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ABSTRAK 
 

 
Fitriyani, Ika.2011. Metode Global Untuk Meningkatkan Membaca Nyaring 

Bahasa Arab Pada Siswa Kelas VIIA MTs Nurul Huda Dempet 
Kabupaten Demak. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbimg I: Darul 
Qutni, S.Pd.I,M.S.I, Pembimbing II: Hasan Busri, S.Pd.I,M.S.I. 

Kata kunci:keterampilan membaca nyaring, metode global. 
 
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%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas 

sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan. Kualitas 

pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan guru, terutama dalam 

memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik secara efektif dan 

efisien. 

Keterampilan berbahasa memiliki empat komponen yang saling 

mempengaruhi, keempat keterampilan bahasa tersebut adalah menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis, setiap keterampilan berhubungan dengan 

keterampilan lainnya dengan proses-proses berpikir yang mendasari bahasa 

(Tarigan 1990:1). Dalam bahasa Arab komponen-komponen itu disebut 

maharotul lughoh. 

Keterampilan membaca adalah keterampilan ketiga yang harus 

dikuasai dalam belajar bahasa yaitu setelah keterampilan menyimak dan 

keterampilan berbicara. Namun membaca tidak boleh hanya dipandang 

sebagai batu loncatan bagi keterampilan lainnya, tetapi membaca harus 

mendapat perhatian yang serius, (Azies, 1996:108). Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menuntut terciptanya masyarakat yang gemar 

belajar. Proses belajar yang efektif antara lain dilakukan melalui membaca. 

Masyarakat yang gemar membaca memperoleh pengetahuan dan wawasan 

1 
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baru yang akan semakin meningkatkan kecerdasannya sehingga mereka lebih 

mampu menjawab tantangan hidup pada masa mendatang. 

Keterampilan membaca untuk memahami bentuk-bentuk tertulis 

merupakan hal yang mendasar  dan sangat diperlukan siswa dalam kegiatan 

belajarnya. Kemampuan ini merupakan landasan utama dalam mengetahui 

informasi-informasi terbaru dalam ilmu pengetahuan. Apabila siswa tidak 

mampu memahaminya secara baik, maka materi yang disajikan terasa berat 

dan efek yang banyak muncul adalah perasaan bosan untuk mempelajari 

materi-materi pelajaran. 

Membaca semakin penting dalam kehidupan masyarakat yang 

semakin kompleks. Setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan membaca. 

Terlihat dalam semua petunjuk yang ada di tempat umum melibatkan 

kegiatan membaca.  

Dalam pembelajaran bahasa Arab, sering terjadi bahwa tidak semua 

siswa dapat menyerap dan memahami materi pada saat pertama kali 

diajarkan. Hal tersebut disebabkan karena setiap siswa memang memiliki 

potensi dan karakter yang berbeda. Berhasil atau tidaknya pembelajaran di 

sekolah ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya : faktor dari siswa,faktor 

dari guru, dan faktor lingkungan belajar yang kondusif. 

Keberhasilan guru bahasa Arab dalam menjalankan tugasnya sangat 

dipengaruhi oleh pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, 

sebaiknya guru menyiapkan diri dalam menyajikan bahan belajar, 

menentukan kegiatan yang akan dilakukan bersama dengan para siswanya, 

mengupayakan agar bahan dan sajiannya dapat tercapai, mampu 
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meningkatkan keterampilan khusus tertentu, alat dan sarana penunjang yang 

sesuai dengan bahan yang diajarkan, yang semuanya diramu agar mencapai 

tujuan yang hendak dicapai. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran 

bahasa Arab kelas VII MTs terdapat kompetensi dasar membaca nyaring 

kalimat sederhana. Mengingat pentingnya membaca, guru harus pandai 

memilih pendekatan dan metode yang tepat sehingga indikator yang 

diharapkan dapat tercapai. Pendekatan dan metode yang digunakan guru juga 

harus mampu merangsang siswa untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam 

proses pembelajaran. 

Peningkatan kemampuan berpikir melalui membaca seharusnya 

dimulai sejak dini. Kesadaran fonologis perlu dilatihkan sejak dini sebagai 

landasan bagi mereka untuk menyambut tugas belajar membaca selanjutnya. 

Dalam pembelajaran bahasa Arab pengetahuan dan pemahaman fonologi 

sangat ditekankan, karena seperti kita ketahui bahwa huruf-huruf Arab (huruf 

hijaiyah)  hamper sama dalam pengucapan (fonologi). Tetapi bila dirangkai 

dalam kata atau kalimat artinya sangat jauh berbeda. 

Terlihat dari pentingnya penguasaan fonologis di atas, maka apabila 

terjadi kesalahan fonologis dalam membaca nyaring, mengakibatkan sulitnya 

siswa untuk menguasai keterampilan menyimak. Hal tersebut sangat 

mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab selanjutnya. Selain itu juga akan 

mempengaruhi kemampuan berfikir siswa dalam membaca tingkat lanjut. 

Membaca nyaring dibutuhkan untuk semua siswa karena membantu 

siswa dalam keterampilan menyimak, memperhatikan sesuatu dengan lebih 
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baik, memahami suatu cerita, mengingat secara terus-menerus pengungkapan 

kata-kata, serta membantu siswa dalam mengenali kata baru yang muncul 

dalam bacaan. Membaca nyaring suatu cerita membantu menambah 

perbendaharaan kata yang dimiliki, walaupun guru tidak menjelaskan makna 

kata yang terdapat dalam cerita tersebut.  

Berdasarkan pengamatan peneliti mengenai pengalaman guru yang 

mengajar bahasa Arab kelas VII A MTs Nurul Huda Dempet Kabupaten 

Demak, dalam pembelajaran membaca nyaring guru tersebut menggunakan 

metode langsung. Metode ini memang cocok untuk pembelajaran membaca 

tetapi untuk membaca pemahaman bukan membaca nyaring atau membaca 

permulaan. Siswa merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran membaca 

nyaring karena mereka belum mengetahui dan memahami fonologi huruf 

Arab dengan benar. Terdorong dengan hal tersebut maka penulis tertarik 

untuk meneliti masalah meningkatkan keterampilan membaca nyaring 

dengan menggunakan metode global yang sesuai untuk pembelajaran 

membaca nyaring.  Diharapkan metode pembelajaran ini dapat membantu 

siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab. 

Siswa-siswi MTs Nurul Huda Dempet Kabupaten Demak banyak 

yang berasal dari Sekolah Dasar (SD) yang pada umumnya siswa belum 

terampil dalam membaca teks Arab. Pengetahuan dan pemahaman tentang 

fonologi huruf Arab juga masih kurang. Siswa kurang fasih 

mengucapkan/melafalkan huruf Arab dengan benar. Telah diketahui banyak 

perbedaan tipis dalam fonologi huruf Arab misalnya dzal ( ذ )dan dza (ز ), 

tsa( ث )dan sa( س )dan sya ( ش )dan masih banyak lagi. Panjang pendeknya 
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bacaan juga sering diabaikan siswa, padahal dalam membaca bahasa Arab 

panjang pendeknya bacaan sangat berpengaruh. Selain itu siswa juga kurang 

lancar membaca bahasa Arab, siswa sering mengulang-ulang dan memenggal 

kata-kata yang dapat merusak arti dan membingungkan pendengar. Intonasi 

dan jeda yang tepat dalam membaca juga tidak terlihat saat siswa membaca 

nyaring bahasa Arab. 

 Hal ini merupakan keluhan bagi guru mata pelajaran bahasa Arab 

kelas VII A MTs tersebut. Terdorong oleh hal tersebut maka penulis tertarik 

untuk meneliti masalah meningkatkan keterampilan membaca nyaring dengan 

metode global. 

Menurut Haryadi (2008:48) metode global merupakan metode yang 

digunakan atau diperuntukkan pembaca pemula dengan prosedur 

memperkenalkan bacaan secara utuh (biasanya kalimat), membaca bagian 

demi bagian (unsur) bacaan, dan membaca secara utuh kembali. Metode ini 

menggunakan prosedur mengurai dan merangkai. Kekhasan dari metode 

global adalah mengutamakan keutuhan dari unsur-unsur bacaan.  

Metode global melatih kemahiran membaca siswa pada tingkat 

kalimat. Keberurutan penggunaan metode-metode itu disebabkan oleh 

penguasaan kemahiran membaca dimulai dari penguasaan unsur (bagian) 

bacaan yang paling kecil (sederhana) menuju ke yang besar (kompleks). 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya keterampilan 

membaca nyaring pada siswa kelas VII MTs Nurul Huda Dempet yang 

disebabkan oleh banyaknya siswa kelas VII yang belum mengetahui dan 

memahami fonologi huruf Arab dengan benar. Selain itu ada juga siswa yang 

sama sekali tidak bisa membaca bahasa Arab. Kurangnya pengetahuan guru 

dalam menggunakan media dan strategi pembelajaran yang tepat untuk 

pembelajaran membaca nyaring juga menjadi penyebab rendahnya 

keterampilan membaca nyaring bahasa Arab. 

1.3. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan menjadi bahan pembahasan dan pengkajian 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan  sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pembelajaran keterampilan membaca nyaring bahasa Arab 

siswa kelas VIIA MTs Nurul Huda Dempet Kabupaten Demak 

menggunakan metode global? 

2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca nyaring bahasa Arab 

dengan metode global pada siswa kelas VII A MTs Nurul Huda Dempet 

Kabupaten Demak ? 

3. Apa kelebihan dan kekurangan metode global dalam pembelajaran 

membaca nyaring bahasa Arab siswa kelas VII A MTs Nurul Huda 

Dempet Kabupaten Demak? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan 

penelitian ini meliputi : 

1. Mendeskripsikan pembelajaran keterampilan membaca nyaring bahasa 

Arab siswa kelas VII A MTs Nurul Huda Dempet Kabupaten Demak 

menggunakan metode global. 

2. Mendeskripsikan bagaimana peningkatan keterampilan membaca nyaring 

bahasa Arab siswa kelas VII A MTs Nurul Huda Dempet Kabupaten 

Demak dengan penerapan metode global. 

3. Mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan metode global dalam 

pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab siswa kelas VII A MTs 

Nurul Huda Dempet Kabupaten Demak. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan untuk mengembangkan pembelajaran dalam meningkatkan 

keterampilan membaca sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan 

mempertinggi interaksi belajar-mengajar melalui metode global. Hal ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan teori tentang pendekatan, metode, dan 

teknik pembelajaran terutama pembelajaran bahasa Arab. 

Secara praktis penelitian ini sebagai masukan bagi guru dalam rangka 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring dengan  metode global dalam 

pembelajaran. Selain itu guru dapat memilih  metode, atau teknik yang 

bervariasi sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki sistem 

pembelajaran keterampilan membaca. Hal lain penelitian ini juga diharapkan 
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dapat bermanfaat bagi siswa di kelas yaitu meningkatkan keterampilan siswa 

dalam membaca nyaring dan mempertinggi minat baca siswa. Selain  

bermanfaat bagi guru dan siswa, penelitian ini diharapkan pula dapat 

memberikan sumbangan yang baik berupa perbaikan pembelajaran membaca 

nyaring dengan hasil yang memuaskan dan dapat meningkatkan kualitas 

sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Sampai saat ini penelitian tindakan kelas tentang membaca telah 

banyak dilakukan. Banyaknya penelitian tentang membaca dapat dijadikan 

salah satu bukti bahwa kerampilan membaca di sekolah-sekolah sangat 

menarik untuk diteliti. Keterampilan membaca ini harus dikuasai setiap 

orang, kerena sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, 

penelitian tentang membaca masih menarik untuk diadakan penelitian lebih 

lanjut lagi. Upaya untuk meningkatkan kemampuan membaca nyaring telah 

banyak dilakukan. Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian 

tentang membaca, diantaranya adalah Khusnah (2007), Wibowo (2007),  dan 

Muryanti (2008). 

Penelitian yang dilakukan Khusnah (2007)  dengan judul Peningkatan 

Kemampuan Membaca Pemahaman Bacaan Bahasa Jawa dengan Teknik 

Membaca Nyaring Siswa Kelas II F SLTP N 2 Cawas Klaten menunjukkan 

adanya peningkatan keterampilan membaca pemahaman melalui teknik 

membaca nyaring. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

keterampilan membaca pemahaman pada pre tes yang nilai rata-rata kelas 

55,80. pada siklus I rata-rata kelas mencapai 67,65, dan pada siklus II 

meningkat menjadi 79,76. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Khusnah (2007) dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada jenis penelitian yang 

9 
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berupa penelitian tindakan kelas, sedangkan instrumen yang digunakan sama-

sama menggunakan instrument tes dan nontes, sedangkan analisis data nontes 

melalui deskriptif data kualitatif.   

Perbedaan yang dilakukan oleh Khusnah (2007) dengan penelitian ini 

terletak pada masalah yang dikaji, tujuan penelitian, variabel penelitian, dan 

subjek penelitian. Penelitian Khusnah mengkaji masalah bagaimana 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman dan bagaimana perubahan 

perilaku siswa kelas II setelah mengalami pembelajaran membaca 

pemahaman dengan teknik membaca nyaring, variabel yang digunakan adalah 

variabel keterampilan membaca pemahaman, sedangkan subjek penelitiannya 

adalah kelas II SMP. Perbedaan yang lain juga terletak pada teknik/metode 

dan kompetensi, yaitu peneliti menggunakan kompetensi membaca nyaring 

berbahasa Arab dengan menggunakan metode global, sedangkan Khusnah 

menggunakan kompetensi membaca pemahaman bacaan bahasa Jawa dengan 

menggunakan teknik membaca nyaring. 

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wibowo 

(2007) dengan judul Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan 

melalui Teknik Membaca Gambar dengan Kartu Kalimat pada Siswa Kelas I 

SD Wolo Penawangan Grobogan Tahun Ajaran 2006/2007.  Dalam dua 

siklus menunjukkan bahwa: (1) Teknik membaca bergambar dengan teknik 

kalimat dapat meningkatkan keterampilan membaca nyaring kalimat 

sederhana dan pemahaman terhadap isi kalimat sederhana. Hal ini terlihat dari 

tes awal, tes akhir  siklus I , dan tes akhir siklus II rata-rata 81,38%, (2) 

Perubahan tingkah laku atau sikap siswa juga tampak dalam membaca 
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permulaan dengan teknik membaca gambar dengan kartu kalimat, 

pembelajaran membaca ketika dilaksanakan tes unjuk kerja dan tes-tes tertulis 

memahami isi kalimat sederhana.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2007) dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada jenis penelitian yang berupa 

penelitian tindakan kelas, sedangkan instrumen yang digunakan sama-sama 

menggunakan instrument tes dan nontes, sedangkan analisis data nontes 

melalui deskriptif data kualitatif.   

Perbedaan yang dilakukan oleh Wibowo (2007) dengan penelitian ini 

terletak pada masalah yang dikaji, tujuan penelitian, variabel penelitian, dan 

subjek penelitian. Penelitian Wibowo mengkaji masalah bagaimana 

meningkatkan keterampilan membaca permulaan dan bagaimana perubahan 

perilaku siswa kelas I setelah mengalami pembelajaran membaca permulaan 

dengan teknik membaca nyaring, variabel yang digunakan adalah variabel 

keterampilan membaca permulaan, sedangkan subjek penelitiannya adalah 

kelas I SD. Perbedaan yang lain juga terletak pada kompetensinya, yaitu 

peneliti meneliti kompetensi membaca nyaring berbahasa Arab, sedangkan 

Wibowo meneliti kompetensi membaca permulaan dengan teknik membaca 

gambar dengan kartu kalimat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muryati (2008) yang berjudul 

Meningkatkan Keterampilan Membaca Nyaring melalui Media Kartu Huruf 

pada Siswa Kelas I SD Pasuruan Lor Kecamatan Jati Kudus. Hasil penelitian 

ini menunjukkan terdapat peningkatan membaca nyaring melalui media kartu 

huruf. Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan keterampilan membaca 
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nyaring, pelafalan dan intonasi dalam membaca pada siswa kelas I SD 3 

Pasuruan Lor Kecamatan Jati Kudus. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

kondisi awal sampai siklus II mengalami peningkatan Skor 2,45 .  

Penelitian Muryati membuktikan bahwa media kartu huruf dapat diterapkan 

pada pembelajaran membaca nyaring dan meningkatkan keterampilan 

membaca siswa. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muryati (2008) dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada jenis penelitian tindakan 

kelas, instrument yang digunakan sama-sama menggunakan instrument tes 

dan nontes. Sedangkan analisis data nontes siswa melalui deskriptif data 

kualitatif. Persamaan lainnya adalah sama-sama fokus pada pembelajaran 

membaca nyaring. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muryati dengan penelitian 

ini terletak pada metode pembelajaran yang digunakan. Peneliti menggunakan 

metode global, sedangkan Muryati hanya menggunakan media kartu huruf. 

Perbedaan lainnya adalah kompetensinya, peneliti meneliti kompetensi 

membaca nyaring berbahasa Arab sedang Muryati meneliti kompetensi 

membaca nyaring berbahasa Indonesia. 

Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yaitu keterampilan membaca nyaring yang diterapkan pada 

pembelajaran bahasa Arab. Seperti diketahui bahasa Arab merupakan bahasa 

asing atau bahasa kedua setelah bahasa ibu. Penelitian ini akan lebih terfokus 

pada keterampilan membaca nyaring teks Arab pada pembelajar pemula 

dengan pelafalan huruf Arab yang sesuai dengan makhrojnya, pemenggalan 
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kata dan intonasi yang tepat. Dengan demikian, diharapkan keterampilan 

membaca nyaring teks Arab dengan metode global dapat mempermudah 

siswa dalam pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab dan dapat 

mengembangkan teori tentang pembelajaran membaca nyaring. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang dirujuk sebagai kajian pustaka 

tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kemampuan membaca 

siswa setelah dilakukan tindakan dan teknik yang berbeda pada setiap 

penelitian. Kajian mengenai peningkatan keterampilan membaca nyaring 

dengan berbagai teknik, metode dan pendekatan telah banyak dilakukan. 

Media kartu huruf dan kartu kalimat dapat diterapkan pada pembelajaran 

membaca. Penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini akan melanjutkan 

teknik yang digunakan oleh Wibowo, yang semula melalui teknik membaca 

gambar dengan kartu kalimat akan diganti dengan metode global. 

Penelitian ini mempunyai kedudukan sebagai pelengkap bagi 

penelitian-penelitian yang sudah ada. Karena penelitian ini merupakan 

penelitian yang dapat melengkapi penelitian membaca nyaring yang sudah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan 

dapat menambah khasanah pengembangan pengetahuan tentang membaca 

nyaring dan dapat mengembangkan teori pembelajaran membaca nyaring.  
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Hakekat Membaca 

2.2.1.1 Pengertian Membaca Bahasa Arab 

Membaca merupakan salah satu aspek berbahasa yang sangat 

bermanfaat. Dengan membaca dapat memperoleh informasi, gagasan, 

pendapat, pesan, dan lain-lain yang disampaikan oleh penulis melalui 

lambang-lambang grafis yang sudah dikenal. Dengan kata lain melalui 

kegiatan membaca akan diperoleh berbagai informasi. 

Membaca merupakan kemampuan yang kompleks, membaca 

bukanlah kegiatan memandangi lambang-lambang tertulis semata-mata. 

Bermacam-macam kemampuan dikerahkan oleh seorang pembaca agar 

dia mampu memahami materi yang dibaca. Pembaca berupaya supaya 

lambang-lambang yang dilihatnya itu menjadi lambang-lambang yang 

bermakna baginya. Pembaca harus mampu memahami isi kalimat-kalimat 

dalam bacaan yang disajikan oleh pengarang sesuai dengan konsep yang 

terdapat dalam diri pembaca. (Haryadi, 2008:77). 

Menurut Abdul Azis (1973:25), membaca tulisan Arab adalah 

memperlihatkan setiap huruf dalam kata atau kalimat dengan 

menambahkan harokat di setiap huruf yang dibaca. 

Menurut Fathi Ali Yunus (dalam Hendra, 2010:14) membaca 

adalah: 

موزالتي یتلقاھاالقارئ عن طریق عینیھ، عملیة عقلیة تشمل تفسیر الر
وتتطلب ھذه العملیة فھم المعاني، كما انھا تتطلب الربط بین الخبرة 

الشخصیة والمعاني مما یجعل العملیات النفسیة المرتبطة باالقراءة معقدة 
 الى درجة كبیرة
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Proses berpikirnya pembaca terhadap penafsiran sebuah simbul 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 segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian 

kembali dan pembacaan sandi, berlainan dengan berbicara dan menulis 

yang justru melibatkan penyandian. Berdasarkan konsep ini, dapat 

dikatakan bahwa proses membaca merupakan kegiatan yang melibatkan 

pengguna (pembaca) secara langsung, pembaca membaca hasil dan 

persandian dan melakukan penyandian kembali. Membaca pada 

hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak 

sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktifitas visual, 

berfikir, psikolinguistik, dan metakognitif (Rahim, 2008:2). 

Menurut Hadgson (dalam Wulandari 2008:19), membaca adalah 

proses yang dilakukan  serta dipergunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-

kata atau bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata 

yang merupakan suatu kesatuan akan terlihat dalam suatu pandangan 

sekilas, dan agar makna kata-kata secara individual dapat diketahui. 

Membaca dapat pula dianggap sebagai suatu proses untuk memahami 

yang tersirat dalam yang tersurat, melihat pikiran yang terkandung dalam 

kata-kata tertulis.  

Membaca merupakan kemampuan yang kompleks, membaca 

bukanlah kegiatan yang memandangi lambang-lambang tertulis semata. 

Bermacam-macam kemampuan dikerahkan oleh seorang pembaca agar 

dia mampu memahami materi yang dibacanya. Pembaca berupaya supaya 
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lambang-lambang yang dilihatnya itu menjadi lambang-lambang yang 

bermakna baginya. Membaca merupakan interaksi antara pembaca dan 

penulis. Interaksi tersebut tidak langsung namun bersifat komunikatif. 

Komunikasi pembaca dan penulis akan semakin baik jika pembaca 

mempunyai kemampuan lebih baik. Pembaca hanya dapat berkomunikasi 

dengan karya tulis yang digunakan oleh pengarang sebagai media untuk 

menyampaikan gagasan, perasaan, dan pengalamannya. Dengan demikian 

pembaca harus mampu menyusun pengertian yang tertuang dalam 

kalimat-kalimat yang disajikan oleh pengarang sesuai konsep yang 

terdapat pada diri pembaca ( Harjasujana, dalam Wulandari 2008:20). 

Pengertian membaca secara alamiah yaitu menurut salah satu 

tokoh yang bernama Snow bahwa membaca adalah suatu proses 

pemberian makna pada materi yang tercetak dengan menggunakan 

pengetahuan tentang huruf-huruf tertulis dan susunan suara dari bahasa 

oral untuk mendapat pengertian 

(http://www.Iptui.com/artikel.php?f13NC=I&param/2011/02/02/14:30am

).  

Hasil dari kegiatan membaca adalah terkomunikasinya pikiran 

atau perasaan penulis dan pembaca. Setelah pembaca mampu memahami 

isi bacaan, hasil membaca dapat tercapai.  

Beraneka ragam pengertian tentang membaca dilontarkan oleh 

para ahli bahasa. Semua pengertian tersebut benar, hanya dari sudut mana 

seseorang memandang dan dalam konteks apa, tentang pengertian 

membaca dapat diambil kesimpulan bahwa membaca adalah suatu 
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kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau pembaca untuk memperoleh 

pesan atau informasi melalui media tulis.  

2.2.1.2 Jenis Membaca Bahasa Arab 

Kegiatan membaca sebagai suatu keterampilan dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis. Tarigan (dalam Haryadi 2008:32-37) 

membedakan kegiatan membaca menjadi dua jenis, yaitu 1) membaca 

nyaring atau membaca bersuara ( القراءة الجھریة )yang dipandang tepat 

untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam keterampilan mekanis 

seperti pengenalan bentuk huruf dan unsur-unsur linguistic, 2) membaca 

dalam hati( القراءة الفھمیة )untuk mencapai tujuan yang bersifat pemahaman.   

Membaca nyaring ( القراءة الجھریة ) bahasa Arab bertujuan untuk 

mengetahui kefasihan dalam melafalkan huruf Arab dengan benar, 

mengetahui panjang pendeknya bacaan serta menggunakan intonasi yang 

tepat dalam membaca. Pembaca harus patuh pada aturan-aturan pelafalan, 

jeda, intonasi, ekspresi, dan lain-lain, (Abubakar, 1981:36). 

Membaca dalam hati ( القراءة الفھمیة )  yaitu suatu keterampilan 

membaca yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi. 

Kegiatan membaca dalam hati dibedakan menjadi dua yaitu 1) membaca 

ekstensif adalah membaca secara luas. Objeknya meliputi membaca 

sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin dan dengan demikian 

membaca secara efisien dapat terlaksana. 2) membaca intensif adalah 

membaca seksama, telaah, teliti, dan penanganan terperinci. 
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Bacaan Mata Otak Mulut 

2.2.1.3 Pengertian Membaca Nyaring Bahasa Arab 

Membaca nyaring merupakan suatu pendekatan yang memusatkan 

serta memenuhi berbagai tujuan serta mengembangkan sejumlah 

keterampilan dan minat. Oleh karena itu, dalam mengajarkan 

keterampilan membaca nyaring guru harus memahami proses komunikasi 

dua arah. Lingkaran komunikasi belum lengkap jika pendengar belum 

memberi tanggapan secukupnya terhadap pikiran dan perasaan yang 

diekspresikan oleh pembaca. 

Membaca nyaring bahasa Arab adalah proses mengubah lambang 

tulis menjadi lambang bunyi (Hendra, 2010:14). Pembaca harus patuh 

pada aturan-aturan pelafalan, jeda, intonasi, ekspresi, dan lain-lain. 

Pembaca harus mampu membedakan makhroj huruf Arab yang hampir 

sama, misalnya dzal (ذ), dza (ز), tsa’ (ث), sya (ش). Panjang pendeknya 

bacaan juga harus diperhatikan dalam membaca nyaring. Jika dibagankan 

proses mambaca nyaring adalah sebagai berikut: 

   

 

 

Bacaan yang berupa lambang-lambang grafis menstimulus mata, 

rangsangan yang berbentuk lambang grafis diteruskan ke otak, di dalam 

otak simbol-simbol grafis diubah menjadi bahasa lisan yang kemudian 

dikirim kemulut untuk dilisankan sehingga terjadi proses mambaca 

nyaring.( Haryadi, 2008:19-20). Dengan kata lain, membaca nyaring atau 

membaca lisan ataupun membaca bersuara merupakan aktifitas yang 
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rumit, kompleks, yaitu kegiatan melibatkan penglihatan, ingatan, 

pendengaran, dan otot-otot yang bersangkutan dalam melisankan simbol-

simbol bunyi. 

Menurut Farida Rahim (2005:124) membaca nyaring memberikan 

kontribusi bagi seluruh perkembangan anak  dalam banyak cara, diantaranya: 

1. Membaca nyaring memberikan guru suatu cara yang cepat dan 

valid untuk mengevaluasi kemajuan ketrampilan membaca utama, 

khususnya pengenalan kata, frasa, dan untuk menemukan 

kebutuhan pengajaran yang spesifik. 

2. Membaca nyaring memberikan latihan berkomunikasi lisan 

pembaca dan bagi yang mendengar untuk meningkatkan 

keterampilan menyimaknya. 

3. Membaca nyaring menyediakan suatu media untuk guru dalam 

membimbing secara bijaksana.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membaca 

nyaring adalah suatu aktifitas bersama antara pembaca dan pendengar 

untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan 

seorang pengarang. Pembaca dalam mengubah lambang tulis menjadi 

lambang bunyi harus patuh pada aturan-aturan pelafalan, jeda, intonasi, 

ekspresi, dan lain-lain. 

2.2.1.4 Tujuan Membaca Nyaring Bahasa Arab 

Tujuan utama membaca adalah untuk mencari dan memperoleh 

informasi, mencakup isi dan memahami isi bacaan. Haryadi 

(2008:5),mengemukakan beberapa tujuan membaca diantaranya 1) 
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membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. 2) 

membaca untuk memperoleh ide-ide utama. 3) membaca untuk 

mengetahui urutan atau organisasi cerita. 4) membaca menyimpulkan. 5) 

membaca mengelompokkan atau membaca mengklasifikasikan. 6) 

membaca menilai atau mengevaluasi. 7) membaca membandingkan atau 

mempertentangkan. 

Menurut Rahim (2008:11) bahwa membaca hendaknya 

mempunyai tujuan, karena seseoarang yang membaca dengan satu tujuan 

cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak 

mempunyai tujuan. Tujuan membaca antara lain sebagai berikut:  

(1) kesenangan, (2) menyempurnakan membaca nyaring, (3) 
menggunakan strategi tertentu, (4) memperbarui pengetahuannya tentang 
suatu topik, (5) mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah 
diketahuinya, (6) memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis, 
(7) mengkormasikan atau menolak prediksi, (8) menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang spesifik.  

 
Menurut Subyakto dan Nababan (dalam Haryadi 2008:11) tujuan 

membaca adalah sebagai berikut : 

a. untuk mengerti atau memahami isi atau pesan yang 

terkandung dalam suatu bacaan, 

b. untuk mencari informasi yang bersifat : 

1). Kognitif dan intelektual, yakni digunakan seorang 

untuk menambah keilmiahannya sendiri. 

2). Referensial dan faktual, yakni yang digunakan 

seseorang untuk mengetahui fakta-fakta yang nyata di 

dunia ini. 
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3). Aktif dan emosional, yakni yang digunakan seorang 

untuk mencari kenikmatan dalam membaca. 

Menurut Abubakar (1981:39) tujuan membaca nyaring bahasa 

Arab adalah untuk mengetahui : 

2.2.1.4.1.1.1.1 Kefasihan  dalam mengucapkan huruf Arab dengan 

benar. 

2.2.1.4.1.1.1.2 Intonasi dan ekspresi bacaan yang sesuai dengan 

bacaan. 

2.2.1.4.1.1.1.3 Kelancaran dalam membaca bahasa Arab, tidak 

mengulang-ulang  bacaan yang sudah dibaca. 

2.2.1.4.1.1.1.4 Panjang pendeknya bacaan. 

Dapat disimpulkan tujuan utama membaca nyaring adalah  untuk 

mengetahui kefasihan dan kelancaran dalam mengucapkan huruf Arab 

dengan benar serta melatih intonasi dan ekspresi yang sesuai dengan 

bacaan. 

2.2.2 Metode Global 

Metode global tercipta dengan terilhami oleh salah satu aliran 

yang terdapat dalam ilmu jiwa, yaitu aliran gestalt. Aliran ini memandang 

bahwa suatu kebulatan, keutuhan atau kesatuan akan lebih bermakna dari 

pada jumlah bagian-bagiannya (Wulandari, 2008:44). Bacaan merupakan 

satu keutuhan yang terbangun dari huruf, suku kata, kata, frase, klausa, 

kalimat atau paragraph yang membentuk makna bacaan. Makna bacaan 

terbangun dari makna unsur-unsur bacaan. Untuk dapat memahami 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


22 
 

 

bacaan, seorang pembaca harus dapat merangkai makna-makna unsur 

bacaan menjadi suatu keutuhan makna bacaan. 

Haryadi (2008:17), menyatakan metode global merupakan metode 

yang digunakan atau diperuntukkan pembaca pemula dengan prosedur 

memperkenalkan bacaan secara utuh (biasanya kalimat), membaca bagian 

demi bagian (unsur) bacaan, dan membaca secara utuh kembali.  

Menurut Purwanto (1997:32), metode global adalah metode yang 

melihat segala sesuatu sebagai keseluruhan, cara belajarnya dengan cara 

membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada 

pendekatan kalimat . 

Prosedur penerapan bacaan haruslah berurutan, 1) pembaca 

membaca beberapa kalimat, 2) salah satu kalimat dipilih untuk dibaca 

lebih lanjut, 3) kalimat yang terpilih dibaca (diurai) kata demi kata. 4) 

kata-kata tersebut dibaca (diurai) suku kata demi suku kata, 5) kata-kata 

tersebut dibaca (dirangkai) menjadi kalimat yang utuh kembali. 

Penerapan metode ini adalah membaca beberapa kalimat, 

misalnya : 

 

Penerapan selanjutnya adalah kalimat yang dipilih dibaca dengan 

cara diurai dan dirangkai dengan memperhatikan fonologi siswa, 

misalnya : 

 

 Dilihat dari prosedur membacanya metode global menggunakan 

prosedur mengurai dan merangkai. Kekhasan dari metode global 

الرز ح زرع الفال  استحسنُت الكالم 
 

ح الفال زرع  الرز 
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mengutamakan keutuhan dari unsur-unsur bacaan. Metode global 

merupakan metode membaca permulaan yang penerapannya berurutan. 

Metode global melatihkan kemahiran membaca pada tingkat kalimat. 

2.2.3 Pembelajaran Membaca Nyaring Bahasa Arab dengan Metode 

Global 

Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau 

anak didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan minatnya. Guru 

berfungsi sebagai fasilitator yaitu yang menyediakan fasilitas dan 

menciptakan situasi yang mendukung agar siswa dapat mewujudkan 

kemampuan belajarnya,( Sugandi, 2007:6). 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan, tujuan ini 

harus searah dengan tujuan belajar siswa. Tujuan belajar siswa adalah 

mencapai perkembangan optimal, yang meliputi aspek-aspek kognitif, 

efektif dan psikomotor. Dengan demikian tujuan pembelajaran adalah 

agar siswa mencapai perkembangan optimal dalam ketiga aspek tersebut. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, siswa melakukan kegiatan belajar 

sedang guru melaksanakan pembelajaran, kedua kegiatan tersebut saling 

melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama. 

Pembelajaran membaca nyaring adalah pembelajaran untuk 

memperkenalkan siswa dalam mengubah lambang tulis menjadi lambang 

bunyi. Seorang guru harus mampu menciptakan suasana yang 

menyenangkan dalam membaca nyaring, yaitu dengan memilih materi 

bacaan dan metode yang sesuai dengan kondisi peserta didik.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


24 
 

 

Langkah pertama seorang guru dalam menciptakan suasana 

pembelajaran membaca nyaring yang menarik adalah harus menentukan 

tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kemudian memilih bahan ajar 

yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, serta latar belakang 

lingkungan siswa.  

Materi atau bahan pengajaran adalah sesuatu yang mengandung 

pesan yang akan disajikan dalam proses belajar mengajar. Materi 

pelajaran itu sendiri dikembangkan berdasarkan tujuan (Esti, 2011:91). 

Tidak semua materi yang ada pada buku sumber harus diajarkan 

seluruhnya mengingat batas waktu yang tersedia. Kemudian bahan ajar 

tersebut disusun menurut kesukaran, yakni yang mudah berlanjut pada 

yang lebih sukar.   

Menurut Bambang (1997:16) dalam menentukan bahan ajar, 

hendaknya memperhatikan beberapa hal yaitu: 

a. Sesuai dengan tuntutan kurikulum, artinya secara minimal 

bahan ajar tersebut harus disampaikan. 

b. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

c. Mempunyai kemanfaatan bagi siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d. Sesuai dengan kemampuan/jenjang perkembangan kognitif 

siswa. 

Sedangkan penggunaan metode yang tepat untuk pembelajar 

pemula adalah dengan metode global, karena dilihat dari prosedur 
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pelaksanaannya metode global menggunakan prosedur mengurai dan 

merangkai yang mengutamakan keutuhan dari unsur-unsur bacaan. 

Membaca merupakan syarat ketiga dalam menimba ilmu setelah 

menyimak. Keterampilan membaca hendaknya dikuasai sejak dini guna 

memperlancar pembelajaran selanjutnya. Seperti telah disampaikan 

sebelumnya ada beberapa jenis membaca, dan jenis membaca yang paling 

dasar adalah membaca nyaring. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu 

proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka 

sebagai alat menemukan keterangan tentang apa yang ingin diketahui 

(Margono, 2005:105). Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata 

tertulis/lisan dari perilaku yang diamati (Margono, 2005:36). Kemudian 

penelitian menggunakan desain penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian 

yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substantif, 

suatu tindakan yang dilakukan dalam diskusi inkuiri, atau suatu usaha 

seseorang untuk memahami apa yang sedang terjadi sambil terlibat dalam 

sebuah proses perbaikan dan perubahan ( Wiraatmadja, 2005:11 ). 

Penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan reflektif dalam berfikir dan 

bertindak. Disamping itu juga untuk  melakukan perbaikan-perbaikan 

dalam praktek pembelajaran dan melihat pengaruh nyata dari upaya 

tersebut. Langkah-langkah penelitian akan dilakukan untuk mengetahui 

keefektifan metode global dalam meningkatkan membaca nyaring kalimat 

sederhana berbahasa Arab siswa.  

Penelitian ini akan dilakukan melalui dua siklus yaitu siklus I dan 

siklus II yang mendukung. Penelitian ini dirinci dari perencanaan, 

26 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


27 
 

 

tindakan, observasi/pengamatan, refleksi, yang bersifat daur ulang atau 

yang disebut dengan siklus. 

Siklus I meliputi perencanaan, tindakan, observasi/pengamatan, 

dan refleksi untuk mengetahui kemampuan siswa dalam membaca 

nyaring teks Arab dengan menggunakan metode global.  

Siklus II bertujuan untuk mengetahui peningkatan membaca 

nyaring bahasa Arab melalui metode global setelah dilakukan perbaikan 

terhadap proses pembelajaran yang didasarkan pada refleksi siklus I. 

1.1 Prosedur Tindakan pada Siklus I  

1.1.1 Perencanaan  

Tahap perencanaan ini berupa rencana kegiatan yang akan 

dilakukan dalam siklus I. 

Rencana kegiatan yang dilakukan adalah:  

1.1 Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai 

untuk pembelajaran membaca nyaring dengan metode 

global, 

1.2 Mempersiapkan teks bacaan, 

1.3 Menyiapkan tes membaca nyaring sebagai hasil evaluasi 

belajar. 

1.1.2 Tindakan 

Proses pengajaran dengan menggunakan metode global meliputi 

kegiatan : pendahuluan, inti, dan penutup. 
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Kegiatan pendahuluan dilakukan dengan tujuan mempersiapkan 

dan mengarahkan siswa supaya dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik. Kegiatan yang dilakukan guru : 

1.1.2.1.1 Mengawali pembelajaran dengan mengarahkan siswa 

bagaimana cara membaca yang baik. 

1.1.2.1.2 Membuka  wacana tentang pengalaman membaca 

nyaring. 

1.1.2.1.3 Menyampaikan tujuan pembelajaran, 

Kegiatan inti adalah tahap melaksanakan proses pembelajaran 

membaca nyaring dengan metode global. Kegiatan yang 

dilakukan guru: 

1.1.2.2.1 Memberi materi tentang membaca, 

1.1.2.2.2 Memaparkan, mengurai dan merangkai teks bacaan, 

1.1.2.2.3 Memberi contoh pelafalan  / pengucapan kalimat, 

1.1.2.2.4 Menyuruh siswa menirukan apa yang dicontohkan 

guru, 

1.1.2.2.5 Membimbing siswa pada saat pembelajaran dan 

mengevaluasinya. 

Pada kegiatan penutup, guru memberikan penguatan materi dan 

kesimpulan. 

1.1.3 Observasi 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui proses, efek dan hasil 

yang diperoleh setelah mendapatkan pengajaran membaca 
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nyaring dengan metode global. Dalam hal ini aspek yang di 

amati adalah : a). Keaktifan siswa ketika pembelajaran 

berlangsung, b). Sikap siswa terhadap metode, c). Antusias 

siswa dalam pembelajaran, d) sikap siswa terhadap teks bacaan, 

e). Keaktifan siswa dalam mengurai dan merangkai kalimat 

sederhana bahasa Arab, f). Kekurangan dan kelebihan metode 

global dalam pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab. 

1.1.4 Refleksi  

Refleksi pada siklus I dilakukan untuk penguatan pelaksanaan 

pada siklus II. Adapun hal-hal yang dijadikan bahan refleksi 

meliputi : 1). Data yang berasal dari hasil kegiatan membaca 

nyaring bahasa Arab, 2). Respon siswa terhadap proses 

pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab melalui metode 

global, 3). Kualitas dari metode yang digunakan, 4). Masalah 

dan hambatan yang muncul saat pembelajaran. 

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap hasil tes dan 

nontes yang dilakukan. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui 

kelebihan dan kelemahan metode global yang digunakan dalam 

pembelajaran.  

1.2   Prosedur Tindakan pada Siklus II  

Proses tindakan siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I. 

Proses tindakan pada siklus II dilakukan dengan memperhatikan hasil 

refleksi siklus I. Siklus II merupakan perbaikan dan penguatan dalam 

pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab melalui metode global. 
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. Pelaksanakan siklus II melalui tahap yang sama dengan siklus I. 

1.2.1 Perencanaan  

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II merupakan 

penguatan dari perencanaan siklus I. Perencanaan pada 

siklus II ini sebagai upaya penguatan dan perbaikan 

kekurangan-kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan 

refleksi pada siklus I, perbaikan-perbaikan tersebut meliputi 

: 1). Memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran, 2). 

Mempersiapkan media pembelajaran yang lebih menarik 

untuk siswa, 3). Memperbaiki pengawasan dan pengamatan 

yang lebih baik agar siswa lebih teratur dan tertib, dan 4). 

Memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

1.2.2 Tindakan  

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam siklus II berupa 

pelaksanaan dari semua rencana yang telah disempurnakan. 

Tindakan yang akan dilakukan peneliti pada siklus II ini 

sesuai dengan tindakan pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang telah disusun,tidakan yang dilakukan 

guru dalam siklus II antara lain sebagai berikut : 

1.2.2.1 Mengawali pembelajaran dengan mengarahkan siswa 

bagaimana cara membaca yang baik. 

1.2.2.2 Membuka  wacana tentang pengalaman membaca 

nyaring. 
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1.2.2.3 Menyampaikan tujuan pembelajaran, 

1.2.2.4 Memberi materi tentang membaca, 

1.2.2.5 Memaparkan, mengurai dan merangkai teks bacaan, 

1.2.2.6 Memberi contoh pelafalan  / pengucapan kalimat, 

1.2.2.7 Menyuruh siswa menirukan apa yang dicontohkan 

guru, 

1.2.2.8 Membimbing siswa pada saat pembelajaran dan 

mengevaluasinya. 

1.2.2.9 Memberikan kesimpulan dan penguatan materi. 

1.2.2.10 Melakukan wawancara agar diperoleh data 

nontes. 

1.2.3 Observasi  

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui 

proses, efek dan hasil yang diperoleh setelah mendapatkan 

pengajaran membaca nyaring dengan metode global. Dalam 

hal ini aspek yang diamati adalah : a). keaktifan siswa ketika 

pembelajaran berlangsung, b). Sikap siswa terhadap metode, 

c). Antusias siswa dalam pembelajaran, d) sikap siswa 

terhadap teks bacaan, e). keaktifan siswa dalam mengurai 

dan merangkai kalimat sederhana bahasa Arab, f). 

kekurangan dan kelebihan metode global dalam 

pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab. 

1.2.4 Refleksi  
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Refleksi siklus II dilaksanakan setelah melakukan penelitian 

yang digunakan untuk menyimpulkan keefektifan penggunaan 

metode global dalam pembelajaran membaca nyaring bahasa 

Arab pada siswa kelas VII A MTs Nurul Huda Dempet. Hal-hal 

yang dijadikan bahan refleksi meliputi : 1). data yang berasal 

dari hasil kegiatan membaca nyaring bahasa Arab, 2). respon 

siswa terhadap proses pembelajaran membaca nyaring bahasa 

Arab melalui metode global, 3). hasil dokumentasi dan 4). 

kualitas dari metode yang digunakan. 

3.2 Subjek Penelitian  

Subjek Penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas VII A MTs 

Nurul Huda Dempet kab. Demak tahun ajaran 2010/2011. Berdasarkan 

pengamatan penulis, siswa kelas VII A MTs Nurul Huda Dempet kab. 

Demak mengalami kesulitan dalam menerima materi pembelajaran 

Bahasa Arab dan kurang mampu dalam membaca nyaring teks Arab. 

Jumlah siswa kelas VII A sebanyak 40 siswa yang terdiri dari 24 

perempuan dan 16 laki-laki. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian meliputi variabel bebas ( x ) dan variabel terikat ( y ) 

1. Pembelajaran dengan metode global ( x ) 

2. Kemampuan membaca nyaring bahasa Arab siswa ( y ) 

Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya 

variabel yang lain. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang 

diakibatkan oleh variabel bebas,( Moh. Ainin, 2010:32) 
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Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pembelajaran dengan 

menggunakan metode global merupakan tindakan atau cara yang 

dilakukan peneliti untuk mengatasi kesulitan membaca nyaring bahasa 

Arab. 

Variabel terikat dari penelitian ini yaitu kemampuan membaca 

nyaring siswa. Pemilihan metode global bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan membaca nyaring bahasa Arab siswa. Pembelajaran 

dilakukan berulang yang diberikan secara aktif. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini menggunakan instrumen tes dan nontes. 

Tes unjuk kerja digunakan untuk menggungkapkan data tentang 

keterampilan membaca nyaring bahasa Arab, sedangkan nontes 

digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan metode 

global yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. 

3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes digunakan untuk mengetahui keterampilan 

membaca nyaring. Agar pelaksanaan instrumen lebih mudah maka 

diperlukan instrumen dan alat bantu berupa kriteria atau pedoman 

penilaian. Aspek atau kriteria penelitian dalam penelitian ini adalah (1) 

pelafalan, (2) kejelasan, (3) kelancaran, (4) intonasi, dan (5) 

pemahaman isi bacaan. 
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Tabel 1. Penilaian Membaca Nyaring dengan Metode Global  

No Aspek-aspek yang 

dinilai 

Skala Nilai Bobot Skor 

maksimal 1 2 3 4 5 

1 Pelafalan kata      6 30 

2 Kejelasan suara 

dalam membaca 

nyaring 

     5 25 

3 Kelancaran dalam 

membaca nyaring 

     4 20 

4 Intonasi kata atau 

kalimat yang 

benar 

     3 15 

5 Pemahaman siswa 

terhadap teks 

bacaan 

     2 10 

Jumlah       20 100 

Menurut Esti (2011:74) untuk mendapatkan nilai akhir dapat di 

hitung dengan rumus : 

�� �
��� ��� ���� �����

���� �����  � 100 
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Tabel 2. Aspek penilaian membaca nyaring dengan metode global 

beberapa kalimat sederhana 

No Aspek penilaian skor Criteria katagori 

1 Pelafalan kata 5 
 

 
4 

 
 

3 
 
 
2 
 
 
 
1 

Tidak terdapat kesalahan 

dalam pelafalan. 

Terdapat satu kata yang 

salah dalam pelafalan. 

Terdapat dua kata yang 

salah dalam pelafalan.  

Terdapat lebih tiga kata 

yang salah dalam pelafalan. 

 

Tidak dapat melafalkan 

kata-kata dalam kalimat. 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Kurang 

sekali 

2 Kejelasan suara 

dalam membaca 

nyaring.  

5 

 

4 

 

 

3 

2 

 

 

1 

Suara dapat dijangkau oleh 

semua pendengar dari awal 

sampai akhir 

Suara dapat dijangkau oleh 

semua pendengar namun 

kurang maksimal 

Suara dapat dijangkau oleh 

sebagian pendengar. 

Suara hanya dapat 

dijangkau pada kata-kata 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

Kurang 

 

Kurang 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


36 
 

 

tertentu saja oleh sebagian 

pendengar 

Suara sangat lemah tidak 

dapat didengar 

sekali 

3 Kelancaran 

dalam membaca 

nyaring. 

5 
 
 
4 
 
 
 
3 

 
2 
 
 
 
 
1 

Lancar dalam membaca 

nyaring. 

Lancar dalam membaca 

tetapi masih ada bagian 

yang diulang dalam 

membaca 

Ada pengulangan 

pembacaan, tetapi napas 

teratur 

Tersendat-sendat dalam 

membaca, napas tersengal-

sengal dan banyak 

pengulangan 

Tidak lancar sama sekali 

dalam membaca 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Kurag 

sekali 

4 Intonasi  5 

 

4 

 

3 

Menggunakan variasi irama 

dan tekanan dengan benar. 

Menggunakan variasi irama 

tetapi masih terdapat 

penggunaan tekanan kurang 

Sangat 

baik 

 

Baik 
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2 

1 

tepat 

Menggunakan variasi tetapi 

penggunaan sering tidak 

tepat. 

Irama dan tekanan monoton. 

Tidak menggunakan variasi 

irama dan tekanan sama 

sekali dalam membaca 

Cukup 

 

Kurang 

Kurang 

sekali 

5 Pemahaman 

siswa terhadap 

teks bacaan. 

5 

 

4 

 

3 

2 

 

1 

Mampu menjawab semua 

pertanyaan dengan benar. 

Mampu menjawab semua 

pertanyaan dengan ragu-

ragu. 

Mampu menjawab sebagian 

pertanyaan  dengan benar. 

Mampu menjawab sebagian 

pertanyaan  dengan ragu-

ragu. 

Tidak mampu menjawab 

pertanyaan. 

Sangat 

baik 

 

Baik  

 

Cukup  

Kurang 

 

Sangat 

kurang 
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Tabel 3. pedoman penilaian membaca nyaring beberapa kalimat sederhana 

No. Kategori  Rentang Nilai 

1 Sangat baik 85 – 100 

2 Baik  70 – 84 

3 Cukup  60 – 69 

4 Kurang  50 – 59 

5 Sangat kurang 0 – 49 

 

3.4.2 Instrumen nontes 

Data nontes digunakan untuk mendeskripsikan sikap dan perilaku 

siswa sesudah dan sebelum memberikan pembelajaran membaca 

nyaring dengan metode global. Alat pengumpulan data nontes ada tiga 

macam yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

3.4.2.1  Observasi  

Observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung dengan 

membuat catatan khusus mengenahi perilaku dalam mengikuti  

pembelajaran membaca nyaring metode global. Aspek yang diamati 

dalam observasi lebih ditekankan pada aktivitas pembelajaran yaitu 

aktivitas siswa saat membaca nyaring, yang berpedoman pada lembar 

pengamatan siswa untuk mengamati tingkah laku siswa selama proses 

pembelajaran yang terdiri dari : 1). memperhatikan penjelasan dari guru, 

2). tidak selalu memperhatikan penjelasan dari guru, 3). tertarik dengan 

metode yang digunakan untuk pembelajaran membaca nyaring, 4). tidak 
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tertarik dengan metode yang digunakan untuk pembelajaran membaca 

nyaring, 5). aktif dalam mengikuti pembelajaran membaca nyaring, 6). 

malas dalam mengikuti pembelajaran membaca nyaring7). tenang saat 

temannya tampil di depan kelas membaca nyaring kalimat sederhana 

berbahasa Arab, 8). ramai sendiri saat temannya tampil di depan kelas 

membaca nyaring kalimat sederhana berbahasa Arab. 

3.4.2.2 Wawancara    

Wawancara dilakukan secara langsung dengan siswa setelah 

pembelajaran selesai. Pengambilan data melalui wawancara tidak 

dilakukan kepada semua siswa, namun hanya siswa yang nilainya 

paling tinggi, rata-rata, dan yang paling rendah. Aspek-aspek yang 

diungkap dalam wawancara antara lain : (1) perasaan siswa saat 

mengikuti pembelajaran membaca nyaring dengan metode global, (2) 

pendapat dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran membaca nyaring 

dengan metode global, (3) kesulitan yang dialami siswa dalam 

pembelajaran membaca nyaring, (4) respon siswa setelah mengikuti 

pembelajaran membaca nyaring dengan metode global. 

3.4.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

nonmanusia. Sumber ini terdiri atas dokumen dan rekaman. Rekaman 

diartikan sebagai tulisan-tulisan yang dipersiapkan, misalnya: materi, 

nilai siswa, RPP dan lain-lain. Adapun dokumen diartikan sebagai hal-

hal selain rekaman atau tidak dipersiapkan secara khusus, misalnya 

foto,(Samsyuddin, 2007:108).  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik tes dan teknik nontes. 

3.5.1 Teknik tes 

Pengumpulan data dengan tes digunakan untuk mengungkapkan 

kemampuan siswa dalam membaca nyaring dan menjawab pertanyaan 

tentang materi yang disampaikan. Tes dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu 

siklus I dan siklus II dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa dalam membaca nyaring dan menjawab pertanyaan tentang materi 

yang disampaikan. Langkah-langkah pelaksanaan tes, yaitu : 

1. Menyiapkan bahan tes yang berupa kalimat sederhana, 

2. Melaksanakan tes yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam membaca nyaring kalimat 

sederhana bahasa Arab. 

3. Memberikan penilaian berdasarkan aspek yang telah 

ditentukan dan kriteria skor yang telah ditetapkan. 

3.5.2 Teknik Nontes  

Teknik nontes yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Peneliti dibantu teman sejawat sebagai observer dalam 

mengobservasi dengan mengunakan lembar pedoman observasi yang telah 

disiapkan. Observasi/pengamatan dilaksanakan dari awal sampai akhir 
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pembelajaran, baik dalam siklus I maupun siklus II dan berdasarkan pada 

pedoman observasi. 

Tabel 4. Contoh Pengisian Lembar Observasi  

Subjek 

penelitian 

Aspek observasi 

Memperhatikan Tertarik  Keaktifan 
siswa 

Tenang 
 

Ya  Tdk Ya  Tdk  Ya Tdk Ya Tdk 

001  √ √  √  √  

002 √  √   √ √  

 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan siswa setelah 

pembelajaran selesai. Pengambilan data melalui wawancara tidak dilakukan 

kepada semua siswa, namun hanya siswa yang nilainya paling tinggi, rata-

rata, dan yang paling rendah. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang menghambat dalam pembelajaran membaca nyaring dan 

respon siswa setelah dilaksanakannya pembelajaran membaca nyaring 

kalimat sederhana berbahasa Arab melalui metode global. Wawancara 

dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dijabarkan di atas. 

Dokumentasi diperoleh sebelum dan saat penelitian berlangsung. 

Dokumentasi yang diperoleh sebelum penelitian adalah RPP, materi, dan 

daftar siswa. Sedangkan dokumentasi yang diperoleh saat penelitian adalah 

daftar nilai, daftar observasi, daftar wawancara dan foto.   
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif 

dan kualitatif. 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Analisis data secara kuantitatif digunakan untuk menganalisis data 

kuantitatif. Data kuantitatif yang berupa tes unjuk kerja membaca nyaring 

dianalisis menggunakan statistika deskriptif, yaitu perhitungan angka-angka 

dengan rumus statistika dan dideskripsikan. Adapun langkah-langkah 

perhitungan data tes adalah (1) merekap skor yang diperoleh siswa, (2) 

menghitung nilai komulatif dari semua aspek, (3) menghitung nilai rata-

rata, (4) menghitung prosentase. Menurut Supranto (2007:85-93) untuk 

menghitung nilai rata-rata dapat dihitung dengan : 

� ��� �
Σ �
Σ�  

Keterangan : 

Mean   = nilai rata-rata 

ΣN =  jumlah nilai 

Σn = subjek penelitian 

dan prosentase dapat di hitung dengan : 

� �
Σf
Σn � 100% 

Keterangan : 

P  = prosentase 

f   =  frekuensi 

Σn  = subjek penelitian 
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Hasil perhitungan skor siswa dari masing-masing tes ini kemudian 

dibandingkan antara hasil tes siklus I dan siklus II. Hasil perbandingan akan 

memberikan gambaran mengenai prosentase peningkatan kemampuan 

membaca nyaring kalimat sederhana dengan metode global dan tingkat 

keberhasilan penelitian. Esti (2011:83) menjelaskan untuk membandingkan 

siklus I dan siklus II dapat dihitung dengan : 

�� �
�� � ��

� � 1  � 100% 
Keterangan : 

Ps  = prosentase siklus 

R1  = nilai rata-rata siklus awal 

R2  = nilai rata-rata siklus akhir 

n = jumlah siklus 

 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

 Teknik analisis data secara kualititatif digunakan untuk 

menganalisis data kualititatif. Data kualitatif yang berupa hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi foto langsung akan dianalisis dengan 

deskripsi. Data hasil observasi diuraikan  secara deskripsi dengan 

menganalisis aspek-aspek pengamatan berdasarkan kenyataan dilapangan. 

Data wawancara diperoleh dengan teknik catat, dianalisis dengan 

mencermati hasil cacatan kemudian dirumuskan dan disimpulkan kemudian 

pada akhirnya dideskripsikan. Data terakhir adalah data yang diperoleh dari 

dokumentasi yang menjadi bukti adanya penelitian dan mengingatkan 

peneliti saat pengolahan data.  
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 Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

metode global dalam pembelajaran membaca nyaring  teks bahasa Arab.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penerapan Metode Global dalam Pembelajaran Membaca Nyaring 

Kalimat Sederhana Berbahasa Arab 

Metode global diterapkan dalam pembelajaran membaca nyaring 

kalimat sederhana berbahasa Arab dalam dua siklus pembelajaran. Siklus I 

dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Maret 2011 dengan jumlah responden 40 

siswa dan materi بیتي . Siklus II dilakukan pada tanggal 26 dan 27 Maret 

2011 dengan materi أسرتيdengan jumlah  40 responden. 

Aktivitas yang dilakukan dalam penelitian meliputi: (1) memberi 

informasi dan motivasi mengenai pembelajaran membaca nyaring, (2) 

bertanya jawab dengan siswa tentang pengalaman membaca nyaring dan 

menjelaskan manfaat pembelajaran membaca nyaring, (3) memberi 

penjelasan pada awal pembelajaran yang berbentuk paparan mengenai hal-

hal yang harus diperhatikan dalam membaca nyaring kalimat sederhana 

berbahasa Arab, (4) guru membacakan beberapa kalimat sederhana yang 

telah disiapkan, (5) guru bersama siswa mengurai kalimat tersebut menjadi 

kata dan suku kata, (6) guru memberi kesempatan kepada siswa untuk maju 

melaksanakan kegiatan membaca nyaring beberapa kalimat sederhana 

sekaligus mengevaluasi dan mengobservasi siswa yang sedang 

melaksanakan kegiatan membaca nyaring dan siswa lain yang menyimak 

kegiatan tersebut dan (7) pada akhir proses pembelajaran guru memberikan 

kesimpulan hasil belajar yang telah dilaksanakan. 

45 
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Hasil penelitian yang diuraikan pada bagian ini meliputi 

keseluruhan hasil penelitian siklus I dan siklus II. Penguraian hasil 

penelitian tes unjuk kerja membaca nyaring beberapa kalimat sederhana 

disajikan dalam bentuk data kuantitatif, sedangkan penguraian hasil 

penelitian nontes disajikan dalam bentuk data kualitatif. Data nontes yang 

dipaparkan pada siklus I dan II meliputi observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

4.1.1 Hasil Penelitian Siklus I 

4.1.1.1 Hasil Tes Siklus I 

Data hasil tes ini merupakan data penentu keterampilan membaca 

nyaring kalimat sederhana bahasa Arab. Dari hasil tes ini dapat diketahui 

tingkat keterampilan siswa dalam membaca nyaring beberapa kalimat 

sederhana. Pelaksanaan siklus I dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Maret 

2011. Tes ini dilakukan dengan tes unjuk kerja membaca nyaring kalimat 

sederhana bahasa Arab. 

Penilaian tes unjuk kerja membaca nyaring beberapa kalimat 

bahasa Arab meliputi  beberapa aspek : (1) ketepatan dalam pelafalan, (2) 

kejelasan suara dalam membaca nyaring, (3) kelancaran dalam membaca 

nyaring, (4) ketepatan dalam penggunaan intonasi dan (5) pemahaman 

siswa terhadap teks bacaan. Masing-masing aspek dinilai berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan. Aspek pelafalan kata merupakan aspek yang 

paling penting dari aspek yang lain, karena itu aspek ini memiliki bobot 

yang paling besar yaitu 6 dikalikan dengan kategori penilaian yaitu 1-5. 

Aspek kejelasan suara dalam membaca nyaring memiliki bobot 5 dikalikan 
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dengan kategori penilaian yaitu 1-5. Aspek kelancaran dalam membaca 

nyaring memiliki bobot 4 dikalikan dengan kategori penilaian yaitu 1-5. 

Aspek ketepatan dalam penggunaan intonasi memiliki bobot 3 dikalikan 

dengan kategori penilaian yaitu 1-5. Aspek pemahaman memiliki bobot 2 

dikalikan dengan kategori penilaian yaitu 1-5. Adapun cara perhitungan 

nilainya dengan menjumlahkan skor yang diperoleh siswa dari semua aspek 

kemudian dibagi skor maksimal dan dikalikan 100. Secara umum nilai 

komulatif siswa pada siklus I ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5. Nilai Akhir Membaca Nyaring Beberapa Kalimat Sederhana 

pada Siklus I 

No Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi 

∑ 

 Nilai 

(%) 

Prosentase 
Rata-rata 

1. Sangat baik 85-100 0 0 0 2519 
40 

=62,97 
Kategori 

Cukup  

2. Baik 70-84 8 588 20 

3. Cukup 60-69 15 979 37,5 

4. Kurang 50-59 16 905 40 

5. Sangat kurang 0-49 1 47 2,5 

Jumlah 40 2519 100 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai siswa secara 

klasikal mencapai total 2519 dengan rata-rata 62,97 dalam kategori cukup. 

Hal ini berarti keterampilan membaca nyaring siswa kelas VII A MTs 

Nurul Huda Dempet harus ditingkatkan karena belum ada siswa yang 

mendapakan kategori sangat baik. Siswa yang memperoleh kategori nilai 

baik dengan rentang nilai 70-84 berjumlah 8 siswa atau sebesar 20%. Siswa 

yang memperoleh kategori nilai cukup dengan rentang nilai 60-69 

berjumlah 15 siswa atau sebesar 37,5%. Siswa yang memperoleh nilai 
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dalam kategori kurang dengan rentang nilai 50-59 berjumlah 16 atau 

sebesar 40%. Sedangkan siswa yang memperoleh nilai dalam kategori 

sangat kurang dengan rentang nilai 0-49 sejumlah 1 siswa atau sebesar 

2,5%. 

Hasil tes siklus I menunjukkan nilai rata-rata semua aspek 

penilaian masih berada di bawah standar yang telah ditetapkan yaitu hanya 

mencapai 62,97.  

Hal tersebut disebabkan dari sikap dan perilaku siswa yang belum 

terkondisikan dengan baik sehingga suasana saat pembelajaran kurang 

kondusif. Perhatian siswa terhadap pembelajaran masih lemah, siswa 

cenderung lebih senang bermain. Masih terdapat beberapa siswa yang 

sering berbicara dan bercanda dengan teman sebangku saat mengikuti 

pembelajaran sehingga mengganggu teman yang lain. Kemudian pada 

saat siswa  membaca di depan kelas, suara yang dikeluarkan masih lemah 

sehingga tidak terdengar oleh semua siswa. Sebagian besar siswa masih 

malu dan takut salah dalam membaca beberapa kalimat sederhana 

berbahasa Arab. 

Masalah tersebut dapat diatasi dengan memberikan penjelasan 

ulang kepada siswa tentang pembelajaran pentingnya membaca nyaring 

dan memberikan hadiah dan nilai bonus untuk menarik minat siswa.   

Dengan demikian perlu diadakan siklus II sebagai perbaikan dan penguat 

data penelitian karena pembelajaran pada siklus I ini masih belum 

memenuhi target pembelajaran yang diharapkan. 
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4.1.1.2 Hasil Nontes Siklus I  

Data nontes diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil selengkapnya dijelaskan pada uraian berikut ini: 

4.1.1.2.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk mengamati tingkah laku, sikap dan 

respon siswa pada saat pembelajaran berlangsung, khususnya waktu 

kegiatan membaca nyaring beberapa kalimat sederhana. Kegiatan yang 

diamati dalam observasi ini yaitu perilaku siswa selama kegiatan membaca 

nyaring kalimat sederhana. Adapun aspek yang menjadi sasaran observasi 

ada sepuluh aspek yaitu :  1). memperhatikan penjelasan dari guru, 2). tidak 

selalu memperhatikan penjelasan dari guru, 3). tertarik dengan metode yang 

digunakan untuk pembelajaran membaca nyaring, 4). yidak tertarik dengan 

metode yang digunakan untuk pembelajaran membaca nyaring, 5). aktif 

dalam mengikuti pembelajaran membaca nyaring, 6). malas dalam 

mengikuti pembelajaran membaca nyaring, 7). tenang saat temannya tampil 

di depan kelas membaca nyaring kalimat sederhana berbahasa Arab, 8). 

ramai sendiri saat temannya tampil di depan kelas membaca nyaring 

kalimat sederhana berbahasa Arab. 
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Tabel 6.Hasil Observasi Siklus I 

Aspek yang 

diobservasi 
Memperhatikan Tertarik 

Keaktifan 

siswa 
Tenang 

Ya 
Jumlah 22 12 11 18 

% 55 30 27 45 

Aspek yang 

diobservasi 
Memperhatikan Tertarik 

Keaktifan 

siswa 
Tenang 

Tidak  
Jumlah 18 28 29 22 

% 45 70 73 55 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sikap baik siswa 

dalam memperhatikan penjelasan guru dalam pembelajaran sebanyak 22 

siswa atau sebesar 55%. Sedang yang tidak memperhatikan penjelasan guru 

sebanyak 18 siswa atau sebesar 45%.  Siswa yang tertarik dengan 

pembelajaran sebanyak 12 siswa atau sebesar 30%, dan yang tidak tertarik 

dengan pembelajaran sebanyak 28 siswa atau sebesar 70%. Siswa yang 

terlihat aktif dalam mengikuti pembelajaran sejumlah 11 siswa atau sebesar 

27% dan yang malas mengikuti pembelajaran sebanyak 29 atau sebesar 

73%. Sedang siswa yang tenang dalam mengikuti pembelajaran sebanyak 

18 siswa atau sebesar 45%, dan yang ramai dan bercanda dengan temannya 

dalam mengikuti pembelajaran sebanyak 22 siswa atau sebesar 55%. 

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum perilaku siswa dapat 

terekam melalui lembar observasi masih perlu ditingkatkan dalam 

pembelajaran berikutnya. Dalam pembelajaran siklus I masih terdapat 
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perilaku siswa yang mengarah pada perilaku negative. Perilaku negative ini 

harus dikurangi dan bahkan dihilangkan dalam pembelajaran berikutnya.     

4.1.1.2.2 Wawancara  

Kegiatan wawancara dilaksanakan setelah selesai pembelajaran 

siklus I. Sasaran wawancara difokuskan pada 3 siswa yaitu yang mendapat 

nilai paling tinggi, siswa yang mendapat nilai sedang, dan siswa yang 

mendapat nilai paling rendah. Pertanyaan yang diungkap dalam wawancara 

antara lain : (1) bagaimana pendapat Anda ketika mengikuti pembelajaran 

membaca nyaring dengan metode global, (2) bagaimana pendapat Anda 

terhadap pembelajaran membaca nyaring dengan metode global, (3) apa 

Anda mendapatkan  kesulitan dalam pembelajaran membaca nyaring 

dengan metode global. 

Berdasarkan analisis data, dapat dijelaskan bahwa perasaan siswa 

mengikuti pembelajaran membaca nyaring hampir sama, siswa yang 

mendapat nilai tinggi merasa senang dengan pembelajaran membaca ini 

karena dengan mengurai kalimat menjadi kata-kata dapat melatih kefasihan 

mengucap huruf Arab dan mengetahui ekspresi serta intonasi yang tepat 

dalam membaca teks Arab. 

Perasaan senang juga disampaikan oleh siswa yang mendapat nilai 

sedang karena dengan mengurai kalimat menjadi kata-kata dapat melatih 

kefasihan mengucap huruf Arab dan kelancaran dia dalam membaca teks 

Arab. 

Sementara itu, perasaan kurang senang ditunjukkan oleh siswa 

yang mendapatkan nilai rendah, dia merasa kesulitan karena malu 
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mengeluarkan suara dan hanya diam saat guru memberi kesempatan dia 

untuk membaca nyaring. 

4.1.1.2.3. Dokumentasi  

Dokumentasi ini merupakan wujud nyata yang dapat mengingatkan 

peneliti apabila ada yang terlewatkan dan tidak teramati  saat  penelitian. 

Dokumentasi yang berupa daftar siswa, materi, RPP, daftar nilai, lembar 

observasi, lembar wawancara dan foto dilampirkan. 

4.1.1.3 Hasil Refleksi Siklus I 

Berdasarkan hasil tes dan nontes yang telah diperoleh, dapat 

diungkapkan bahwa pada siklus I target penelitian masih belum tercapai. 

Hal ini dapat diketahui dari hasil tes unjuk kerja siswa yang hanya 

mencapai nilai rata-rata 62,97. Pada siklus I sebagian siswa sudah terdengar 

suaranya dari awal sampai akhir dan mampu memahami kalimat dengan 

baik. Namun dalam pelafalannya belum sesuai dengan  huruf Arab yang  

benar. 

Hasil nontes pada siklus I yang meliputi observasi, wawancara dan 

dokumentasi masih ada hal-hal yang perlu dibenahi lagi. Hal tersebut dapat 

diketahui dari sikap dan perilaku siswa yang belum terkondisikan dengan 

baik sehingga suasana saat pembelajaran kuarang kondusif. Perhatian siswa 

terhadap pembelajaran masih lemah, siswa cenderung lebih senang 

bermain. Masih terdapat beberapa siswa yang sering berbicara dan bercanda 

dengan teman sebangku saat mengikuti pembelajaran sehingga 

mengganggu teman yang lain. Kemudian pada saat siswa  membaca di 

depan kelas, suara yang dikeluarkan masih lemah sehingga tidak terdengar 
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oleh semua siswa. Sebagian besar siswa masih malu dan takut salah dalam 

membaca beberapa kalimat sederhana berbahasa Arab. 

Dengan demikian perlu diadakan siklus II sebagai perbaikan dan 

penguat data penelitian karena pembelajaran pada siklus I ini masih belum 

memenuhi target pembelajaran yang diharapkan.  

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus II 

4.1.2.1 Hasil Tes Siklus II 

Setelah pelaksanaan siklus I, diketahui hasil belajar siswa dengan 

nilai rata-rata 62,97 atau dengan kategori cukup. Hasil tersebut belum 

memenuhi target yang diharapkan maka perlu diadakan tindakan siklus II 

sebagai penguatan dan perbaikan nilai. Siklus II dilaksanakan pada tanggal 

26 dan 27 Mei 2011 dengan aspek penilaian dan responden yang sama. 

Pada siklus II nilai komulatif siswa mengalami peningkatan apabila 

dibandingkan dengan siklus I. Nilai komulatif siklus II dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 7. Nilai Akhir Membaca Nyaring Beberapa Kalimat Sederhana 

pada Siklus II 

No Kategori Rentang 
Nilai Frekuensi ∑ 

 Nilai 
(%) 

Prosentase Rata-rata 

1. Sangat baik 85-100 4 346 10 3115 
40 

=77,87 
Kategori 

Baik 

2. Baik 70-84 31 2428 77,5 

3. Cukup 60-69 5 341 12,5 

4. Kurang 50-59 0 0 0 
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5. Sangat kurang 0-49 0 0 0 

Jumlah 40 3115 100 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai siswa secara 

klasikal mencapai total 3115 dengan rata-rata 77,87 dalam kategori baik. 

Hal ini berarti keterampilan membaca nyaring siswa kelas VII A MTs 

Nurul Huda Dempet mengalami peningkatan, yang semula belum ada yang 

mendapatkan kategori sangat baik, pada siklus II ini ada 4 siswa yang 

mendapatkan kategori nilai sangat baik dengan rentang nilai 85-100 atau 

sebesar 10%. Siswa yang memperoleh kategori nilai baik dengan rentang 

nilai 70-84 berjumlah 31 siswa atau sebesar 77,5%. Siswa yang 

memperoleh kategori nilai cukup dengan rentang nilai 60-69 berjumlah 5 

siswa atau sebesar 12,5%.  Tidak ada siswa yang mendapat kategori nilai 

kurang dan sangat kurang. 

 Hasil tes siklus II menunjukkan nilai rata-rata semua aspek 

penilaian berada di atas target yang ditetapkan sebelumnya yaitu mencapai 

77,87 dalam kategori baik. Perilaku siswa juga mengalami perubahan ke 

arah positif, yang semula siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dan 

tidak aktif dalam pembelajaran, hal tersebut tidak tampak lagi pada siklus 

II. Penguatan pada siklus II ini sangat bermanfaat dan mampu 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring siswa seperti yang 

diinginkan. Sehingga tidak perlu diadakan siklus III. 
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4.1.2.2 Hasil Nontes Siklus II 

Pengambilan data nontes siklus II sama seperti pengambilan data 

nontes siklus I. Data nontes tersebut diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

4.1.2.2.1 Observasi 

Observasi digunakan untuk mengamati tingkah laku, sikap dan 

respon siswa pada saat pembelajaran berlangsung, khususnya waktu 

kegiatan membaca nyaring beberapa kalimat sederhana. Kegiatan yang 

diamati dalam observasi ini yaitu perilaku siswa selama kegiatan membaca 

nyaring kalimat sederhana. Adapun aspek yang menjadi sasaran observasi 

sama dengan aspek pada observasi siklus I.  

Tabel 8. Hasil Observasi Siklus II 

Aspek yang 

diobservasi 
Memperhatikan Tertarik 

Keaktifan 

siswa 
Tenang 

Ya 
Jumlah 35 33 35 32 

% 87,5 82,5 87,5 80 

Aspek yang 

diobservasi 
Memperhatikan Tertarik 

Keaktifan 

siswa 
Tenang 

Tidak  
Jumlah 5 7 5 8 

% 12,5 17,5 12,5 20 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sikap baik siswa 

dalam memperhatikan penjelasan guru dalam pembelajaran sebanyak 35 

siswa atau sebesar 87,5%. Sedang yang tidak memperhatikan penjelasan 

guru sebanyak 5 siswa atau sebesar 12,5%.  Siswa yang tertarik dengan 
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pembelajaran sebanyak 33 siswa atau sebesar 82,5%, dan yang tidak tertarik 

dengan pembelajaran sebanyak 7 siswa atau sebesar 17,5%. Siswa yang 

terlihat aktif dalam mengikuti pembelajaran sejumlah 35 siswa atau sebesar 

82,5% dan yang malas mengikuti pembelajaran sebanyak 5 atau sebesar 

12,5%. Sedang siswa yang tenang dalam mengikuti pembelajaran sebanyak 

32 siswa atau sebesar 80%, dan yang ramai dan bercanda dengan temannya 

dalam mengikuti pembelajaran sebanyak 8 siswa atau sebesar 20%. 

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum perilaku siswa dapat 

terekam melalui lembar observasi yang mengalami peningkatan kearah 

yang positif. Siswa sudah terlihat aktif dalam mengikuti pembelajaran 

membaca nyaring kalimat sederhana berbahasa Arab.      

4.1.2.2.2 Wawancara 

Kegiatan wawancara dilaksanakan setelah selesai pembelajaran 

siklus II. Sasaran wawancara difokuskan pada 3 siswa yaitu yang mendapat 

nilai paling tinggi, siswa yang mendapat nilai sedang, dan siswa yang 

mendapat nilai paling rendah. Pertanyaan yang diungkap dalam wawancara 

sama dengan yang ditanyakan pada wawancara siklus I. 

 Berdasarkan analisis data, dapat dijelaskan bahwa perasaan siswa 

mengikuti pembelajaran membaca nyaring hampir sama, siswa yang 

mendapat nilai tinggi merasa senang dengan pembelajaran membaca ini 

karena dengan mengurai kalimat menjadi kata-kata dapat melatih kefasihan 

mengucap huruf Arab dan mempercepat pemahaman kalimat.  

Perasaan senang juga disampaikan oleh siswa yang mendapat nilai 

sedang karena dengan mengurai kalimat menjadi kata-kata dapat melatih 
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kefasihan mengucap huruf Arab dan kelancaran dia dalam membaca teks 

Arab. Dia juga merasa lebih cepat memahami arti kata-kata yang terdapat 

dalam kalimat. 

Sementara itu, perasaan senang juga ditunjukkan oleh siswa yang 

mendapatkan nilai rendah, karena dia merasa mendapatkan perhatian yang 

lebih dalam pembelajaran.  

4.1.2.2.3 Dokumentasi 

Dokumentasi ini merupakan wujud nyata yang dapat mengingatkan 

peneliti apabila ada yang terlewatkan dan tidak teramati  saat  penelitian. 

Dokumentasi yang berupa daftar siswa, materi, RPP, daftar nilai, lembar 

observasi, lembar wawancara dan foto dilampirkan. 

4.1.2.3 Hasil Refleksi Siklus II 

Refleksi siklus II ini merupakan refleksi akhir dalam penelitian ini. 

Peneliti mengkaji kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama penelitian. 

Hasil tes membaca nyaring kalimat berbahasa Arab pada siklus II ini 

mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 77,87 dalam kategori baik, 

artinya nilai tersebut telah mencapai target ketuntasan. Perilaku siswa juga 

sudah mengalami perubahan ke arah positif sehingga tidak perlu diadakan 

tindakan siklus III. 
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4.2 Peningkatan Membaca Nyaring Kalimat Sederhana Berbahasa 

Arab dengan Metode Global 

Dari paparan hasil tes siklus I dan siklus II dapat diperoleh data 

hasil pembelajaran membaca nyaring kalimat sederhana berbahasa Arab 

siklus I dengan rata-rata 62,97 dan siklus II dengan rata-rata 77,87. Dari 

nilai rata-rata tiap siklus dapat di lihat kenaikannya yaitu: 

�� �
�� � ��

� � 1  � 100% 

                         � ��,�� ���,��
��,��

 � 100% 

                         � ��,�
��,��

� 100% 
                         � 23,67% 

Keterangan : 

Ps  = prosentase 

R1  = nilai rata-rata siklus awal 

R2  = nilai rata-rata siklus akhir 

n = jumlah siklus  

Dengan demikian dapat disimpulkan peningkatan membaca 

nyaring kalimat sederhana berbahasa Arab adalah 23,67% peningkatan ini 

juga dapat dilihat dalam diagram berikut. 
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Diagram kenaikan nilai rata-rata siklus I dan siklus II 

 

Dan untuk mengetahui peningkatan keterampilan membaca nyaring 

per aspek penilaian dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 9. Hasil Tes Unjuk Kerja Siklus I 

No  Kreteria penilaian  Rentang skor Jumlah skor 
Prosentase 
(%) 

1 Pelafalan kata 240-1200 702 59 
2 Kejelasan suara 200-1000 640 64 

3 
Kelancaran 
membaca 160-800 468 59 

4 Ketepatan intonasi 120-600 411 69 
5 Pemahaman kalimat 80-400 288 72 

 

Tabel 10. Hasil Tes Unjuk Kerja Siklus II 

No  Kreteria penilaian  Rentang skor 
Jumlah 
nilai  

Prosentase 
(%) 

1 Pelafalan kata 240-1200 948 79 
2 Kejelasan suara 200-1000 745 75 

3 
Kelancaran 
membaca 160-800 

612 77 

4 Ketepatan intonasi 120-600 444 74 
5 Pemahaman kalimat 80-400 362 91 
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Tabel 11. Perbandingan Prosentase Siklus I dan Siklus II 

No  Kreteria penilaian  (%) Siklus 
I 

(%) Siklus 
II (%) Kenaikan 

1 Pelafalan kata 59 79 20 
2 Kejelasan suara 64 75 11 
3 Kelancaran membaca 59 77 18 
4 Ketepatan intonasi 69 74 5 
5 Pemahaman kalimat 72 91 19 

 

Antara siklus I dan siklus II aspek pelafalan mengalami kenaikan 

20%. Dan aspek kejelasan suara mengalami kenaikan 11%. Aspek 

kelancaran 18%, aspek ketepatan intonasi 5% dan aspek pemahaman 

kalimat 19%. 

 

4.3 Kelebihan dan Kekurangan Metode Global dalam Pembelajaran 

Membaca Nyaring Berbahasa Arab 

4.3.1 Kelebihan Metode Global dalam Membaca Nyaring Barbahasa 

Arab 

Metode global sangat cocok diterapkan untuk pembelajar pemula, 

dapat dilihat dari paparan hasil tes siklus I dan siklus II dapat dilihat nilai 

rata-rata tiap siklus pembelajaran membaca nyaring behasa Arab 

mengalami peningkatan sebesar 23,67%. Metode global tidak hanya 

mampu meningkatkan pembelajaran membaca nyaring tetapi juga 

membantu siswa dalam memahami makna kalimat. Hal ini terlihat dalam 

diagram berikut yang menampilkan hasil tes unjuk kerja per aspek secara 

keseluruhan. 
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Antara siklus I dan siklus II aspek pelafalan mengalami kenaikan 

20%. Dan aspek kejelasan suara mengalami kenaikan 11%. Aspek 

kelancaran 18%, aspek ketepatan intonasi 5% dan aspek pemahaman 

kalimat 19%. 

Hal ini juga terlihat dari hasil observasi dan wawancara yang 

menunjukkan perubahan perilaku kearah yang positif, siswa lebih aktif dan 

antusias dalam mengikuti pembelajaran membaca nyaring dengan metode 

global. Bahkan dari hasil wawancara siswa yang mendapat nilai rendah 

menyatakan senang karena mendapatkan perhatian lebih yang tidak biasa 

didapat dari pembelajaran sebelumnya sehingga lebih semangat belajar. 

4.3.2 kekurangan metode global dalam Membaca Nyaring Barbahasa 

Arab 

Selain memiliki banyak kelebihan, metode global dalam 

pembelajaran membaca nyaring juga memiliki kelemahan yaitu waktu yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran lebih lama. Tidak cukup 1 pertemuan 

untuk menyampaikan materi dan evaluasi, tetapi membutuhkan 2 kali 

pertemuan untuk penyampaian materi dan evaluasi siswa. Selain itu saat 

pembelajaran, bagi siswa yang sudah mampu membaca nyaring terlihat 
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kurang memperhatikan dan terkesan meremehkan pembelajaran dan sering 

membuat gaduh saat perhatian guru terpusat pada siswa yang ada di depan 

kelas yang  dievaluasi. 
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BAB V 
 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan 

dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Metode global merupakan metode yang digunakan atau 

diperuntukkan bagi pembaca pemula dengan prosedur 

memperkenalkan bacaan secara utuh, membaca bagian demi bagian 

(unsur) bacaan, dan membaca secara utuh kembali. Sebelumnya 

pembelajaran membaca nyaring bahasa Arab di MTs Nurul Huda 

menggunakan metode langsung. Metode global diterapkan dalam 

pembelajaran membaca nyaring kalimat sederhana berbahasa Arab 

dalam dua siklus pembelajaran. Siklus I dilakukan pada tanggal 12 

dan 13 Maret 2011 dengan jumlah responden 40 siswa dan materi 

 Dan siklus II dilakukan pada tanggal 26 dan 27 Maret 2011 بیتي

dengan 40 responden dan materi أسرتي   . 

Nilai rata-rata siklus I adalah 62,97 dengan 1 siswa yang berada 

pada kategori nilai sangat kurang dan tidak ada siswa berada pada 

kategori nilai sangat baik. Sedang nilai rata-rata siklus II adalah 

77,87 dengan 4 siswa berada pada kategori nilai sangat baik dan 

tidak ada siswa yang berada pada kategori nilai sangat kurang. 

2. Pembelajaran membaca nyaring kalimat sederhana berbahasa Arab 

dengan metode global antara siklus I dan siklus II mengalami 

peningkatan 23,67 %.  

63 
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3. Kelebihan metode global dalam pembelajaran membaca nyaring 

adalah hanya cocok diterapkan untuk pembelajar pemula dan 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring kalimat berbahasa 

Arab dan membantu siswa dalam memahami makna kalimat serta 

membuat siswa lebih tertarik dan senang dalam pembelajaran 

membaca nyaring. Selain kelebihan, metode global juga mempunyai 

kekurangan yaitu waktu yang dibutuhkan lebih lama. 

5.2 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Kepada para pengajar dapat menggunakan metode global untuk 

meningkatkan keterampilan membaca nyaring kalimat sederhana 

berbahasa Arab. 

2. Guru sebaiknya memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan siswa dan materi yang akan diajarkan. 

3. Sebaiknya penelitian ini dikembangkan lebih lanjut pada materi-

materi lain. 
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Daftar Siswa 
 

Nomor 

Nama Siswa L/P 
Urt Induk 

1 3758 ABDUL KHOLIQ L 
2 3759 ABDUL MUJIB L 
3 3760 ACHMAD CHOERUDIN L 
4 3761 AFRIYANI PUTRI WULANSARI P 
5 3762 AHMAD ANAS L 
6 3763 AHMAD MUNTAZAM L 
7 3764 AINUN NA'IM P 
8 3765 BAKHRUL MA'RUF L 
9 3766 DIKA INDAH LESTARI P 

10 3768 EKA FATARIZKA DEWI P 
11 3769 EMA NAFISATUL UYUN P 
12 3770 ERNA SEPTIYANA KURNIANINGSIH P 
13 3771 FIFIT MUAFIDAH P 
14 3772 FIRDAUSI AKIKO PUTRI P 
15 3773 FITRIYANI P 
16 3774 HANA AGUSTIANI P 
17 3775 HANIK MUBAROKAH P 
18 3778 HENDRI ENDRIANTO L 
19 3779 LAILY NUR HAFIDLAH P 
20 3780 LILA SAIDAH P 
21 4029 MAHASIH MULYAKINI P 
22 3821 MAHFUD SAEFUDIN L 
23 3783 MAHMUD AINUL WAFA L 
24 3784 MOHAMAD ABDURROHMAN L 
25 3785 MOHAMAD DIMAS AGUSTIAN L 
26 3949 MUHAMMAD EKO SETIAJI L 
27 3787 MUHAMMAD IBNU SHOKHIBUL AZAM L 
28 3788 MUHAMMAD YUSUF MAULANA L 
29 3908 NAILA MAZIDATUL FAUZIYAH P 
30 3789 NOVIA FAJARWATI P 
31 3910 NUR IKHSAN L 
32 3791 NUR LAILI RAHMAWATI P 
33 3792 NURUL AULIA DEWI P 
34 3793 NURUL KHAMIDAH P 
35 3794 SAFAATUL AMAR L 
36 3795 SITI ARYANINGSIH P 
37 3796 SITI SOLIKHAH P 
38 3797 TRI WULANDARI P 
39 3799 WIDYA SARI P 
40 3380 WULANDARI P 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I 
A. Identitas sekolah 

Nama sekolah  : MTs NURUL HUDA 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII A/Genap 

Alokasi Waktu : 1 x jam pelajaran (40 menit) 

Pertemuan  : 1 

Standar Kompetensi : Mampu memahami berbagai ragam tulisan dalam 

bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi 

atau non fiksi melalui kegiatan membaca, 

menganalisis pokok pikiran tentang بیتي 
Kompetensi Dasar : Siswa mampu membaca nyaring, melafalkan huruf 

hijaiyah, kata, frasa, dan kalimat dengan ucapan, 

tekanan, dan intonasi yang tepat tentang بیتي 
Indikator :  

1. Siswa mampu mengidentifikasi mufrodat-
mufrodat baru yang terdapat dalam bacaan 
 بیتي

2. Siswa mampu melafalkan mufrodat-mufrodat 
baru sesuai makhroj huruf Arab dengan 
benar. 

3. Siswa mampu membaca nyaring materi 
Qiro’ah dengan jelas dan intonasi baik dan 
benar. 

4. Siswa mampu memahami makna mufrodat-
mufrodat yang terdapat dalam bacaan. 

5. Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang 
materi Qiro’ah dengan benar. 

 

B. Tujuan Pembelajaran :  

Setelah pembelajaran diharapkan : 
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1. Siswa mampu mengidentifikasi mufrodat-mufrodat baru yang 
terdapat dalam bacaan بیتي 

2. Siswa mampu melafalkan mufrodat-mufrodat baru sesuai makhroj 
huruf Arab dengan benar. 

3. Siswa mampu membaca nyaring materi Qiro’ah dengan jelas dan 
intonasi baik dan benar. 

4. Siswa mampu memahami makna mufrodat-mufrodat yang terdapat 
dalam bacaan. 

5. Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang materi Qiro’ah dengan 
benar. 

C. Materi Pembelajaran : Qiro’ah tentang  بیتي 

D. Metode Pembelajaran :  

Metode Global 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan awal : 

• Guru masuk kelas, mengecek kesiapan siswa. 

• Guru memberi salam untuk mengawali pembelajaran. 

• Guru mengecek kehadiran siswa. 

• Guru memberikan apersepsi pelajaran. 

• Guru menjelaskan pentingnya membaca nyaring dan materi yang 

akan diajarkan. 

Kegiatan inti : 

• Siswa membaca sekilas materi untuk mengidentifikasi mufrodat 
baru. 

• Siswa membaca mufrodat-mufrodat yang telah diidentifikasi. 

• Siswa memperhatikan bacaan dan intonasi yang di contohkan oleh 
guru. 

• Siswa membaca nyaring bacaan secara bersamaan. 
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• Siswa memperhatikan paparan, uraian dan rangkaian teks bacaan 
yang dilakukan oleh guru. 

• Siswa membaca nyaring bacaan secara bersamaan dan individual. 

• Siswa bertanya tentang kesulitan-kesulitan ddalam membaca 
nyaring. 

Kegiatan penutup : 

• Guru memberi apresiasi dan kesimpulan materi. 

• Guru memberi gambaran materi yang akan dipelajari selanjutnya. 

• Guru membuka pertanyaan sebelum mengakhiri pembelajaran. 

• Guru memberikan tugas kepada siswa. 

• Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

F. Alat dan Sumber Belajar 

• Buku paket, kamus dan alat pembelajaran. 

G. Penilaian  

Teknik penilaian  : lisan. 

• Tes lisan tentang :  

Ø Membaca nyaring materi Qiro’ah dengan pelafalan dan 

intonasi yang tepat. 

Ø Menjawab pertanyaan sederhana tentang materi Qiro’ah 

dengan lisan. 

Dempet, 12 Maret 2011 
Mengetahui, 
Guru Mata pelajaran,      Mahasiswa Observer 
 
Drs. JALAL SUYUTI      IKA FITRIYANI 
  
NIP :        NIM: 2303407025 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I 
A. Identitas sekolah 

Nama sekolah  : MTs NURUL HUDA 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII A/Genap 

Alokasi Waktu : 1 x jam pelajaran (40 menit)\ 

Pertemuan   : 2 

Standar Kompetensi : Mampu memahami berbagai ragam tulisan dalam 

bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi 

atau non fiksi melalui kegiatan membaca, 

menganalisis pokok pikiran tentang بیتي 
Kompetensi Dasar : Siswa mampu membaca nyaring, melafalkan huruf 

hijaiyah, kata, frasa, dan kalimat dengan ucapan, 

tekanan, dan intonasi yang tepat tentang بیتي 
Indikator :  

1. Siswa mampu mengidentifikasi mufrodat-
mufrodat baru yang terdapat dalam bacaan 
 بیتي

2. Siswa mampu melafalkan mufrodat-
mufrodat baru sesuai makhroj huruf Arab 
dengan benar. 

3. Siswa mampu membaca nyaring materi 
Qiro’ah dengan jelas dan intonasi baik dan 
benar. 

4. Siswa mampu memahami makna mufrodat-
mufrodat yang terdapat dalam bacaan. 

5. Siswa mampu menjawab pertanyaan 
tentang materi Qiro’ah dengan benar. 

 

B. Tujuan Pembelajaran :  

Setelah pembelajaran diharapkan : 
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1. Siswa mampu mengidentifikasi mufrodat-mufrodat baru yang 
terdapat dalam bacaan بیتي 

2. Siswa mampu melafalkan mufrodat-mufrodat baru sesuai 
makhroj huruf Arab dengan benar. 

3. Siswa mampu membaca nyaring materi Qiro’ah dengan jelas dan 
intonasi baik dan benar. 

4. Siswa mampu memahami makna mufrodat-mufrodat yang 
terdapat dalam bacaan. 

5. Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang materi Qiro’ah 
dengan benar. 

C. Materi Pembelajaran : Qiro’ah tentang  بیتي 

D. Metode Pembelajaran :  

Metode Global 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan awal : 

• Guru masuk kelas, mengecek kesiapan siswa. 

• Guru memberi salam untuk mengawali pembelajaran. 

• Guru mengecek kehadiran siswa. 

• Guru memberikan apersepsi pelajaran. 

• Guru menjelaskan pentingnya membaca nyaring dan materi yang 

akan diajarkan. 

Kegiatan inti : 

• Siswa membaca sekilas materi untuk mengidentifikasi mufrodat 
baru. 

• Siswa membaca mufrodat-mufrodat yang telah diidentifikasi. 

• Siswa memperhatikan bacaan dan intonasi yang di contohkan oleh 
guru. 

• Siswa membaca nyaring bacaan secara bersamaan. 
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• Siswa memperhatikan paparan, uraian dan rangkaian teks bacaan 
yang dilakukan oleh guru. 

• Siswa membaca nyaring bacaan secara bersamaan dan individual. 

• Siswa bertanya tentang kesulitan-kesulitan ddalam membaca 
nyaring. 

Kegiatan penutup : 

• Guru memberi apresiasi dan kesimpulan materi. 

• Guru memberi gambaran materi yang akan dipelajari selanjutnya. 

• Guru membuka pertanyaan sebelum mengakhiri pembelajaran. 

• Guru memberikan tugas kepada siswa. 

• Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

F. Alat dan Sumber Belajar 

• Buku paket, kamus dan alat pembelajaran. 

G. Penilaian  

Teknik penilaian  : lisan. 

• Tes lisan tentang :  

Ø Membaca nyaring materi Qiro’ah dengan pelafalan dan 

intonasi yang tepat. 

Ø Menjawab pertanyaan sederhana tentang materi Qiro’ah 

dengan lisan. 

Dempet,13 Maret 2011 
Mengetahui, 
Guru Mata pelajaran,      Mahasiswa Observer 
 
Drs. JALAL SUYUTI      IKA FITRIYANI 
  
NIP :        NIM: 2303407025 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II  
A. Identitas sekolah 

Nama sekolah  : MTs NURUL HUDA 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII A/Genap 

Alokasi Waktu : 1 x jam pelajaran (40 menit) 

Pertemuan   : 1 

Standar Kompetensi : Mampu memahami berbagai ragam tulisan dalam 

bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi 

atau non fiksi melalui kegiatan membaca, 

menganalisis pokok pikiran tentang اسرتي 
Kompetensi Dasar : Siswa mampu membaca nyaring, melafalkan huruf 

hijaiyah, kata, frasa, dan kalimat dengan ucapan, 

tekanan, dan intonasi yang tepat tentang اسرتي 
Indikator :  

1. Siswa mampu mengidentifikasi mufrodat-
mufrodat baru yang terdapat dalam bacaan 
 اسرتي

2. Siswa mampu melafalkan mufrodat-
mufrodat baru sesuai makhroj huruf Arab 
dengan benar. 

3. Siswa mampu membaca nyaring materi 
Qiro’ah dengan jelas dan intonasi baik dan 
benar. 

4. Siswa mampu memahami makna mufrodat-
mufrodat yang terdapat dalam bacaan. 

5. Siswa mampu menjawab pertanyaan 
tentang materi Qiro’ah dengan benar. 

 

B. Tujuan Pembelajaran :  

Setelah pembelajaran diharapkan : 
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1. Siswa mampu mengidentifikasi mufrodat-mufrodat baru yang 
terdapat dalam bacaan اسرتي 

2. Siswa mampu melafalkan mufrodat-mufrodat baru sesuai 
makhroj huruf Arab dengan benar. 

3. Siswa mampu membaca nyaring materi Qiro’ah dengan jelas dan 
intonasi baik dan benar. 

4. Siswa mampu memahami makna mufrodat-mufrodat yang 
terdapat dalam bacaan. 

5. Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang materi Qiro’ah 
dengan benar. 

C. Materi Pembelajaran : Qiro’ah tentang  اسرتي 

D. Metode Pembelajaran :  

Metode Global 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan awal : 

• Guru masuk kelas, mengecek kesiapan siswa. 

• Guru memberi salam untuk mengawali pembelajaran. 

• Guru mengecek kehadiran siswa. 

• Guru memberikan apersepsi pelajaran. 

• Guru menjelaskan pentingnya membaca nyaring dan materi yang 

akan diajarkan. 

Kegiatan inti : 

• Siswa membaca sekilas materi untuk mengidentifikasi mufrodat 
baru. 

• Siswa membaca mufrodat-mufrodat yang telah diidentifikasi. 

• Siswa memperhatikan bacaan dan intonasi yang di contohkan oleh 
guru. 

• Siswa membaca nyaring bacaan secara bersamaan. 
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• Siswa memperhatikan paparan, uraian dan rangkaian teks bacaan 
yang dilakukan oleh guru. 

• Siswa membaca nyaring bacaan secara bersamaan dan individual. 

• Siswa bertanya tentang kesulitan-kesulitan ddalam membaca 
nyaring. 

Kegiatan penutup : 

• Guru memberi apresiasi dan kesimpulan materi. 

• Guru memberi gambaran materi yang akan dipelajari selanjutnya. 

• Guru membuka pertanyaan sebelum mengakhiri pembelajaran. 

• Guru memberikan tugas kepada siswa. 

• Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

F. Alat dan Sumber Belajar 

• Buku paket, kamus dan alat pembelajaran. 

G. Penilaian  

Teknik penilaian  : lisan. 

• Tes lisan tentang :  

Ø Membaca nyaring materi Qiro’ah dengan pelafalan dan 

intonasi yang tepat. 

Ø Menjawab pertanyaan sederhana tentang materi Qiro’ah 

dengan lisan. 

Dempet, 26 Maret 2011 
Mengetahui, 
Guru Mata pelajaran,      Mahasiswa Observer 
 
Drs. JALAL SUYUTI      IKA FITRIYANI 
  
NIP :        NIM: 2303407025 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II  
A. Identitas sekolah 

Nama sekolah  : MTs NURUL HUDA 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VII A/Genap 

Alokasi Waktu : 1 x jam pelajaran (40 menit) 

Pertemuan   : 2 

Standar Kompetensi : Mampu memahami berbagai ragam tulisan dalam 

bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi 

atau non fiksi melalui kegiatan membaca, 

menganalisis pokok pikiran tentang اسرتي 
Kompetensi Dasar : Siswa mampu membaca nyaring, melafalkan huruf 

hijaiyah, kata, frasa, dan kalimat dengan ucapan, 

tekanan, dan intonasi yang tepat tentang اسرتي 
Indikator :  

1. Siswa mampu mengidentifikasi mufrodat-
mufrodat baru yang terdapat dalam bacaan 
 اسرتي

2. Siswa mampu melafalkan mufrodat-mufrodat 
baru sesuai makhroj huruf Arab dengan benar. 

3. Siswa mampu membaca nyaring materi Qiro’ah 
dengan jelas dan intonasi baik dan benar. 

4. Siswa mampu memahami makna mufrodat-
mufrodat yang terdapat dalam bacaan. 

5. Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang 
materi Qiro’ah dengan benar. 

 

B. Tujuan Pembelajaran :  

Setelah pembelajaran diharapkan : 
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1. Siswa mampu mengidentifikasi mufrodat-mufrodat baru yang 
terdapat dalam bacaan اسرتي 

2. Siswa mampu melafalkan mufrodat-mufrodat baru sesuai 
makhroj huruf Arab dengan benar. 

3. Siswa mampu membaca nyaring materi Qiro’ah dengan jelas dan 
intonasi baik dan benar. 

4. Siswa mampu memahami makna mufrodat-mufrodat yang 
terdapat dalam bacaan. 

5. Siswa mampu menjawab pertanyaan tentang materi Qiro’ah 
dengan benar. 

C. Materi Pembelajaran : Qiro’ah tentang  اسرتي 

D. Metode Pembelajaran :  

Metode Global 

E. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan awal : 

• Guru masuk kelas, mengecek kesiapan siswa. 

• Guru memberi salam untuk mengawali pembelajaran. 

• Guru mengecek kehadiran siswa. 

• Guru memberikan apersepsi pelajaran. 

• Guru menjelaskan pentingnya membaca nyaring dan materi yang 

akan diajarkan. 

Kegiatan inti : 

• Siswa membaca sekilas materi untuk mengidentifikasi mufrodat 
baru. 

• Siswa membaca mufrodat-mufrodat yang telah diidentifikasi. 

• Siswa memperhatikan bacaan dan intonasi yang di contohkan oleh 
guru. 

• Siswa membaca nyaring bacaan secara bersamaan. 
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• Siswa memperhatikan paparan, uraian dan rangkaian teks bacaan 
yang dilakukan oleh guru. 

• Siswa membaca nyaring bacaan secara bersamaan dan individual. 

• Siswa bertanya tentang kesulitan-kesulitan ddalam membaca 
nyaring. 

Kegiatan penutup : 

• Guru memberi apresiasi dan kesimpulan materi. 

• Guru memberi gambaran materi yang akan dipelajari selanjutnya. 

• Guru membuka pertanyaan sebelum mengakhiri pembelajaran. 

• Guru memberikan tugas kepada siswa. 

• Guru menutup pembelajaran dengan salam. 

F. Alat dan Sumber Belajar 

• Buku paket, kamus dan alat pembelajaran. 

G. Penilaian  

Teknik penilaian  : lisan. 

• Tes lisan tentang :  

Ø Membaca nyaring materi Qiro’ah dengan pelafalan dan 

intonasi yang tepat. 

Ø Menjawab pertanyaan sederhana tentang materi Qiro’ah 

dengan lisan. 

Dempet, 27 Maret 2011 
Mengetahui, 
Guru Mata pelajaran,      Mahasiswa Observer 
 
Drs. JALAL SUYUTI      IKA FITRIYANI 
  
NIP :        NIM: 2303407025 
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SIKLUS I 
 

Nomor 

Nama Siswa L/P 
ASPEK PENILAIAN 

NILAI KATEGORI 
Urt Induk 1 2 3 4 5 

1 3758 ABDUL KHOLIQ L 3 4 3 3 4 67 CUKUP  
2 3759 ABDUL MUJIB L 2 4 3 4 4 64 CUKUP 
3 3760 ACHMAD CHOERUDIN L 4 3 3 3 4 68 CUKUP 
4 3761 AFRIYANI PUTRI WULANSARI P 2 3 2 3 3 53 KURANG 
5 3762 AHMAD ANAS L 2 3 2 4 4 58 KURANG 
6 3763 AHMAD MUNTAZAM L 4 4 3 4 3 74 BAIK 
7 3764 AINUN NA'IM P 3 3 3 4 4 65 CUKUP 
8 3765 BAKHRUL MA'RUF L 2 4 3 4 4 64 CUKUP 
9 3766 DIKA INDAH LESTARI P 3 4 3 3 3 65 CUKUP 

10 3768 EKA FATARIZKA DEWI P 4 4 3 4 4 76 BAIK 
11 3769 EMA NAFISATUL UYUN P 3 3 4 4 3 67 CUKUP 
12 3770 ERNA SEPTIYANA KURNIANINGSIH P 3 2 3 4 4 60 CUKUP 
13 3771 FIFIT MUAFIDAH P 2 3 3 3 4 56 KURANG 
14 3772 FIRDAUSI AKIKO PUTRI P 4 3 2 4 3 65 CUKUP 
15 3773 FITRIYANI P 3 3 2 3 4 58 KURANG 

16 3774 HANA AGUSTIANI P 2 2 2 3 4 47 SANGAT 
KURANG 

17 3775 HANIK MUBAROKAH P 4 4 3 3 3 71 BAIK 
18 3778 HENDRI ENDRIANTO L 2 3 3 3 4 56 KURANG 
19 3779 LAILY NUR HAFIDLAH P 3 2 3 4 3 58 KURANG 
20 3780 LILA SAIDAH P 4 3 4 3 4 72 BAIK 
21 4029 MAHASIH MULYAKINI P 4 3 3 3 4 68 CUKUP 
22 3821 MAHFUD SAEFUDIN L 3 4 3 3 3 65 CUKUP 
23 3783 MAHMUD AINUL WAFA L 3 3 2 3 4 58 KURANG 
24 3784 MOHAMAD ABDURROHMAN L 2 4 3 4 4 64 CUKUP 
25 3785 MOHAMAD DIMAS AGUSTIAN L 3 3 4 3 3 67 CUKUP 
26 3949 MUHAMMAD EKO SETIAJI L 4 4 3 4 4 76 BAIK 
27 3787 MUHAMMAD IBNU SHOKHIBUL AZAM L 3 2 3 3 4 57 KURANG 
28 3788 MUHAMMAD YUSUF MAULANA L 2 4 4 3 3 66 CUKUP 
29 3908 NAILA MAZIDATUL FAUZIYAH P 3 3 4 3 3 64 CUKUP 
30 3789 NOVIA FAJARWATI P 4 3 4 3 4 72 BAIK 
31 3910 NUR IKHSAN L 2 3 3 3 4 56 KURANG 
32 3791 NUR LAILI RAHMAWATI P 2 3 3 3 4 56 KURANG 
33 3792 NURUL AULIA DEWI P 4 4 3 3 3 71 BAIK 
34 3793 NURUL KHAMIDAH P 2 3 3 3 3 54 KURANG 
35 3794 SAFAATUL AMAR L 3 3 2 3 4 58 KURANG 
36 3795 SITI ARYANINGSIH P 2 3 3 4 3 55 KURANG 
37 3796 SITI SOLIKHAH P 3 2 3 4 3 58 KURANG 
38 3797 TRI WULANDARI P 2 3 2 4 4 55 KURANG 
39 3799 WIDYA SARI P 3 3 2 4 3 59 KURANG 
40 3380 WULANDARI P 4 4 3 4 4 76 BAIK 
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SIKLUS II 
 

Nomor 

Nama Siswa L/P 
ASPEK PENILAIAN 

NILAI KATEGORI 
Urt Induk 1 2 3 4 5 

1 3758 ABDUL KHOLIQ L 4 4 4 4 5 82 BAIK  
2 3759 ABDUL MUJIB L 4 4 5 4 5 86 SANGAT BAIK 
3 3760 ACHMAD CHOERUDIN L 4 4 4 4 5 82 BAIK 
4 3761 AFRIYANI PUTRI WULANSARI P 3 3 4 4 4 69 CUKUP 
5 3762 AHMAD ANAS L 4 4 4 4 5 82 BAIK 
6 3763 AHMAD MUNTAZAM L 4 5 4 3 5 84 BAIK 
7 3764 AINUN NA'IM P 4 4 3 4 5 78 BAIK 
8 3765 BAKHRUL MA'RUF L 4 3 4 4 4 75 BAIK 
9 3766 DIKA INDAH LESTARI P 4 4 5 4 5 86 SANGAT BAIK 

10 3768 EKA FATARIZKA DEWI P 4 4 4 4 5 82 BAIK 
11 3769 EMA NAFISATUL UYUN P 4 4 4 4 4 82 BAIK 
12 3770 ERNA SEPTIYANA KURNIANINGSIH P 4 5 4 3 5 84 BAIK 
13 3771 FIFIT MUAFIDAH P 4 4 4 3 5 79 BAIK 
14 3772 FIRDAUSI AKIKO PUTRI P 4 4 3 4 3 74 BAIK 
15 3773 FITRIYANI P 4 4 3 4 4 76 BAIK 
16 3774 HANA AGUSTIANI P 4 3 3 3 4 68 CUKUP  
17 3775 HANIK MUBAROKAH P 4 4 4 3 5 79 BAIK 
18 3778 HENDRI ENDRIANTO L 4 3 4 3 4 72 BAIK 
19 3779 LAILY NUR HAFIDLAH P 3 4 3 3 4 67 CUKUP 
20 3780 LILA SAIDAH P 5 4 4 4 5 88 SANGAT BAIK 
21 4029 MAHASIH MULYAKINI P 4 3 4 3 4 72 BAIK 
22 3821 MAHFUD SAEFUDIN L 5 4 4 3 4 83 BAIK 
23 3783 MAHMUD AINUL WAFA L 4 3 4 3 4 72 BAIK 
24 3784 MOHAMAD ABDURROHMAN L 4 3 4 3 4 72 BAIK 
25 3785 MOHAMAD DIMAS AGUSTIAN L 4 3 5 4 4 79 BAIK 
26 3949 MUHAMMAD EKO SETIAJI L 4 4 4 4 5 82 BAIK 
27 3787 MUHAMMAD IBNU SHOKHIBUL AZAM L 5 3 4 4 5 83 BAIK 
28 3788 MUHAMMAD YUSUF MAULANA L 5 3 4 4 5 83 BAIK 
29 3908 NAILA MAZIDATUL FAUZIYAH P 4 4 3 4 4 76 BAIK 
30 3789 NOVIA FAJARWATI P 4 4 3 4 5 78 BAIK 
31 3910 NUR IKHSAN L 4 4 3 4 4 76 BAIK 
32 3791 NUR LAILI RAHMAWATI P 4 4 3 4 5 78 BAIK 
33 3792 NURUL AULIA DEWI P 4 4 4 4 5 82 BAIK 
34 3793 NURUL KHAMIDAH P 3 4 4 4 5 76 BAIK 
35 3794 SAFAATUL AMAR L 3 3 4 4 4 69 CUKUP 
36 3795 SITI ARYANINGSIH P 4 4 3 4 4 78 BAIK 
37 3796 SITI SOLIKHAH P 3 3 4 4 5 71 BAIK 
38 3797 TRI WULANDARI P 4 3 3 3 4 68 CUKUP 
39 3799 WIDYA SARI P 3 4 4 4 5 76 BAIK 
40 3380 WULANDARI P 4 4 5 4 5 86 SANGAT BAIK 
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LEMBAR WAWANCARA 
 
 
 

Nama  : 
Kelas  : 
 
 
1. Bagaimana pendapat Anda ketika mengikuti pembelajaran membaca nyaring kalimat 

berbahasa Arab dengan metode global? Alasannya? 
 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
2. Bagaimana pendapat Anda terhadap pembelajaran membaca nyaring dengan 

metode global ? Alasannya? 
 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 
3. Apa kesulitan-kesulitan yang Anda alami dalam pembelajaran membaca nyaring 

berbahasa Arab dengan metode global? 
 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 
MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 

KELAS VII A MTs NURUL HUDA DEMPET Kab. DEMAK 

 
       Dempet,       Maret 2011 
 
        Observer  
         
 
          
       (                                             ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjek 
penelitian 

Aspek observasi 

Memperhatikan Tertarik 
Keaktifan 

siswa 
Tenang 

 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

01         

02         
03         
04         
05         
06         
07         
08         
09         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
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LEMBAR OBSERVASI SIKLUS I 
MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 

KELAS VII A MTs NURUL HUDA DEMPET Kab. DEMAK 
 

Subjek 
penelitian 

Aspek observasi 

Memperhatikan Tertarik 
Keaktifan 

siswa 
Tenang 

 
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk 

21         

22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
33         
34         
35         
36         
37         
38         
39         
40         

          
 

Dempet,       Maret 2011 
 

           
        Observer  
 
 
          
          
       (                                             ) 
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MATERI SIKLUS I 

Pertemuan I 

 !اقرأ القراءة التالیة جیدا  

یصل .  ٦٦رقم عنوانھ فى شا رع ماَور . اسمھ حمدان. یزور برھان صدیقھ

ھو ینظر برھان قبل قلیٍل و یرحّبھ ویدخلھ الى غرفة . امام البیِت حمدان. برھان صبحا

 .الضیوف

. ھما یتكلمان قلیال عن الدراسة. یجلس برھان على الكرسي امامھ مكتب صغیر

ھما یشھدان الالخبا , یقدم حمدان شرابا واطعمة وبعد شرب واألكل یشھد حمدان التلفزیون

قال األستاذ فى المدرسة ان شھادةاألخبار فى التلفزیون مھم ألن فیھا لخبا ر النافع . فعةرالنا

 .من نواح العالم

 :التدریب 

 این عنوان حمدان ؟. ١

 این ید خل حمدان برھان ؟. ٢

 ماذا یشھدان فى التلفزیون ؟.٣
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MATERI SIKLUS I 

Pertemuan II 

 !اقرأ القراءة التالیة جیدا 

یدخل برھان وحمدان الى غرفة المذاكرة وھما یذاكران , بعد ان یشھدا التلفزیون 

فى , المسجد بجانب بیت حمدان. دروسھما حتى جاء وقت الظھر واذ ن مؤذ ن من المسجد

برھان وحمدان یذھبان الى المسجد ویصلیان الظھر , المسجد جماعة كثیرة من المسلمین

 . معھم

رھان وحمدان قلیال ثم یلعبان فى الفناء و ھو امام بعد صالة الظھر یشتریخ ب

و بعد . بكل سرور و فرحة كرة القدام ھم یلعبون. فى الفناء اوالد كثیرون كل مساء,بیت

یشكربرھان حمدان لخدمتھ ایاه ویدعو اهللا ان یخزیاه جزاء . العصر یرجع برھان الى بیتھ

 .كثیرا

 :التدریب 

 ؟ یشھدا التلفزیون بعد ان  برھان وحمدانالى این .١

 ماذا یعملون اوالد فى الفناء ؟.٢

 لماذا یشكر برھان حمدان ؟.٣
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MATERI SIKLUS II 

Pertemuan I 

 !اقرأ القراءة التالیة جیدا 

االسرة كبیرة . ھم یعیشون بقریة قریبٍة من المدینِة. ھذه اسرة فوزان! انظر ا

 .واربعة اوالٍد واربع بناتھم أب وأّم , وھي تتكّون من عشرة اشخاٍص

األب یعمل فى . تزرع فیھا الرز والخضراوات والفاكة, تملك مزرعُة كبیرة األسرة

ھو یذھب الى المزرعة فى الصباح واالوالد یساعدونھ واالّم تجھز لھم . المزرعة بكل نشاٍط

 .االسرة تعمل كثیرا. طعاما وشرابافى البیت

 :التدریب 

 ؟اسرة فوزان  تعیشاین .١

 ھل اسرة فوزان كبیرة ؟.٢

 كم بناٍت في اسرة فوزان ؟.٣
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MATERI SIKLUS II 

Pertemuan II 

 !اقرأ القراءة التالیة جیدا 

. ھو یبیع الرز والفاكھة. یذھب والد فوزان الى المدینة فى الصباح, فى یوم االحد

معھ بعض الحلوى  ھو یرجع فى المساء ویحمل لوازم البیت من سكر و خبٍز ولحٍم ویخضر

 .ایضًا

ھو یذھب الى المزرعة مع ِاخوتِھ و َاخواتِھ فى یوم , یحّب فوزان المزرعة

ھم ینّظفون المزرعة ویسقونھا ویساعدون والدھم فى . ھم یقضون ھنا ك یوم سعیدا. العطلة

 .و فى العصر یعودون البیت ویحملون البرتقال والتفاح و الغنب . العمل 

 :التدریب 

 یذھب والد فوزان الى المدینة ؟متى .١

 ماذا یعمل فوزان فى المزرعة ؟.٢

 ماذا یحمل فوزان من المزرعة ؟ .٣
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