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Keterampilan membaca merupakan keterampilan ketiga yang harus dikuasai dalam 

belajar bahasa yaitu setelah keterampilan menyimak (istima’) dan keterampilan berbicara 
(kalam). Namun membaca tidak boleh hanya dipandang sebagai batu loncatan bagi keterampilan 
lainya, tetapi membaca harus mendapat perhatian yang serius. Kemampuan membaca nyaring 
siswa kelas VIIA MTs Nurul Huda Dempet tergolong masih rendah yang disebabkan oleh 
kurangnya penguasaan fonologi huruf Arab dan guru menggunakan metode langsung untuk 
pembelajaran membaca nyaring sehingga siswa yang kurang memahami fonologi huruf Arab 
kesulitan dalam mengikuti pembelajaran membaca nyaring. Oleh karena itu, perlu ada alternatif 
metode untuk meningkatkan kemampuan membaca nyaring teks berbahasa Arab. Salah satunya 
adalah dengan menggunakan metode global untuk meningkatkan kemampuan membaca teks 
Arab.  

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah: (1) 
Bagai manakah pembelajaran keterampilan membaca nyaring siswa kelas VIIA MTs Nurul Huda 
Dempet Kabupaten Demak menggunakan metode global, (2) Bagaimanakah peningkatan 
keterampilan membaca nyaring dengan metode global pada siswa kelas VII A MTs Nurul Huda 
Dempet Kabupaten Demak dan (3)Apa kelebihan dan kekurangan metode global dalam 
pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab siswa kelas VII A MTs Nurul Huda Dempet 
Kabupaten Demak. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitaf dan kualitatif dengan desain 
penelitian tindak kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran membaca nyaring 
berbahasa Arab dengan metode global mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata 
tiap siklus, siklus I 62,97 dengan 8 siswa mendapat niai baik, 15 siswa mendapat nilai cukup, 16 
siswa mendapat nilai kurang dan 1 siswa mendapat nilai sangat kurang dan siklus II 77,87 
dengan 4 siswa mendapat nilai sangat baik, 31 siswa mendapat nilai baik, 5 siswa mendapat nilai 
cukup dan tidak ada siswa yang mendapat nilai kurang.. Metode global ini sangat cocok untuk 
pembelajar pemula. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan peningkatan membaca nyaring kalimat sederhana 
berbahasa Arab dengan metode global adalah 23,67%. 
 


