24 R-24 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 
25 R-25 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
26 R-26 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
27 R-27 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
28 R-28 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
29 R-29 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
30 R-30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

Jumlah 26 25 18 25 20 4 5 12 5 10 
Prosentase (%) 86,67% 83,33% 60% 83.33% 66,67% 13,33% 16,67% 40% 16,67% 33,33% 
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Lampiran 11    

Hasil Observasi Perilaku Positif dan Negatif Siswa Pada Siklus II Pertemuan I 

No 
No 

Responden Perilaku Positif Siswa Perilaku Negatif Siswa 
    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 R-01 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
2 R-02 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
3 R-03 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
4 R-04 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
5 R-05 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
6 R-06 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
7 R-07 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
8 R-08 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 
9 R-09 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

10 R-10 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
11 R-11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
12 R-12 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
13 R-13 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 
14 R-14 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
15 R-15 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
16 R-16 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
17 R-17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
18 R-18 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
19 R-19 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
20 R-20 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
21 R-21 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
22 R-22 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
23 R-23 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
24 R-24 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 
25 R-25 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
26 R-26 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
27 R-27 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
28 R-28 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
29 R-29 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
30 R-30 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Jumlah 23 25 16 15 16 7 5 14 15 14 
Prosentase (%) 76.67% 83.33% 53.33% 50% 53.33% 23.33% 16.67% 46.67% 50% 46.67% 
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Lampiran 13  

 

LEMBAR WAWANCARA 

 

NAMA   :   

KELAS   :  

HARI/TANGGAL  : 

NILAI YANG DIEROLEH  : 

  

Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan anda tentang pembelajaran  membaca nyaring berbahasa 

Arab menggunakan media komik? 

Jawab :   ...............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................  

2. Apakah anda tertarik terhadap proses pembelajaran membaca nyarig berbahasa 

Arab menggunakan media komik? 

Jawab :   ...............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

3. Apakah anda merasa kesulitan ketika proses pembelajaran membaca nyaring 

berbahasa Arab menggunakan media komik ? (ya atau tidak) apa alasannya? 

Jawab :  ...............................................................................................................................  
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 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

4. Apakah pembelajaran membaca nyaring berbahasa Arab  menggunakan media 

komik dapat membantu/memotivasi anda dalam belajar? 

Jawab :   ...............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

5. Bagaimana perasaan anda setelah belajar membaca nyaring berbahasa Arab 

menggunakan media komik? 

Jawab :    ..............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  
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Lampiran 12 

 LEMBAR ANGKET 

 

 

 

 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dan 
jawablah pertanyaan di bawah ini dengan sungguh-sungguh. 

1. Apakah anda menyukai mata pelajaran Bahasa Arab? 

a. Sangat suka  b. Suka  c. Tidak suka  

2. Apakah anda semakin menyukai pelajaran membaca nyaring berbahasa Arab 

setelah menggunakan media komik? 

a. Sangat suka  b. Suka  c. Tidak suka   

3. Apakah anda tetap mengalami kesulitan dalam pembelajaran membaca 

nyaring berbahasa Arab setelah menggunakan media komik? 

a. Lebih mudah dari pada tanpa melalui media komik  

b. Sama saja dengan tanpa menggunakan media komik 

c. Tetap kesulitan meskipun sudah menggunakan media komik 

4. Menurut anda menarik atau tidakkah topik cerita dalam media komik 

tersebut? 

a. Topik ceritanya sangat menarik 

b. Topik ceritanya biasa-biasa saja 

c. Topik ceritanya tidak menarik  

Nama          : 
Kelas           : 

No.Absen    : 
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5. Apakah benar media komik lebih memudahkan anda berekspresi dalam 

pembelajaran membaca nyaring berbahasa arab? 

a. Sangat benar  b. Benar  c. Tidak benar   

 

Pernyataan tersebut adalah benar sesuai pendapat saya tanpa ada 

pemaksaan dari pihak manapun. 

 مع النجاح
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Lampiran 14 

 

SILABUS 

 

Nama Madrasah : MTs Salafiyah Karangtengah Warungpring-Pemalang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :VIII / 2 
Standar Kompetensi :Memahami berbagai ragam teks tulis, baik dalam bentuk wacana atau dialog sederhana tentang الھوایة 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Mampu 
membaca 
nyaring cerita 
komik tentang  
 dengan الھوایة
judul  judul    
لعب كرّة القدم مع 
   صدیق جدید

 
 
 
 
 

Cerita komik 
tentang  
 الھوایة
dengan judul  
judul     لعب
كرّة القدم مع 
  صدیق جدید

1. Melafalkan jenis-jenis 
profesi baik mufrod, 
jamak, mudzakar ataupum 
muannats 

2. Melafalkan dan 
mengidentifikasi mufrodat 
sulit yang terdapat dalam 
cerita komik dengan judul  
judul     لعب كرّة القدم مع
 Membaca  صدیق جدید
potongan-potongan 
kata/kalimat cerita komik 
tentang  الھوایة  dengan 

1. Dapat melafalkan huruf 
hija’iyyah/kata/kalimat 
dengan tepat dan benar  
cerita komik tentang  
     dengan judul الھوایة
لعب كرّة القدم مع صدیق 
   جدید

2. Dapat membaca nyaring 
cerita komik tentang  
     dengan judul الھوایة
لعب كرّة القدم مع صدیق 
 dengan  جدید

Tes lisan 2X45 
menit 

Cerita 
komik 
tentang 
 الھوایة
dengan 
judul  
judul     
لعب كرّة 
القدم مع 
صدیق 
  جدید
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    Warungpring, 26 Maret  2011 

Mengetahui,          

Guru Mapel     Peneliti 

 

 

 

Moh. Noval, SPd.I          Anisah 

NIP 19720414200701         NIM 2303407013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

judul  judul     لعب كرّة القدم
  مع صدیق جدید

3. Membaca nyaring cerita 
komik tentang  الھوایة  
dengan judul  judul     لعب

 كرّة القدم مع صدیق جدید  
secara bersama-sama. 

4. Membaca nyaring cerita 
komik tentang  الھوایة  
dengan judul  judul      لعب
  كرّة القدم مع صدیق جدید
secara berkelompok di depan 
kelas. 
 

 

memperhatikan aspek 
intonasi, ketepatan 
bacaan, kefasihan dan 
kelancaran dalam 
membaca. 
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SILABUS 

 

Nama Madrasah : MTs Salafiyah Karangtengah Warungpring-Pemalang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :VIII / 2 
Standar Kompetensi :Memahami berbagai ragam teks tulis, baik dalam bentuk wacana atau dialog sederhana tentang الھوایة 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Mampu 
membaca 
nyaring cerita 
komik tentang  
 dengan الھوایة
judul  judul    
وجد كباین الرسالة 
  من صدیقتھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerita komik 
tentang  
 الھوایة
dengan judul  
judul     وجد
كباین الرسالة 
 من صدیقتھ

5. Melafalkan jenis-jenis 
profesi baik mufrod, 
jamak, mudzakar ataupum 
muannats 

6. Melafalkan dan 
mengidentifikasi mufrodat 
sulit yang terdapat dalam 
cerita komik dengan judul  
judul     وجد كباین الرسالة
 Membaca من صدیقتھ
potongan-potongan 
kata/kalimat cerita komik 
tentang  الھوایة  dengan 
judul  judul     وجد كباین
 الرسالة من صدیقتھ

7. Membaca nyaring cerita 
komik tentang  الھوایة  

3. Dapat melafalkan huruf 
hija’iyyah/kata/kalimat 
dengan tepat dan benar  
cerita komik tentang  
     dengan judul الھوایة
وجد كباین الرسالة من 
  صدیقتھ

4. Dapat membaca nyaring 
cerita komik tentang  
     dengan judul الھوایة
وجد كباین الرسالة من 
 dengan صدیقتھ
memperhatikan aspek 
intonasi, ketepatan 
bacaan, kefasihan dan 
kelancaran dalam 

Tes lisan 2X45 
menit 

Cerita 
komik 
tentang 
 الھوایة
dengan 
judul  
judul     

وجد كباین 
الرسالة 
من 
 صدیقتھ
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    Warungpring, 16 April 2011 

Mengetahui,          

Guru Mapel     Peneliti 

 

 

 

Moh. Noval, SPd.I          Anisah 

NIP 19720414200701         NIM 2303407013 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

dengan judul  judul     وجد
 كباین الرسالة من صدیقتھ
secara bersama-sama. 

8. Membaca nyaring cerita 
komik tentang  الھوایة  
dengan judul  judul      وجد
 كباین الرسالة من صدیقتھ
secara berkelompok di depan 
kelas. 
 

 

membaca. 
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SILABUS 

 

Nama Madrasah : MTs Salafiyah Karangtengah Warungpring-Pemalang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :VIII / 2 
Standar Kompetensi :Memahami berbagai ragam teks tulis, baik dalam bentuk wacana atau dialog sederhana tentang المھنة 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Mampu 
membaca 
nyaring cerita 
komik tentang  
 dengan المھنة
judul  judul    
نقرأ قصّة زكیة 
امرأة نشیطة مع 
   سیّد رادین

 
 
 
 
 
 
 
 

Cerita komik 
tentang  
 dengan المھنة
judul  judul   

نقرأ قصّة  
زكیة امرأة 
نشیطة مع سیّد 
  رادین

9. Melafalkan jenis-jenis 
profesi baik mufrod, 
jamak, mudzakar ataupum 
muannats 

10. Melafalkan dan 
mengidentifikasi mufrodat 
sulit yang terdapat dalam 
cerita komik dengan judul  
judul     نقرأ قصّة زكیة امرأة
  نشیطة مع سیّد رادین
Membaca potongan-
potongan kata/kalimat cerita 
komik tentang  المھنة  
dengan judul  judul     نقرأ

نشیطة مع قصّة زكیة امرأة 
  سیّد رادین

11. Membaca nyaring cerita 

5. Dapat melafalkan huruf 
hija’iyyah/kata/kalimat 
dengan tepat dan benar  
cerita komik tentang  
     dengan judul المھنة
نقرأ قصّة زكیة امرأة نشیطة 
   مع سیّد رادین

6. Dapat membaca nyaring 
cerita komik tentang  
     dengan judul المھنة
نقرأ قصّة زكیة امرأة نشیطة 
 dengan  مع سیّد رادین
memperhatikan aspek 
intonasi, ketepatan 
bacaan, kefasihan dan 
kelancaran dalam 

Tes lisan 2X45 
menit 

Cerita 
komik 
tentang 
 المھنة
dengan 
judul  
judul     
نقرأ قصّة 

رأة زكیة ام
نشیطة مع 
  سیّد رادین
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    Warungpring, 23 April 2011 

Mengetahui,          

Guru Mapel     Peneliti 

 

 

 

Moh. Noval, SPd.I          Anisah 

NIP 19720414200701         NIM 2303407013 

 
 

 
 
 
 

komik tentang  المھنة  
dengan judul  judul     نقرأ
قصّة زكیة امرأة نشیطة مع 
-secara bersama سیّد رادین  

sama. 
12. Membaca nyaring cerita 

komik tentang  المھنة  
dengan judul  judul      نقرأ
قصّة زكیة امرأة نشیطة مع 
 secara  سیّد رادین
berkelompok di depan kelas. 
 

 

membaca. 
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SILABUS 

 

Nama Madrasah : MTs Salafiyah Karangtengah Warungpring-Pemalang 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :VIII / 2 
Standar Kompetensi :Memahami berbagai ragam teks tulis, baik dalam bentuk wacana atau dialog sederhana tentang المھنة 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber 
Belajar 

Mampu 
membaca 
nyaring cerita 
komik tentang  
 dengan المھنة
judul  judul     ألن
  نبیل متأخرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerita komik 
tentang  
 dengan المھنة
judul  judul   

ألن نبیل  
 متأخرة

13. Melafalkan jenis-jenis 
profesi baik mufrod, 
jamak, mudzakar ataupum 
muannats 

14. Melafalkan dan 
mengidentifikasi mufrodat 
sulit yang terdapat dalam 
cerita komik dengan judul  
judul    ألن نبیل متأخرة  
Membaca potongan-
potongan kata/kalimat cerita 
komik tentang  المھنة  
dengan judul  judul     ألن
 نبیل متأخرة

15. Membaca nyaring cerita 
komik tentang  المھنة  
dengan judul  judul     ألن

7. Dapat melafalkan huruf 
hija’iyyah/kata/kalimat 
dengan tepat dan benar  
cerita komik tentang  
ألن      dengan judul المھنة
  نبیل متأخرة

8. Dapat membaca nyaring 
cerita komik tentang  
ألن      dengan judul المھنة
 dengan نبیل متأخرة
memperhatikan aspek 
intonasi, ketepatan 
bacaan, kefasihan dan 
kelancaran dalam 
membaca. 

 
  

Tes lisan 2X45 
menit 

Cerita 
komik 
tentang 
 المھنة
dengan 
judul  
judul     

ألن نبیل 
 متأخرة
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    Warungpring, 30 April 2011 

Mengetahui,          

Guru Mapel     Peneliti 

 

 

 

Moh. Noval, SPd.I          Anisah 

NIP 19720414200701         NIM2303407013

 
 

-secara bersama نبیل متأخرة
sama. 

16. Membaca nyaring cerita 
komik tentang  المھنة  
dengan judul  judul      ألن
 secara نبیل متأخرة
berkelompok di depan kelas. 
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Lampiran  15 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

 

A. IDENTITAS SEKOLAH 

1. Nama Madrasah   : MTs. Salafiyah Karangtengah Warungpring- 

Pemalang 

2. Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

3. Kelas/Semester  : VIIIB/Genap 

4. Pertemuan   : I 

5. Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit 

6. Standar Kompetensi :  

Memahami berbagai ragam teks tulis, baik dalam 

bentuk wacana atau dialog sederhana tentang الھوایة     

B. Kompetensi Dasar  :  
Mampu membaca nyaring cerita komik tentang 
  الھوایة 
dengan judul لعب كرة القدم مع صدیق جدید  

 
C. Indikator   :  

1. Dapat melafalkan huruf 
hija’iyyah/kata/kalimat dengan tepat dan 
benar  cerita komik tentang  
dengan judul   لعب كرة القدم مع صدیق جدید  

2. Dapat membaca nyaring cerita komik 
tentang  الھوایة dengan judul    لعب كرة القدم مع
 dengan memperhatikan aspek  صدیق جدید
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intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan 
kelancaran dalam membaca. 
 

D. Tujuan Pembelajaran : 
1. Melafalkan huruf hija’iyyah/kata/kalimat 

dengan tepat dan benar  cerita komik 
tentang  الھوایة dengan judul  لعب كرة القدم مع
   صدیق جدید

2. Membaca nyaring cerita komik tentang 
لعب كرة القدم مع صدیق   dengan judul الھوایة 
 ,dengan memperhatikan aspek intonasi جدید

ketepatan bacaan, kefasihan dan kelancaran 
dalam membaca. 
 

E. Materi Pembelajaran  :  

Cerita komik tentang الھوایة    dengan judul  judul  لعب

   كرة القدم مع صدیق جدید

F. Metode Pembelajaran : 1. Metode Langsung 

 2. Metode Eklektik 

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

No Kegiatan Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menarik perhatian awal siswa dengan sapaan-

sapaan 

c. Guru mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 

10 Menit 

 

2. Kegiatan Inti 70 Menit 
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a. Guru memberi penjelasan tentang tentang membaca 

nyaring, kompetensi dasar yang harus dicapai siswa 

b. Guru memberikan contoh membaca nyaring bacaan 

komik 

c. Siswa melafalkan jenis-jenis profesi baik mufrod, 

jamak, mudzakar ataupum muannats 

d. Siswa melafalkan dan mengidentifikasi mufrodat sulit 

yang terdapat dalam cerita komik dengan judul  judul  

    لعب كرة القدم مع صدیق جدید

e. Siswa pembaca potongan-potongan kata/kalimat cerita 

komik tentang   الھوایة  dengan judul  judul    لعب كرة القدم

  مع صدیق جدید

f. Siswa membaca nyaring cerita komik tentang    الھوایة  

dengan judul  judul   جدید لعب كرة القدم مع صدیق secara 

bersama-sama. 

g. Siswa membaca nyaring cerita komik tentang   الھوایة  

dengan judul  judul   لعب كرة القدم مع صدیق جدید secara 

berkelompok di depan kelas. 

h. Guru menilai cara membaca nyaring dari 4 aspek yaitu  

:  aspek intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan 

kelancaran dalam membaca. 



133 
 

 
 

 

H. Media dan Sumber Belajar  

Komik tentang  الھوایة dengan judul  judul  لعب كرة القدم مع صدیق جدید  

I. Penilaian 

Penilaian Proses 

Penilaian Proses dilakukan selama proses pembelajaran membaca nyaring 

berlangsung.  

a. Rubrik Penilaian Tes Membaca Nyaring 

No. Aspek-aspek yang dinilai Skor Maksimal 

1. Ketepatan dalam penggunaan intonasi 5 
2. Ketepatan dalam penggunaan bacaan 5 
3. Kefasihan 5 
4. Kelancaran dalam membaca 5 

Jumlah 20 
 

 

 

 

3. Penutup 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran 

b. Siswa mengisi angket yang diberikan guru 

c. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam 

10 Menit 
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b. Kolom Penilaian Membaca Nyaring Berbahasa Arab 

No No. 
Responden 

Aspek Skor 
siswa 

NA
Skor siswa

Skor maksimal 

Kriteria 

1 2 3 4 
1. R-01 2 3 3 5 13 65 Cukup 

 
 

  

Cara perhitungan membaca nyaring bahasa Arab adalah sebagai 

berikut: 

NA/ Nilai Akhir  = � � � �  � � � � �
� � � �  � � � � � � � �

 X 100% 

 = � �
� �

 X 100 

 = 65 (Cukup) 

 

 Warungpring, 26 Maret 2011 

Mengetahui,          

Guru Mapel  Peneliti 

 

 

 

Moh. Noval, SPd.I      Anisah 

NIP 19720414200701   NIM 2303407013 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

 

A. IDENTITAS SEKOLAH 

1. Nama Madrasah   : MTs. Salafiyah Karangtengah  Warungpring- 

Pemalang 

2. Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

3. Kelas/Semester  : VIIIB/Genap 

4. Pertemuan  : I 

5. Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit 

6. Standar Kompetensi :  

Memahami berbagai ragam teks tulis, baik dalam 

bentuk wacana atau dialog sederhana tentang الھوایة     

B. Kompetensi Dasar  :  

Mampu membaca nyaring cerita komik tentang 
  الھوایة 
dengan judul  وجد كباین الرسالة من صدیقتھ 

C. Indikator   :  

1. Dapat melafalkan huruf 
hija’iyyah/kata/kalimat dengan tepat dan 
benar  cerita komik tentang  
dengan judul     

2. Dapat membaca nyaring cerita komik 
tentang  الھوایة dengan judul    وجد كباین الرسالة
 dengan memperhatikan aspek من صدیقتھ
intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan 
kelancaran dalam membaca. 
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D. Tujuan Pembelajaran : 

3. Melafalkan huruf hija’iyyah/kata/kalimat 
dengan tepat dan benar  cerita komik 
tentang  الھوایة dengan judul  وجد كباین الرسالة
   من صدیقتھ

4. Membaca nyaring cerita komik tentang 
وجد كباین الرسالة من   dengan judul الھوایة 
 dengan memperhatikan aspek صدیقتھ
intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan 
kelancaran dalam membaca. 

 

E. Materi Pembelajaran  :  

Cerita komik tentang الھوایة    dengan judul  judul   

 وجد كباین الرسالة من صدیقتھ

F. Metode Pembelajaran : 1. Metode Langsung 

 2. Metode Eklektik 

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

No Kegiatan Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menarik perhatian awal siswa dengan sapaan-sapaan 

c. Guru mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 

10 Menit 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru memberi penjelasan tentang tentang membaca nyaring, 

kompetensi dasar yang harus dicapai siswa 

70 Menit 
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b. Guru memberikan contoh membaca nyaring bacaan komik 

c. Siswa melafalkan jenis-jenis profesi baik mufrod, jamak, 

mudzakar ataupum muannats 

d. Siswa melafalkan dan mengidentifikasi mufrodat sulit yang 

terdapat dalam cerita komik dengan judul  judul    وجد كباین

   الرسالة من صدیقتھ

e. Siswa pembaca potongan-potongan kata/kalimat cerita komik 

tentang   الھوایة  dengan judul  judul    وجد كباین الرسالة من صدیقتھ  

f. Siswa membaca nyaring cerita komik tentang    الھوایة  dengan 

judul  judul   وجد كباین الرسالة من صدیقتھ   secara bersama-sama. 

g. Siswa membaca nyaring cerita komik tentang   الھوایة  dengan 

judul  judul    وجد كباین الرسالة من صدیقتھ  secara berkelompok 

di depan kelas. 

h. Guru menilai cara membaca nyaring dari 4 aspek yaitu  :  

aspek intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan kelancaran 

dalam membaca. 

3. Penutup 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

b. Siswa mengisi angket yang diberikan guru 

c. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam 

10 Menit 
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H. Media dan Sumber Belajar  

Komik tentang  الھوایة dengan judul  judul  وجد كباین الرسالة من صدیقتھ 

I. Penilaian 

Penilaian Proses 

Penilaian Proses dilakukan selama proses pembelajaran membaca nyaring 

berlangsung.  

a. Rubrik Penilaian Tes Membaca Nyaring 

No. Aspek-aspek yang dinilai Skor Maksimal 

1. Ketepatan dalam penggunaan intonasi 5 
2. Ketepatan dalam penggunaan bacaan 5 
3. Kefasihan 5 
4. Kelancaran dalam membaca 5 

Jumlah 20 
 

b. Kolom Penilaian Membaca Nyaring Berbahasa Arab 

No No. 
Responden 

Aspek Skor 
siswa 

NA
Skor siswa

Skor maksimal 

Kriteria 

1 2 3 4 
1. R-01 2 3 3 5 13 65 Cukup 

 
 

  

Cara perhitungan membaca nyaring bahasa Arab adalah sebagai 

berikut: 

NA/ Nilai Akhir  = � � � �  � � � � �
� � � �  � � � � � � � �

 X 100% 

 = � �
� �

 X 100 

 = 65 (Cukup) 
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Warungpring, 16 April 2011 

Mengetahui,          

Guru Mapel  Peneliti 

 

 

 

Moh. Noval, SPd.I      Anisah 

NIP 19720414200701  NIM 2303407013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

 (RPP)  

 

 

A. IDENTITAS SEKOLAH 

1. Nama Madrasah   : MTs. Salafiyah Karangtengah Warungpring- 

Pemalang 

2. Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

3. Kelas/Semester  : VIIIB/Genap 

4. Pertemuan   : I 

5. Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit 

6. Standar Kompetensi :  

Memahami berbagai ragam teks tulis, baik dalam 

bentuk wacana atau dialog sederhana tentang  المھنة   

B. Kompetensi Dasar  :  

Mampu membaca nyaring cerita komik tentang 
  المھنة
dengan judul  نقرأ قصّة زكیة امرأة نشیطة مع سیّد رادین  

C. Indikator   :  

1. Dapat melafalkan huruf 
hija’iyyah/kata/kalimat dengan tepat dan 
benar  cerita komik tentang المھنة  
dengan judul     

2. Dapat membaca nyaring cerita komik 
tentang المھنة dengan judul    نقرأ قصّة زكیة
 dengan  امرأة نشیطة مع سیّد رادین
memperhatikan aspek intonasi, ketepatan 
bacaan, kefasihan dan kelancaran dalam 
membaca. 
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D. Tujuan Pembelajaran : 

3. Melafalkan huruf hija’iyyah/kata/kalimat 
dengan tepat dan benar  cerita komik 
tentang المھنة dengan judul  نقرأ قصّة زكیة امرأة
    نشیطة مع سیّد رادین

4. Membaca nyaring cerita komik tentang 
نقرأ قصّة زكیة امرأة نشیطة   dengan judul المھنة
 dengan memperhatikan aspek  مع سیّد رادین
intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan 
kelancaran dalam membaca. 

  

E. Materi Pembelajaran  :  

Cerita komik tentangالمھنة dengan judul  judul    نقرأ

  قصّة زكیة امرأة نشیطة مع سیّد رادین

F. Metode Pembelajaran : 1. Metode Langsung 

 2. Metode Eklektik 

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

No Kegiatan Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menarik perhatian awal siswa dengan sapaan-

sapaan 

c. Guru mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 

10 Menit 

 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru memberi penjelasan tentang tentang membaca 

70 Menit 
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nyaring, kompetensi dasar yang harus dicapai siswa 

b. Guru memberikan contoh membaca nyaring bacaan 

komik 

c. Siswa melafalkan jenis-jenis profesi baik mufrod, 

jamak, mudzakar ataupum muannats 

d. Siswa melafalkan dan mengidentifikasi mufrodat sulit 

yang terdapat dalam cerita komik dengan judul  judul   

    نقرأ قصّة زكیة امرأة نشیطة مع سیّد رادین

e. Siswa pembaca potongan-potongan kata/kalimat cerita 

komik tentang المھنة  dengan judul  judul     نقرأ قصّة زكیة

  امرأة نشیطة مع سیّد رادین

f. Siswa membaca nyaring cerita komik tentang  المھنة 

dengan judul  judul   نقرأ قصّة زكیة امرأة نشیطة مع سیّد رادین   

secara bersama-sama. 

g. Siswa membaca nyaring cerita komik tentang المھنة 

dengan judul  judul    نقرأ قصّة زكیة امرأة نشیطة مع سیّد رادین   

secara berkelompok di depan kelas. 

h. Guru menilai cara membaca nyaring dari 4 aspek yaitu  

:  aspek intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan 

kelancaran dalam membaca. 

3. Penutup 10 Menit 
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H. Media dan Sumber Belajar  

Komik tentangالمھنة dengan judul  judul   امرأة نشیطة مع سیّد رادیننقرأ قصّة زكیة   

I. Penilaian 

Penilaian Proses 

Penilaian Proses dilakukan selama proses pembelajaran membaca nyaring 

berlangsung.  

a. Rubrik Penilaian Tes Membaca Nyaring 

No. Aspek-aspek yang dinilai Skor Maksimal 

1. Ketepatan dalam penggunaan intonasi 5 
2. Ketepatan dalam penggunaan bacaan 5 
3. Kefasihan 5 
4. Kelancaran dalam membaca 5 

Jumlah 20 
 

b. Kolom Penilaian Membaca Nyaring Berbahasa Arab 

No No. 
Responden 

Aspek Skor 
siswa 

NA
Skor siswa

Skor maksimal 

Kriteria 

1 2 3 4 
1. R-01 2 3 3 5 13 65 Cukup 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran 

b. Siswa mengisi angket yang diberikan guru 

c. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam 
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Cara perhitungan membaca nyaring bahasa Arab adalah sebagai 

berikut: 

NA/ Nilai Akhir  = � � � �  � � � � �
� � � �  � � � � � � � �

 X 100% 

 = � �
� �

 X 100 

 = 65 (Cukup) 

 

 

Warungpring, 23 April 2011 

Mengetahui,          

Guru Mapel  Peneliti 

 

 

 

Moh. Noval, SPd.I      Anisah 

NIP 19720414200701   NIM 2303407013 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

 

A. IDENTITAS SEKOLAH 

1. Nama Madrasah   : MTs. Salafiyah Karangtengah Warungpring- 

Pemalang 

2. Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

3. Kelas/Semester  : VIIIB/Genap 

4. Pertemuan   : I 

5. Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit 

6. Standar Kompetensi :  

Memahami berbagai ragam teks tulis, baik dalam 

bentuk wacana atau dialog sederhana tentang  المھنة   

B. Kompetensi Dasar  :  

Mampu membaca nyaring cerita komik tentang 
  المھنة
dengan judul  ألن نبیل متأخرة 

C. Indikator   :  

1. Dapat melafalkan huruf 
hija’iyyah/kata/kalimat dengan tepat dan 
benar  cerita komik tentang المھنة  
dengan judul     

2. Dapat membaca nyaring cerita komik 
tentang المھنة dengan judul   ألن نبیل متأخرة  
dengan memperhatikan aspek intonasi, 
ketepatan bacaan, kefasihan dan kelancaran 
dalam membaca. 

 
D. Tujuan Pembelajaran : 
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3. Melafalkan huruf hija’iyyah/kata/kalimat 
dengan tepat dan benar  cerita komik 
tentang المھنة dengan judul ألن نبیل متأخرة   

4. Membaca nyaring cerita komik tentang 
 dengan ألن نبیل متأخرة  dengan judul المھنة
memperhatikan aspek intonasi, ketepatan 
bacaan, kefasihan dan kelancaran dalam 
membaca. 

E. Materi Pembelajaran  :  

Cerita komik tentangالمھنة dengan judul  judul    ألن

 نبیل متأخرة

F. Metode Pembelajaran :             1. Metode Langsung 

 2. Metode Eklektik 

G. Langkah-langkah Pembelajaran  

No Kegiatan Waktu 

1. Kegiatan Awal 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menarik perhatian awal siswa dengan sapaan-

sapaan 

c. Guru mengecek kesiapan perangkat pembelajaran 

10 Menit 

 

2. Kegiatan Inti  

a. Guru memberi penjelasan tentang tentang membaca 

nyaring, kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. 

b. Guru memberikan contoh membaca nyaring bacaan 

komik 

c. Siswa melafalkan jenis-jenis profesi baik mufrod, 

70 Menit 
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jamak, mudzakar ataupum muannats. 

d. Siswa melafalkan dan mengidentifikasi mufrodat sulit 

yang terdapat dalam cerita komik dengan judul  judul   

  . ألن نبیل متأخرة

e. Siswa pembaca potongan-potongan kata/kalimat cerita. 

komik tentang المھنة  dengan judul  judul    ألن نبیل متأخرة  

f. Siswa membaca nyaring cerita komik tentang  المھنة 

dengan judul  judul   ألن نبیل متأخرة   secara bersama-

sama. 

g. Siswa membaca nyaring cerita komik tentang المھنة 

dengan judul  judul    ألن نبیل متأخرة  secara berkelompok 

di depan kelas. 

h. Guru menilai cara membaca nyaring dari 4 aspek yaitu  

:  aspek intonasi, ketepatan bacaan, kefasihan dan 

kelancaran dalam membaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penutup 

a. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran 

b. Siswa mengisi angket yang diberikan guru 

c. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam 

10 Menit 
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H. Media dan Sumber Belajar  

Komik tentang المھنة dengan judul  judul  ألن نبیل متأخرة 

I. Penilaian 

Penilaian Proses 

Penilaian Proses dilakukan selama proses pembelajaran membaca nyaring 

berlangsung.  

a. Rubrik Penilaian Tes Membaca Nyaring 

No. Aspek-aspek yang dinilai Skor Maksimal 

1. Ketepatan dalam penggunaan intonasi 5 
2. Ketepatan dalam penggunaan bacaan 5 
3. Kefasihan 5 
4. Kelancaran dalam membaca 5 

Jumlah 20 
 

b. Kolom Penilaian Membaca Nyaring Berbahasa Arab 

No No. 
Responden 

Aspek Skor 
siswa 

NA
Skor siswa

Skor maksimal 

Kriteria 

1 2 3 4 
1. R-01 2 3 3 5 13 65 Cukup 

 
 

 

Cara perhitungan membaca nyaring bahasa Arab adalah sebagai 

berikut: 

NA/ Nilai Akhir  = � � � �  � � � � �
� � � �  � � � � � � � �

 X 100% 

 = � �
� �

 X 100 

 = 65 (Cukup) 
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Warungpring, 30 April 2011 

 

Mengetahui,          

Guru Mapel  Peneliti 

 

 

 

Moh. Noval, SPd.I       Anisah 

NIP 19720414200701   NIM 2303407013 
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Lampiran 16 

  

 

Materi Bacaan KomikMateri Bacaan KomikMateri Bacaan KomikMateri Bacaan Komik    

1. Komik tentang  الھوایة dengan judul لعب كرة القدم مع صدیق جدید 
untuk penelitian siklus I pertemuan I 

2. Komik tentang الھوایة  dengan judul  كباین الرسالة من صدیقتھوجد  
untuk penelitian siklus I pertemuan II 

3. Komik tentang المھنة dengan judul  نقرأ قصة زكیة امرأة نشیطة مع

 untuk penelitian siklus II pertemuan III سید رادین

4. Komik tentang المھنة dengan judul ألن نبیل متأخرة untuk penelitian 

siklus II pertemuan IV 
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Lampiran 17. Dokumentasi foto kegiatan penelitian 

 

 

 

Gambar 1. Guru mencontohkan membaca nyaring cerita komik 

 

Gambar 2. Siswa saat menerima materi 
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Gambar 3. Siswa membuat kelompok dan berlatih membaca nyaring 

 

 

Gambar 4. Siswa secara kelompok membaca nyaring cerita komik di depan kelas 
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Gambar 5. Dua kelompok yang memperoleh nilai tertinggi mendapat hadiah 


