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Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa 
kelas VIII SMP Islam Moga. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran adalah upaya untuk 
meningkatkan hasil belajar menulis bahasa Arab siswa. Model pembelajaran quantum teaching 
teknik TANDUR merupakan model pembelajaran yang mengubah suasana kelas menjadi 
menyenangkan dan meriah. TANDUR sendiri merupakan akronim dari T (Tumbuhkan), A 
(Alami), N (Namai), D (Demonstrasikan), U (Ulangi), R (Rayakan). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peningkatan keterampilan menulis 
bahasa Arab siswa kelas VIII SMP Islam Moga setelah diterapkan pembelajaran quantum teaching teknik 
TANDUR, bagaimana perubahan perilaku siswa kelas VIII SMP Islam Moga setelah diterapkan 
pembelajaran quantum teaching teknik TANDUR, dan bagaimana penerapan model pembelajaran 
quantum teaching teknik TANDUR untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab siswa kelas 
VIII SMP Islam Moga  oleh guru pengampu mata pelajaran bahasa Arab. Tujuan penelitian ini adalah 
mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis Bahasa Arab siswa kelas VIII SMP Islam Moga 
setelah diterapkan model pembelajaran quantum teaching teknik TANDUR, mendeskripsikan perubahan 
perilaku siswa kelas VIII SMP Islam Moga setelah diterapkan model pembelajaran quantum teaching 
teknik TANDUR dalam pembelajaran menulis bahasa Arab, dan mendeskripsikan model pembelajaran 
quantum teaching teknik TANDUR untuk meningkatkan kemampuan ketrampilan menulis Bahasa Arab 
siswa kelas VIII SMP Islam Moga yang diterapkan oleh guru pengampu mata pelajaran bahasa Arab. 

Desain penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dengan model PTK simultan 
terintegrasi, yaitu guru dilibatkan pada proses penelitian kelasnya terutama pada aspek atau langkah 
mencobakan tindakan dan melakukan refleksi terhadap praktik-praktik pembelajaran di kelas. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II. Rata-rata kelas 
pada siklus I adalah 68,84 dan rata-rata kelas siklus II sebesar 84,335. Dapat diketahui pula terjadi 
peningkatan pada setiap pertemuannya dengan peningkatan 4,53% pada pertemuan pertama ke pertemuan 
kedua, 18,89% pada pertemuan kedua ke pertemuan ketiga, dan 2,12% pada pertemuan tiga ke pertemuan 
keempat. Selain peningkatan hasil belajar, terjadi perubahan perilaku siswa, yang diketahui melalui data 
observasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian juga menunjukkan peningkatan keterampilan guru 



 

 

dalam menerapkan model pembelajaran quantum teaching teknik TANDUR dalam pembelajaran menulis 
bahasa Arab, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

 


