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ABSTRAK 
 

Elfani, Zulfianti. 2011. Upaya Peningkatan Penguasaan Kosakata (مفردات)  untuk 
Memahami Wacana Tertulis Bahasa Arab Melalui Penerapan Teknik 
Demonstrasi dan Asosiasi pada Siswa Kelas VIIIA Madrasah Tsanawiyah Al-
Islam Sumurrejo Tahun Ajaran 2010-2011. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Hasan Busri, S.Pd.I., M.S.I. 
Pembimbing II : Zukhaira, S.S., M.Pd. 

 
Kata kunci:  penguasaan kosakata, wacana tertulis, teknik demonstrasi dan asosiasi. 
  
 Penguasaan kosakata siswa kelas VIIIA Madrasah Tsanawiyah Al-Islam 
Sumurrejo masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor intern siswa  yang kurang 
tertarik pada pembelajaran bahasa Arab dan berlanjut pada kesulitan siswa dalam 
memahami wacana tertulis bahasa Arab. Kesulitan yang dihadapi siswa itu ditandai 
dengan beberapa hal seperti siswa kesulitan menemukan ide wacana, merespon 
pertanyaan tentang wacana, menerapkan kosakata yang terkalit dalam kalimat karena 
minimnya penguasaan kosakata. Pembelajaran pemahaman wacana tertulis banasa 
Arab yang cenderung masih bersifat teoretis informatif, bukan apresiatif produktif juga 
mempengaruhi proses kreatif siswa, sehingga mengakibatkan kemampuan apresiasi 
dan kemampuan penguasaan kosakata kurang maksimal. Peningkatan penguasaan 
kosakata untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab perlu dilakukan dengan teknik 
yang berdaya guna. Melalui teknik demonstrasi dan asosiasi diharapkan menjadi 
teknik yang tepat guna dalam meningkatkan penguasaan kosakata siswa kelas VIIIA 
Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo. 

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana proses 
penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab melalui penerapan 
teknik demonstrasi dan asosiasi pada siswa kelas VIIIA Madrasah Tsanawiyah Al-
Islam Sumurrejo tahun ajaran 2010-2011. Seberapa besar peningkatan penguasaan 
kosakata siswa kelas VIIIA Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo setelah 
menggunakan teknik demonstrasi dan asosiasi serta bagaimana peribahan perilaku 
belajarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran proses 
penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis siswa, peningkatannya dan 
untuk mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas VIIIA Madrassah Tsanawiyah 
Al-Islam Sumurrejo setelah mengikuti pembelajaran penguasaan kosakata untuk 
memahami wacana bahasa Arab  menggunakan teknik demonstrasi dan asosiasi.  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang dilakukan 
dalam dua tahap, yaitu tahap Siklus I dan Siklus II dengan subjek penelitian siswa 
kelas VIIIA Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo tahun ajaran 2010-2011. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan nontes. Instrumen 
nontes berupa pedoman observasi, wawancara, pedoman angket dan dokumentasi foto. 
Analisis datanya meliputi data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa setelah mengikuti pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana 
tertulis bahasa Arab melalui teknik deonstrasi dan asosiasi, maka nilai rata-rata siswa 
kelas VIIIA Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo mengalami  peningkatan 

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


x 
 

x 
 

sebesar 8.80%. pada siklus I pertemuan pertama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 
78.33  dan  83.42 pada pertemuan kedua. Maka diperoleh hasil prosentase peningkatan 
hasil belajar siswa pada siklus I adalah sebesar 6.50%. Sedangkan pada siklus II 
pertemuan pertama diperoleh nilai rata- rata sebesar 84.13 dan 93.46 pada pertemuan 
kedua.  Maka diperoleh hasil prosentase peningkatan hasil belajar siswa pada siklus II 
adalah sebesar 11.09%. Sikap dan perilaku siswa juga menunjukkan perubahan yang 
positif. Siswa lebih tertarik dan antusias dalam pembelajaran penguasaan kosakata 
untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab. 

Simpulan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik demonstrasi dan 
asosiasi mampu meningkatkan penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis 
bahasa Arab siswa kelas VIIIA Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo tahun 
ajaran 2010/1011. Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah guru hendaknya 
mampu memilih teknik dan media yang tepat guna dalam Di dalam pembelajaran 
Bahasa Arab, khususnya pada penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis, 
guru seyogyanya lebih kreatif menggunakan teknik pembelajaran yang melibatkan 
peran aktif siswa, sehingga suasana kelas lebih menyenangkan. Siswa harus selalu 
dilibatkan dalam pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis 
sehingga siswa tidak  merasa bosan dengan mata pelajaran Bahasa Arab. 
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada pembelajaran bahasa Arab dikenal ada empat keterampilan/ kemahiran 

berbahasa, yaitu keterampilan menyimak  )اإلستماع( , keterampilan berbicara )الكالم( , 

keterampilan membaca )القراءة(  dan keterampilan menulis )الكتابة(  (Depag, 2006:3). 

Proses belajar mengajar bahasa Arab yang terjadi kini telah merangkum keempat 

kompetensi tersebut dalam suatu buku paket yang sering dijadikan pedoman oleh 

masing-masing lembaga pendidikan yang mengajarkannya.  

Pada hakikatnya pembelajaran bahasa adalah belajar berkomunikasi (Tarigan, 

1989:2). Oleh sebab itu, penguasaan keempat keterampilan berbahasa yang diajarkan 

dalam mata pelajaran bahasa Arab sudah seharusnya lebih diarahkan kepada 

peningkatan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab, baik secara 

lisan maupun tulisan. Pengertian komunikasi yang dimaksud adalah memahami dan 

menggungkapkan informasi, pikiran, perasaan serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan budaya (Depdiknas, 2003:4) dengan menggunakan 

bahasa Arab.  

Kualitas keterampilan berbahasa seseorang jelas bergantung kepada kuantitas 

dan kualitas kosakata yang dimilikinya. Semakin banyak kosakata yang kita miliki 

maka semakin besar pula kemungkinan kita terampil berbahasa (Tarigan, 1989:2). Hal 

ini sangat penting untuk diperhatikan dalam proses pembelajaran bahasa asing, tidak 
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terkecuali bahasa Arab. Perlu kita sadari dan pahami benar-benar bahwa dalam 

penguasaan keempat keterampilan bahasa Arab, penguasaan kosakata merupakan hal 

mendasar yang harus dikuasai siswa sebelumnya. Karena dalam menyimak  )اإلستماع( , 

berbicara )الكالم( , membaca )القراءة(  dan menulis )الكتابة(  siswa membutuhkan 

pengetahuan yang cukup untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang mereka miliki 

dalam bahasa Arab. Bagaimana siswa dapat mengungkapkan ide atau gagasannya 

dalam bahasa Arab apabila ia tidak memahami kosakata dari bahasa tersebut?  

Kosakata (Arab: المفردات) adalah himpunan kata yang diketahui maknanya dan 

dapat digunakan oleh seseorang dalam suatu bahasa (http: // id.wikipedia.org/ wiki/ 

kosakata). Atau dalam bahasa arab kita dapat menjumpai definisi sebagai berikut: 

مفردات اللغة، ھي حصیلة الكلمات التي یعرفھا الفرد في اللغة سواء 

  /http: // id.wikipedia.org/ wiki) مفردات  (كان یستعملھا أم ال

Kosakata, adalah hasil dari kata-kata yang diketahui individu dalam suatu 
bahasa, baik itu digunakan ataupun tidak.  

Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang 

dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan 

digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata 

seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari tingkat pendidikannya. 

Dalam pembelajaran berbahasa Arab masalah kosakata terus-menerus 

diperbanyak dan diperluas, mengingat pentingnya dalam belajar bahasa Arab. 

Penguasaan kosakata bukanlah hal yang sederhana dalam belajar bahasa Arab, tetapi 

banyak orang yang menganggap masalah penguasaan kosakata merupakan masalah 
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yang sederhana. Padahal aktivitas pembelajaran bahasa secara mendasar dan 

bergantung pada pemahaman siswa akan kosakata bahasa. Para siswa harus 

mempunyai akses pada makna kata yang digunakan oleh guru dan lingkungan 

sekitarnya. Keterbatasan pemahaman kosakata pada siswa akan mengakibatkan 

terhambatnya pencapain kompetensi berbahasa. Bagaimanapun pembelajaran itu 

sangat bergantung pada kosakata. 

Pemahaman suatu  teks bahasa asing bergantung pada ukuran kosakata yang 

dimiliki oleh seseorang. Standar Nasional Pendidikan Tingkat MTs tahun 2006 

menyebutkan bahwa target pembelajaran kosakata dalam jenjang ini adalah  

penguasaan perbendaharaan kata Arab fusha sebanyak 1000 kata dalam berbagai 

bentuk kata dan pola kalimat yang diprogramkan meliputi tema tentang  kegiatan 

sehari-hari, aqidah dan ibadah.  Rasionalisasi penguasaan 1000 kata tersebut adalah 

300 kata pada jenjang ibtidaiyah dan 700 kata pada jenjang tsanawiyah (Depag, 

2006:3). Namun hal ini kurang dimiliki oleh para pembelajar bahasa Arab di negara 

kita, apalagi bahasa Arab adalah sebagai bahasa asing sehingga penggunaan bahasa 

tersebut hanya pada beberapa hal dan tempat. 

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan guru bahasa Arab 

kelas VIII Madrasah Tsanawiyyah Al-Islam Sumurrejo, mayoritas siswa-siswi kelas 

VIII Madrasah Tsanawiyyah Al-Islam kurang tertarik dan termotivasi dengan 

pembelajaran bahasa Arab. Akibat dari penguasaan kosakata yang dikuasai oleh siswa 

kelas VIII Madrasah Tsanawiyyah Al-Islam Sumurrejo masih rendah. Kebanyakan 

dari siswa tersebut merasa mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Arab, khususnya 

dalam keterampilan membaca )القراءة( . Hal tersebut disebabkan karena penguasaan 
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kosakata yang dimiliki oleh siswa sangat kurang, sehingga siswa merasa kesulitan 

dalam membaca dan memahami makna wacana bahasa Arab. Dan belum adanya 

upaya guru untuk melakukan variasi pembelajaran dengan penerapan teknik 

pembelajaran yang lebih komunikatif agar siswa dapat berpartisipasi aktif di dalam 

kelas.  

Apabila para siswa mengalami kesulitan dalam memahami arti sebuah kata 

selama proses pembelajaran maka dengan terpaksa akhirnya guru bahasa Arab di kelas 

VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo memberikan jalan pintas pada mereka 

dengan cara : 

a) Meminta siswa mencari arti kata tersebut dalam kamus 

b) Memberitahu secara langsung arti dari kata tersebut. 

Cara tersebut apabila terlalu sering digunakan berakibat kurang baik bagi para 

siswa karena : 

a) Hanya beberapa orang siswa yang memiliki kamus 

b) Siswa menjadi tergantung pada kamus bukan pada pemahaman konteks kata 

c) Siswa sering menunggu pada makna kata yang berasal dari guru 

Berdasarkan hasil awal tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa diperlukan 

adanya variasi pembelajaran menggunakan teknik-teknik yang menarik dan lebih 

komunikatif dalam membimbing siswa untuk memahami wacana bahasa Arab.  

Teknik pembelajaran yang mereka perlukan itu adalah teknik yang variatif dan lebih 

partisipatif, serta sesuai dengan karakteristik mereka dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Guru harus selektif dalam memilih teknik pembelajaran yang akan digunakan dalam 

proses pembelajaran. Teknik pembelajaran yang digunakan guru tergantung pada 
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kemampuan guru itu menentukan strategi yang tepat agar proses belajar mengajar 

dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi penentuan teknik pembelajaran di antaranya 1) situasi kelas, 2) 

lingkungan, 3) kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi yang lain.  

Melihat kendala-kendala di atas maka peneliti mencoba mencari berbagai 

macam teknik agar pemahaman kosakata bahasa Arab siswa-siswi Madrasah 

Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo di kelas VIII meningkat dengan harapan para siswa 

tidak selalu bergantung pada kamus atau menunggu jawaban dari guru dalam 

memahami arti sebuah kata sehingga hal ini diharapkan akan memudahkan pencapaian 

suatu kompetensi berbahasa sekaligus meningkatkan pemahaman siswa akan kosakata 

bahasa Arab. Adapun teknik yang penulis gunakan adalah teknik demonstrasi dan 

asosiasi.  

 Teknik demonstrasi adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan 

memperagakan atau menunjukkan kepada pembelajar tentang suatu proses, situasi, 

atau benda yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai 

dengan penjelasan lisan (Pringgawidagda, 2002:81) 

Penerapan teknik demonstrasi dalam memahami kosakata bahasa Arab 

diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung bagi siswa dalam proses 

pemerolehan makna dari suatu kosakata. Tenik ini dapat mengajak siswa untuk 

menghayati dengan sepenuh hati mengenai kosakata yang sedang diberikan. Siswa 

akan mengoptimalkan fungsi dari alat-alat penginderaannya seperti penglihatan dan 

pendengaran, karena terdapat dua aspek yang disajikan dalam pembelajaran yakni 

audio dan visual. Pengamatan secara langsung siswa terhadap kosakata yang disajikan 
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memberikan pengalaman yang konkret bagi siswa, sehingga menjadi kesan tersendiri 

dalam mengekalkan ingatan terhadap kosakata tersebut.  

Asosiasi pada dasarnya adalah hubungan antara makna asli, makna di dalam 

lingkungan tempat tumbuh semula kata yang bersangkutan dengan makna yang baru; 

yakni makna di dalam lingkungan tempat kata itu dipindahkan ke dalam pemakaian 

bahasa. Antara makna lama dan makna yang baru terdapat pertalian erat. (Selamet 

dalam Pateda, 2001:178) 

Teknik dari teori ini diharapkan dapat mengasah  kemampuan siswa untuk 

memahami kosakata dengan menggunakan kosakata-kosakata lain yang telah dimiliki. 

Penerapannya dalam pembelajaran menjadikan siswa lebih aktif dalam menggunakan 

kosakata bahasa Arab. Karena siswa akan lebih sering menggunakan kosakata-

kosakata yang ia miliki baik itu dalam memahami, memperoleh, ataupun menerapkan 

kosakata yang sedang dipelajari.  

Penerapan kedua teknik ini dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab  akan 

memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam proses pemerolehan makna dari suatu 

kosakata. Pengalaman ini diperoleh dari usaha siswa langsung dengan 

mengoptimalkan kemampuannya antara lain penglihatan, pendengaran, cara berfikir, 

serta mendayagunakan pengalaman yang telah ia miliki. Pengalaman langsung dalam 

memahami kosakata diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa akan kosakata 

bahasa Arab, khususnya untuk memahami wacana bagi siswa kelas VIII MTs Al-Islam 

Sumurrejo sebagai subjek penelitian penulis.   

1.2  Identifikasi Masalah 

Penguasaan kosakata adalah suatu yang sangat mendasar bagi pembelajaran 
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bahasa, begitu pula untuk pembelajaran bahasa Arab. Siswa harus menguasai beberapa 

kosakata tertentu sebelum memasuki suatu pembelajaran keterampilan berbahasa. 

Pada kenyataanya siswa-siswi MTs Al-Islam Sumurrejo masih sering kesulitan 

memahami suatu wacana berbahasa Arab karena pemahaman kosakata mereka relatif 

kurang memadai sehingga proses pencapaian suatu kompetensi dasar akan berjalan 

lebih lama. 

Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan terciptanya kondisi siswa 

kurang aktif saat kegiatan pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII MTs Al-Islam 

Sumurrejo. Beberapa faktor yang dimaksut  antara lain: a. Rendahnya minat dan 

motivasi siswa, b. Metode pembelajaran yang di gunakan kurang menarik, c. Kurang 

tersedianya alat bantu atau media pembelajaran. Selama ini guru belum menggunakan 

teknik pembelajaran secara optimal dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab, 

sehingga siswa kurang antusias dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru 

dan menyebabkan penguasaan kosakata siswa kurang. Hal ini disebabkan karena guru 

kurang bervariasi dalam menyampaikan materi untuk kegiatan belajar.  

Penguasaan kosakata bahasa Arab melalui teknik demonstrasi dan asosiasi 

untuk dirasakan sangat besar manfaatnya bagi siswa, karena dengan teknik 

demonstrasi dan asosiasi siswa dapat memahami makna dan kandungan tentang teks 

tulis sederhana yang diajarkan oleh guru dengan baik dan benar. 

Teknik demonstrasi dan asosiasi adalah teknik yang dianjurkan untuk 

digunakan dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab khususnya pada siswa kelas VIII 

MTs Al-Islam Sumurrejo. Karena teknik demonstrasi dan asosiasi sangat variatif dan 

partisipatif jika diterapkan dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab. Teknik 
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demonstrasi dan asosiasi membantu siswa dalam belajar kosakata untuk keterampilan 

memahami wacana bahasa Arab. Teknik ini dapat dilakukan dengan memperagakan 

atau menunjukkan kepada pembelajar tentang suatu proses, situasi, atau benda yang 

sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan 

penjelasan lisan. Ataupun pembentukan konsep dari pengetahuan yang telah dimiliki 

siswa sendiri sehingga siswa merasa terbantu dalam memahami wacana bahasa Arab. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan teknik demonstrasi dan asosiasi 

dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

penguasaan kosakata untuk memahami wacana bahasa arab kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo tahun ajaran 2010-2011.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai titik inti penelitian, yaitu:  

1.3.1 Bagaimana peningkatan kemampuan siswa dalam menguasai kosakata untuk 

memahami wacana bahasa Arab di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Islam 

Sumurrejo dengan menerapkan teknik pembelajaran demonstrasi dan asosiasi? 

1.3.2 Bagaimana perubahan perilaku yang dialami siswa kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo dalam memahami wacana tertulis bahasa Arab 

setelah diterapkan teknik pembelajaran demonstrasi dan asosiasi? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah : 
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1.4.1 Mendeskripsikan peningkatan kemampuan siswa dalam menguasai kosakata 

untuk memahami wacana bahasa Arab di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-

Islam Sumurrejo dengan menerapkan teknik pembelajaran demonstrasi dan 

asosiasi. 

1.4.2 Mendeskripsikan perubahan perilaku yang dialami siswa kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo dalam memahami wacana tertulis bahasa Arab 

setelah diterapkan teknik pembelajaran demonstrasi dan asosiasi? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoristis. 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan 

bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran bahasa Arab pada umumnya dan 

pembelajaran keterampilan membaca pemahaman bacaan berbahasa Arab pada 

khususnya, serta dapat dipakai sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 

1.5.2 Manfaat Praktis.   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi guru, siswa dan sekolah.  

a. Siswa: penelitian ini memberikan pengalaman penguasaan kosakata 

untuk memahami wacana bahasa Arab dengan menerapkan teknik 

demonstrasi dan asosiasi.  
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b. Guru: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai teknik 

pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana bahasa 

Arab dengan menerapkan teknik demonstrasi dan asosiasi.  

c. Sekolah: penelitian ini dapat memberi kontribusi model pembelajaran 

dengan menerapkan teknik demonstrasi dan asosiasi.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tindakan kelas yang mengkaji tentang keterampilan berbahasa 

khususnya penguasaan kosakata telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian 

terdahulu yang relevan untuk dijadikan kajian pustaka dalam penelitian ini antara 

lain penelitian yang dilakukan oleh Suhardiyati (2000), Dyah Ningrum (2009), 

dan Siti Ismiah (2010). 

Penelitian Suhardiyati (2000) yang berjudul Peningkatan Penguasaan 

Kosakata dalam Keterampilan Membaca dengan Teknik Rumpang Siswa Kelas II 

SLTP 1 Bumiayu, menunjukkan hasil yang lebih baik bagi penguasaan kosakata 

siswa yang kemudian sangat menentukan terhadap kemampuan membaca siswa. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata hasil peningkatan penguasaan kosakata 

dengan menggunakan teknik rumpang dari nilai pre tes dengan skor rata-rata 6,46. 

Siklus 1 skor rata-ratanya 7,35, sedangkan pada siklus II skor rata-ratanya 7,66. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 8.99%. 

Relevansi penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian Suhardiyati 

adalah terletak pada peningkatan penguasaan kosakata yang ingin dicapai dan 

sasaran keterampilan yang akan didukung, yaitu peningkatan penguassaan 

kosakata dalam keterampilan membaca. Perbedaan terletak pada teknik yang 

digunakan. Peneliti memakai teknik demonstrasi dan asosiasi, sedangkan 

Suhardiyati menggunakan teknik rumpang. Perbedaan juga terletak pada bahasa, 
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yakni penelitian yang dilakukan oleh Suhardiyati mengenai bahasa Indonesia, 

sedangkan peneliti mengenai bahasa Arab. 

Dyah Ningrum (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Penguasaan Kosakata Untuk Menulis Surat Undangan Dengan Media Kartu 

Tempel Pada Siswa Kelas VIII A SMP Negeri 1 Bonang Kabupaten Demak. 

Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik bagi penguasaan kosakata siswa yang 

kemudian sangat menentukan terhadap kemampuan menulis siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai rata- rata hasil peningkatan penguasaan kosakata dengan 

menggunakan madia kartu tempel dari nilai pre tes dengan skor rata- rata 62,1. 

Siklus I skor rata- rata 77,85, sedangkan pada siklus II skor rata- ratanya 79,5. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 13.75%. 

Relevansi penelitian yang dilakukan dengan penelitian Dyah Ningrum  

adalah terletak pada peningkatan penguasaan kosakata yang ingin dicapai oleh 

peneliti. Perbedaan terletak pada cara meningkatkan penguasaan kosakata, yaitu 

penelitian Dyah Ningrum menggunakan media kartu tempel, sedangkan peneliti 

menggunakan teknik demonstrasi dan asosiasi sebagai solusi. Selain itu sasaran 

dari keterampilan yang didukung oleh penelitian Dyah Ningrum pada 

keterampilan menulis surat sedangakan peneliti lebih pada pemahaman wacana 

tertulis. Perbedaan juga terletak pada bahasa, yakni penelitian yang dilakukan oleh 

Dyah Ningrum mengenai bahasa Indonesia, sedangkan peneliti mengenai bahasa 

Arab, dan setiap bahasa mempunyai karakteristik yang berbeda.  

Penelitian Siti Ismiah (2010) dengan judul Peningkatan Penguasaan 

Kosakata Bahasa Arab Melalui Media Wall Chart Pada Siswa Kelas IVb 
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Madrasah Ibtidaiyah Negeri Slungkep Kec Kayen Kab Pati Tahun Ajaran 

2009/2010, juga menunjukkan hasil yang lebih baik bagi penguasaan kosakata 

siswa yang juga menunjang peningkatan kemampuan siswa dalam berbicara 

bahasa Arab. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata hasil peningkatan 

penguasaan kosakata dengan menggunakan madia kartu tempel dari siklus I rata- 

rata 50.26, sedangkan pada siklus II rata- ratanya 72.39. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa peningkatan rata-rata penguasaan kosakata 

bahasa Arab dengan menggunakan media wall chart dari tiap pertemuan adalah 

sebesar 13,67 %. 

Relevansi penelitian yang dilakukan dengan penelitian Siti Ismiah adalah 

terletak pada peningkatan penguasaan kosakata yang ingin dicapai oleh peneliti 

dan bahasa, yaitu peningkatan penguasaan kosakata dan bahasa yang digunakan 

bahasa Arab. Perbedaan terletak pada solusi yang ditawarkan. Peneliti memakai 

teknik demonstrasi dan asosiasi, sedangkan Siti Ismiah menggunakan media wall 

chart.  

Dari pendeskripsian di atas, jelas penelitian tentang penguasaan kosakata 

sudah banyak dilakukan. Namun, tentang penelitian penguasaan kosakata bahasa 

Arab dengan penerapan teknik pembelajaran masih jarang dilakukan. Hal ini 

berdasarkan pada kenyataan bahwa pembelajaran kosakata belum memuaskan 

atau masih perlu disempurnakan dalam beberapa hal yaitu dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan teknik yang dilakukan oleh peneliti, 

pembuatan RPP dan Silabus, hasil belajar setelah menggunakan teknik 

pembelajaran yang dipakai oleh peneliti, keefektifan dalam penggunaan teknik 
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pembelajaran, dan tanggapan siswa terhadap penggunaan teknik pembelajaran 

yang digunakan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian 

tentang peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab dengan menggunakan 

teknik demonstrasi dan asosiasi. 

2.2 LANDASAN TEORI.  

2.2.1 Pembelajaran Kosakata.  

 Kualitas keterampilan berbahasa seseorang jelas bergantung kepada 

kualitas dan kuantitas kosakata yang dimilikinya. Semakin kaya kosakata yang 

dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan seseorang terampil berbahasa 

(Tarigan, 1989:2).  Perlu disadari dan dipahami benar-benar bahwa kenaikan kelas 

para siswa di sekolah ditentukan oleh kualitas keterampilan berbahasa mereka. 

Kenaikan kelas itu berarti pula merupakan suatu jaminan akan peningkatan 

kuantitas dan kualitas kosakata mereka dalam segala bidang studi yang mereka 

peroleh sesuai dengan kurikulum. Banyak orang yang kurang menyadari bahwa 

nilai yang tertera pada rapor siswa merupakan cermin akan kualitas dan kuantitas 

kosakata siswa. Baik atau buruk nilai rapor itu mencerminkan baik atau tidaknya 

keterampilan berbahasa mereka. Kalau masalah ini di perhatikan dengan benar-

benar, maka dapat dimengerti betapa pentingnya pembelajaran kosakata yang 

bersistem disekolah-sekolah sedini mungkin. Kuantitas dan kualitas kosakata 

seseorang siswa turut menentukan keberhasilan dalam kehidupan.  Kualitas dan 

kuantitas, tingkatan dan kedalaman kosakata sesorang merupakan indeks pribadi 

yang terbaik bagi perkembangan mentalnya. Perkembangan kosakata adalah 

perkembangan konseptual,  merupakan suatu tujuan pendidikan dasar bagi setiap 
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sekolah atau perguruan. Semua pendidikan pada prinsipnya adalah perkembangan 

kosakata yang juga merupakan perkembangan konseptual.  

  Suatu program yang sistematis bagi perkembangan kosakata akan 

dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pendapatan, kemampuan, bawaan, dan 

status sosial serta faktor-faktor geografis. Seperti halnya dalam proses membaca 

yang membimbing siswa dari yang telah diketahui menuju ke arah yang belum 

atau tidak diketahui.  

  Oleh karena itu, telaah kosakata yang efektif haruslah beranjak dengan 

arah yang sama atau tidak diketahui (Tarigan, 1986:2-3). Sudah jelas bahwa 

uraian di atas mencerminkan hakikat pembelajaran bahasa, yaitu siswa mampu 

berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Siswa perlu di bekali 

kemampuan penguasaan kosakata yang memadai. Sebab kalau tidak demikian 

maka siswa tidak dapat berkomunikasi secara optimal untuk mencapai hal itu.  

  Sesuai hakikatnya pembelajaran bahasa, pembelajaran kosakata tidak 

diajarkan kata-kata lepas atau kalimat-kalimat lepas, tetapi terlibat dalam konteks 

wacana, berkaitan dengan mata pelajaran dan berkaitan pula dengan bidang-

bidang tertentu. Sebagai contoh wacana dengan bertemakan  العقیدة. 

2.2.2 Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab di MTS.  

 Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi (Tarigan,  

1989:2), oleh sebab itu, pembelajaran bahasa Arab diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab, baik secara lisan 

maupun tertulis. Pengertian komunikasi yang dimaksud adalah memahami dan 

mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan serta mengembangkan ilmu 
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pengetahuan, teknologi, dan budaya dengan menggunakan bahasa Arab (Depag, 

2006:3). Tujuan pengajaran bahasa Arab di MTs adalah agar siswa memiliki 

keterampilan berbahasa dengan tingkat penguasaan perbendaharaan kata Arab 

fusha sebanyak 1000 kata dalam berbagai bentuk kata dan pola kalimat yang 

diprogramkan meliputi tema tentang  kegiatan sehari-hari, aqidah dan ibadah.  

Rasionalisasi penguasaan 1000 kata tersebut adalah 300 kata pada jenjang 

ibtidaiyah dan 700 kata pada jenjang tsanawiyah. Selain tujuan, pelajaran bahasa 

Arab juga mempunyai fungsi dan ruang lingkup sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan Bahasa Arab (Depag, 2006:4). 

 Fungsi dari mata pelajaran bahasa Arab adalah sebagai berikut:  

Mata pelajaran bahasa Arab berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa 

agama dan ilmu pengetahuan.  Mata pelajaran bahasa Arab merupakan mata 

pelajaran yang berfungsi sebagai alat pengembangan diri peserta didik dalam 

bidang komunikasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.  Dengan 

demikian mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang 

cerdas, terampil dan berkepribadian Indonesia serta siap mengambil bagian dalam 

pembangunan nasional. 

2.2.3 Teknik Pembelajaran Bahasa Arab untuk Memahami Kosakata.  

Adapun tahapan dalam pengajaran kosakata secara umum dalam Effendy 

(2009:122)  adalah sebagai berikut: 

2.2.3.1 Mendengarkan kata.  

 Ini adalah tahap pertama. Berikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendengarkan kata yang diucapkan guru, baik berdiri sendiri maupun di dalam 

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


 

 

kalimat. Apabila unsure bunyi dari kata itu sudah dikuasai oleh siswa, maka 

dalam dua atau tiga kali pengulangan, siswaa telah mampu mendengarkan secara 

benar. Tahapan mendengarkan ini sangat penting karena kesalahan dalam 

pendengaran ini berakibat pada kesalahan atau ketidakakuratan dalam pengucapan 

dan penulisan.  

2.2.3.2 Mengucapkan Kata.  

 Tahap berikutnya adalah memberi kesempatan kepada siswaa untuk 

mengucapkan kata yang telah didengarnya. Mengucapkan kata baru membantu 

siswa dalam mengingatnya dalam waktu yang lebih lama. Guru harus 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh keakuratan pelafalan atau pengucapan 

setiap kata oleh siswa karena kesalahan dalam pelafalan mengakibatkan kesalahan 

dalam penulisan.  

2.2.3.3 Mendapatkan Makna Kata.  

 Berikan arti kata kepada siswa sedapat mungkin menghindari terjemahan, 

kecuali kalau tidak ada jalan lain. Saran ini dikemukakan, karena kalau guru 

setiap kali selalu menggunakan bahasa ibu siswa, maka tidak akan terjadi 

komunikasi langsung dalam bahasa yang sedang dipelajari, sementara itu makna 

kata akan cepat dilupakan oleh siswa.  

2.2.3.4 Membaca Kata 

Setelah siswa mendengar, mengucapkan dan memahami makna kata-kata 

baru, guru menulisnya di papan tulis. Setelah itu siswa diberi kesempatan untuk 

membacanya dengan suara keras. Di sini, untuk kesekian kalinya guru perlu 

mengecek keakuratan bacaan siswa, agar tidak terjadi kesalahan pengucapan. 
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Kesalahan ini kalau tidak dibetulkan, dikhawatirkan akan melekat samapaik 

waktu yang lama.  

2.2.3.5  Menulis Kata 

Akan sangat membantu penguasaan kosakata, jika siswa diminta untuk 

menulis kata-kata yang baru dipelajarinya pada saat makna kata-kata itu masih 

segar dalam ingatan siswa. Siswa menulis di bukunya masing-masing dengan 

mencontoh apa yang ditulis guru di papan tulis. Dalam hal menulis kata di papan 

tulis ini, guru sebaiknya membiasakan diri untuk menulis isim mufrod diikuti 

dengan bentuk jamaknya, dan setiap fiil maadhi, diikuti dengan bentuk 

mudhori’nya. Ini berlaku tentu saja apabila pelajaran telah sampai pada 

pengenalan jama’ dan perubahan fiil. Contoh penulisannya: 

. یخرج -خرج  –یرجع  -رجع –یذھب  –ذھب  –قلم ج أقالم  –تاب ج كتب ك  

2.2.3.6 Membuat Kalimat 

Tahap terakhir dari kegiatan pengajaran kosakata adalah menggunakan 

kata-kata baru itu dalam sebuah kalimat yang sempurna, secara lisan ataupun 

tertulis. Guru memberikan contoh kalimat, kemudian meminta siswa membuat 

kalimat serupa. Latihan seperti ini sangat membantu memantapkan pengertian 

siswa tewrhadap makna kata.  

Sudah barang tentu, tidak semua kata-kata baru harus dikenalkan dengan 

semua prosedur atau langkah dimuka. Faktor waktu harus juga diperhitungkan. 

Untuk itu perlu dipilih kata-kata yang memang sulit, atau kata-kata yang memang 

hanya difahami maknanya secara utuh apabila dihubungkan dengan konteks.  
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 Berkaitan dengan hal yang telah dijelaskan, peneliti menjadikan teknik 

demonstrasi dan asosiasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan penguasaan 

kosakata untuk memahami wacana tertulis siswa. Hal ini dapat digunakan oleh 

guru untuk menghindari terjemahan dalam menerangkan arti suatu kata. 

2.2.4 Teknik Demonstrasi dan Asosiasi 

 Penerapan teknik asosiasi lebih diutamakan pada proses siswa mendapatkan 

makna kata, sedangkan penerapan teknik demonstrasi lebih diutamakan untuk 

penerapan kosakata. Adapun penjabaran dua teknik itu akan dijabarkan sebagai berikut: 

2.2.4.1 Demonstrasi.  

 Teknik demonstrasi adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan 

memperagakan atau menunjukkan kepada pembelajar tentang suatu proses, 

situasi, atau benda yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang 

sering disertai dengan penjelasan lisan (Pringgawidagda, 2002:81) 

 Ada beberapa cara dalam penyampaian teknik ini.  

(a) Peragaan.  

Berbagai gerakan atau tindakan dapat diperagakan untuk menjelaskan 

makna kata, terutama kata kerja, misalnya: وقع, كتب, مسح, جلس   bahkan 

kata-kata yang biasanya terjadi di luar kelas: قاد, كنس, لبس . Cara ini sangat 

efektif  karena siswa disamping mendengar dan melihat juga dapat 

langsung memperagakannya.  
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(b) Benda Asli atau Tiruan.  

Benda-benda yang ada di dalam kelas, di kebun, dan lingkungan sekolah 

pada umumnya, termasuk anggota badan manusia, bisa langsung 

digunakan untuk mengenalkan kosakata.  

Benda-benda lain yang dapat dibawa ke dalam kelas, atau tiruan benda-

benda itu merupakan media yang efektif untuk menjelaskan makna 

kosakata.  

Benda-benda semacam karcis, uang, kartu identitas, formulir, dan 

sebagainya dapat dibawa ke dalam kelas sebagai alat bantu. Tetapi benda-

benda yang tidak mungkin dibawa ke dalam kelas, cukup dibawaakan 

tiruan atau modelnya saaja seperti: mobil, kapal, pesawat, gajah, kuda, dan 

sebagainya.  

(c) Gambar.  

Gambar merupakan alat bantu pengajaran yang dapat memperjelas suatu 

makna. Di samping gambar dari benda-benda, gambar itu dapat pula 

berbentuk diagram, misalnya untuk menerangkan kata-kata: وراء, أمام, حول   

dan sebagainya. Gambar peta wilayah juga sangat bagus untuk 

mengajarkan  zharaf makan dan jihat (9 arah mata angin).  

2.2.4.2 Asosiasi.  

Selametmuljana dalam Pateda (2001:178) mengatakan pada hakikatnya 

definisi dari asosiasi adalah hubungan antara makna asli, makna di dalam 

lingkungan tempat tumbuh semula kata yang bersangkutan dengan makna yang 

baru; yakni makna di dalam lingkungan tempat kata itu dipindahkan ke dalam 
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pemakaian bahasa. Antara makna lama dan makna yang baru terdapat pertalian 

erat. 

Menurut  landasan teori asosiasi, kegiatan pembelajaran akan efektif 

apabila interaksi antara pendidik dengan peserta didik dilakukan melalui stimulus 

dan respons (S-R). Kegiatan pembelajaran adalah proses menghubungkan 

stimulus (S) dengan respons (R). Berdasarkan teori ini, pembelajaran makin 

efektif apabila peserta didik makin giat belajar dan makin tinggi kemampuannya 

dalam menghubungkan simulus dan respons.  

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam teori ini adalah: kesiapan 

(readiness) berkaitan dengan motivasi peserta didik, latihan (exercise) yaitu 

kegiatan berulang peserta didik dalam menghubungkan stimulus-respons, dan 

pengaruh (effect) yang berhubungan dengan hasil kegiatan dan manfaat yang 

dirasakan langsung oleh peserta didik dalam dunia kehidupannya (Sudjana, 

2000:178). 

Asosiasi ini juga merupakan kunci untuk mendapat daya ingat yang 

istimewa. Asosiasi sederhana dapat digunakan untuk mengingat potongan 

informasi yang tersembunyi, sedangkan asosiasi yang lebih kompleks untuk 

mengingat teori-teori yang sulit dan bagan informasi yang mengandung banyak 

“potongan-potongan” kecil yang saling berkaitan. (DePorter: 2004:218).  

Misalnya, asosiasi digunakan untuk mengingat kata. Ketika mengenal suatu kata 

yang baru ulangilah kata itu dengan suara keras di dalam hati. Jika kita mengenal 

kata lain yang hampir sama dengan kata yang yang baru kita kenal itu bayangkan 
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kata tersebut sedang kita lakukan ataupun berada dalam diri kita. Pilihlah ciri yang 

paling khas dari kata tersebut untuk kita ingat. 

Jika diterapkan dalam pembelajaran bahasa, penyampaian yang didasari 

dari teori asosiasi ini dapat diterapkan dengan menggunakan teknik asosiasi. 

Khususnya dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab penggunaan teknik asosiasi 

dapat diterapkan dalam tahap pemerolehan makna kata yaitu menghubungkan 

informasi yang baru saja diperoleh dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yaitu 

memberikan sinonim, antonym, definisi, ataupun menggunakannya dalam suatu 

konteks kalimat.   

(a) Konteks (السیاق) 

Untuk menerangkan arti kata عم  misalnya, dapat diberikan konteks:  

فأحمد عّمي. أبي لھ أخ اسمھ أحمد .  

(b) Definisi (تعریف) 

Pemberian definisi untuk menerangkan arti kata ini dapat efektif, kalau 

ungkapan yang digunakan untuk pendefinisian itu telah dikenal dan 

difahami oleh siswa. Misalnya untuk menerangkan arti الخال dan العام  

diberikan definisi: 

أخت األب: العمة –أخ األب : العام, أخت األم: الخالة  -أخ األم : الخال  

Dengan asumsi bahwa siswa sudah mengenal kata أخت, أخ, األب, األم .  

(c) Sinonim ( دفامر ).  

Kalau kata yang diterangkan maknanya memiliki sinonim yang sudah 

dikenal oleh siswa, ini bisa digunakan untuk menjelaskan makna kata 

tersebut.  
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Misalnya, untuk menerangkan arti kata-kata: یعدو, نجا, سھى  dapat diberikan 

sinonimnya, yaitu: یجرى, سلم, نسى  yang diduga telah dikenal oleh 

siswakarena lebih popular. Tentunya guru mengetahui mana kata-kata 

yang telah dipelajari siswa dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya.  

(d) Antonim (ضّد). 

Seperti halnya sinonim, maka apabila antonym dari kata yang akan 

diterangkan maknanya sudah dipelajari sebelumnya oleh siswa, dapat 

digunakan untuk menjelaskan arti kata yang baru. Contoh:    مملوء X  فارغ - 

حجنا X راسب    

2.2.5 Hakikat  Wacana. 

 Menurut Kridalaksana (1983:179), wacana adalah satuan bahasa 

terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau 

terbesar. Lebih lanjut dikatakan bahwa wacana ini direalisasikan dalam bentuk 

karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya), paragraf, 

kalimat atau kata yang mambawa amanat yang lengkap. Wacana mrupakan suatu 

satuan tertinggi dari hierarki gramatikal bahasa yang di dalamnya sudah 

terkandung keutuhan yang lengkap dan membawa amanat tertentu.  

Senada dengan Kridalaksana, Tarigan (1987:27) mengemukakan bahwa 

wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas 

kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi yang 

berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir nyata disampaikan secara 

lisan atau tertulis. Pendapat tersebut tidak hanya mendasarkan pada wacana 
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sebagai satuan tertinggi tetapi juga di dalamnya menuntut adanya suatu koerensi 

dan kohesi yang tinggi dan mempunyai awal dan akhir yang nyata. 

Chaer (1994:267) juga berpendapat bahwa wacana adalah satuan bahasa 

yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan tertinggi atau 

terbesar. Pendapat ini sama dengan pendapat dari Kridalaksana, bahwa wacana 

merupakan satuan bahasa yang tertinggi secara gramatikal. 

 Pemahaman kewacanaan sangat penting sebagai salah satu sarana untuk 

memahami hubungan bahasa dengan konteksnya, baik konteks bahasa maupun 

konteks nonbahasa. Pemahaman wacana ini akan menciptakan komunikasi yang 

efektif antara penulis dan pembaca.  

 Batasan wacana menurut Tarigan (1987:27) adalah bahasa yang terlengkap 

dari tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan 

kohesi yang tinggi  yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir 

yang nyata dengan cara penyampaian secara lisan atau tertulis.  

 Supomo (dalam Purwo, 1993:30) memberi batasan bahwa wacana adalah 

ungkapan kebahasaan yang selesai dan bermakna. Secara garis besar dari uraian 

diatas dapat disimpulkan bahwa wacana adalah suatu rangkaian bahasa yang 

berkesinambungan, selesai, bermakna lebih luas daripada kalimat. Jadi, unit ini 

dapat berupa paragraf, percakapan, cerpen, dan lain-lain. Wacana dapat berbentuk 

lisan maupun tulisan.  

 Soeparno (1980:19) berpendapat bahwa unsur pembangaun sebuah wacana 

meliputi (1) unsur bahasa seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat; (2) konteks yang 

terdapat disekitar wacana; (3) makna dan maksud; (4) koherensi; dan (5) kohesi. 
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Pembentukan sebuah wacana  berawal dari kata, yang kemudian berkembang ke 

bentuk yang tinggi, yaitu frasa, klausa dan kalimat. Gagasan penulis akan 

tersampaikan pada pembaca  melalui unsur kebahasaan ini.  

 Wacana berdasarkan media penyampaian dapat diklasifikasikan menjadi 

wacana lisan dan wacana tulis. Adapun wacana tulis dapat dijabarkan sebagai 

berikut.  

2.2.5.1 Hakikat Wacana Tulis  
  
 Sebuah komponen penting dalam pelajaran pemrosesan wacana adalah 

membantu pembelajar untuk mengembangkan keterampilan dalam mengenali 

hubungan-hubungan ini. Selain penting bagi pembelajar untuk membangun suatu 

kosa kata yang ekstensif dalam medan makna yang dimarkahi oleh kohesi 

leksikal, juga penting untuk mengembangkan keterampilan memanfaatkan 

informasi kontekstual untuk memahami kosa kata yang tidak diketahui. Selain itu, 

perlu juga dikembangkan keterampilan yang lebih sulit untuk mengenali daya 

retorik informasi tekstual yang tidak dimarkahi secara eksplisit dengan beberapa 

bentuk konjungsi. Akhrinya, pembaca seharusnya mampu mendemonstrasikan 

penguasaan terhadap isi tekstual dengan beralih ke balik teks itu.  

 Wacana tulis atau written discourse (Parera, 2004:245) adalah wacana 

yang disampaikan secara tertulis, melalui media tulis. Untuk menerima dan 

memahami, atau menikmatinya maka sang penerima harus membacanya. Wacana 

tertulis identik dengan monolog, karena wacana tulis sifatnya hanya satu arah saja, 

contoh wacana tulis dapat kita lihat pada Koran, majalah, buku, dan media cetak 
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lainnya. Wacana tulis dapat berupa wacana tidak langsung, wacana penuturan, 

wacana prosa, wacana puisi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan rancangan 

(design) penelitian adalah jenis penelitian tindakan kelas (classroom action 

research). Penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap kegiatan 

belajar berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 

sebuah kelas secara bersamaan (Arikunto, 2009:3). Sedangkan berdasarkan 

pengukuran dan analisis data, penelitian ini juga merupakan bentuk penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dikatakan penelitian kuantitatif karena  

penelitian ini menampilkan data dalam angka dan data dianalisis dengan teknik 

statistik. Dan dapat juga disebut penelitian kualitatif karena penelitian ini juga 

menampilkan data dalam bentuk verbal dan data dinyatakan tanpa menggunakan 

teknik statistik (Ibnu dalam Ainin, 2007:11). Kemudian penelitian ini 

menggunakan model penelitian tindakan kelas administrasi sosial eksperimental, 

dimana dalam penelitian tindakan kelas ini guru tidak terlibat total dalam dan 

tidak banyak memberikan masukan pada proses penelitian. Tanggung jawab 

penuh penelitian tindakan kelas model ini berasal dari luar yaitu dari peneliti 

sendiri, meskipun objek penelitiannya terletak dalam kelas seorang guru tertentu 

(Asrori, 2007:46).  

PTK ini dilakukan melalui dua siklus, antara siklus I dan siklus II yang 

mendukung, dengan kata lain siklus II direncanakan berdasarkan hasil pada 
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penelitian siklus I. Berdasarkan siklus pertama, peneliti akan mengetahui letak 

keberhasilan dan kegagalan atau hambatan yang dijumpai pada siklus pertama. 

Penelitian ini dirinci dari perencanaan-tindakan-observasi/pengamatan- refleksi, 

yang bersifat daur ulang atau yang disebut dengan siklus. Siklus menguraikan 

tingkat keberhasilan yang dicapai dalam satu siklus sebelum pindah ke siklus 

lainnya (Subyantoro, 2007:80). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan dalam penelitian tindakan kelas 

(Arikunto dan Supardi, 2008:18) 

 Sebelum merencanakan penelitian, maka peneliti memerlukan kajian awal 

berupa renungan atau refleksi awal sebagai studi pendahuluan. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui semua gejala atau informasi tentang situasi-

situasi yang relevan dengan topik penelitian. Uraian selengkapnya tentang desain 

penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS II 

Pengamatan 

Perencanaan 
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3.1.1   Desain Penelitian Siklus I 

Desain penelitian pada siklus I meliputi tahap perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Fokus pembelajaran adalah pada peningkatan penguasaan 

kosakata untuk memahaman materi wacana menggunakan teknik demonstrasi dan 

asosiasi.  

3.1.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus I ini dilakukan persiapan pembelajaran 

membaca pemahaman tentang  dengan membuat  الھوایات dan   اصحاب المھنة

rencana pembelajaran terlebih dahulu sesuai dengan tindakan yang akan 

dilakukan. Rencana pembelajaran dilakukan dengan program kerja atau pedoman 

peneliti dalam melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

  Langkah selanjutnya adalah dengan menyiapkan modul pembelajaran 

berupa materi yang dijadikan pedoman dalam pembelajaran berupa wacana 

tertulis berbahasa Arab dan instrumen tes sebagai alat evaluasi untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap kosakata dan isi wacana. Sebagai alat 

pendukung pembelajaran peneliti juga menyiapkan media-media pembelajaran 

yang memungkinkan untuk digunakan, seperti gambar-gambar kosakata dan kartu 

kosakata. Selain itu dalam tahap ini juga dipersiapkan instrumen penelitian berupa 

lembar observasi, pedoman wawancara, dan angket untuk memperoleh data non 

tes.  

Setiap siklus dalam penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua kali 

pertemuan. Setiap pertemuan peneliti menerapkan teknik asosiasi dan 

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


 

 

demonstrasi, disajikan dalam aktivitas-aktifitas bermain peragaan, menerka kata, 

mengidentifikasi kalimat, serta memahami wacana. Materi yang disusun oleh 

peneliti dalam modul pembelajaran disajikan dengan pengawasan guru 

3.1.1.2   Tindakan 

Pelaksanaan tindakan ini disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang 

telah disusun. Tindakan dalam siklus I dilakukan dalam dua kali pertemuan yang 

meliputi tahap kegiatan awal, tahap kegiatan inti atau proses pembelajaran, dan 

tahap kegiatan akhir yang berupa evaluasi. 

1. Kegiatan awal 

Pada tahap kegiatan awal, peneliti memberikan apersepsi kepada siswa 

mengenai materi yang akan dibahas dalam pertemuan dan melakukan interaksi 

berupa tanya jawab tentang pengalaman yang dimiliki oleh siswa sebelum 

kegiatan pembelajaran. Kemudian peneliti mengkondisikan siswa agar siap untuk 

mengikuti pembelajaran penguasaan kosakata untuk menunjang pemahaman 

wacana tertulis bahasa Arab dengan menyiapkan kondisi media yang akan 

digunakan beserta lembar pekerjaan kelompok dan individu siswa.    

2. Kegiatan Inti  

Pada tahap inti peneliti melakukan proses pembelajaran dengan 

menyajikan bentuk visual dari kosakata-kosakata yang menjadi bahan ajar disertai 

pelafalan yang diamati dan ditirukan pelafalannya oleh siswa. Secara klasikal 

mereka menemukan makna dari kosakata-kosakata tersebut dengan bimbingan 

peneliti. Peneliti sebelumnya telah melakukan proses pemahaman makna kepada 

siswa secara maksimal, dengan tahap menunjukkan makna kosakata pada 
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gambaran visualnya dan jika belum paham maka peneliti mengajak siswa untuk 

menggambarkannya dalam pikiran mereka dengan memberi stimulus berupa 

asosiasi dari kosakata-kosakata tersebut. Kemudian peneliti melakukan tes lisan 

untuk mengetahui bagaimana pemahaman kosakata-kosakata yang telah dimiliki 

oleh siswa.   

Siswa mendiskusikan wacana tertulis pada modul pembelajaran setelah 

mendengarkan pelafalan wacana tersebut yang dilakukan oleh peneliti. Siswa 

memahami makna wacana dalam kelompok dengan pertimbangan agar antar 

siswa dapat bekerjasama, siswa yang telah faham membagi pengalaman kepada 

yang kurang paham.  

Peneliti kemudian menugaskan kepada siswa perwakilan dari setiap 

kelompok  untuk melakukan demonstrasi terhadap kalimat yang telah mereka buat 

dalam kelompok untuk ditebak maknanya oleh kelompok lain. Peneliti dalam 

kegiatan ini tetap membimbing para siswa dengan memberikan bantuan 

pengarahan bagi siswa yang melakukan demonstrasi dan siswa-siswa lain yang 

menebak agar mendapatkan makna yang baik. Tujuan dilakukannya demonstrasi 

ini adalah  untuk mempermudah siswa dalam menguasai kosakata dalam berbagai 

konteks wacana, yaitu dalam menggunakan kosakata bagi kelompok peraga, dan 

dalam memahami wacana lisan bagi kelompok penebak.  

Kemudian siswa pada tahap akhir kegiatan pembelajaran, diberi tugas oleh 

peneliti secara individu untuk mengidentifikasi kalimat sesuai dengan wacana 

tertulis yang telah mereka pahami dalam kegiatan kelompok.  
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3. Kegiatan Penutup  

Pada kegiatan penutup, peneliti bersama-sama siswa menyimpulkan dan 

melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Peneliti 

membagikan lembar angket  kepada siswa untuk diisi mengenai tanggapan setiap 

siswa terhadap pembelajaran peningkatan penguasaan kosakata untuk memahami 

materi wacana menggunakan teknik demonstrasi dan asosiasi.  

3.1.1.3   Pengamatan 

 Pengamatan dalam penelitian ini peneliti dibantu oleh guru melakukan 

pengamatan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara cermat tentang 

kegiatan yang sedang dilakukan dan kemudian mendokumentasikan pengaruh 

atau dampak dari kegiatan tersebut (Asrori, 2007:53). Pengamatan dalam 

penelitian ini dilaksanakan dibantu oleh guru mata pelajaran bahasa Arab terhadap 

kegiatan siswa selama penelitian berlangsung dengan menggunakan lembar 

observasi yang dibuat oleh peneliti. Melalui lembar observasi, guru mengamati 

tingkah laku siswa selama pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai 

adalah kesiapan, semangat, perhatian, partisipasi, kemampuan serta motivasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain menggunakan lembar observasi, 

peneliti juga melakukan pengambilan gambar selama pembelajaran berlangsung 

dengan dibantu oleh seorang rekan. Foto yang diambil berupa aktivitas-aktivitas 

siswa yang dilakukan siswa selama kegiatan pembelajaran. Hasil pemotretan ini 

digunakan sebagai gambaran siswa yang diabadikan selama proses pembelajaran 

berlangsung. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti membagikan lembar 

angket  kepada siswa untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap materi, proses 
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pembelajaran, dan teknik pembelajaran yang digunakan peneliti dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat menjadi pedoman perbaikan siklus berikutnya.  

Peneliti juga melakukan wawancara dengan siswa yang bertujuan 

mengetahui bagaimana tanggapan siswa mengenai peningkatan penguasaan 

kosakata untuk memahami materi wacana menggunakan teknik demonstrasi dan 

asosiasi. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran terutama kepada siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi dan nilai rendah. Hal ini juga untuk mengetahui sikap 

positif dan sikap negatif siswa dalam kegiatan peningkatan penguasaan kosakata 

untuk memahami  materi wacana menggunakan teknik demonstrasi dan asosiasi.  

3.1.1.4   Refleksi 

 Pada tahap ini, peneliti mencermati, mengkaji, dan menganalisis secara 

mendalam dan menyeluruh tindakan yang telah dilaksanakan yang didasarkan dari 

data hasil tes, hasil observasi, hasil angket, dan hasil wawancara yang telah 

dilakukan (Asrori, 2007:105). Berdasarkan kegiatan tersebut peneliti dapat 

melakukan evaluasi untuk menemukan keberhasilan dari tindakan yang telah 

dilakukan. Selain itu juga dapat ditemukan kelemahan-kelemahan yang masih ada 

pada tindakan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dijadikan dasar 

menyempurnakan rencana tindakan pada siklus berikutnya.  

3.1.2 Desain Penelitian Siklus II 

Proses tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Hasil 

refleksi siklus I dijadikan acuan pada pelaksanaan II. Seperti halnya siklus I, 

siklus II juga terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. Guru dapat melakukan tahap-tahap kegiatan sebagaimana yang telah 
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dilakukan pada siklus pertama, tetapi sudah dilakukan perbaikan-perbaikan. Fokus 

pembelajaran pada siklus II masih sama dengan siklus I, yaitu penguasaan 

kosakata untuk memahami materi wacana menggunakan teknik demonstrasi dan 

asosiasi.   

3.1.2.1   Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan adalah untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan rencana pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus I. 

Dalam tahap ini, peneliti membuat perbaikan rencana pembelajaran peningkatan 

penguasaan kosakata untuk memahami materi wacana. Peneliti juga menyiapkan 

alat tes dan kriteria penilaian, lembar observasi, lembar angket, dan lembar 

wawancara serta media pembelajaran. Setelah itu, peneliti berkoordinasi kembali 

dengan guru mata pelajaran tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan 

pada siklus II.  

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan yang dilakukan pada siklus II berbeda dengan tindakan pada 

siklus I. Ada beberapa perubahan tindakan antara lain sebelum pembelajaran 

dimulai dijelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan yang terjadi pada siklus I. 

Kemudian siswa diberi arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaan kegiatan 

penguasaan kosakata untuk memahami materi wacana pada siklus II menjadi lebih 

baik.  

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Pada tahap pendahuluan, peneliti menanyakan keadaan siswa, 

mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran penguasaan 
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kosakata untuk memahami materi wacana dengan menanyakan kembali materi 

yang telah diberikan peneliti pada pertemuan yang lalu dan peneliti meminta 

siswa lebih berkonsentrasi dalam kegiatan pemahaman makna kosakata dan 

wacana. Selain itu peneliti juga tetap melakukan interaksi awal berupa tanya 

jawab tentang pengalaman yang dimiliki oleh siswa sebelum kegiatan 

pembelajaran, dan menyiapkan media yang akan digunakan beserta lembar 

pekerjaan kelompok dan individu siswa.    

2. Kegiatan Inti 

Pada tahap ini, peneliti melakukan perbaikan kegiatan pada siklus I. 

Peneliti menjelaskan terlebih dahulu kesalahan-kesalahan hasil tes siswa pada 

siklus I. Peneliti menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses 

penguasaan kosakata untuk memahami materi wacana bahasa Arab. Peneliti 

menyebutkan bahwa masih ada sebagian siswa yang merasa kesulitan dalam 

memahami makna kosakata dan wacana bahasa Arab. Kemudian siswa diberi 

solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut agar dalam pelaksanaan kegiatan 

penguasaan kosakata untuk memahami materi wacana bahasa Arab pada siklus II 

menjadi lebih baik.  

Setelah memberikan solusi pada siswa, kemudian peneliti melakukan 

kegiatan inti yang hampir sama dengan siklus I, dengan melakukan beberapa 

perbaikan pada penyajian materi dan penggunaan media pengajaran yang lebih 

tepat dalam pembelajaran ini.  

Bentuk visual kosakata yang ditampilkan dalam  gambar,  pada siklus II 

ini oleh peneliti letakkan pada papan tulis. Berbeda dari siklus I, pada siklus I 
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peneliti menjelaskan makna kosakata-kosakata dengan menunjukkan gambar satu 

persatu. 

Peneliti  juga memberikan kesempatan lebih banyak dalam kegiatan 

penguasaan kosakata dengan memberikan aktivitas permainan kosakata, antara 

lain yakni dengan permainan teka-teki silang dan angkat kata. Peneliti 

melakukannya dengan tujuan pemahaman siswa pada siklus I dalam penguasaan 

kosakata yang kurang dapat ditunjang dengan kegiatan-kegiatan tersebut.  

Selain dari kedua faktor tersebut peneliti melaksanakan siklus II sesuai 

dengan yang telah dilakukannya pada siklus I. Peneliti juga memberikan semangat 

berupa pemberian reward kepada siswa yang aktif dan mampu membuktikan 

kemampuannya pada akhir dari kedua pertemuan tersebut, dengan alasan agar 

siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran penguasaan kosakata untuk 

memahami wacana bahasa Arab.  

3.1.2.3 Pengamatan 

 Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap siswa dengan menggunakan lembar observasi yang dilakukan oleh guru 

mata pelajaran bahasa Arab. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peneliti 

membagikan angket  kepada siswa untuk mengetahui tanggapan siswa selama 

mengikuti pembelajaran. Pada siklus II ini, dilihat peningkatan hasil tes dan 

perilaku siswa dalam memahami wacana secara kelompok maupun individu. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada siswa yang mendapat nilai tertinggi 

dan nilai terrendah untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap proses 

pembelajaran.  
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3.1.2..4 Refleksi 

Pada siklus II, refleksi dilakukan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan penguasaan kosakata untuk memahami wacana bahasa Arab dengan 

penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi serta perubahan tingkah laku siswa 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari refleksi itu juga diketahui 

keefektifan menggunakan teknik demonstrasi dan asosiasi dalam pembelajaran 

penguasaan kosakata untuk memahami wacana bahasa Arab.  

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA dari dua kelas VIII 

yang ada di MTs. Al-Islam Sumurrejo yaitu kelas VIIIA dan VIIIB. Alasan 

dipilihnya kelas VIIIA ini dari pada kelas VIIIB karena kemampuan mereka 

dalam memahami mata pelajaran diluar bahasa Arab lebih baik dari kelas VIIIB, 

namun mereka masih pasif daripada kelas VIIIB dalam aktivitas pembelajaran 

bahasa Arab.  

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, maka perlu dilakukan perbaikan 

dalam pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan kosakata siswa untuk 

memahami wacana bahasa Arab, baik itu berupa kalimat, paragraf, ataupun 

bacaan. Perlu dilakukan tindakan khusus untuk meningkatkan kemampuan dan 

mengubah tingkah laku siswa dalam kegiatan pembelajaran membaca pemahaman 

dalam pembelajaran bahasa arab pada umumnya, dan materi membaca 

pemahaman bacaan berbahasa Arab pada khususnya. 

 

 

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


 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006 : 118). Variabel dalam penelitian ini 

meliputi variabel input-output dan variabel proses. 

3.3.1 Variabel Input-Output 

Variabel input (masukan) merupakan variabel yang terkait dengan siswa, 

guru, bahan pelajaran, sumber belajar, dan lain sebagainya (Subyantoro, 2007:81). 

Variabel input dalam penelitian ini adalah kemampuan penguasaan kosakata dan 

pemahaman wacana bahasa Arab sebelum penerapan teknik demonstrasi dan 

asosiasi, serta hal-hal yang terkait dalam proses pembelajaran seperti guru, bahan 

pelajaran, dan lain sebagainya. Sedangkan variabel output (keluaran) merupakan 

hasil dari variabel proses yang terkait dengan rasa keingintahuan siswa, motivasi 

siswa, hasil belajar siswa, pengalaman belajar siswa yang telah digelar melalui 

tindakan perbaikan (Subyantoro, 2007:81). Variabel output dalam penelitian ini 

adalah kemampuan siswa menguasai kosakata dan memahami wacana bahasa arab 

setelah penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi.  

3.3.2 Variabel Proses 

Variabel proses merupakan variabel yang berhubungan dengan proses 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar seperti interaksi belajar mengajar, 

gaya mengajar guru, cara belajar siswa, implementasi media (Subyantoro, 

2007:81). Variabel proses dalam penelitian ini yaitu pembelajaran dengan 

penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi merupakan tindakan atau cara yang 

dilakukan peneliti untuk memudahkan belajar membaca pemahaman wacana 
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berbahasa Arab. Pemilihan teknik demonstrasi dan asosiasi ini bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan membaca pemahaman wacana berbahasa Arab. 

Pembelajaran dilakukan berulang yang diberikan secara aktif dan bersifat 

sederhana. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan teknik non tes. 

3.4.1 Teknik Tes 

Pengumpulan data dengan tes digunakan untuk mengungkapkan 

kemampuan penguasaan kosakata serta pemahaman wacana berbahasa Arab 

siswa. Tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan membaca 

pemahaman bacaan berbahasa Arab pada siswa kelas VIIIA MTs Al-Islam 

Sumurrejo ini adalah dengan bentuk tes pemahaman, yakni ditekankan pada 

pengukuran kemampuan siswa dalam memahami bacaan. Dalam teknik tes, 

kegiatan yang dilakukan siswa adalah menjawab tes berupa tes benar - salah, 

penggunaan kosakata dalam kalimat, dan pemahaman kosakata dalam kalimat.  

3.4.2 Teknik Non Tes 

Teknik non tes yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan angket. 

(1) Ibnu dalam Ainin (2007:113) menyatakan observasi merupakan salah satu 

prosedur untuk pengumpulan data yang dapat diamati secara nyata. 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran dengan dibantu oleh 

guru mata pelajaran bahasa Arab. Observasi dilakukan peneliti dengan 

menyiapkan lembar observasi yang diisi oleh peneliti dan guru kelas. 
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Pengamatan dilakukan berupa pengisian nilai untuk setiap aspek pada 

tiap siswa.   

(2)Arikunto dalam Ainin (2007:112) mengatakan wawancara adalah sebuah 

dialog yang dilakukan oleh interviewer (pewawancara) untuk mengetahui 

informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan setelah proses 

pembelajaran. Pengambilan data melalui wawancara tidak dilakukan 

kepada semua siswa, namun hanya pada siswa yang nilainya tertinggi 

dan terendah.  

(3) Angket merupakan tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran, 

meliputi kesan, kesulitan, serta perasaan siswa. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan jenis angket tertutup dan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan dijadikan data untuk mengungkap masalah yang diteliti 

(Arikunto, 2006: 151). 

(4)  Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-

data yang sudah ada (Prijono, 2000:83). Dalam penelitian ini 

dokumentasi yang digunakan adalah presensi siswa, daftar nilai siswa 

semester gasal, dan dokumentasi foto.  

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dipergunakan berupa instrumaen tes, non tes, 

RPP, Silabus, dan Modul pembelajaran/ Bahan ajar. 
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3.5.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

membaca pemahaman bacaan berbahasa Arab pada siswa kelas VIIIA MTs Al-

Islam Sumurrejo ini adalah dengan bentuk tes pemahaman, yakni ditekankan pada 

pengukuran kemampuan siswa penguasaan kosakata dan dalam memahami 

bacaan.  

Tes yang digunakan adalah tes individu dan kelompok. Tes individu berupa 

tes benar salah. Sedangkan tes kelompok berupa: Tes penggunakan kosakata 

dalam kalimat dan tes terjamah.  

Instrumen tes ini dibuat berdasarkan kompetensi dasar  penguasaan kosakata 

dan membaca pemahaman wacana berbahasa arab dengan teknik demonstrasi dan 

asosiasi: (1) tes individu (2) tes kelompok. Adapun tes-tes tersebut yang dilakukan 

dalam tiap Siklus adalah sebagai berikut: 

1. Tes Individu 

Kompetensi dasar  : Menemukan makna tersurat dalam teks (Ainin, 

  2006:173) 

Jenis tes   : Tes benar salah (kemampuan mengidentifikasi 

   kebenaran pernyataan tentang suatu fakta, definisi 

   suatu istilah, pernyataan suatu prinsip, dan 

   yang sejenisnya). (Ainin, 2006:120) 
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Aspek Penilaian: 

Tabel 3.1 Skor Penilaian Individu (Tes Benar Salah) 

No. Penjelasan Score 

1. Siswa mampu menjawab seluruh soal dengan benar 100 

2. Siswa mampu menjawab 4 dari 5 soal dengan benar 80 

3. Siswa mampu menjawab 3 dari 5 soal dengan benar 60 

4. Siswa mampu menjawab 2 dari 5 soal dengan benar 40 

5. Siswa mampu menjawab 1 dari 5 soal dengan benar 20 

6.  Tidak ada satupun jawaban yang dapat dijawab siswa 

dengan benar 
0 

 

2. Tes Kelompok 

a) Kompetensi dasar : Menggunakan kosakata (Ainin, 2006:132) 

Jenis tes  : Tes penggunaan kosakata dalam kalimat (Ainin,  

      2006:132) 

Tabel 3.2 Skor Penilaian Kelompok (Tes Penggunaan Kosakata dalam 

Kalimat) 

No. Penjelasan Rentang Score 

1. Siswa mampu menggunakan seluruh kosakata dari 

guru dalam kalimat dengan baik dan benar 
100 

2. Siswa mampu menggunakan sebagian besar (80-90%) 

kosakata dari guru dalam kalimat dengan baik dan 

benar 

80-99 

3. Siswa mampu menggunakan sebagian  (60-70%) 

kosakata dari guru dalam kalimat dengan baik dan 

benar 

60-79 

4. Siswa mampu menggunakan sebagian  (40-50%) 

kosakata dari guru dalam kalimat dengan baik dan 

benar 

40-59 
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5. Siswa mampu menggunakan hanya (20-30%) 

kosakata dari guru dalam kalimat dengan baik dan 

benar 

20-39 

6.  Siswa belum mampu menggunakan satupun kosakata 

dalam kalimat dengan baik dan benar 
0-19 

 

b) Kompetensi dasar : Menentukan arti kosakata/ wacana dalam konteks 

tertentu (Ainin, 2006:173) 

   Jenis Tes  : Tes Pemahaman Kosakata dalam Kalimat 

Tabel 3.3 Skor Penilaian Kelompok (Tes Pemahaman Kosakata dalam 

Kalimat)  

No Aspek Penilaian Kriteria Rentang 

skor 

Jumlah 

Score 

1 Struktur bahasa Tidak ada satupun kesalahan struktur 

bahasa 

100 

100 

Ada kesalahan struktur bahasa, tapi 

secara umum dianggap baik 

80-99 

Cukup banyak kesalahan struktur bahasa 60-79 

Sangat banayak kesalahan struktur 

bahasa 

40-59 

2 Ejaan dan tanda 

baca 

penerjemahan  

Tidak ada satupun kesalahan ejaan dan 

tanda baca penerjemahan 

100 

100 

Ada kesalahan ejaan dan tanda baca 

penerjemahan, tapi secara umum 

dianggap baik 

80-99 

Cukup banyak kesalahan ejaan dan tanda 

baca penerjemahan 

60-79 

Sangat banayak kesalahan ejaan dan 40-59 
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tanda baca penerjemahan 

3. Diksi Pilihan kata dan ungkapan tepat dan 

menguasai pembentukan kata. 

100 

100 

Pilihan kata dan ungkapan kadang 

kurang tepat tetapi tidak mengganggu 

80-99 

Sering terjadi kesalahan penggunaan kata 

dan dapat mengaburkan makna 

60-79 

Pengetahuan tentang pemilihan kosakata 

rendah 

40-59 

4. Kewajaran 

(gaya bahasa) 

Terjemahan dalam bahasa Indonesia 

sangat wajar dari segi tata bahasa 

100 

100 

Terjemahan dalam bahasa Indonesia 

wajar dari segi gaya bahasa 

80-99 

Terjemahan dalam bahasa Indonesia 

cukup wajar dari segi gaya bahasa 

60-79 

Terjemahan dalam bahasa Indonesia 

kurang wajar dari segi gaya bahasa 

40-59 

5. Ketepatan Pesan Pesan dalam teks bahasa Indonesia 

sangat tepat dengan pesan yang terdapat 

pada teks bahasa Arab 

100 

100 

Pesan dalam teks bahasa Indonesia tepat 

dengan pesan yang terdapat pada teks 

bahasa Arab 

80-99 

Pesan dalam teks bahasa Indonesia cukup 

tepat dengan pesan yang terdapat pada 

teks bahasa Arab 

60-79 

Pesan dalam teks bahasa Indonesia 

kurang tepat dengan pesan yang terdapat 

pada teks bahasa Arab 

40-59 

Jumlah skor maksimal 500 
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Jumlah nilai maksimal (��� ��� ���� ����� � ����� ���������
�

) 100 

 

Dari kedua bentuk tes kelompok tersebut, maka peneliti memperoleh nilai 

kelompok siswa yang dapat dilihat dari tabel berikut: 

No Jenis Tes Skor maksimal 

1 Tes penggunaan kosakata dalam kalimat 100 

2 Tes pemahaman kosakata dalam kalimat 100 

 Jumlah 200 

 Nilai maksimal (��� ��� ���� ����� ���
�

) 100 

Tabel 3.4 Penilaian Kelompok 

 

Bentuk nilai yang disajikan dari keseluruhan tes tiap pertemuan adalah 

jumlah nilai individu dan kelompok kemudian dibagi dua (Rata-rata nilai individu 

dan kelompok). Sedangkan untuk nilai siklus adalah rata-rata dari nilai pertemuan 

pertama dan pertemuan kedua. Dari hasil tersebut, dapat diketahui peningkatan 

penguasaan kosakata untuk memahami wacana berbahasa Arab. Maka penilaian 

dari setiap siklus adalah sebagai berikut: 

Nilai Pertemuan = � ���� �������������� ����� ���
�

 

  

Nilai Siklus   = � ���� ������ ��� ������ ��� ���� ������ ��� �����
�
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3.5.2 Instrumen  Nontes 

Instrumen non tes yang digunakan adalah : 

3.5.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi atau pengamatan digunakan untuk mengamati siswa 

pada saat mengikuti pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana 

berbahasa Arab dengan penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi. Melalui 

pengamatan ini akan diketahui perilaku atau sikap siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran, baik sikap positif maupun negatif. 

Adapun pedoman observasi tersebut meliputi: (1) kesiapan, (2) semangat, 

(3) perhatian, (4) partisipasi, (5) kemampuan serta (6) motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana bahasa 

Arab dengan penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi.  

3.5.2.2 Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran. Pengambilan data 

melalui wawancara tidak dilakukan kepada semua siswa, namun hanya pada siswa 

yang nilainya tertinggi dan siswa yang nilainya terendah. 

Pedoman wawancara ini meliputi beberapa aspek, yaitu : (1) perasaan Anda 

setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Arab, (2) motivasi siswa terhadap 

pelajaran bahasa Arab setelah penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi, (3) 

kemudahan siswa dalam menguasai kosakata setelah penerapan teknik 

demonstrasi dan asosiasi, (4) pendapat siswa mengenai pembelajaran penguasaan 

kosakata untuk memahami wacana dengan penerapan teknik demonstrasi dan 

asosiasi, dan (5) kesulitan-kesulitan siswa selama pembelajaran, (6) penyebab 
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kesulitan-kesulitan yang dialami siswa, (7) Pesan kesan setelah mengikuti 

pembelajaran. 

3.5.2.3 Angket 

Angket yaitu bentuk pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengetahui 

perubahan yang terjadi baik dari siswa ataupun mengenai kejadian-kejadian yang 

menonjol selama penelitian. Peneliti membuat angket sebagai umpan balik untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan teknik yang digunakan. Pedoman angket yang 

harus diisi oleh subjek penelitian, diantaranya adalah (1) Apakah kamu senang 

dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, (2) Apakah kamu merasa mudah 

dalam menguasai kosakata selama pembelajaran, (3) apakah kamu merasa 

dipermudah dalam memahami wacana tertulis bahasa Arab selama pembelajaran, 

(4) Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan oleh 

guru, (5) Apakah kamu merasa termotivasi dalam belajar. 

3.5.2.4 Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu dari responden 

dan untuk mengabadikan proses pembelajaran yang terjadi pada saat proses pembelajaran 

penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab. Adapun 

dokumentasi yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu  presensi siswa, 

daftar nilai siswa semester gasal, dan dokumentasi foto. Pengambilan foto tidak dilakukan 

dalam waktu 2 x 45 menit secara utuh, tetapi pengambilan gambar dilakukan pada saat-

saat tertentu.  
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3.5.3 RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah bahan acuan yang 

diperlukan oleh guru untuk mengajar pada setiap kali pertemuan. Fungsi dari 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah sebagai acuan untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar dalam menyajikan materi dalam satu kali 

mengajar agar berjalan lebih efektif dan efisien. 

Komponen yang ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran adalah  

jabaran dari silabus. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara 

umum yang sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah 

Nama mata pelajaran, Kelas/semester, Alokasi Waktu, Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar, Indikator, Materi Pokok, Metode Pembelajaran, Langkah-

langkah Pembelajaran yang meliputi: Kegiatan Pembelajaran, Media, Penilaian 

dan Refleksi. Proses penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. 

Tiap siklus terdiri atas dua pertemuan. Dalam setiap siklus terdapat dua rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Untuk lebih lengkapnya penjabaran RPP dari 

pertemuan I sampai pertemuan IV dengan melihat lampiran. 

3.5.4 Silabus 

Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan 

pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus harus 

menjawab permasalahan yakni kompetensi yang akan dikembangkan pada siswa, 

cara mengembangkan, cara mengetahui pencapaian kompetensi dari siswa. Tujuan 

dari penyusunan silabus ini adalah membantu guru dalam menjabarkan 

kompetensi dasar menjadi perencanaan belajar mengajar. Komponen silabus 
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tersebut terdiri dari kompetensi dasar,  indikator, materi pokok dan sub materi 

pokok, pengalaman belajar, sumber pembelajaran, alokasi waktu, dan 

penilaian/evaluasi. 

Proses penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap 

siklus terdiri atas dua pertemuan. Setiap siklus terdiri dari satu standar kompetensi 

yang digunakan, dalam keempat pertemuan tersebut peneliti menggunakan  

kompetensi dasar dengan indikatornya yang sama disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan untuk tiap pertemuan. Untuk lebih lengkapnya penjabaran silabus dari 

pertemuan I sampai pertemuan IV dengan melihat lampiran. 

3.5.5 Modul pembelajaran/ Bahan ajar 

Bahan ajar mengacu pada buku panduan sekolah dan buku panduan bahasa 

Arab terbitan selain sekolah tersebut. Peneliti membuat bahan ajar dengan 

menambah atau mengubah materi karena menyesuaikan dengan kompetensi dasar 

dan indikator pada setiap pertemuan yang berbeda-beda yakni mengacu pada 

silabus dan RPP yang  telah ada. (lihat lampiran). 

3.5.6 Uji Instrumen 

Uji validitas instrumen dilakukan dengan melakukan konsultasi kepada 

dosen pembimbing penelitian. Setelah dilakukan konsultasi dan instrumen telah 

dinyatakan valid sebagai instrumen penelitan maka layak untuk diberikan ke 

lapangan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. 
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3.6.1 Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu langkah untuk menganalisis data 

non tes yang diperoleh dari siswa. Data tersebut diperoleh melalui observasi, 

wawancara dan angket. Langkah- langkah penganalisisan data kualitatif yaitu 

menganalisis lembar observasi yang telah diisi saat pembelajaran dan 

mengklarifikasikannya dengan guru kelas, menganalisis data wawancara dengan 

cara membaca kembali hasil wawancara dengan siswa yang telah dicatat, dan 

menganalisis data angket dengan membaca kembali seluruh angket siswa yang 

telah diisi. 

Hasil analisis tersebut untuk mengetahui perilaku dan respon siswa terhadap 

pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana bahasa Arab dengan 

penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi, pendapat serta perasaan siswa 

mengenai pembelajaran tersebut, dan kesan serta kesulitan siswa dalam 

pembelajaran membaca. 

Setelah diketahui kelebihan dan kekurangan teknik dan media pendukung 

yang disajikan dalam pembelajaran, maka ditemukan solusi terhadap kesulitan 

belajar siswa dalam pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana 

berbahasa Arab. 

3.6.2 Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Analisis deskriptif persentase adalah suatu langkah untuk menganalisis data 

yang diperoleh dari hasil tes. Analisis hasil tes secara kuantitatif dihitung secara 

persentase. Secara keseluruhan nilai tiap pertemuan dihitung jumlahnya dalam 
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satu kelas, selanjutnya jumlah tersebut dihitung dalam prosentase dengan rumus 

sebagai berikut : 

%100x
JS
RNP =  

Keterangan : 

NP : Nilai Prosentase 

R : Akumulasi skor yang dicapai siswa 

JS : Jumlah siswa hadir dalam tiap pertemuan 

Setelah  diketahui nilai rata-rata dari setiap pertemuannya, selanjutnya 

menghitung kenaikan hasil belajar tiap pertemuan. Dan kenaikan tersebut akan 

pula disajikan dalam bentuk prosentase data kenaikan. Kenaikan hasil belajar 

tersebut diprosentasekan dan diketahui melalui rumus di bawah ini : 

                                           

      

 

Keterangan : 

  R1 =  nilai rata-rata sebelum 

  R2 = nilai rata-rata sesudah 

  n = Jumlah frekuensi pertemuan - 1  

Analisis deskriptif kuantitatif juga digunakan untuk menghitung data nontes 

berupa angket dan observasi.  

  

                                     
Prosentase  (%) =  x100% 

 

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


 

52 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA semester II MTs Al-

Islam Sumurrejo tahun ajaran 2010/2011. Jumlah siswa kelas VIIIA adalah 24 

siswa, yang terdiri dari 9 siswa  dan 15 siswi. Peneliti menjadikan semua siswa 

tersebut sebagai subjek sekaligus sebagai sampel penelitian (Daftar subjek 

penelitian lihat lampiran). 

Lokasi penelitian tindakan kelas yang dipilih adalah MTs Al-Islam 

Sumurrejo yang beralamat di jalan Moedal nomor 3 Sumurrejo Gunungpati 

Semarang. Adapun waktu penelitian tindakan kelas berlangsung selama enam 

minggu dimulai dari tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2010. 

 
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1 Peningkatan Penguasaan Kosakata untuk Memahami Wacana Tertulis 

 Bahasa Arab Melalui Penerapan Teknik Demonstrasi dan Asosiasi.  

Pelaksanaan pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami  wacana 

tertulis bahasa Arab dengan penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi, 

menjadikan siswa kelas VIIIA Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo lebih 

aktif, kreatif dalam proses pembelajaran dengan kondisi kelas yang nyaman dan 

menyenangkan. 
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4.2.1.1 Proses Peningkatan Penguasaan Kosakata untuk Memahami Wacana 

 Tertulis Bahasa Arab Melalui Penerapan Teknik Demonstrasi dan 

 Asosiasi.  

Penerapan teknik ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menguasai kosakata untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab tanpa 

menjadikan proses tersebut sebagai beban pikiran bagi siswa. Penerapan teknik ini 

menjadikan proses penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis bahasa 

Arab siswa sebagai sesuatu yang menarik karena disajikan dalam materi yang 

diselingi dengan permainan dan aktivitas peragaan, sehingga proses pemahaman 

yang mereka lakukan adalah proses pemahaman secara langsung sesuai dengan 

pengalaman pembelajaran yang mereka lakukan sendiri.  

 Adapun proses penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis 

bahasa Arab melalui penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi pada tiap siklus 

dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

4.2.1.1.1  Siklus I 

Siklus pertama adalah tahap awal dari proses penerapan pedoman 

pembelajaran. Siklus I dalam penelitian ini dilaksanakan selama 2 x pertemuan (1 

pertemuan 2 x 45  menit). Materi yang diajarkan adalah tentang  اْلِھَواَیُة  dan 

 yang telah disesuaikan dengan instrumen penelitian. Berikut اصحاب المھنة

data tema dalam setiap pertemuan pada siklus I: 

Tabel 4.1 Daftar Tema Penelitian Penguasaan Kosakata untuk Memahami 

Wacana Bahasa Arab 
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No 
Pertemuan 

Ke- 
Kompetensi Dasar Tema 

1 I 

Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat 

dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan :  

  اْلِھَواَیُة
 اْلِھَواَیُة

2 II 

Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat 

dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan : 

  َاْصَحاُب اْلِمْھَنة
َاْصَحاُب 

 اْلِمْھَنة

 

Jumlah siswa yang menjadi subjek penelitian pada pertemuan pertama 

pembelajaran penguasaan kosakata untuk keterampilan memahami wacana tertulis  

bahasa Arab siklus 1 adalah 24 sedangkan pada pertemuan kedua 23 siswa. Satu 

siswa pada pertemuan kedua tidak mengikuti penelitian dikarenakan alpha. 

Berikut data tema dalam setiap pertemuan pada siklus I: 

Tabel 4.2 Daftar Kehadiran Siswa/ Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

Pertemuan 

Ke- 

Tema Materi Hari / Tanggal Jumlah Subjek 

Penelitian 

Keterangan  

I اْلِھَواَیُة Jum’at, 11 Maret 

2011 
24 Orang - 

II  اصحاب
 المھنة

Jum’at, 1 April 

2011 
23 Orang 1 Alpha 
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 Pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami  wacana tertulis 

bahasa Arab dengan penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi pada siklus I 

dilaksanakan setelah menyiapkan modul pembelajaran yaitu materi yang dijadikan 

pedoman dalam pembelajaran berupa wacana tertulis berbahasa Arab dan 

instrumen tes sebagai alat evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap kosakata dan isi wacana, serta Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Peneliti juga mempersiapkan media pembelajaran yaitu gambar-gambar 

kosakata mengenai pembelajaran.  

 Pada pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis, 

peneliti menyajikan kosakata-kosakata yang menjadi bahan ajar secara langsung 

didukung dengan pemanfaatan media gambar yang dibuat oleh peneliti. Peneliti 

menyampaikan dan menjelaskan kosakata dengan menerapkan teknik asosiasi 

serta menerapkan teknik demonstrasi dalam penerapan kosakata. Ketika siswa 

melakukan demonstrasi mereka akan terlibat langsung dalam aktivitas 

penghafalan, pelafalan serta penerapan kosakata sehingga mereka secara 

maksimal dapat menguasai kosakata yang sebelumnya telah dipahami maknanya 

dengan penerapan teknik asosiasi. Kegiatan pembelajaran lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (dalam lampiran). 

 Pada siklus I ini tes yang dilaksanakan dalam tiap pertemuannya terdiri 

dari dua macam tes. Yaitu tes yang diambil dari penilaian individu dan tes yang 

diambil dari penilaian secara kelompok. Tes individu yang dikerjakan oleh tiap 

siswa  berupa tes benar-salah (mengidentifikasi kalimat). Sedangkan tes kelompok 

berupa tes penggunaan kosakata dalam kalimat dan tes pemahaman kosakata 
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dalam kalimat. Tes individu dilaksanakan setiap akhir pembelajaran, sementara 

tes kelompok dilaksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung sebagai salah 

satu bagian dari kegiatan pembelajaran. Penjelasan tentang tes lebih lanjut dapat 

dilihat pada hasil tes siklus I (4.2.1.2.1).  

 Penilaian nontes diambil dari empat  macam teknik, yaitu observasi, 

wawancara, angket serta dokumentasi. Empat macam teknik pengumpulan data 

nontes tersebut dilaksanakan dalam dua jangka waktu. Observasi dan dokumentasi 

dilaksanakan pada tiap pertemuan, sedangkan angket dan wawancara 

dilaksanakan tiap dua pertemuan sekali (hanya satu kali). Penjabaran pelaksanaan 

dan hasil penilaian nontes untuk siklus I dapat dilihat pada hasil nontes siklus I 

(4.2.2.1).  

4.2.1.1.2 Refleksi Siklus I 

Setelah pembelajaran berakhir, dilakukan analisis mengenai observasi, 

wawancara, dan angket sehingga diketahui peningkatan minat dan manfaat bagi 

siswa dalam pembelajaran keterampilan memahami wacana tertulis berbahasa 

Arab. Dalam refleksi ini, diketahui kendala apa yang ditemui dalam meningkatkan 

kemampuan penguasaan kosakata untuk memahami wacana bahasa arab siswa. 

Kendala bisa muncul dari peneliti, siswa, materi, media atau proses 

pembelajarannya sehingga dapat ditentukan tindakan apa yang harus dilakukan 

pada siklus II. 

 Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan angket terlihat perilaku 

siswa yang beragam dalam proses pembelajaran. Siswa merasa senang dengan 

teknik demonstrasi dan asosiasi sebagai teknik pembelajaran. Tetapi ada beberapa 
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siswa yang merasa kurang penekanan pada aspek pemahaman kosakata. Siswa 

menghendaki proses yang tidak menjenuhkan dan menarik semacam bermain 

sekaligus belajar. Dan ada juga yang merasa belum bisa dalam menguasai 

kosakata, ketika diminta untuk menerapkannya dalam kalimat. 

4.2.1.1.3 Rekomendasi Refleksi Siklus I 

Dari kendala-kendala yang dijabarkan di atas peneliti dapat memberikan 

rekomendasi sebagai berikut. 

1. Melakukan perbaikan perencanaan dengan lebih matang dan lebih baik. Yaitu 

dengan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan tetap menarik 

dengan permainan bahasa serta menyenangkan agar siswa tidak bosan.  

2. Memberikan motivasi kepada siswa untuk sering berlatih membaca bahasa 

Arab/ belajar bahasa Arab 

3. Memperbaharui media pembelajaran.  

4. Mengajak siswa lebih aktif  lagi dengan memberikan apersepsi sesuai dengan 

tema yang akan diberikan sehingga siswa tidak merasa kesulitan. 

5. Mengkondisikan kelompok siswa dengan lebih baik lagi, guru 

mengkondisikan kelompok siswa agar siswa bisa lebih terkondisikan ketika 

proses pembelajaran dan menegur peserta didik yang tidak memperhatikan 

penjelasan guru. 

 

4.2.1.1.4 Siklus II 

Siklus kedua adalah tahap yang berfungsi menguatkan data-data pada 

siklus pertama serta sebagai upaya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah 
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yang muncul pada siklus I yang secara signifikan mempengaruhi hasil belajar dan 

minat belajar siswa pada penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis 

bahasa Arab dengan penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi. Siklus II 

dilaksanakan selama 2 x pertemuan (1 pertemuan 2 x 45 menit). Materi yang 

diajarkan adalah tentang م دباراة كرة القم  dan فراغقضاء اوقات ال  yang 

telah disesuaikan dengan instrumen penelitian. Berikut data tema dalam setiap 

pertemuan pada siklus II: 

Tabel 4.3 Daftar Tema Penelitian Penguasaan Kosakat untuk Memahami 

Wacana Bahasa Arab Siklus II 

No 
Pertemuan 

Ke- 
Kompetensi Dasar Tema 

1 III 

Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat 

dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan : 

  ُمَباَراة ُكَرِة اْلَقَدِم
ُمَباَراة 
 ُكَرِة اْلَقَدِم

2 IV 

Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat 

dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan : 

  َقَضاء َاْوَقاِت اْلَفَراغ

َقَضاء 
َاْوَقاِت 
  اْلَفَراغ

 

Pada siklus II siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran penguasaan 

kosakata untuk keterampilan memahami wacana tertulis bahasa Arab di 

pertemuan pertama adalah 22 sedangkan pada pertemuan kedua seluruh siswa 
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hadir  yaitu  24 siswa. Berikut daftar kehadiran siswa pada saat penelitian siklus 

II: 

Tabel 4.4  Daftar Kehadiran Siswa/ Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

Pertemuan 

Ke- 

Tema Materi Hari / Tanggal Jumlah Subjek 

Penelitian 

Keterangan  

III اة ارمب
مكرة القد  

Kamis, 7 April 2011 
22 Orang 2 Alpha 

IV 
اء قض

قات او
  فراغال

Jum’at, 15 April 

2011 24 Orang - 

 

 Kegiatan pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami  wacana 

tertulis bahasa Arab dengan penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi pada 

siklus II dilaksanakan sebagaimana siklus I dengan beberapa perbaikan-perbaikan 

yang mengacu pada refleksi dan rekomendasi siklus I. Perencanaan serta 

persiapan tetap peneliti lakukan sebagaimana yang  telah dilaksanakan pada siklus 

I.  

 Pada siklus II ini peneliti memperbaiki cara pemanfaatan media gambar 

yang digunakan. Kegiatan penguasaan kosakata mendapatkan porsi yg lebih 

banyak dengan menambahkan permainan kosakata. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan pemahaman siswa dalam kosakata pada siklus I yang kurang dapat 

ditunjang dengan kegiatan tersebut. Kegiatan pembelajaran lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (dalam lampiran). 
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 Tes yang dilaksanakan pada siklus II juga dilaksanakan dalam  dua macam 

tes. Yaitu tes yang diambil dari penilaian individu dan tes yang diambil dari 

penilaian secara kelompok. Tes individu yang dikerjakan oleh tiap siswa  berupa 

tes benar-salah (mengidentifikasi kalimat). Sedangkan tes kelompok berupa tes 

penggunaan kosakata dalam kalimat dan tes pemahaman kosakata dalam kalimat. 

Tes individu dilaksanakan setiap akhir pembelajaran, sementara tes kelompok 

dilaksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung sebagai salah satu bagian 

dari kegiatan pembelajaran. Penjelasan tentang tes lebih lanjut dapat dilihat pada 

hasil tes siklus II (4.2.1.2.2).  

 Penilaian nontes juga  diambil dari empat  macam teknik, yaitu observasi, 

wawancara, angket serta dokumentasi. Empat macam teknik pengumpulan data 

nontes tersebut dilaksanakan dalam dua jangka waktu. Observasi dan dokumentasi 

dilaksanakan pada tiap pertemuan, sedangkan angket dan wawancara 

dilaksanakan tiap dua pertemuan sekali (hanya satu kali). Penjabaran pelaksanaan 

dan hasil penilaian nontes untuk siklus II  dapat dilihat pada hasil nontes siklus II 

(4.2.2.2).  

 

4.2.1.2 Hasil Peningkatan Penguasaan Kosakata untuk Memahami Wacana 

 Tertulis Bahasa Arab. 

Hasil penelitian tindakan kelas yang diuraikan pada bab ini meliputi 

keseluruhan hasil tes baik pada siklus I maupun siklus II. Penguraian hasil 

penelitian peningkatan penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis 

bahasa Arab disajikan dalam bentuk data kuantitatif. Sistem penyajian data hasil 
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tes peningkatan penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis bahasa 

Arab pada siklus I dan siklus II berupa angka yang disajikan dalam bentuk tabel, 

kemudian diuraikan dan dianalisis berdasarkan data angka pada tabel tersebut. 

Berikut adalah uraian dari hasil tes penguasaan kosakata untuk memahami wacana 

tertulis bahasa arab siswa:  

4.2.1.2.1  Hasil Tes Siklus I 

Tindakan yang dilakukan pada siklus I ini adalah pembelajaran 

penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab dengan 

penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi yang bertujuan untuk meningkatkan 

minat belajar dan hasil belajar siswa serta meningkatkan kemampuan mereka 

dalam menguasai kosakata untuk memahami wacana tertulis  bahasa Arab. Tes 

Penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis  bahasa Arab dilaksanakan 

pada akhir kegiatan pembelajaran. 
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 4.2.1.2.1.1 Hasil Tes Siklus I Pertemuan Pertama 

Pada siklus I pertemuan pertama tes dilakukan dengan 2 bentuk, yakni 

(1) Tes individu, yang berupa tes benar salah dan (2) Tes Kelompok, yang berupa: 

tes penggunaan kosakata dalam kalimat, serta tes pemahaman kosakata dalam 

kalimat. Hasil tes penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis 

berbahasa Arab pada siklus I pertemuan pertama mencapai nilai rata-rata  78.33. 

4.2.1.2.1.2 Hasil Tes Siklus I Pertemuan Kedua 

Pada siklus I pertemuan kedua tes tetap berupa (1) Tes individu, yang 

berupa tes benar salah dan (2) Tes Kelompok, yang berupa: tes penggunaan 

kosakata dalam kalimat, serta tes pemahaman kosakata dalam kalimat. Hasil tes 

penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis  berbahasa Arab pada 

siklus I pertemuan kedua mencapai nilai rata- rata 83.42. 

Berdasarkan hasil tes memahami wacana tertulis bahasa Arab pada siklus 

I pertemuan pertama dan pertemuan kedua diperoleh rata-rata yang telah 

disebukan ( daftar transkip nilai setiap siswa terlampir). Transkrip nilai hasil 

pembelajaran siklus I tersebut dapat dipaparkan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Transkrip Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I  

Pertemuan 

Ke- 

Tema Materi Hari / Tanggal Jumlah Subjek 

Penelitian 

Nilai Rata-

Rata  

I اْلِھَواَیُة Jum’at, 11 Maret 

2011 
24 Orang 78.33 

II  اصحاب
 المھنة

Jum’at, 1 April 

2011 
23 Orang 83.42 
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 Transkrip nilai hasil belajar tersebut  dapat digambarkan dalam bentuk 

diagram kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian sebagai berikut : 

 

Diagram 4.1 Peningkatan Nilai Rata-Rata Siswa Pada Siklus I 
 

 

Setelah  diketahui nilai rata-rata dari setiap pertemuannya, selanjutnya 

menghitung kenaikan hasil belajar tiap pertemuan pada siklus I. Kenaikan hasil 

belajar siklus I dari data yang telah diperoleh dapat diprosentasekan dan diketahui 

sebagai berikut: 

                                           

   

    

Keterangan : 

  R1 =  nilai rata-rata sebelum 

  R2 = nilai rata-rata sesudah 

  n = Jumlah frekuensi pertemuan - 1  

78.33

83.42

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Transkrip Nilai pada Siklus I

                                   

 Prosentase  (%) =  x100% 
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Prosentase Kenaikan hasil belajar siklus I (%)  =  ��.�����.��
��.��

x100% 

            = �.��
��.��

 x 100% 

       = 6.50% 

4.2.1.2.2  Hasil Tes Siklus II 

Siklus II merupakan tindakan yang dilakukan sebagai upaya untuk 

menguatkan data-data pada siklus I serta memperbaiki dan memecahkan masalah 

yang muncul pada siklus I. Pelaksanaan tes penguasaan kosakata untuk 

keterampilan memahami wacana tertulis berbahasa Arab seperti pada siklus I 

dilaksanakan pada akhir kegiatan pembelajaran. 

 
4.2.1.2.2.1  Hasil tes siklus II pertemuan pertama 

Pada siklus II pertemuan pertama tes dilakukan dengan 2 bentuk, yakni 

(1) Tes individu, yang berupa tes benar salah dan (2) Tes Kelompok, yang berupa: 

tes penggunaan kosakata dalam kalimat, serta tes pemahaman kosakata dalam 

kalimat. Hasil tes keterampilan memahami wacana tertulis bahasa Arab pada 

siklus II pertemuan pertama mencapai nilai rata- rata 84.13.  

4.2.1.2.2.2  Hasil tes siklus II pertemuan kedua 

Pada siklus II pertemuan kedua tes tetap dilakukan dengan 2 bentuk, 

yakni (1) Tes individu, yang berupa tes benar salah dan (2) Tes Kelompok, yang 

berupa: tes penggunaan kosakata dalam kalimat, serta tes pemahaman kosakata 

dalam kalimat. Hasil tes keterampilan membaca pemahaman bacaan memahami 

wacana tertulis bahasa Arab pada siklus II pertemuan kedua nilai rata- rata 93.46. 

Berdasarkan hasil tes memahami wacana tertulis bahasa Arab pada siklus 

II pertemuan pertama dan pertemuan kedua diperoleh rata-rata yang telah 
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disebutkan ( daftar transkip nilai setiap siswa terlampir). Transkrip nilai hasil 

pembelajaran siklus II tersebut dapat dipaparkan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.6  Transkrip Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II 

No 
Pertemuan 

ke - 
Materi 

Jumlah Subjek 

Penelitian 

Nilai Rata-

Rata 

1 I  
 

22 Orang 84.13 

2 II 

  

24 Orang 93.46 

 

Transkrip nilai hasil belajar tersebut  dapat digambarkan dalam bentuk 

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

Diagram 4.2 Peningkatan Nilai Rata-Rata Siswa Pada Siklus II 
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Setelah  diketahui nilai rata-rata dari setiap pertemuannya, selanjutnya 

menghitung kenaikan hasil belajar tiap pertemuan pada siklus II. Kenaikan hasil 

belajar siklus II dari data yang telah diperoleh dapat diprosentasekan dan 

diketahui sebagai berikut: 

                                           

   

    

Keterangan : 

  R1 =  nilai rata-rata sebelum 

  R2 = nilai rata-rata sesudah 

  n = Jumlah frekuensi pertemuan-1 

Prosentase Kenaikan hasil belajar siklus I (%)  =  x100% 

            =  x 100% 

       = 11.09% 

4.2.1.2.3  Hasil Tes Siklus I dan Siklus II 

Dari paparan hasil tes siklus I dan II diatas, dapat diperoleh transkipsi 

data hasil pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis  

bahasa Arab. Berikut transkrip data tersebut. 

Tabel 4.7  Transkrip Nilai Hasil Belajar Siswa 

No. Pertemuan 
Ke- Materi Jumlah Subjek 

Penelitian 
Nilai Rata-

Rata 
1 I  24 78.33 

2 II  23 83.42 

3 III  22 84.13 

                                   

 Prosentase  (%) =  x100% 
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4 IV  24 93.46 

 

Berdasarkan transkrip nilai hasil belajar tersebut, maka dapat 

digambarkan kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian dalam bentuk diagram 

sebagai berikut. 

Diagram 4.3 Transkrip Nilai Pada Kedua Siklus 

 

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

keseluruhan dalam tiap siklus berdasarkan rumus di bawah ini :  

 

 

 Keterangan :  
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= 80.88 = 88.80 

 

Kenaikan nilai rata- rata kedua siklus dapat dilihat pada diagram berikut. 

 

 Diagram 4.4 Kenaikan Nilai Rata-Rata dari Kedua Siklus 

 

Pembahasan hasil penelitian ini difokuskan pada perolehan skor yang 

dicapai siswa berdasarkan tes yang dilakukan siswa baik itu tes individu atau 

kelompok siswa selama proses pembelajaran penguasaan kosakata untuk 

memahami wacana tertulis bahasa Arab berlangsung  dengan penerapan teknik 

demonstrasi dan asosiasi.  

Pembelajaran penguasaan kosakata untuk keterampilan memahamai 

wacana tertulis bahasa Arab dengan penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi 

pada dasarnya merupakan pembelajaran perkembangan kematangan dalam 
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pembelajaran berbahasa terutama dalam memahami wacana tertulis bahasa Arab, 

sangat tergantung pada seringnya siswa melakukan latihan membaca bahasa Arab. 

Belajar membaca pemahaman dengan penguasaan kosakata untuk memahami 

wacana tertulis merupakan teknik utama pendekatan ini. 

Teknik demonstrasi dan asosiasi yang diterapkan pada pembelajaran 

penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab, terbukti 

mampu memberikan semangat kepada siswa. Hal ini dirasakan sangat besar 

manfaatnya bagi hasil belajar siswa, karena dengan pembelajaran yang semangat 

siswa akan tertarik dan merasa lebih enjoy dalam pembelajaran, sehingga akan 

terasa lebih mudah dalam  berekspresi, mengungkapkan dan mengeluarkan segala 

kreativitas yang ada dalam dirinya. 

Berdasarkan uraian diatas, pembelajaran penguasaan kosakata untuk 

memahami wacana tertulis bahasa Arab dengan penerapan teknik demonstrassi 

dan asosiasi merupakan model teknik  yang tepat . Karena dalam pembelajaran 

penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis, siswa telah mampu 

menangkap makna kosakata sehingga lebih mudah memahami wacana tertulis  

bahasa Arab dengan teknik yang aplikatif tersebut. Teknik demonstrasi dan 

asosiasi siswa belajar  kreatif, mandiri dan berkompeten karena siswa dilibatkan 

langsung dalam pembelajaran. 

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

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

rata hasil belajar siswa. Dan kenaikan tersebut akan pula disajikan dalam bentuk 

prosentase  kenaikan. Persentase kenaikan hasil belajar  siswa siklus I dan II telah 
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diperoleh yaitu sebesar 6.50%  pada siklus I dan 11.09%  pada siklus II yang 

dapat dilihat dalam diagram dibawah ini:  

Diagram 4.5 Prosentase Peningkatan Hasil Belajar 

 

Dari prosentase peningkatan hasil belajar kedua siklus  tersebut diperoleh 

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

peningkatan hasil  belajar siswa secara keseluruhan yaitu sebagai berikut. 
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= 8.80% 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa prosentase 

peningkatan penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab 

dengan menggunakan teknik demonstrasi dan asosiasi dari siklus I ke siklus II 

adalah sebesar 8.80%. 

4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa 

 Hasil perubahan perilaku siswa ini meliputi keseluruhan hasil nontes, baik 

pada siklus I maupun siklus II. Penguraian hasil penelitian nontes disajikan dalam 

bentuk data kualitatif, dipaparkan dalam bentuk rangkaian kalimat secara 

deskriptif. Data nontes yang dipaparkan pada siklus I dan II meliputi hasil 

observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.    

4.2.2.1 Hasil Non Tes Siklus I 

4.2.2.1.1 Hasil Observasi 

Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama proses pembelajaran. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan dengan bantuan guru mata pelajaran bahasa Arab kelas VIIIA 

Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo, bahwa dalam proses pembelajaran 

perilaku siswa menunjukkan respon yang cukup baik. Hal ini terlihat dari setiap 

aspek penilaian, yang meliputi kesiapan, semangat, perhatian, partisipasi, 

kemampuan serta motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran penguasaan 

kosakata untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab cukup baik. Dari data 

observasi yang diperoleh rata-rata kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

pada pertemuan pertama 70.17 sedangkan pada pertemuan kedua sebesar 75.91. 
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Aspek kesiapan siswa pada siklus ini memiliki rata-rata nilai sebesar 67.79 pada 

pertemuan pertama dan 72.57 pada pertemuan kedua. Rata-rata perhatian siswa 

terhadap penjelasan yang diberikan juga cukup baik yaitu 69.29 pada pertemuan 

pertama dan 74.70 pada pertemuan kedua. Siswa juga cukup berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai rata-rata siswa pada 

pertemuan pertama sebesar 71.38 dan pada pertemuan kedua sebesar 77.74. 

Observer juga memberi penilaian cukup pada aspek kemampuan siswa dalam 

memahami materi dengan nilai 61.54 pada pertemuan pertama dan 72.78 pada 

pertemuan kedua. Sedangkan dalam aspek motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran siswa memiliki nilai rata-rata 61.79 pada pertemuan pertamadan 

71.09 pada pertemuan kedua.  

Proses pembelajaran terlihat menarik perhatian siswa, siswa menjadi 

aktif dan partisipatif terhadap kegiatan pembelajaran penguasaan kosakata untuk 

memahami wacana tertulis bahasa Arab yang dilakukan oleh peneliti. Hal itu 

nampak ketika siswa melakukan dan menebak peragaan dari suatu kalimat yang 

mereka kerjakan secara berkelompok. Berikut diagram hasil observasi perilaku 

siswa pertemuan pertama dan kedua pada siklus I (tabel hasil observasi perilaku 

siswa pada pertemuan pertama dan kedua siklus I terlampir): 
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Diagaram 4.6  Hasil Observasi Perilaku Siswa Pertemuan 1 dan 2 pada 
Siklus I 

 

 Keterangan: 

 1: Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

 2: Semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

 3: Perhatian siswa terhadap penjelasan guru. 

 4: Partisipasi siswa dalam pembelajaran. 

 5: Kemampuan siswa dalam memahami materi. 

 6: Motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

Setelah melihat diagram dari observasi kedua pertemuan pada siklus I 

diatas, maka disimpulkan rata-rata hasil observasi siswa dari setiap aspeknya 

dapat dilihat dalam table berikut: 

Tabel 4.8  Hasil observasi perilaku siswa pada siklus I 

  Indikator 
Pertemuan  1 2 3 4 5 6 
Pertemuan 
1 70.17 67.79 69.29 71.38 61.54 61.79 
Pertemuan 
2 75.91 72.57 74.70 77.74 72.78 71.09 
Rata-Rata 73.04 70.18 72.00 74.56 67.16 66.44 

 

70.17
67.79 69.29

71.38
61.54 61.79

75.91 72.57 74.70 77.74 72.78 71.09

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

1 2 3 4 5 6

N
ila

i

Indikator Aktifitas Siswa

Hasil Observasi Perilaku Siswa 
Pertemuan 1 dan 2 pada Siklus I

Pertemuan 1

Pertemuan 2

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


 

Berdasarkan tabel hasil observasi perilaku siswa pada siklus I, maka dapat 

digambarkan dalam diagram  sebagai berikut: 

Diagaram 4.7  Hasil Observasi Siswa pada Siklus I 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran 

bahasa Arab, dapat diketahui bahwa siswa cukup siap dalam mengikuti 

pembelajaran, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pemerolehan nilai mereka 

adalah 73.04. Guru juga menganggap bahwa siswa cukup memiliki semangat 

ketika pembelajaran berlangsung yang ditunjukkan dengan rata-rata nilai mereka, 

yaitu 70.18. Pada siklus I ini perhatian siswa terhadap penjelasan peneliti dapat 

dikatakan cukup baik dengan angka 71.99. Siswa juga diniai baik berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran, rata-rata partisipasi mereka adalah 74.56. namun dalam 

kedua aspek yakni kemampuan siswa dalam memahami materi dan motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran guru menilai tidak sebaik aspek aspek lain yakni 
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67.16 dan 66.44, walaupun keduanya masih tergolong katagori cukup. Dari data 

observasi diatas dapat diketahui perilaku siswa pada siklus I yang paling tinggi 

nilainya pada poin partisipasi siswa dalam pembelajaran penguasaan kosakata 

untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab dengan rata-rata nilai 74.56. Dan 

nilai terendah pada poin keenam yaitu motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran dengan rata-rata 66.44. 

 
4.2.2.1.2  Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran. Pengambilan data 

melalui wawancara tidak dilakukan kepada semua siswa, namun hanya pada siswa 

yang nilainya tertinggi dan terendah yang bertujuan untuk mengetahui perasaan 

dan keluhan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan siswa yang mendapat nilai tertinggi yang bernama M. Faridul 

Mu'arif dengan perolehan rata-rata nilai 96.25 dan siswa yang mendapat nilai 

terendah yang bernama M. Yazid Anas M. dengan perolehan nilai 56.25, dapat 

diketahui bahwa penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi dalam proses 

pembelajaran memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Hal 

ini menjadi semangat tersendiri bagi siswa untuk lebih aktif dan memperhatikan 

materi yang disampaikan oleh guru, maupun yang mereka peroleh dari kegiatan 

pembelajaran. Siswa merasa lebih semangat belajar dengan penerapan teknik 

demonstrasi dan asosiasi yang diterapkan oleh peneliti. Mereka merasa 

termotivasi dengan kegiatan pembelajaran yang telah mereka lakuakan, karena 

mereka merasa pembelajaran tersebut efektif dan cukup mudah dipahami.   
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Kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran penguasaan kosakata 

untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab dengan penerapan teknik 

demonstrasi dan asosiasi adalah sebagian siswa belum bisa memahami maknanya 

karena keterbatasan penguasaan kosakata dan siswa kurang menguasai kosakata 

jika hanya dengan peragaan. Berikut diskripsi hasil wawancara. 

Pertanyaan pertama, mengenai perasaan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis dengan 

penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi. Dari kedua siswa yang diwawancarai, 

siswa yang mndapatkan nilai tertinggi menjawab senang, sedangkan siswa nilai 

terendah menjawab sangat senang. Alasannya, keduanya menyatakan bahwa 

mereka merasa senang karena mereka merasa pembelajaran tersebut 

menyenangkan, menarik dan tidak membuat mereka jenuh. Siswa yang 

mendapatkan nilai terendah menambahkan, walaupun dia sangat senang dia masih 

mengalami beberapa kesulitan ketika dia memahami makna kosakata-kosakata 

yang dipelajari jika hanya dengan gambaran saja, dia merasa memerlukan 

pengulangan baik dengan kuis ataupun kegiatan pembelajaran yang lainnya.  

Pada pertanyaan yang kedua, tentang apakah model pembelajaran 

membaca pemahaman wacana tertulis bahasa arab dengan teknik yang disajikan 

oleh peneliti membuat mereka termotivasi, dari kedua siswa yang diwawancarai 

semuanya menyatakan bahwa mereka termotivasi dengan pembelajaran yang telah 

dilakukan, siswa nilai tertinggi memberikan tambahan bahwa pembelajaran yang 

diberikan oleh peneliti dia rasa lebih efektif dari teknik yang dilakukan guru 

biasanya sehingga dia mudah dalam memahami materi. Pertanyaan yang ketiga 

adalah mengenai apakah penjelasan yang peneliti sampaikan ketika 
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menyampaikan mufrrodat yaitu dengan penerapan teknik asosiasi dapat membuat 

siswa mudah untuk menguasai kosakata. Siswa dengan nilai tertinggi menjawab 

bahwa penjelasan peneliti sangat mudah ditangkap. Sedangkan siswa dengan nilai 

terendah merasa cukup mudah, dia mengatakan bahwa penjelasan peneliti cukup 

mudah  dimengerti.                                                                          

Pada pertanyaan yang keempat, tentang pembelajaran pemahaman 

berbahasa Arab melalui teknik yang diterapkan guru, siswa dengan nilai tertinggi 

mengatakan bahwa proses tersebut efektif dan mudah dipahami sedangkan anak 

dengan nilai terendah mengatakan bahwa pembelajaran tersebut sudah cukup 

memahamkan.   

Pada pertanyaan kelima, tentang kesulitan-kesulitan  yang siswa alami 

selama pembelajaran. Jawaban yang diungkapkan dari kedua siswa, yaitu:  (1) 

dalam memahami beberapa arti kosakata; (2) dalam menguasai kosakata yaitu 

ketika menggunakannya dalam kalimat, membaca dan mengartikan wacana secara 

utuh. Pada pertanyaan keenam ditanyakan tentang alasannya, siswa dengan nilai 

tertinggi menjawab bahwa dia agak kesulitan karena materi yang disampaikan 

oleh peneliti belum pernah dia pelajari sebelumnya. Sedangkan siswa dengan nilai 

terendah merasa kesulitan karena sebanarnya dia belum bisa membaca tulisan 

arab, dan mengartikannya.  

Pada pertanyaan terakhir kedua siswa tersebut diberi pertanyaan tentang 

pesan kesan siswa terhadap pembelajaran. Siswa dengan nilai tertinggi dan 

terendah memiliki kesan yang sama bahwa pembelajaran menyenangkan serta 

mudah dipahami. Pesan dari kedua siswa tersebut adalah agar peneliti lebih fokus 

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


 

 

ketika menyampaikan pembelajaran. Siswa dengan nilai terendah menambahkan 

agar peneliti lebih santai ketika membimbing pembelajaran.   

4.2.2.1.3 Hasil Angket 

Setelah pelaksanaan penelitian, juga dilakukan pengambilan data non tes 

dari siswa yaitu melalui angket yang diisi langsung oleh siswa. Hal ini bertujuan 

menguatkan data-data dan hasil belajar yang telah diperoleh dari siswa. Dari 

angket itu didapat beberapa pernyataan. Berikut tabel angket pada siklus I. 

Tabel 4.9  Pernyataan Siswa Terkait Penerapan Teknik Demonstrasi dan 

Asosiasi dalam Pembelajaran Penguasaan Kosakata untuk Memahami 

Wacana Tertulis Bahasa Arab Siklus I 

No. Pertanyaan Jumlah Respondeen Menjawab Jumlah 
Sangat Sedang Cukup Kurang 

1 

Apakah kamu senang 
dengan pembelajaran 
yang dilakukan oleh 
guru 

5 12 7 o 24 

2 

Apakah kamu merasa 
mudah dalam 
menguasai kosakata 
selama pembelajaran 

0 9 13 2 24 

3 

Apakah kamau merasa 
dipermudah dalam 
memahami wacana 
tertulis bahasa Arab 
selama pembelajaran 

0 9 15 0 24 

4 

Apakah kamu tertarik 
dengan pembelajaran 
bahasa Arab yang 
dilakukan oleh guru 

4 13 7 0 24 

5 
Apakah kamu merasa 
termotivasi dalam 
belajar 

1 15 8 0 24 

Jumlah 10 58 50 2 120 
Prosentase (%) 8.33 48.33 41.67 1.67 100.00 

  

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


 

Dari hasil angket tersebut, terlihat perilaku positif siswa yang lebih besar 

dari pada pernyatan negatif. Jawaban dari semua pertanyaan yang diberikan 

kepada siswa menunjukkan respon positif siswa (aspek sangat dan sedang) 

memiliki persentase sebesar 8.33% dan 48.33% lebih besar daripada respon 

negatif siswa (aspek cukup dan kurang) dengan persentase sebesar 41.67% dan 

1.67%. 

Berdasarkan tabel hasil angket pada proses pembelajaran siklus I, maka 

dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

Diagram 4.8 Prosentase Hasil Angket Pada Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1: Sangat 2: Sedang            3: Cukup 4: Kurang   

4.2.2.1.4 Dokumentasi 

Penggunaan instrumen ini dimaksudkan untuk memperoleh data atau 

informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, hal ini diperlukan 
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untuk melengkapi data penelitian. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian tindakan kelas ini diantaranya adalah presensi siswa, daftar nilai siswa 

semester gasal, dan dokumentasi foto.  

4.2.2.1.4.1 Dokumentasi Foto 

Data yang diambil melalui dokumentasi foto memperjelas data yang lain 

yang hanya terdeskripsikan melalui tulisan atau angka. Dokumentasi foto 

dilakukan pada saat pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana  

tertulis bahasa Arab melalui penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi. Deskripsi 

dokumentasi foto pada siklus I selengkapnya dipaparkan berikut ini. 

 

Gambar 4.1 (gambar 4.1 dokumentasi foto terlampir) dimulai dari kegiatan 

awal ketika peneliti melakukan apersepsi serta menjelaskan tujuan pembelajaran 

dan manfaat pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari itu. Pada awal 

pembelajaran tersebut terlihat siswa yang tenang mendengarkan penjelasan dari 

guru, tapi juga siswa yang mengobrol sendiri tanda bahwa dia belum siap 

mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, gambar 4.1  juga memperlihatkan ada siswa 

yang aktif mau maju kedepan kelas untuk memberikan contoh kepada teman-

temannya yang lain 

Pada gambar 4.2 (gambar 4.2 dokumentasi foto terlampir) menunjukkan 

kegiatan siswa ketika melakukan pelafalan dan pemahaman wacana tertulis, serta 

membuat dan mendemonstrasikan wacana sederhana bahasa Arab. Awalnya 

ketika guru menawarkan kepada siswa yang berminat untuk membacakan teks 

wacana, siswa masih ragu untuk menawarkan diri. Tetapi setelah peneliti 

memberikan dorongan dan motivasi, akhirnya ada beberapa siswa yang 
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mengajukan dirinya. Siswa yang lain juga terlihat cukup antusias dalam 

menyimak pelafalan dari temannya. Selanjutnya siswa bekerja sama dengan 

teman sebangku dalam mendeskripsikan suatu kata, yang nantinya akan 

didemonstrasikan. Siswa secara bergiliran mendemonstrasikan deskripsi 

sederhana yang mereka buat untuk ditebak oleh teman mereka yang lainnya.  

Gambar 4.3 (gambar 4.3 dokumentasi foto terlampir) memperlihatkan 

kegiatan peneliti ketika membimbing siswa. Peneliti membimbing siswa ketika 

siswa masih kesulitan dalam memahami mufrodat setelah peneliti jelaskan di 

kegiatan pembelajaran awal. Peneliti menjelaskan kembali apa yang belum 

dipahami siswa tersebut secara lebih perlahan serta diperjelas kembali. Peneliti 

juga membimbing kegiatan demonstrasi siswa dan kegiatan membuat diskripsi 

sederhana mufrodat.  

Gambar 4.4 (gambar 4.4 dokumentasi foto terlampir)  adalah ketika siswa 

sedang mengerjakan tugas evaluasi akhir dari peneliti sebagai tolok ukur dari 

pemahaman setiap siswa terhadap wacana dengan mengidentifikasi kalimat 

berdasarkan wacana yang telah dipelajari. Serta terdapat gambar guru mapel 

sebagai observator mangamati jalannya evaluasi dan kesungguhan siswa dalam 

mengerjakan soal.  Meskipun suasana pada kegiatan ini terlihat serius, tetapi siswa 

juga merasa rileks atau tidak tegang.  

4.2.2.1.4.2 Dokumentasi Presensi Siswa 

(Dokumentasi Presensi Siswa Terlampir) 

4.2.2.1.4.3 Dokumentasi Daftar Nilai Semester Gasal Siswa 

(Dokumentasi Daftar Nilai Semester Gasal Siswa terlampir) 
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4.2.2.2  Hasil Non Tes Siklus II 

4.2.2.2.1 Hasil Observasi 

Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama proses pembelajaran. 

Hasil observasi siklus II sudah menunjukkan perilaku siswa dengan skor 

yang baik. Hal ini terlihat dari setiap aspek penilaian, yang meliputi kesiapan, 

semangat, perhatian, partisipasi, kemampuan serta motivasi siswa dalam 

mengikuti pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis 

bahasa Arab sudah mengalami peningkatan. Dari data observasi yang diperoleh 

rata-rata kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan pertama 

79.68 sedangkan pada pertemuan kedua sebesar 80.21. Aspek kesiapan siswa pada 

siklus ini memiliki rata-rata nilai sebesar 75.82 pada pertemuan pertama dan 77.88 

pada pertemuan kedua. Rata-rata perhatian siswa terhadap penjelasan yang 

diberikan juga baik yaitu 78.50 pada pertemuan pertama dan 80.46 pada 

pertemuan kedua. Siswa juga baik dalam berpartisipasi aktif selama pembelajaran. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai rata-rata siswa pada pertemuan pertama 

sebesar 80.91 dan pada pertemuan kedua sebesar 81.21. Observer juga memberi 

penilaian baik pada aspek kemampuan siswa dalam memahami materi dengan 

nilai 76.64 pada pertemuan pertama dan 78.83 pada pertemuan kedua. Sedangkan 

dalam aspek motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran siswa memiliki nilai 

rata-rata 75.14 pada pertemuan pertama dan 77.13  pada pertemuan kedua.  

Proses pembelajaran dinilai observer lebih menarik perhatian siswa, 

siswa menjadi lebih aktif dan partisipatif terhadap kegiatan pembelajaran 
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penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab yang 

dilakukan oleh peneliti. Kendala dan kesulitan yang siswa alami pada siklus I 

mulai berkurang. Berikut diagram hasil observasi perilaku siswa pertemuan 

pertama dan kedua pada siklus II (tabel hasil observasi perilaku siswa pada 

pertemuan pertama dan kedua siklus II terlampir). 

Diagram 4.9 Hasil Observasi Perilaku Siswa pertemuan 1 dan 2 pada Siklus 
II 

 

Keterangan: 

 1: Kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

 2: Semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

 3: Perhatian siswa terhadap penjelasan guru. 

 4: Partisipasi siswa dalam pembelajaran. 

 5: Kemampuan siswa dalam memahami materi. 

 6: Motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
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Setelah melihat diagram dari observasi kedua pertemuan pada siklus II 

diatas, maka disimpulkan rata-rata hasil observasi siswa dari setiap aspeknya 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.10 Hasil observasi perilaku siswa pada siklus II 

  Indikator 
Pertemuan  1 2 3 4 5 6 
Pertemuan 
1 79.68 75.82 78.50 80.91 76.64 75.14 
Pertemuan 
2 80.21 77.88 80.46 81.21 78.83 77.13 
Rata-Rata 79.95 76.85 79.48 81.06 77.74 76.14 

 
Berdasarkan tabel hasil observasi perilaku siswa pada siklus I, maka dapat 

digambarkan dalam diagram  sebagai berikut: 

 
Diagram 4.10  Hasil Observasi Perilaku Siswa Pada Siklus II 
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Diagram hasil observasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran bahasa 

Arab diatas, menggambarkan bahwa siswa sudah lebih siap dalam mengikuti 

pembelajaran, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pemerolehan nilai mereka yang 

meningkat dari sebelumnya yaitu dari 73.04 menjadi 79.95. Guru juga 

menganggap bahwa siswa sudah lebih bersemangat ketika pembelajaran 

berlangsung yang ditunjukkan dengan rata-rata nilai mereka, yaitu 75.85. Pada 

siklus I ini perhatian siswa terhadap penjelasan peneliti dapat dikatakan sudah 

baik dengan angka 79.48. Siswa juga dinilai baik berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran, rata-rata partisipasi mereka adalah 81.06. Adapun dua aspek pada 

siklus pertama yang kurang baik kini sudah lebih baik yaitu pada angka 77.73 

untuk aspek kemampuan siswa dalam memahami materi dan 75.13 untuk aspek 

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dari data observasi diatas dapat 

diketahui perilaku siswa pada siklus II yang paling tinggi nilainya tetap pada poin 

partisipasi siswa dalam pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami 

wacana berbahasa Arab dengan rata-rata nilai 81.06. begitu pula nilai terendah 

tetap pada aspek  keenam yaitu  motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dengan rata-rata 75.13. 

 
4.2.2.2.2 Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran. Pengambilan data 

melalui wawancara tidak dilakukan kepada semua siswa, namun hanya pada siswa 

yang nilainya tertinggi dan terendah yang bertujuan untuk mengetahui perasaan 

dan keluhan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan siswa yang mendapat nilai tertinggi yang bernama M. Faridul 
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Mu'arif dengan perolehan rata-rata nilai 99.25 dan siswa yang mendapat nilai 

terendah yang bernama Lesta Megawati dengan perolehan nilai 74.75, dapat 

diketahui bahwa penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi dalam proses 

pembelajaran pada siklus II telah lebih tampak memudahkan siswa dalam 

memahami materi yang diajarkan. Siswa merasa lebih terlihat bersemangat dalam 

mengikuti materi yang telah diperbaiki oleh peniliti dari segi penyampaiannya 

dari refleksi yang telah peneliti peroleh dari siklus I. Antusiasme mereka lebih 

terlihat pada siklus II ini. Mereka merasa lebih termotivasi dengan kegiatan 

pembelajaran yang telah mereka lakuakan, karena mereka merasa pembelajaran 

tersebut efektif dan lebih mudah dipahami. Berikut diskripsi hasil wawancara. 

Pertanyaan pertama, mengenai perasaan siswa setelah mengikuti 

pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis dengan 

penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi. Kedua siswa menjawab bahwa mereka 

senang, dan lebih enjoy. Karena pada siklus II terdapat permainan-permainan 

kosakata yang mereka rasa cukup menghibur. Mereka merasa pembelajaran 

tersebut lebih menyenangkan, menarik dan lebih terhibur, tidak ada ketegangan.  

Pada pertanyaan yang kedua, tentang apakah model pembelajaran 

membaca pemahaman wacana berbahasa arab dengan teknik yang disajikan oleh 

peneliti membuat mereka termotivasi, dari kedua siswa yang diwawancarai 

semuanya menyatakan bahwa mereka termotivasi dengan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Pertanyaan yang ketiga adalah mengenai apakah penjelasan yang 

peneliti sampaikan ketika menyampaikan mufrodat yaitu dengan penerapan teknik 

asosiasi dapat membuat siswa mudah untuk menguasai kosakata. Siswa dengan 
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nilai tertinggi menjawab bahwa penjelasan peneliti dapat dikuasainya dan 

menarik. Sedangkan siswa dengan nilai terendah merasa cukup mudah, dia 

mengatakan bahwa penjelasannya tidak begitu memahamkan, akan trtapi dengan 

penggunaan visualisasi mufrodat dia merasa cukup paham terhadap apa yang 

dijelaskan peneliti.                                                                

Pada pertanyaan yang keempat, tentang pembelajaran pemahaman 

berbahasa Arab melalui teknik yang diterapkan guru, kedua siswa mengatakan 

bahwa proses tersebut efektif dan mudah dipahami, juga menyenangkan.  

Pada pertanyaan kelima, tentang kesulitan-kesulitan  yang siswa alami 

selama pembelajaran. Jawaban yang diungkapkan dari kedua siswa, yaitu:  (1) 

sedikit saja kesulitan dalam membedakan kosakata; (2) memahami makna 

kosakata. Pada pertanyaan keenam ditanyakan tentang alasannya, siswa dengan 

nilai tertinggi menjawab bahwa dia agak kesulitan karena materi yang 

disampaikan oleh peneliti belum pernah dia pelajari sebelumnya. Sedangkan 

siswa dengan nilai terendah merasa kesulitan karena merasa penjelasan peneliti 

kurang pelan.   

Pada pertanyaan terakhir kedua siswa tersebut diberi pertanyaan tentang 

pesan kesan siswa terhadap pembelajaran. Siswa dengan nilai tertinggi dan 

terendah sama-sama merasa puas terhadap proses pembelajaran. Pesan dari kedua 

siswa tersebut adalah agar peneliti lebih memberikan perhatian yang rata kepada 

seluruh siswa ketika membimbing pembelajaran.   

  

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


 

 

4.2.2.2.3 Hasil Angket 

Angket pada siklus II masih sama seperti angket pada siklus I, bertujuan 

menguatkan data-data dan hasil belajar yang telah diperoleh dari siswa. Berikut 

tabel angket pada siklus II. 

 

Tabel 4.11  Pernyataan Siswa Terkait Penerapan Teknik Demonstrasi dan 

Asosiasi dalam Pembelajaran Penguasaan Kosakata untuk Memahami 

Wacana Tertulis Bahasa Arab Siklus II 

No. Pertanyaan Jumlah Respondeen Menjawab Jumlah 
Sangat Sedang Cukup Kurang 

1 
Apakah kamu senang 
dengan pembelajaran yang 
dilakukan oleh guru 

6 11 7 o 24 

2 
Apakah kamu merasa mudah 
dalam menguasai kosakata 
selama pembelajaran 

0 10 14 0 24 

3 

Apakah kamau merasa 
dipermudah dalam 
memahami wacana tertulis 
bahasa Arab selama 
pembelajaran 

0 11 13 0 24 

4 

Apakah kamu tertarik 
dengan pembelajaran bahasa 
Arab yang dilakukan oleh 
guru 

5 11 8 0 24 

5 Apakah kamu merasa 
termotivasi dalam belajar 2 13 9 0 24 

Jumlah 13 56 51 0 120 
Prosentase (%) 10.83 46.67 42.50 0.00 100.00 

  

Dari hasil angket tersebut, terlihat perilaku positif siswa yang lebih besar 

dari pada pernyatan negatif. Jawaban dari semua pertanyaan yang diberikan 

kepada siswa menunjukkan respon positif siswa (aspek sangat dan sedang) 
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memiliki persentase sebesar 10.83% dan 46.67% lebih besar daripada respon 

negatif siswa (aspek cukup dan kurang) dengan persentase sebesar 42.50% dan 

0%. 

Berdasarkan tabel hasil angket pada proses pembelajaran siklus II, maka 

dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

Diagram 4.11 Prosentase Hasil Angket Pada Siklus II 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1: Sangat 2: Sedang            3: Cukup 4: Kurang   

4.2.2.2.4 Dokumentasi 

Penggunaan instrumen ini dimaksudkan untuk memperoleh data atau 

informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, hal ini diperlukan 

untuk melengkapi data penelitian. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian tindakan kelassiklus II ini diantaranya sama dengan siklus II yaitu  

presensi siswa, daftar nilai siswa semester gasal, dan dokumentasi foto.  
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4.2.2.2.4.1 Dokumentasi Foto 

Data yang diambil melalui dokumentasi foto memperjelas data yang lain 

yang hanya terdeskripsikan melalui tulisan atau angka. Dokumentasi foto 

dilakukan pada saat pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana 

tertulis bahasa Arab melalui penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi. Deskripsi 

dokumentasi foto pada siklus II selengkapnya dipaparkan berikut ini. 

Gambar 4.5 (gambar 4.5 dokumentasi foto terlampir) dimulai dari kegiatan 

awal ketika peneliti melakukan absensi, kemudian  apersepsi serta menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari 

itu. Pada awal pembelajaran tersebut tampak seluruh siswa memperhatikan 

penjelasan peneliti dengan baik. Tidak ada siswa yang tidak memperhatikan 

penjelasan peneliti. Mereka sangat antusias dengan apa yang dijelaskan peneliti di 

siklus II.  

Pada gambar 4.6. (gambar 4.6 dokumentasi foto terlampir)  menunjukkan 

kegiatan peneliti dalam menyampaikan materi mufrodat dengan teknik asosiasi 

dan memanfaatkan visualisasi dari mufrodat yang disampaikan. Ada pula kegiatan 

siswa ketika dalam permainan angkat mufrodat dan teka-teki silang. Tampak juga 

aktivitas peneliti dalam membuat teka-teki silang. Pada gambar-gambar tersebut 

terlihat bahwa pada siklus ini, siswa sudah terkondisikan dengan baik, tidak ada 

siswa yang gaduh, bermain sendiri, atau mengganggu teman yang sedang belajar. 

Siswa juga sudah semakin terampil dalam kegiatan diskusi dan berkelompok 

dalam memahami wacana bahasa Arab.  
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Gambar 4.7 (gambar 4.7 dokumentasi foto terlampir)  adalah ketika siswa 

sedang mendemonstrasikan wacana kepada anggota kelompoknya yang, 

sementara anggota kelompok berdiskusi tentang makna wacana yang telah 

didemonstrasikan, dan kemudian menyusunnya menjadi sebuah penerjemahan 

yang memahamkan. Ada juga aktivitas siswa ketika menulis murodat yang masih 

dia anggap sukar ditulis di papan tulis, kemudian peneliti menjelaskannya satu 

persatu dengan penjelasan yang lebih jelas dan perlahan. Dan ditunjukkan 

aktivitas siswa yang mencoba mendemonstrasikan mufrodat dipapan tulis yang 

telah dijelaskan dalam kalimat, ada yang membacanya dan ada juga yang 

menuliskannya. Pada gambar terakhir terlihat peneliti membenarkan penulisan 

siswa yang kurang benar, kemudian disampaikah kepada siswa.  

Sesuai dengan gambar  4.8 tersebut (gambar 4.8 dokumentasi foto 

terlampir) tampak terlihat bahwa suasana pada saat siswa melakukan kegiatan 

mengidentifikasi kalimat sesuai dengan wacana sangat tenang dan kondusif. 

Semua siswa melakukan aktifitas identifikasi kalimat yang merupakan evaluasi 

akhir individu dengan baik, tidak melakukan kegaduhan atau melakukan 

pekerjaan lain. Dan terlihat juga pada saat pembahasan evaluasi tersebut. 

 4.2.2.2.4.2 Dokumentasi Presensi Siswa 

(Dokumentasi Presensi Siswa Terlampir) 

4.2.2.2.4.3 Dokumentasi Daftar Nilai Semester Gasal Siswa 

(Dokumentasi Daftar Nilai Siswa Semester Gasal Terlampir) 
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4.2.2.3 Hasil Nontes Siklus I dan II 

4.2.2.3.1  Peningkatan Hasil Observasi 

 Dalam penelitian ini, pelaksanaan observasi dilakukan peneliti dengan 

dibantu oleh guru mata pelajaran bahasa Arab kelas VIIIB Madrasah Tsanawiyah 

Al-Islam Sumurrejo. Observer dinilai mampu mengukur minat dan respon dalam 

pembelajaran berbicara bahasa Arab.  

Dari hasil observasi yang ada terlihat perilaku serta minat dan respon 

siswa mengalami peningkatan. Berikut disajikan nilai kualitas rata-rata hasil 

observasi siklus I dan siklus II : 

Tabel 4.12 Prosentase kenaikan nilai kualitas observasi 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Rata-Rata Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

Presentase 

Kenaikan 

(%)  Siklus 

I 

Siklus 

II 

1 
Kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 73.04 79.95 9.46 

2 
Semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 70.18 76.85 9.50 

3 Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 71.99 79.48 10.40 

4 Partisipasi siswa dalam pembelajaran 74.56 81.06 8.72 

5 
Kemampuan siswa dalam memahami 

materi 67.16 77.73 15.74 
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6 
Motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 66.44 76.13 14.58 

Jumlah 423.37 471.2   

Rata-Rata 70.56 78.53 11.40 

  

 Dari tabel di atas, nampak terjadi peningkatan perilaku dari siklus I ke 

siklus II yang diamati sebesar 11.40%. Selanjutnya akan disajikan dalam bentuk 

diagram peningkatan hasil observasi siklus I ke siklus II sebagai berikut : 

 
4.12 Diagram Transkip Nilai Rata-Rata Kualitas Hasil Observasi 

 

 4.2.2.3.2 Hasil Wawancara Siklus I dan Siklus II 

Setelah melakukan wawancara terhadap siswa dengan nilai tertinggi dan 

terendah dapat diketahui bahwa penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi dalam 

proses pembelajaran memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. 

Hal ini menjadi semangat tersendiri bagi siswa untuk lebih aktif dan 
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memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru, maupun yang mereka peroleh 

dari kegiatan pembelajaran. Siswa merasa lebih semangat belajar dengan 

penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi yang diterapkan oleh peneliti. Mereka 

merasa termotivasi dengan kegiatan pembelajaran yang telah mereka lakuakan, 

karena mereka merasa pembelajaran tersebut efektif dan cukup mudah dipahami.  

 Kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran penguasaan kosakata 

untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab dengan penerapan teknik 

demonstrasi dan asosiasi adalah sebagian siswa belum bisa memahami maknanya 

karena keterbatasan penguasaan kosakata dan siswa kurang menguasai kosakata 

jika hanya dengan peragaan. 

 Sedangkan dalam siklus II dapat diketahui bahwa penerapan teknik 

demonstrasi dan asosiasi dalam proses pembelajaran pada siklus II telah lebih 

tampak memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Siswa 

merasa lebih terlihat bersemangat dalam mengikuti materi yang telah diperbaiki 

oleh peniliti dari segi penyampaiannya dari refleksi yang telah peneliti peroleh 

dari siklus I. Antusiasme mereka lebih terlihat pada siklus II ini. Mereka merasa 

lebih termotivasi dengan kegiatan pembelajaran yang telah mereka lakuakan, 

karena mereka merasa pembelajaran tersebut efektif dan lebih mudah dipahami.   

 4.2.2.3.4  Hasil Angket Siklus I dan Siklus II 

 Instrumen nontes berupa angket bertujuan mengetahui minat dan respon 

siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa arab. Tiap jawaban pilihan dalam 

angket menggambarkan bagaimana sebenarnya minat dan respon masing-masing 

siswa terhadap proses pembelajaran sehingga diperoleh nilai kualitas rata-rata 
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hasil angket. Adapun pertanyaan yang yerdapat dalam angket adalah sebagai 

berikut: 

1 Apakah kamu senang dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru? 

2 
Apakah kamu merasa mudah dalam menguasai kosakata selama 

pembelajaran? 

3 
Apakah kamau merasa dipermudah dalam memahami wacana tertulis 

bahasa Arab selama pembelajaran? 

4 
Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan 

oleh guru? 

5 Apakah kamu merasa termotivasi dalam belajar? 

 

 Persentase nilai kualitas jawaban siswa terhadap pertanyaan diatas dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.13  Prosentase kenaikan nilai kualitas angket 

No. Respon 

Nilai Kualitas 

jawaban Rata-

Rata 

Persentase 

Perubahan 

Perilaku 
Siklus 

I 

Siklus 

II 

1 Sangat 8.33% 10.83% 9.58% 30.01% 

2 Sedang 48.33% 46.67% 47.50% -3.43% 

3 Cukup 41.67% 42.50% 42.09% 1.99% 

4 Kurang 1.67% 0% 0.84% -100.00% 
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Berdasarkan tabel di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 

mayoritas siswa menberikan respon sedang terhadap pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan. Kita dapat mengetahuinya dari dalam tabel dengan rata-rata persentase 

pemerolehannya yaitu 47.50%. Dari tabel tersebut juga dapat digambarkan bahwa 

terjadi peningkatan dalam perilaku positif siswa yakni  30.01 % untuk respon 

sangat dan 1.99% untuk respon cukup. Disamping itu juga terjadi penurunan 

respon yakni pada sedang 3.43% dan 100% untuk kurang. Maka, dapat kita 

simpulkan dari hasil tersebut bahwa perilaku positif siswa dalam pembelajaran 

mengalami peningkatan yang cukup baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah peneliti lakukan terhadap 

siswa kelas VIIIA MTs Al-Islam Sumurrejo semester 2 tahun pelajaran 2010/2011 

tentang pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana bahasa Arab 

melalui penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi  maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut. 

5.1. 1 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa peningkatan 

penguasaan kosakata untuk memahami wacana tertulis bahasa Arab 

melalui penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi pada siswa kelas VIIIA  

Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo tahun ajaran 2010/2011 secara 

signifikan sebesar 8.80% dengan penjabaran pada siklus I pertemuan 

pertama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 78.33  dan pada pertemuan 

kedua mendapatkan nilai 83.42. Maka diperoleh hasil prosentase 

peningkatan hasil belajar siswa pada siklus I adalah sebesar 6.50%. 

Sedangkan pada siklus II pertemuan pertama diperoleh nilai rata- rata 

sebesar 84.13 dan pada pertemuan kedua  mendapatkan nilai 93.46.  Maka 

diperoleh hasil prosentase peningkatan hasil belajar siswa pada siklus II 

adalah sebesar 11.09%. 

5.1. 2 Secara signifikan, teknik demonstrasi dan asosiasi telah meningkatkan 

minat dan respon siswa dalam pembelajaran penguasaan kosakata untuk 
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memahami wacana tertulis siswa kelas VIIIA Madrasah Tsanawiyah Al-

Islam Sumurrejo tahun ajaran 2010/2011. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

data nontes siswa. dari hasil observasi yang ada terlihat perilaku serta 

minat dan respon siswa mengalami peningkatan dan nampak terjadi 

peningkatan perilaku dari siklus I ke siklus II yang diamati sebesar 

11.40%. Sedangkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa siswa 

merasa lebih  bersemangat dalam mengikuti materi yang disampaikan oleh 

peniliti. Mereka merasa lebih termotivasi dengan kegiatan pembelajaran 

yang telah mereka lakuakan, karena mereka merasa pembelajaran tersebut 

efektif dan lebih mudah dipahami. Perilaku positif siswa dari angket juga 

terlihat mengalami peningkatan. Karena  rata-rata nilai kualitas angket 

juga menunjukkan minat dan respon siswa meningkat yakni 30.01 % untuk 

respon sangat dan 1.99% untuk respon cukup. Disamping itu juga terjadi 

penurunan respon yakni pada sedang 3.43% dan 100% untuk kurang. 

5. 2 Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan simpulan tersebut, saran 

yang  dikemukakan adalah sebagai berikut. 

5.2. 1 Dalam pembelajaran Bahasa Arab, khususnya pada penguasaan kosakata 

untuk memahami wacana tertulis, guru seyogyanya lebih kreatif 

menggunakan teknik pembelajaran yang melibatkan peran aktif siswa, 

sehingga suasana kelas lebih menyenangkan. Siswa harus selalu dilibatkan 

dalam pembelajaran penguasaan kosakata untuk memahami wacana 
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tertulis sehingga siswa tidak  merasa bosan dengan mata pelajaran Bahasa 

Arab. 

5.2. 2 Pembelajaran keterampilan penguasaan kosakata untuk memahami wacana 

tertulis melalui penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi  dapat dijadikan 

sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Arab. Karena keterlibatan siswa secara aktif  dan 

kreatif dalam kelas akan mempermudah siswa menguasai kosakata  bahasa 

Arab. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII A 

MTs Al-Islam Sumurrejo 

NO. Nama Responden Jenis Kelamin 

1. Amin Sri Widodo L 

2. Dian Utama L 

3. Erika Zulmiarti P 

4. Fikris Sa’adah P 

5. Fitri Vari Cindi Ardani P 

6. Hajar Handayani P 

7. Ilham Agi Pangestu L 

8. Ina Rodati P 

9. Layli Nur Khayati P 

10. Lesta Megawati P 

11. Mohammad Yazid anas M. L 

12. Muhammad Alfian Nursani L 

13. Muhammad Faridul Mu’arif L 

14 Muhammad Mujtahidin L 

15. Muhammad Nur Fuadi L 

16. Nurhani Yulianna P 

17. Risqi Romadhotul Hasanah P 

18. Taufik Hidayatullah L 

19. Ulfatun Maulida P 
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20. Ulia Afifatul maryam P 

21. Utami Wahyuningsih P 

22. Yuli Ambar Nirmala Dewi P 

23. Yuli Aviantika P 

24. Zaenatu Adna P 
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Daftar Nilai  Rata-Rata Kelas Siklus I 

No Nama Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-Rata Siklus I 

Individu 
Kelompok Rata-Rata 

Pertemuan 
1 

Individu 
Kelompok Rata-Rata 

Pertemuan 
2  Menggunakan 

Kosakata Terjemah Rata-
Rata 

Menggunakan 
kosakata Terjemah Rata-

Rata 

1 Amin Sri 
Widodo 80 45 70 57.5 68.75           68.75 

2 Dian Utama 60 60 80 70 65 100 0 0 0 50 57.50 

3 Erika 
Zulmiarti 80 75 75 75 77.5 100 100 100 100 100 88.75 

4 Fikris Sa'adah 100 75 75 75 87.5 100 85 100 92.5 96.25 91.88 

5 Fitri Vari 
Cindi W. 100 80 90 85 92.5 60 90 90 90 75 83.75 

6 Hajar 
Handayani 80 80 90 85 82.5 60 80 100 90 75 78.75 

7 Ilham Agi 
Pangestu 100 45 70 57.5 78.75 100 45 20 32.5 66.25 72.50 

8 Ina Rodati 100 60 80 70 85 100 75 100 87.5 93.75 89.38 

9 Layli Nur 
Khayati 80 70 40 55 67.5 100 90 90 90 95 81.25 

10 Lesta 
Megawati 80 80 90 85 82.5 60 80 100 90 75 78.75 

11 M. Yazid 
Anas M. 0 85 100 92.5 46.25 100 45 20 32.5 66.25 56.25 

12 M. Alfian 
Nursani 80 45 70 57.5 68.75 100 45 20 32.5 66.25 67.50 

13 M. Faridul 
Mu'arif 100 85 100 92.5 96.25 100 85 100 92.5 96.25 96.25 

14 M. 
Mujtahidin 100 85 100 92.5 96.25 100 0 0 0 50 73.13 

15 M. Nur Fuadi 100 85 100 92.5 96.25 100 45 20 32.5 66.25 81.25 

16 Nurhani 
Yulianna 80 70 40 55 67.5 100 90 100 95 97.5 82.50 

17 
Risqi 
Romadhotol 
H.  

100 60 80 70 85 100 100 100 100 100 92.50 

18 Taufik 
Hidayatullah 100 45 70 57.5 78.75 100 85 100 92.5 96.25 87.50 

19 Ulfatun 
Maulida 80 60 80 70 75 80 100 100 100 90 82.50 

20 Ulia Afifatul 
M. 80 75 75 75 77.5 100 100 100 100 100 88.75 

21 Utami 
Wahyuningsih 60 80 90 85 72.5 60 90 90 90 75 73.75 

22 Yuli Ambar 
Nirmala D. 100 70 40 55 77.5 100 90 100 95 97.5 87.50 

23 Yuli 
Aviantika 80 70 40 55 67.5 100 90 90 90 95 81.25 

24 Zaenatu Adna 100 75 75 75 87.5 100 85 100 92.5 96.25 91.88 

RATA-RATA KELAS 84.17 69.17 75.83 72.50 78.33 92.17 73.70 75.65 74.67 83.42 80.88 
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Daftar Nilai  Rata-Rata Kelas Siklus II 

No Nama Siswa 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-
Rata 

Siklus 
I 

Individu 
Kelompok Rata-Rata 

Pertemuan 
1 

Individu 
Kelompok Rata-Rata 

Pertemuan 
2 

Menggunakan 
Kosakata Terjemah Rata-

Rata 
Menggunakan 
kosakata Terjemah Rata-

Rata 

1 Amin Sri 
Widodo 80 100 94 97 88.5 100 100 78 89  94.5 88.50 

2 Dian Utama 60 70 90 80 70 80 100 85 92.5 86.25 78.13 

3 Erika Zulmiarti 80 100 94 97 88.5 100 100 95 97.5 98.75 93.63 

4 Fikris Sa'adah 100 90 95 92.5 96.25 100 100 95 97.5 98.75 97.50 

5 Fitri Vari Cindi 
W. 100 80 91 85.5 92.75 80 100 98 99 89.5 91.13 

6 Hajar 
Handayani 40 80 91 85.5 62.75 80 100 98 99 89.5 76.13 

7 Ilham Agi 
Pangestu 80 100 99 99.5 89.75 100 100 78 89 94.5 92.13 

8 Ina Rodati 80 90 95 92.5 86.25 100 100 95 97.5 98.75 92.50 

9 Layli Nur 
Khayati 60 70 90 80 70 100 100 85 92.5 96.25 83.13 

10 Lesta Megawati 40 70 90 80 60 80 100 98 99 89.5 74.75 

11 M. Yazid Anas 
M. 80 100 92 96 88 60 100 78 89 74.5 81.25 

12 M. Alfian 
Nursani           100 100 78 89 94.5 94.50 

13 M. Faridul 
Mu'arif 100 100 99 99.5 99.75 100 100 95 97.5 98.75 99.25 

14 M. Mujtahidin           100 100 78 89 94.5 94.50 

15 M. Nur Fuadi 60 90 95 92.5 76.25 100 100 95 97.5 98.75 87.50 

16 Nurhani 
Yulianna 60 100 92 96 78 100 100 85 92.5 96.25 87.13 

17 Risqi 
Romadhotol H.  100 100 97 98.5 99.25 80 100 98 99 89.5 94.38 

18 Taufik 
Hidayatullah 80 100 97 98.5 89.25 100 100 78 89 94.5 91.88 

19 Ulfatun 
Maulida 100 80 93 86.5 93.25 80 100 98 99 89.5 91.38 

20 Ulia Afifatul M. 80 100 92 96 88 100 100 85 92.5 96.25 92.13 

21 Utami 
Wahyuningsih 80 100 97 98.5 89.25 80 100 98 99 89.5 89.38 

22 Yuli Ambar 
Nirmala D. 60 80 93 86.5 73.25 100 100 85 92.5 96.25 84.75 

23 Yuli Aviantika 60 80 93 86.5 73.25 100 100 85 92.5 96.25 84.75 

24 Zaenatu Adna 100 100 94 97 98.5 100 100 95 97.5 98.75 98.63 

RATA-RATA KELAS 76.36 90.00 93.77 91.89 84.13 92.50 100.00 89.48 94.74 93.46 88.80 
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LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 
Nama Pengamat : 
Pokok Bahasan : 
Siklus   : 
Hari/tgl  : 
Petunjuk penggunaan lembar pengamatan 
a. Pengamatan dilakukan untuk semua aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung 
b. Pengamat harus berada pada posisi yang memudahkan dirinya untuk memperhatikan siswa yang 

diamati 
c. Pengamat tidak diperkenankan untuk membantu siswa selama pembelajaran berlangsung 

 

No. Nama Siswa 

Frekuensi Aktivitas 

Indikator 

Kesiapan 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Semangat 
siswa dalam 
mengikuti 

pembelajaran 

Perhatian 
siswa 

terhadap 
penjelasan 

guru 

Partisipasi 
siswa dalam 

pembelajaran 

Kemampuan 
siswa dalam 
memahami 

materi 

Motiva
si 

siswa 
dalam 
mengi
kuti 

pembe
lajaran 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

 
         …………………., ……… 

Pengamat 

 

 

(---------------------------- 

Keterangan : 

(100 – 81)% : Sangat Baik 

(80 - 61)% : Baik 

(60 – 41)% : Cukup 

(40 – 21)% : Kurang 

(20 – 1)% : Sangat kurang 
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Hasil observasi perilaku siswa pertemuan 1 siklus I 

No Responden indikator Rata-
Rata 1 2 3 4 5 6 

1 R. 1 52 64 61 64 60 61 60.33 
2 R. 2 60 65 66 70 61 66 64.67 
3 R. 3 80 70 80 80 70 70 75.00 
4 R. 4 70 69 72 75 75 71 72.00 
5 R. 5 86 61 72 77 62 60 69.67 
6 R. 6 85 70 70 70 55 40 65.00 
7 R. 7 45 66 55 71 68 59 60.67 
8 R. 8 88 75 90 80 65 68 77.67 
9 R. 9 76 50 65 68 50 45 59.00 

10 R. 10 80 78 70 78 60 50 69.33 
11 R. 11 67 70 67 63 55 66 64.67 
12 R. 12 43 65 54 61 59 56 56.33 
13 R. 13 55 65 56 71 70 65 63.67 
14 R. 14 54 66 57 63 62 66 61.33 
15 R. 15 68 69 69 62 56 67 65.17 
16 R. 16 80 70 80 75 55 63 70.50 
17 R. 17 69 72 72 69 62 70 69.00 
18 R. 18 53 66 63 65 60 62 61.50 
19 R. 19 69 73 72 68 63 70 69.17 
20 R. 20 75 72 80 86 65 74 75.33 
21 R. 21 87 78 74 75 60 64 73.00 
22 R. 22 83 68 80 76 60 70 72.83 
23 R. 23 84 60 70 68 60 50 65.33 
24 R. 24 75 65 68 78 64 50 66.67 

Rata-Rata 70.17 67.79 69.29 71.38 61.54 61.79 66.99 
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Hasil observasi perilaku siswa pertemuan 2 siklus I 

No Responden 
indikator Rata-

Rata 1 2 3 4 5 6 
1 R. 1               
2 R. 2 62 70 71 75 65 67 68.33 
3 R. 3 82 85 82 80 80 75 80.67 
4 R. 4 75 70 74 81 80 75 75.83 
5 R. 5 88 65 75 81 85 71 77.50 
6 R. 6 86 72 71 75 76 65 74.17 
7 R. 7 65 70 70 75 72 65 69.50 
8 R. 8 88 76 88 82 81 75 81.67 
9 R. 9 78 65 70 69 65 70 69.50 

10 R. 10 83 80 73 80 65 65 74.33 
11 R. 11 70 70 71 82 75 70 73.00 
12 R. 12 65 67 60 75 65 61 65.50 
13 R. 13 75 78 72 86 88 85 80.67 
14 R. 14 62 68 61 70 71 67 66.50 
15 R. 15 69 70 71 81 65 71 71.17 
16 R. 16 82 73 81 83 71 70 76.67 
17 R. 17 70 75 75 70 65 72 71.17 
18 R. 18 70 70 82 71 75 81 74.83 
19 R. 19 70 75 74 75 79 72 74.17 
20 R. 20 77 75 83 85 66 75 76.83 
21 R. 21 85 79 80 82 61 65 75.33 
22 R. 22 80 71 82 80 70 75 76.33 
23 R. 23 85 65 75 70 75 65 72.50 
24 R. 24 79 80 77 80 79 78 78.83 

Rata-Rata 75.91 72.57 74.70 77.74 72.78 71.09 74.13 
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Hasil observasi perilaku siswa pertemuan 1 siklus II 

No Responden 
indikator Rata-

Rata 1 2 3 4 5 6 
1 R. 1 79 76 78 79 66 78 76.00 
2 R. 2 75 73 84 78 65 68 73.83 
3 R. 3 85 75 83 84 81 75 80.50 
4 R. 4 82 70 73 83 68 62 73.00 
5 R. 5 88 70 75 85 85 75 79.67 
6 R. 6 85 82 75 76 80 70 78.00 
7 R. 7 67 75 72 79 75 70 73.00 
8 R. 8 90 80 90 83 82 77 83.67 
9 R. 9 80 67 70 75 75 71 73.00 

10 R. 10 83 82 75 85 71 75 78.50 
11 R. 11 70 75 75 85 80 75 76.67 
12 R. 12               
13 R. 13 80 81 81 87 88 87 84.00 
14 R. 14               
15 R. 15 71 71 73 80 75 75 74.17 
16 R. 16 83 75 80 85 76 73 78.67 
17 R. 17 72 76 77 75 70 75 74.17 
18 R. 18 75 79 85 83 85 79 81.00 
19 R. 19 73 77 75 75 80 80 76.67 
20 R. 20 80 79 85 83 80 85 82.00 
21 R. 21 86 80 80 85 75 77 80.50 
22 R. 22 82 72 83 81 73 76 77.83 
23 R. 23 85 70 77 71 76 70 74.83 
24 R. 24 82 83 81 83 80 80 81.50 
Rata-Rata 79.68 75.82 78.50 80.91 76.64 75.14 77.78 
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Hasil observasi perilaku siswa pertemuan 2 siklus II 

No Responden 
indikator Rata-

Rata 1 2 3 4 5 6 
1 R. 1 80 78 80 79 68 79 77.33 
2 R. 2 76 75 85 79 68 75 76.33 
3 R. 3 85 80 83 82 83 77 81.67 
4 R. 4 83 75 78 85 78 79 79.67 
5 R. 5 86 73 81 85 85 77 81.17 
6 R. 6 85 83 77 79 81 75 80.00 
7 R. 7 70 75 75 79 76 72 74.50 
8 R. 8 89 85 90 84 83 80 85.17 
9 R. 9 85 72 75 76 78 75 76.83 

10 R. 10 85 85 80 85 75 80 81.67 
11 R. 11 70 76 78 85 82 77 78.00 
12 R. 12 70 70 65 75 75 65 70.00 
13 R. 13 88 87 88 86 90 85 87.33 
14 R. 14 70 73 75 72 75 71 72.67 
15 R. 15 72 73 75 82 78 76 76.00 
16 R. 16 84 77 82 85 80 77 80.83 
17 R. 17 75 77 79 76 73 75 75.83 
18 R. 18 75 79 86 85 82 81 81.33 
19 R. 19 75 78 80 76 81 80 78.33 
20 R. 20 82 80 85 84 85 80 82.67 
21 R. 21 87 82 83 86 77 79 82.33 
22 R. 22 83 75 85 81 75 78 79.50 
23 R. 23 85 73 79 75 77 73 77.00 
24 R. 24 85 88 87 88 87 85 86.67 

Rata-Rata 80.21 77.88 80.46 81.21 78.83 77.13 79.28 
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WAWANCARA 

 

Nama   : 

Kelas   : 

Nilai yang diperoleh : 

 Peneliti memberikan pertanyaan mengenai pembelajaran penguasaan kosakata untuk 

memahami wacana bahasa Arab dengan penerapan teknik demonstrasi dan asosiasi. 

 
1. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Arab bersama ibu Zulfi? 

Alasannya? 
Jawab : 

2. Apakah kamu termotivasi dengan model pembelajaran membaca pemahaman wacana (kalimat 
serta paragraf)  berbahasa Arab dengan teknik yang disajikan oleh guru ? 

Jawab : 
3. Apakah penjelasan ibu  Zulfi dalam setiap pertemuan dapat membuatmu mudah untuk menguasai 

kosakata? Alasannya? 

Jawab : 
4. Bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran pemahaman wacana berbahasa Arab melalui 

yang diterapkan oleh guru ? 

Jawab : 
5. Apakah kesulitan-kesulitan yang Anda alami dalam pembelajaran Bahasa Arab bersama ibu 

Zulfi? 

Jawab : 
6. Apakah penyebab kesulitan Anda dalam pembelajaran Bahasa Arab bersama ibu  Zulfi? 

Jawab : 
7. Apakah pesan dan kesan Anda setelah mengikuti pembelajaran bahasa Arab bersama ibu Zulfi? 

Jawab : 
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ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 
 

 
Nama   : 
 
Kelas   :  
 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jujur dengan memilih salah satu jawaban yang 
menurut kamu tepat. 

1. Apakah kamu senang belajar dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru? 
a. Sangat senang 
b. Senang 
c. Cukup senang 
d. Tidak senang 

2. Apakah kamu merasa mudah dalam menguasai kosakata selama pembelajaran? 
a. Sangat mudah 
b. Mudah 
c. Cukup mudah 
d. Sulit  

3. Apakah kamu merasa dipermudah dalam memahami wacana tertulis bahasa Arab selama 
pembelajaran? 
a. Sangat dipermudah  
b. Dipermudah  
c. Cukup dipermudah 
d. Tidak dipermudah 

4. Apakah kamu tertarik dengan pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan oleh guru? 
a. Sangat tertarik 
b. Tertarik  
c. Cukup tertarik 
d. Tidak tertarik 

5. Apakah kamu merasa termotivasi dalam belajar ? 
a. Sangat termotivasi  
b. Termotivasi  
c. Cukup termotivasi  
d. Tidak termotivasi 
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Hasil Angket Pada Siklus I 

 

No. Responden 
Pertanyaan Jumlah Pertanyaan 

terjawab 1 2 3 4 5 Sangat 
 (4) 

Sedang 
(3) 

Cukup 
 (2) 

Kurang 
 (1) 

1 R. 1 4 2 2 3 3 1 2 2 0 5 
2 R. 2 2 2 3 3 2 0 2 3 0 5 
3 R. 3 3 2 2 3 3 0 3 2 0 5 
4 R. 4 3 1 2 3 3 0 3 1 1 5 
5 R. 5 3 2 2 3 3 0 3 2 0 5 
6 R. 6 3 3 2 2 3 0 3 2 0 5 
7 R. 7 4 3 3 3 3 1 4 0 0 5 
8 R. 8 3 2 2 3 3 0 3 2 0 5 
9 R. 9 2 3 2 3 2 0 2 3 0 5 

10 R. 10 3 3 2 2 3 0 3 2 0 5 
11 R. 11 3 3 3 4 4 2 3 0 0 5 
12 R. 12 2 1 2 2 2 0 0 4 1 5 
13 R. 13 4 3 3 4 3 2 3 0 0 5 
14 R. 14 3 3 3 3 3 0 5 0 0 5 
15 R. 15 4 2 3 4 3 2 2 1 0 5 
16 R. 16 2 2 2 2 2 0 0 5 0 5 
17 R. 17 3 2 2 3 3 0 3 2 0 5 
18 R. 18 4 2 3 4 3 2 2 1 0 5 
19 R. 19 3 3 3 3 2 0 4 2 0 5 
20 R. 20 3 2 2 3 3 0 3 2 0 5 
21 R. 21 2 2 2 2 2 0 0 5 0 5 
22 R. 22 2 2 2 2 2 0 0 5 0 5 
23 R. 23 2 2 2 2 2 0 0 5 0 5 
24 R. 24 3 3 3 3 3 0 5 0 0 5 

Jumlah 10 58 51 2 120 
Prosentase (%) 8.33 48.33 42.50 1.67 100 
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Hasil Angket pada Siklus II 

 

No. Responden 

Pertanyaan Jumlah 
Pertanyaan 

terjawab 
1 2 3 4 

5 Sangat 
(4) 

Sedang 
(3) 

Cukup 
(2) 

 

Kurang 
(1) 

1 R. 1 4 2 2 3 3 1 2 2 0 5 
2 R. 2 2 3 3 2 3 0 3 2 0 5 
3 R. 3 3 3 3 4 2 1 3 1 0 5 
4 R. 4 3 2 3 3 3 0 4 1 0 5 
5 R. 5 3 2 2 3 3 0 3 2 0 5 
6 R. 6 3 2 2 3 2 0 2 3 0 5 
7 R. 7 3 3 3 3 3 0 5 0 0 5 
8 R. 8 4 2 3 4 2 2 1 2 0 5 
9 R. 9 3 2 2 2 3 0 2 3 0 5 

10 R. 10 3 2 2 3 2 0 2 3 0 5 
11 R. 11 2 3 3 3 3 0 4 1 0 5 
12 R. 12 2 2 2 2 2 0 0 5 0 5 
13 R. 13 4 3 3 4 3 2 3 0 0 5 
14 R. 14 4 3 2 4 4 3 1 1 0 5 
15 R. 15 3 2 2 3 4 1 2 2 0 5 
16 R. 16 2 3 2 2 2 0 1 4 0 5 
17 R. 17 3 3 3 3 3 0 5 0 0 5 
18 R. 18 3 3 3 4 3 1 4 0 0 5 
19 R. 19 3 3 3 3 3 0 5 0 0 5 
20 R. 20 4 2 2 4 3 2 1 2 0 5 
21 R. 21 2 2 2 2 2 0 0 5 0 5 
22 R. 22 2 2 2 2 2 0 0 5 0 5 
23 R. 23 2 2 2 2 2 0 0 5 0 5 
24 R. 24 4 2 3 3 3 1 2 2 0 5 

Jumlah 14 55 51 0 120 
Prosentase (%) 11.67 45.83 42.50 0.00 100 
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SILABUS 
 

Sekolah  : MTs Al-Islam Sumurrejo 
Kelas/Semester  : VIII B/ 2 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Standar Kompetensi     :  Memahami makna dan kandungan teks tulis sederhana tentang  اْلِھَواَیُة 

KOMPETE
NSI DASAR 

MATERI 
PEMBEL
AJARAN 

KEGIATAN 
PEMBELAJARA

N 
INDIKATOR 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR Tehnik Bentuk 

instrument  
Contoh 

instrument  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Merespon 
makna kata, 
frase dan 
kalimat yang 
terdapat dalam 
teks tulis 
sederhana 
yang berkaitan 
dengan : 
  اْلِھَواَیُة

Wacana 
tertulis 
tentang 
 اْلِھَواَیُة

1. Siswa 
menyimak 
pelafalan 
mufrodat dari 
guru dengan. 

2. Siswa 
menirukan 
pelafalan 
mufrodat dari 
guru secara 
bersama-sama. 

3. Siswa menebak 
makna mufrodat 
yang telah 
dilafalkan dari 
penerapan 

1. Dapat melafalkan 
mufrodat dari 
wacana tertulis 
tentang اْلِھَواَیُة 
dengan baik dan 
benar. 

2. Dapat memahami 
makna mufrodat 
dari wacana tertulis 

tentang اْلِھَواَیُة 
dengan baik dan 
benar. 

3. Dapat 
menggunakan  
mufrodat dari 

Tes 
Tertulis 
Individ
u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mengident
ifikasi 
kalimat 
yang 
diucapkan 
oleh guru 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tes 
benar/salah: 

إْخَتر 
َصِحْیح 

َاْو ) ص(
) خ(َخَطأ 

َوْفًقا ِلَنصِّ 
!اْلِقَراَئة  

َفاِطَمة 
ُتِحبُّ 

2 x 45 
menit 

Modul 
Pembelaj
aran 
Qiro’ah 
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teknik asosiasi.  
4. Siswa 

memperhatikan 
mufrodat yang 
ditulis oleh 
guru.  

5. Siswa membaca 
mufrodat yang 
telah ditulis oleh 
guru secara 
bersama-sama. 

6. Siswa menulis 
mufrodat  yang 
telah dibaca. 

7. Siswa membuat 
kalimat dengan 
mufrodat  yang 
telah dipahami 
dengan 
bimbingan guru. 

8. Siswa 
mendemonstrasi
kan kalimat 
yang yang telah 
dibuat 
berdasarkan 
kelompok di 
depan kelas. 

wacana tertulis 

tentang اْلِھَواَیُة 
dengan baik dan 
benar dalm kalimat. 

4. Dapat memahami 
makna yang 
terkandung dalam 
wacana tertulis 

tentang اْلِھَواَیُة 
dengan baik dan 
benar. 

5. Dapat 
mengidentifikasi 
kalimat tentang 

اَیُةاْلِھَو  dengan 
baik dan benar. 

 
 
 
 
 
 
 
Tes 
Tertulis 
Kelomp
ok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mengguna
kan 
kosakata 
dalam 
kalimat. 
 
 
 

2. Pemahama
n kosakata 
dalam 
kalimat. 

 الرَِّیاَضَة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

اجعلوا 
جملة مفیدة 

من 
 :الكلمات

 الرَِّیاَضُة
 
ترجم الجملة 

إلى اللغة 
 !اإلندونیسیا

ھوایتي 
الجري 

احّب 
الجري 
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9. Siswa menebak 
makna kalimat 
yang 
didemonstrasika
n oleh temannya 
berdasarkan 
kelompok. 

10. Siwa menyimak 
wacana tertulis 

tentang اْلِھَواَیُة 
yang dibaca 
oleh guru 
dengan 
seksama. 

11. Siswa membaca 
nyaring wacan a 
tertulis tentang 

 dengan اْلِھَواَیُة
bimbingan guru. 

12. Siswa menebak 
makna wacana 
tertulis yang 
dibacakan 
dengan 
bimbingan guru.  

13. Siswa 
mengidentifikas
i kalimat yang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .  كثیرا
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dibacakan oleh 
guru. 
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SILABUS 
 

Sekolah  : MTs Al-Islam Sumurrejo 
Kelas/Semester  : VIII B/ 2 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Standar Kompetensi     :  Memahami makna dan kandungan teks tulis sederhana tentang   َاْصَحاُب اْلِمْھَنة 

KOMPETE
NSI DASAR 

MATERI 
PEMBELAJ

ARAN 

KEGIATAN 
PEMBELAJAR

AN 
INDIKATOR 

PENILAIAN 

ALOKASI 
WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR Tehnik Bentuk 

instrumen
t  

Contoh 
instrument  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Merespon 
makna kata, 
frase dan 
kalimat yang 
terdapat dalam 
teks tulis 
sederhana 
yang berkaitan 
dengan : 
َاْصَحاُب 
  اْلِمْھَنة

Wacana 
tertulis 
tentang 
َاْصَحاُب 
 اْلِمْھَنة

1. Siswa 
mengurutkan 
paragraph 
acak menjadi 
suatu wacana 
yang dapat 
difahami. 

2. Siswa 
membacakan 
wacana yang 
telah diurutkan 
bergantian 
per-paragraf 
dengan 
bimbingan 

1. Dapat 
melafalkan 
mufrodat dari 
wacana tertulis 
tentang 
َاْصَحاُب 
 dengan اْلِمْھَنة
baik dan 
benar. 

2. Dapat 
memahami 
makna 
mufrodat dari 
wacana tertulis 

Tes 
Tertulis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mengide
ntifikasi 
kalimat.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

إْخَتر 
َصِحْیح 

َاْو ) ص(
) خ(َخَطأ 

َوْفًقا ِلَنصِّ 
 !اْلِقَراَئة

اْلَفالَُّح . ١
َیْعَمُل ِفي 

اْلَمْكَتب َوُھَو 
َیْكُتُب 

2 x 45 
menit 

Modul 
Pembelaj
aran 
Qiro’ah 
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guru. 
3. Siswa 

menirukan 
pelafalan 
mufrodat dari 
guru secara 
bersama-sama. 

4. Siswa 
menebak 
makna 
mufrodat yang 
telah 
dilafalkan dari 
penerapan 
teknik 
asosiasi.  

5. Siswa 
mengartikan 
wacana yang 
telah dibaca 
dengan 
bimbingan 
guru. 

6. Siswa 
menirukan 
pelafalan 
kalimat 
tentang  

tentang 
َاْصَحاُب 
 dengan اْلِمْھَنة
baik dan 
benar. 

3. Dapat 
menggunakan  
mufrodat dari 
wacana tertulis 
tentang 
َاْصَحاُب 
 dengan اْلِمْھَنة
baik dan benar 
dalm kalimat. 

4. Dapat 
memahami 
makna yang 
terkandung 
dalam wacana 
tertulis tentang 
َاْصَحاُب 
 dengan اْلِمْھَنة
baik dan 
benar. 

5. Dapat 
mengidentifik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Menggun
akan 
kosakata 
dalam 
kalimat. 

 
 
 
 
 
 

3. Pemaha
man 
kosakata 
dalam 
kalimat. 

  .اَألْخَبار
َعبَّْر َعِن 
ُثمَّ ! الصُّْوَرة

اِجْب َعِن 
التَّْعِبْیر 
!األْخَرى  

 

 
 
 

ترجم الجملة 
إلى اللغة 

 !اإلندونیسیا
 

اْلَكنَّاُس 
َیْكِنُس 

 الشََّواِرع
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َاْصَحاُب 
 dari اْلِمْھَنة
guru secara 
bersama-sama. 

7. Siswa 
menjawab 
petranyaan 
guru tentang 
pemahaman 
kalimat yg 
telah 
diucapkan 
secara acak 
dengan 
bimbingn 
guru. 

8. Siswa 
mendemonsik
an  َاْصَحاُب
 secara اْلِمْھَنة
kelompok 
dengan 
bimbingan 
guru.  

9. Siswa 
mengevaluasi 
hasil 

asi kalimat 
tentang 
َاْصَحاُب 
 dengan اْلِمْھَنة
baik dan 
benar. 
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demonstrasi 
yang telah 
dikerjakan 
bersama-sama. 

10. Siswa 
mengidentifik
asi kalimat 
yang 
diucapkan 
guru tentang 
wacana 
َاْصَحاُب 
  .اْلِمْھَنة

11. Siswa 
mengevaluasi 
pengerjaan 
secara 
bersama-sama 
dengan 
bimbingan 
guru. 

 
 
 
 
 

SILABUS 
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Kelas/Semester  : VIII B/ 2 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Standar Kompetensi     :  Memahami makna dan kandungan teks tulis sederhana tentang   ُمَباَراة ُكَرِة اْلَقَدِم 

KOMPETE
NSI DASAR 

MATERI 
PEMBEL
AJARAN 

KEGIATAN 
PEMBELAJARAN INDIKATOR 

PENILAIAN 
ALOKASI 
WAKTU 

SUMBER 
BELAJAR Tehnik Bentuk 

instrument  
Contoh 

instrument  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Merespon 
makna kata, 
frase dan 
kalimat yang 
terdapat dalam 
teks tulis 
sederhana 
yang berkaitan 
dengan :  

ُمَباَراة ُكَرِة 
  اْلَقَدِم

Wacana 
tertulis 
tentang 

ُمَباَراة 
ُكَرِة 
 اْلَقَدِم

1. Siswa menyimak 
pelafalan 
mufrodat dari 
guru dengan 
seksama. 

2. Siswa menirukan 
pelafalan 
mufrodat dari 
guru secara 
bersama-sama. 

3. Siswa menebak 
makna mufrodat 
yang telah 
dilafalkan dari 
penerapan teknik 
asosiasi. 

4. Siswa 

1. Dapat melafalkan 
mufrodat dari 
wacana tertulis 

tentang  ُمَباَراة
 ُكَرِة اْلَقَدِم
dengan baik dan 
benar. 

2. Dapat memahami 
makna mufrodat 
dari wacana 
tertulis tentang 

ُمَباَراة ُكَرِة 
 dengan baik اْلَقَدِم
dan benar. 

3. Dapat 

Tes 
Tertulis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mengidentif
ikasi 
kalimat. 

 
 
 
 
 

 
 

 
2. Mengguna

kan 
kosakata 
dalam 

إْخَتر 
َصِحْیح 

َاْو ) ص(
) خ(َخَطأ 

َوْفًقا ِلَنصِّ 
 !اْلِقَراَئة

َیْذَھُب . ١
إْلَیاس إلى 

اْلَمْلَعب 
 .َمِعي

 
 
Menjawab 

2 x 45 
menit 

Modul 
Pembelaj
aran 
Qiro’ah 
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membacakan 
wacana yang 
dipelajari secara 
bergantian 
dengan 
bimbingan guru. 

5. Siswa 
menuliskan 
mufrodat yang 
masih belum ia 
ketahui di papan 
tulis. 

6. Siswa membaca 
bersama-sama 
mufrodat yang 
telah ditulis di 
papan tulis. 

7. Siswa menyimak 
penjelasan guru 
dengan seksama, 
dan menerka 
makna yang 
tepat. 

8. Siswa 
mendemonstrasik
an mufrodat yang 
baru saja ia 
pahami dengan 
menggunakannya 

menggunakan  
mufrodat dari 
wacana tertulis 

tentang  ُمَباَراة
 ُكَرِة اْلَقَدِم
dengan baik dan 
benar dalm 
kalimat. 

4. Dapat memahami 
makna yang 
terkandung dalam 
wacana tertulis 

tentang  ُمَباَراة
 ُكَرِة اْلَقَدِم
dengan baik dan 
benar. 

5. Dapat 
mengidentifikasi 
kalimat tentang 

ُمَباَراة ُكَرِة 
 dengan baik اْلَقَدِم
dan benar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kalimat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pemaham
an 
kosakata 
dalam 
kalimat. 

 
 
 

pertanyaan 
mengenai 
bacaan dan 
menerka 
mufrodat dari 
devinisinya 
dengan 
mengisikan 
kata dalam 
tabel teka-
teki silang.  

 : مثل
الالَِّعب . ١

ُیَمرُِّر 
........ 

: الجواب
, ك= كرة 

 ة, ر
اْلَمَكان . ٢

ِلُیِصْیَب 
الالَِّعب 

 اْلَھَدف
 :الجواب
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untuk membuat 
kalimat dengan 
bimbingan guru. 

9. Siswa 
mengevaluasi 
hasil demonstrasi 
yang telah 
dikerjakan 
bersama-sama. 

10. Siswa 
mengidentifikasi 
kalimat yang 
diucapkan guru 
tentang wacana 
 .َاْصَحاُب اْلِمْھَنة

11. Siswa 
mengevaluasi 
pengerjaan secara 
bersama-sama 
dengan 
bimbingan guru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, م= مرمى 
 .ى, م, ر
 

كّملوا 
الكلمات ثّم 

ترجموا إلى 
اللغة 

 !اإلندنیسیا 
اْلُمَباَرة َبْین 

 .......
َو ) َجاَكْرَتا(

 .......
 )َماَكاَسار(

 
 
 

SILABUS 
 

Sekolah  : MTs Al-Islam Sumurrejo 
Kelas/Semester  : VIII B/ 2 
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Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Standar Kompetensi     :  Memahami makna dan kandungan teks tulis sederhana tentang   َقَضاء َاْوَقاِت اْلَفَراغ 

KOMPETE

NSI DASAR 

MATERI 

PEMBELAJ

ARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJA

RAN 

INDIKATOR 

PENILAIAN 
ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR Tehnik Bentuk 

instrument  

Contoh 

instrument  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Merespon 

makna kata, 

frase dan 

kalimat yang 

terdapat dalam 

teks tulis 

sederhana 

yang berkaitan 

dengan :   

َقَضاء 

َاْوَقاِت 

Wacana 

tertulis 

tentang 
َقَضاء 

َاْوَقاِت 

 اْلَفَراغ

1. Siswa 

menyimak 

pelafalan 

mufrodat 

dari guru 

dengan 

seksama. 

2. Siswa 

menirukan 

pelafalan 

mufrodat 

dari guru 

1. Dapat melafalkan 

mufrodat dari 

wacana tertulis 

tentang  َقَضاء

 َاْوَقاِت اْلَفَراغ
dengan baik dan 

benar. 

2. Dapat memahami 

makna mufrodat 

dari wacana 

tertulis tentang 

Tes 

Tertulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mengidenti

fikasi 

kalimat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إْخَتر 

َصِحْیح 

َاْو ) ص(

) خ(َخَطأ 

َوْفًقا ِلَنصِّ 

 !اْلِقَراَئة

ُیِحبُّ . ١

ُیْوُسف 

2 x 45 

menit 

Modul 

Pembelaj

aran 

Qiro’ah 
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 secara  اْلَفَراغ

bersama-

sama. 

3. Siswa 

menebak 

makna 

mufrodat 

yang telah 

dilafalkan 

dari 

penerapan 

teknik 

asosiasi. 

4. Siswa secara 

berkelompok 

melakukan 

tebak kata 

menggunaka

n media 

َقَضاء َاْوَقاِت 

 dengan اْلَفَراغ

baik dan benar. 

3. Dapat 

menggunakan  

mufrodat dari 

wacana tertulis 

tentang  َقَضاء

 َاْوَقاِت اْلَفَراغ
dengan baik dan 

benar dalm 

kalimat. 

4. Dapat memahami 

makna yang 

terkandung dalam 

wacana tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengguna

kan 

kosakata 

dalam 

kalimat. 

 

3. Pemaham

an 

kosakata 

dalam 

kalimat. 

ِقَراَئة 

التَّارْیخ 

اإلْسَالِمّي
.  

 
 

اجعلوا جملة 

 مفیدة من

 الصور و

ترجموھا إلى 

اللغة 

!اإلندونیسیا  
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kartu kata 

dengan 

bimbingan 

Guru. 

5. Siswa wakil 

dari setiap 

kelompok 

mendemonstr

asikan 

wacana 

tertulis  yang 

mereka pilih 

di depan 

kelas. 

6. Siswa 

anggota dari 

kelompok 

menebak 

makna 

tentang  َقَضاء

 َاْوَقاِت اْلَفَراغ
dengan baik dan 

benar. 

5. Dapat 

mengidentifikasi 

kalimat tentang 

َقَضاء َاْوَقاِت 

َراغاْلَف  dengan 

baik dan benar. 

 

 

 

 

Tes 

Lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Permaianan 

Tebak kata 

 

 

Guru 

menunjuk 

gambar 

mufrodat 

yang telah 

dipelajari 

secara acak, 

siswa 

menjawab 

pertanyaanny

a dengan 

mengangkat 

kartu kata 

yang 

menunjukkan 
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wacana yang 

dibacakan 

oleh 

temannya 

secara lisan. 

7. Siswa 

membaca 

diam wacana 

secara utuh 

dengan 

bimbingan 

guru. 

8. Siswa 

menggunaka

n mufrodat 

yang ada 

dalam 

wacana 

kedalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

gambar 

tersebut 

disertai 

pelafalan yg 

serempak. 

Misal: 

 Guru 

menunjuk 

gambar  

maka siswa 

mengangkat 

kartu yang 

bertulis 

 اْلِكَتاَبة
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kalimat 

secara 

berkelompok 

9. Siswa 

mengidentifi

kasi kalimat 

berdasarkan 

wacana yang 

telah 

dipelajari. 

10. Siswa 
mengevaluas
i pengerjaan 
secara 
bersama-
sama dengan 
bimbingan 
guru. 

 

dan 

melafalkanny

a secara 

serempak.. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah : MTs Al-Islam Sumurrejo 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII A/ 2 

Waktu : 2 x 45 Menit 

 

A. Standar Kompetensi  :  

Memahami makna dan kandungan teks tulis sederhana tentang  اْلِھَواَیُة 
B. Kompetensi Dasar  

 Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks tulis 

sederhana yang berkaitan dengan : اْلِھَواَیُة  
C. Indikator Hasil Belajar :  

6. Dapat melafalkan mufrodat dari wacana tertulis tentang اْلِھَواَیُة dengan baik dan 

benar. 

7. Dapat memahami makna mufrodat dari wacana tertulis tentang اْلِھَواَیُة dengan 

baik dan benar. 

8. Dapat menggunakan  mufrodat dari wacana tertulis tentang اْلِھَواَیُة dengan baik 

dan benar dalm kalimat. 

9. Dapat memahami makna yang terkandung dalam wacana tertulis tentang اْلِھَواَیُة 
dengan baik dan benar. 

10. Dapat mengidentifikasi kalimat tentang َیُةاْلِھَوا  dengan baik dan benar.D. 

Materi Esensial  : اْلِھَواَیُة 
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E. Metode Pembelajaran   : 

Metode eklektik (Metode komunikatif dan metode membaca) 

F. Langkah-langkah Pembelajaran Siswa 

NO Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

I. Pendahuluan 
a) Mengucapkan salam dan 

berdo’a 
b) Mengabsen siswa 

 
c) Membagi siswa dalam  6 

kelompok dan 
membagikan Lembar 
Kerja. 

 
Siswa menjawab salam 
dan berdo’a. 
Siswa memperhatikan 
dengan  seksama. 
Siswa melaksanakan 
instruksi guru. 

 
 
10 Menit 

2. Inti 
a) Menjelaskan materi yang 

akan diajarkan. 
b) Melafalkan mufrodat satu 

persatu. 
 
 

 
 
 
 
c) Menjelaskan makna 

mufrodat dengan teknik 
asosiasi kata. 

 
 
d) Menuliskan mufrodat di 

papan tulis. 
 

e) Menginstruksikan kepada 
siswa untuk membaca 
mufrodat. 

 

f) Menginstruksikan kepada 
siswa untuk menulis 
mufrodat. 

 
14. Siswa menyimak 

penjelasan guru. 
15. Siswa menyimak pelafalan 

mufrodat dari guru dengan. 
16. Siswa menirukan pelafalan 

mufrodat dari guru secara 
bersama-sama. 
 

17. Siswa menebak makna 
mufrodat yang telah 
dilafalkan dari penerapan 
teknik asosiasi.  

18. Siswa memperhatikan 
mufrodat yang ditulis oleh 
guru.  

19. Siswa membaca mufrodat 
yang telah ditulis oleh guru 
secara bersama-sama. 
 

20. Siswa menulis mufrodat  
yang telah dibaca. 
 

21. Siswa membuat kalimat 
dengan mufrodat  yang 
telah dipahami dengan 

 
 
70 Menit 
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g) Guru membimbing 
kegiatan siswa 

 
 
h) Membimbing siswa 

dalam 
mendemonstrasikan 
kalimat. 
 
 

i) Memberikan respon 
tentang jawaban siswa. 

 
 
 
j) Membacakan wacana 

tertulis tentang اْلِھَواَیُة 
dengan intonasi yang 
baik. 

 

k) Menginstruksikan kepada 
siswa untuk membaca 
nyaring wacana tertulis 

tentang اْلِھَواَیُة 
 

l) Menginstruksikan kepada 
siswa untuk menebak 
makna wacana tertulis 
yang dibacakan oleh 
temannya. 

 

m) Membacakan beberapa 
kalimat untuk 
diidentifikasi oleh siswa 
secara individu. 

 

bimbingan guru. 
22. Siswa mendemonstrasikan 

kalimat yang yang telah 
dibuat berdasarkan 
kelompok di depan kelas. 
 

23. Siswa menebak makna 
kalimat yang 
didemonstrasikan oleh 
temannya berdasarkan 
kelompok. 

24. Siwa menyimak wacana 
tertulis tentang اْلِھَواَیُة 
yang dibaca oleh guru 
dengan seksama. 
 

25. Siswa membaca nyaring 
wacan a tertulis tentang 

ُةاْلِھَواَی  dengan bimbingan 
guru. 

 

 
26. Siswa menebak makna 

wacana tertulis yang 
dibacakan dengan 
bimbingan guru. 
 
  

27. Siswa mengidentifikasi 
kalimat yang dibacakan 
oleh guru. 

3. Penutup 
a) Merefleksi tentang 

kalimat yang telah 

 
Siswa menyimak 
penjelasan guru. 

 
 
10 Menit 
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didemonstrasikan didepan  
ke depan kelas. 

b) Menginstruksikan kepada 
siswa untuk 
mengumpulkan Lembar 
Kerja. 

c) Memotivasi siswa untuk 
lebih rajin dalam belajar. 

d) Salam penutup 

 
 
Siswa mengumpulkan 
Lembar Kerja. 
 
 
Siswa mendengarkan 
motivasi yang disampaikan 
oleh guru 
Siswa menjawab salam 

 

 

G. Sumber Belajar 

1. Sumber : Modul Pembelajaran Qiro’ah 

 

H. Penilaian 

1. Tes Tertulis Individu 

Mengidentifikasi kalimat yang diucapkan oleh guru 

2. Tes Tertulis Kelompok 

Mengggunakan kosakata dalam kalimat 

Pemahaman kosakata dalam kalimat 

       Semarang, 11 Maret 2011                                                                                       

        Peneliti 

 

 Zulfianti Elfani 

       2303407010 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

Sekolah : MTs Al-Islam Sumurrejo 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
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Kelas/Semester : VIII A/ 2 

Waktu : 2 x 45 Menit 

 

A. Standar Kompetensi  :  

 Memahami makna dan kandungan teks tulis sederhana tentang    َاْصَحاُب

  اْلِمْھَنة
B. Kompetensi Dasar  

 Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks tulis 

sederhana yang berkaitan dengan : َاْصَحاُب اْلِمْھَنة  
C. Indikator Hasil Belajar:  

6. Dapat melafalkan mufrodat dari wacana tertulis tentang َاْصَحاُب اْلِمْھَنة dengan 
baik dan benar. 

7. Dapat memahami makna mufrodat dari wacana tertulis tentang َاْصَحاُب اْلِمْھَنة 
dengan baik dan benar. 

8. Dapat menggunakan  mufrodat dari wacana tertulis tentang َاْصَحاُب اْلِمْھَنة 
dengan baik dan benar dalm kalimat. 

9. Dapat memahami makna yang terkandung dalam wacana tertulis tentang  َُاْصَحاب
 .dengan baik dan benar اْلِمْھَنة

10. Dapat mengidentifikasi kalimat tentang َاْصَحاُب اْلِمْھَنة dengan baik dan benar. 

D. Materi Esensial  : َاْصَحاُب اْلِمْھَنة 
E. Metode Pembelajaran   : 

Metode eklektik (Metode komunikatif dan metode membaca) 

F. Langkah-langkah Pembelajaran Siswa 

NO Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

1. Pendahuluan 
a) Mengucapkan salam dan 

 
Siswa menjawab salam 
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berdo’a 
b) Mengabsen siswa 

 
c) Membagi siswa dalam  6 

kelompok dan 
membagikan Lembar 
Kerja. 

dan berdo’a. 
Siswa memperhatikan 
dengan  seksama. 
Siswa melaksanakan 
instruksi guru. 

10 Menit 

2. Inti 
a) Menjelaskan materi yang 

akan diajarkan. 

Siswa menyimak  
penjelasan dari guru. 

 

 b) Guru membagikan 
kepada siswa lembar 
kertas berisikan 
paragraph-paragraf 
yang tersusun acak, 
dan menginstruksikan 
kepada siswa untuk 
menyusunnya menjadi 
wacana yang baik dan 
utuh. 

Siswa mengurutkan 
paragraph acak menjadi 
suatu wacana yang dapat 
difahami 

 

 c) Guru membimbing 
kegiatan membaca 
wacana tertulis. 

Siswa membacakan 
wacana yang telah 
diurutkan bergantian 
per-paragraf dengan 
bimbingan guru. 

 

 d) Guru melafalkan dan 
mengulangi pelafalan 
mufrodat satu persatu 
serta menginstruksikan 
kepada siswa untuk 
mengikuti setelahnya.  

Siswa menirukan 
pelafalan mufrodat dari 
guru secara bersama-
sama. 

 

 e) Guru menjelaskan 
makna mufrodat 
dengan teknik asosiasi 
kata.  

Siswa menebak makna 
mufrodat yang telah 
dilafalkan dari 
penerapan teknik 
asosiasi.  

 

 f) Guru membimbing 
siswa dalam 
mengartikan teks 
wacana tertulis. 

Siswa mengartikan 
wacana yang telah 
dibaca dengan 
bimbingan guru. 
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 g) Guru melafalkan dan 
mengulangi pelafalan 
kalimat mengenai 
 serta َاْصَحاُب اْلِمْھَنة
menginstruksikan 
kepada siswa untuk 
mengikuti setelahnya. 

Siswa menirukan 
pelafalan kalimat 
tentang   َاْصَحاُب
 dari guru secara اْلِمْھَنة
bersama-sama. 

 

 

 h) Guru memberikan 
petranyaan tentang 
pemahaman kalimat yg 
telah dilafalkan secara 
acak 

Siswa menjawab 
petranyaan guru tentang 
pemahaman kalimat yg 
telah diucapkan secara 
acak dengan bimbingn 
guru. 

 

 i) Guru membimbing 
kegiatan demonstrasi 
siswa. 

Siswa mendemonsikan 
 secara َاْصَحاُب اْلِمْھَنة
kelompok dengan 
bimbingan guru.  

 

 j) Guru membimbing 
kegiatan evaluasi. 

Siswa mengevaluasi 
hasil demonstrasi yang 
telah dikerjakan 
bersama-sama. 

 

 k) Guru menginstruksikan 
kepada siswa 
mengidentifikasi 
kalimat tentang wacana 
  .َاْصَحاُب اْلِمْھَنة

Siswa mengidentifikasi 
kalimat yang diucapkan 
guru tentang wacana 
  .َاْصَحاُب اْلِمْھَنة

 

 l) Guru membimbing 
kegiatan evaluasi. 

Siswa mengevaluasi 
pengerjaan secara 
bersama-sama dengan 
bimbingan guru. 

 

3. Penutup 
a) Merefleksi tentang 

kalimat yang telah 
didemonstrasikan 
didepan  ke depan kelas. 

b) Menginstruksikan kepada 
siswa untuk 
mengumpulkan Lembar 
Kerja. 

c) Memotivasi siswa untuk 

 
Siswa menyimak 
penjelasan guru. 
 
 
Siswa mengumpulkan 
Lembar Kerja. 
 
 
Siswa mendengarkan 

 
 

G. enit 
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lebih rajin dalam belajar. 
d) Salam penutup 

motivasi yang 
disampaikan oleh guru 
Siswa menjawab salam 

 

 

G. Sumber Belajar 

Sumber : Modul Pembelajaran Qiro’ah 

 

H. Penilaian 

Tes Tertulis 

Mengidentifikasi kalimat. 

Penggunaan kosakata dalam kalimat 

Pemahaman kosakata dalam kalimat 

      

 

      Semarang, 29  Maret 2011                                                                                       

        Peneliti 

 

 Zulfianti Elfani 

       2303407010 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Sekolah : MTs Al-Islam Sumurrejo 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII A/ 2 

Waktu : 2 x 45 Menit 

 

A. Standar Kompetensi  :  
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Memahami makna dan kandungan teks tulis sederhana tentang    ُمَباَراة

 ُكَرِة اْلَقَدِم
B. Kompetensi Dasar  

 Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks tulis 

sederhana yang berkaitan dengan :  ُمَباَراة ُكَرِة اْلَقَدِم  

C. Indikator Hasil Belajar:  

6. Dapat melafalkan mufrodat dari wacana tertulis tentang ُمَباَراة ُكَرِة اْلَقَدِم 
dengan baik dan benar. 

7. Dapat memahami makna mufrodat dari wacana tertulis tentang  ُمَباَراة ُكَرِة

 .dengan baik dan benar اْلَقَدِم

8. Dapat menggunakan  mufrodat dari wacana tertulis tentang ُمَباَراة ُكَرِة اْلَقَدِم 
dengan baik dan benar dalm kalimat. 

9. Dapat memahami makna yang terkandung dalam wacana tertulis tentang  ُمَباَراة

 .dengan baik dan benar ُكَرِة اْلَقَدِم

10. Dapat mengidentifikasi kalimat tentang ُمَباَراة ُكَرِة اْلَقَدِم dengan baik dan 

benar. 

D. Materi Esensial  : ُمَباَراة ُكَرِة اْلَقَدِم 

E. Metode Pembelajaran   : 

Metode eklektik (Metode komunikatif dan metode membaca) 

F. Langkah-langkah Pembelajaran Siswa 
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NO Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

1. Pendahuluan 
a) Mengucapkan salam dan 

berdo’a 
b) Mengabsen siswa 

 
c) Membagi siswa dalam  6 

kelompok dan membagikan 
Lembar Kerja. 

 
Siswa menjawab salam dan 
berdo’a. 
Siswa memperhatikan 
dengan  seksama. 
Siswa melaksanakan 
instruksi guru. 

 
 
10 Menit 

2. Inti 
a) Menjelaskan materi yang 

akan diajarkan. 

Siswa menyimak  penjelasan 
dari guru. 

 

 b) Guru melafalkan 
mufrodat yg dipilih. 

Siswa menyimak pelafalan 
mufrodat dari guru dengan 
seksama. 
 

 

 c) Guru melafalkan 
mufrodt tersebut secara 
berulang-ulang 

Siswa menirukan 
pelafalan mufrodat dari 
guru secara bersama-sama. 

 

 d) Guru menerangkan 
mufrodat yang telah 
dilafalkan dengan teknik 
asosiasi. 

Siswa menebak makna 
mufrodat yang telah 
dilafalkan dari penerapan 
teknik asosiasi.  
 

 

 e) Guru membimbing siswa 
dalam membaca wacana 
yang dipelajari. 

Siswa membacakan wacana 
yang dipelajari secara 
bergantian dengan 
bimbingan guru. 
 

 

 f) Guru menanyakan 
pemahaman siswa  
tentang bacaan dan 
mufrodat yang belum 
dipahami. 

Siswa menuliskan 
mufrodat yang masih 
belum ia ketahui di papan 
tulis. 

 

 

 g) Guru membacakan 
mufrodat  yang telah 
ditulis dan membimbing 
siswa untuk 
melafalkannya. 

Siswa membaca bersama-
sama mufrodat yang telah 
ditulis di papan tulis.  
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 h) Guru menjelaskan 
makna mufrodat. 

Siswa menyimak 
penjelasan guru dengan 
seksama, dan menerka 
makna yang tepat. 
 

 

 i) Guru menginstruksikan 
kepada siswa untuk 
mendemonstrasikan kata. 

Siswa mendemonstrasikan 
mufrodat yang baru saja ia 
pahami dengan 
menggunakannya untuk 
membuat kalimat dengan 
bimbingan guru. 
 

 

 j) Guru membimbing siswa 
untuk mengevaluasi hasil 
demonstrasi. 

Siswa mengevaluasi hasil 
demonstrasi yang telah 
dikerjakan bersama-sama. 
 

 

 k)  Guru menginstruksikan 
kepada siswa 
mengidentifikasi kalimat 
tentang wacana  ُمَباَراة ُكَرِة
 اْلَقَدِم

Siswa mengidentifikasi 
kalimat yang diucapkan 
guru tentang wacana  ُمَباَراة
  .ُكَرِة اْلَقَدِم
 

 

 l) Guru membimbing 
kegiatan evaluasi. 

Siswa mengevaluasi 
pengerjaan secara 
bersama-sama dengan 
bimbingan guru. 

 

3. Penutup 
a) Merefleksi tentang kalimat 

yang telah 
didemonstrasikan didepan  
ke depan kelas. 

b) Menginstruksikan kepada 
siswa untuk 
mengumpulkan Lembar 
Kerja. 

c) Memotivasi siswa untuk 
lebih rajin dalam belajar. 

d) Salam penutup 

 
Siswa menyimak penjelasan 
guru. 
 
 
Siswa mengumpulkan 
Lembar Kerja. 
 
 
Siswa mendengarkan 
motivasi yang disampaikan 
oleh guru 
Siswa menjawab salam 

 
 
10 Menit 

 

 

G. Sumber Belajar 
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H. Sumber : Modul Pembelajaran Qiro’ah 

H. Penilaian 

Tes Tertulis 

Mengidentifikasi kalimat. 

Penggunaan kosakata dalam kalimat 

Pemahaman kosakata dalam kalimat 

      Semarang, 5  April 2011                                                                                       

        Peneliti 

 

 Zulfianti Elfani 

       2303407010 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 
Sekolah : MTs Al-Islam Sumurrejo 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A/ 2 
Waktu : 2 x 45 Menit 
 

A. Standar Kompetensi  :  

 Memahami makna dan kandungan teks tulis sederhana tentang    َقَضاء
  َاْوَقاِت اْلَفَراغ
B. Kompetensi Dasar  
 Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks tulis 

sederhana yang berkaitan dengan :   َقَضاء َاْوَقاِت اْلَفَراغ  
C. Indikator Hasil Belajar:  

6. Dapat melafalkan mufrodat dari wacana tertulis tentang َقَضاء َاْوَقاِت اْلَفَراغ 
dengan baik dan benar. 

7. Dapat memahami makna mufrodat dari wacana tertulis tentang  َقَضاء َاْوَقاِت
 .dengan baik dan benar اْلَفَراغ

8. Dapat menggunakan  mufrodat dari wacana tertulis tentang  َقَضاء َاْوَقاِت
 .dengan baik dan benar dalm kalimat اْلَفَراغ

9. Dapat memahami makna yang terkandung dalam wacana tertulis tentang  َقَضاء
 .dengan baik dan benar َاْوَقاِت اْلَفَراغ

10. Dapat mengidentifikasi kalimat tentang َقَضاء َاْوَقاِت اْلَفَراغ dengan baik dan 
benar. 

D. Materi Esensial  : َقَضاء َاْوَقاِت اْلَفَراغ 
E. Metode Pembelajaran   : 

Metode eklektik (Metode komunikatif dan metode membaca) 
F. Langkah-langkah Pembelajaran Siswa 
NO Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 
1. Pendahuluan 

a) Mengucapkan salam dan 
berdo’a 

 
Siswa menjawab salam dan 
berdo’a. 

 
 
10 Menit 
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b) Mengabsen siswa 
 

c) Membagi siswa dalam  4 
kelompok dan membagikan 
Lembar Kerja. 

Siswa memperhatikan 
dengan  seksama. 
Siswa melaksanakan 
instruksi guru. 

2. Inti 
a) Menjelaskan materi yang 

akan diajarkan. 

Siswa menyimak  penjelasan 
dari guru. 

 

 b) Guru melafalkan 
mufrodat yg dipilih. 

Siswa menyimak pelafalan 
mufrodat dari guru dengan 
seksama. 
 

 

 c) Guru melafalkan 
mufrodat tersebut secara 
berulang-ulang 

Siswa menirukan 
pelafalan mufrodat dari 
guru secara bersama-sama. 

 

 d) Guru menerangkan 
mufrodat yang telah 
dilafalkan dengan teknik 
asosiasi. 

Siswa menebak makna 
mufrodat yang telah 
dilafalkan dari penerapan 
teknik asosiasi.  
 

 

 e) Guru membimbing siswa 
melakukan tebak kata 
bergiliran setiap 
kelompok.  

Siswa secara berkelompok 
melakukan tebak kata 
menggunakan media kartu 
kata dengan bimbingan 
Guru. 
 

 

 f) Guru membimbing siswa 
untuk melakukan 
demonstrasi. 

Siswa wakil dari setiap 
kelompok 
mendemonstrasikan 
wacana tertulis  yang 
mereka pilih di depan 
kelas. 

 

 

 g) Guru mengarahkn siswa 
anggota klompok untuk 
menerjemahkan secara 
lisan. 

Siswa anggota dari 
kelompok menebak makna 
wacana yang dibacakan 
oleh temannya secara 
lisan. 

 

 h) Guru membagiakan 
lembar bacaan yang 
utuh, memberikan 

Siswa membaca diam 
wacana secara utuh 
dengan bimbingan guru. 
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contoh pelafalan wacana, 
serta membimbing 
kegiatan membaca diam 
siswa. 

 

 i) Guru membimbing siswa 
dalam melakukan 
kegiatan kelompok.. 

Siswa menggunakan 
mufrodat yang ada dalam 
wacana kedalam kalimat 
secara berkelompok 

 

 j) Guru mengarahkan siswa 
untuk mengidentifikasi 
kalimat. 

Siswa mengidentifikasi 
kalimat berdasarkan 
wacana yang telah 
dipelajari.  

 

 k)  Guru membimbing 
kegiatan evaluasi. 

Siswa mengevaluasi 
pengerjaan secara bersama-
sama dengan bimbingan 
guru. 

 

3. Penutup 
a) Merefleksi tentang kalimat 

yang telah 
didemonstrasikan didepan  
ke depan kelas. 

b) Menginstruksikan kepada 
siswa untuk 
mengumpulkan Lembar 
Kerja. 

c) Memotivasi siswa untuk 
lebih rajin dalam belajar. 

d) Salam penutup 

 
Siswa menyimak penjelasan 
guru. 
 
 
Siswa mengumpulkan 
Lembar Kerja. 
 
 
Siswa mendengarkan 
motivasi yang disampaikan 
oleh guru 
Siswa menjawab salam 

 
 
10 Menit 
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G. Sumber Belajar 
I. Sumber : Modul Pembelajaran Qiro’ah 

 

H. Penilaian 
1. Tes Tertulis 

Mengidentifikasi kalimat. 
Penggunaan kosakata dalam kalimat 
Pemahaman kosakata dalam kalimat 

2. Tes Lisan 
Menebak malna kata dengan pemanfaatan media kartu kata. 

       
       
 
      Semarang, 10  April 2011                                                                                       

        Peneliti 
 

  
 
Zulfianti Elfani 

       2303407010 
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MODUL PERTEMUAN 1  

 ﴾ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوایةالھ﴿
 المــــــــــــــــــــــفردات

 :  األسماء

 :ِھَوایـــــــــــــــــــــَات

 
 
 
 

 
ِتْلِمْیٌذ 

 ج َتالِمْیُذ
 

 
 أٌخ

 
 
 

 أْخٌت     
  

 
 

ِھَواَیٌة ج 
 ِھَواَیاٌت

 
 
 
 
 

َصِدْیٌق 
ج 

 أْصِدَقاء
 
 

 ِھَواَیِتْي .ُأِحبُّ اْلِقَراَئة
 اْلِقَراَئة

 اْلَحَسِن َصِدْیِقيأْنَت 

 ُشْكًرا
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 السََّفُر

 
 
 

 اْلُمَراَسَلُة
 
 
 

 اْلِقَراَئُة

 
 
 

الرَِّیا
 َضُة

 
 
 

الرِّْحَلُة 
 ج الرِّْحالُت

 
 
 

التَّْد
 ِبْیُر اْلَمْنِزْیليُّ

 
 
 

  الرََّسُم

 
 اْلِكَتاَبُة      

 

  اْلُفُرْوِسیَّة

 
 
 

 التَّْخِیْیُم
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 :األْفَعال
   

 ُیِحبُّ –َاَحبَّ   
                             
 –َاَراَد                             

 ُیِرْیُد
 

 أْن َیْأُكَل ُیِرْیُد َوُھَو. َیْشُعُر َحْمَدان ِباْلُجْوِع

 
  

 
 

َصْیُد 
 السََّمِك

 
 
 

 التََّسوُُّق

         
  اْلَجْرُي   

 
  اْلَمْشُي

 
 

  ُمَشاَھَدُة التِّْلَفاِز                        
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 –َذَھَب 
 یْذَھُب

 

 
 : األخر

  
 

  
/ َلَدْیِھ       
 َلَدْیَھا

 
 
 

                   
 أْیًضا

 
 
 

 َكِبْیَرٌة/ َكِبْیٌر 
 

 
 
 

 َكِثْیَرٌة/ َكِثْیٌر     
 

 
 :اجعلوا جملة مفیدة من الكلمات

 
 الفرقة األولى

 ِتْلِمْیٌذ ج َتالِمْیُذ

 الرَِّیاَضُة

 الفرقة الرابعة
 السََّفُر
  الرََّسُم

 الفرقة الّثانیىة
 ِھَواَیٌة ج ِھَواَیاٌت

 خامسةالفرقة ال
 اْلَمْشُي 

 َھْل َلَدْیَك َمْوًزا َلِذْیًذا

َھا ُھَو , ِلْي َمْوًزا َلِذْیًذا
 

 أَنا أِحبُّ ھَذا اّللْعب

َو أَنا أِحبُّ 
ھَذا اّللْعب 

 أْیًضا
 

 َكِبْیٌرَبَدِنْي , أَنا اْلِفْیُل
 

 اْلَكِثْیَرُةھِذِه اْلُكُتُب 
 

 َیْذَھُب التِّْلِمْیُذ إَلى اْلَمْدَرَسِة
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 َصْیُد السََّمِك
 

 َكِبْیَرٌة/ َكِبْیٌر 

 الفرقة الّثالثة
 َصِدْیٌق ج أْصِدَقاء

 التََّسوُُّق

 

 ّسادسةالفرقة ال
 اْلِقَراَئُة

 َكِثْیَرٌة/ َكِثْیٌر  

 
  ترجموا ماسمعتم

 
 القــــــــــــــــــرائة

 اْلِھَوایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَاُت
َوأْخُتُھ . اْلُمَتَوسَِّطِة اِإلْسَالِمّیِةَرِشْیُد ِتْلِمْیٌذ ِفْي اْلَمْدَرَسِة 

. َلَدْیِھ ِھَواَیٌة َكِثْیَرٌة. ِتْلِمْیَذٌة ِفْي اْلَمْدَرَسِة اْلثَّاَنِویَِّة  اِإلْسَالِمّیِة اْلَكِبْیَرُة َفاِطَمُة
. َكِثْیَرٌة أْیًضا َو َفاِطَمُة َلَدْیَھا ِھَواَیٌة. ُوُھَو ُیِحبُّ السََّفَر َو اْلُمَراَسَلَة َواْلِقَراَءَة

 . ِھَي ُتِحُب اْلِكَتاَبةَ َو الرَِّیاَضَة َو الرِّْحَالَت
ُھَو ُیِرْیُد أْن َیْذَھَب . ِھَواَیُتُھ الرََّسَم َوَتْدِبْیُر اْلَمْنِزِليُّ. َعِلى َصِدْیُق َرِشْید

 .إَلى الصَّاَلِة ِلَیَتَعلََّم الرَّْسَم َو التَّْدِبْیَر اْلَمْنِزِليَّ
 
 
 

 
 .ُقْل َصِحْیًحا أْم َخَطًأ َوْفًقا ِلَمدَِّة اْلِقَراَئة السَّاِبَقة

 
 .َرِشْید َیَتَعلَُّم ِفْي اْلَمْدَرَسِة الثَّاَنِویَِّة اِإلْسَالِمیَِّة. ١
 .َفاِطَمة ُتِحبُّ الرَِّیاَضَة. ٢
 .َشِرْیف ِھَي ِھَواَیُة ُمَشاَھَدُة التِّْلَفاِز الرَِّیاَضَة َو الرِّْحَلة َو. ٣
 .اْلِقَراَئُة ِھَي ِھَواَیُة َرِشْید َو َفاِطَمة. ٤
 .الرَِّیاَضَة َعِلى إَلى الصَّاَلِة ِلَیَتَعلََّم َیْذَھَب. ٥
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 َاْصَحاُب اْلِمْھَنة
 !ِلَتُكْوَن النَّّص الصَِّحْیح َرتِّْب اْلَفْقَرات

 
 
 

 
 

  
َاَنا . َاَنا اآلن ِفي اْلَمْكَتَبة, َمد َاِمْینَاَنا َاْح  

. َاْقَرَأ اْلِكَتاَب َعْن َاْصَحاِب اْلِمْھَنة َاِحبُّ َاْن
َوُھُم اْلَفالَّ َواْلَباِئع َواْلُمَھْنِدس َوالشُّرِطي 

 .َوالطَِّبْیب َوَغْیُرُھْم

اْلَفالَُّح َیْزَرُع النََّباَتات َوُیَوفُِّر , َھَذا اْلَفالَُّح
اْلَباِئع , َباِئع: َوآَخر. َلَنا اْلَمَواد اْلِغَداِئیَّة

ُیَوفُِّر َلَنا اْلَمَواد اْلِغَداِئیَّة َوَیِبْیُعَھاَلَنا ِفي 
اْلُمَھْنِدس َیْبِني , ُمَھْنِدس: َوَثاِلُث. السُّْوق

السَّیَّاَرات  الشََّواِرع َواْلُجُسْور َوَیْصَنُع
, ُشْرِطي: َو َراِبع. ِلَنْقِل َھِذِه اْلَبَضاِئع

الشُّْرِطي ُیَنظُِّم اْلُمُرْور َوُیَوفُِّر اَألْمِن ِفي 
 .الشََّواِرع

الطَِّبْیب ُیَعالج اْلَمرَضى , َطِبْیب: َوَخاِمس
: َوَساِدس. َوُیَوفُِّر ِلْلَجِمْي الصِّحَّة َوالّعاِفَیة

اْلَكنَّاس َیْعَمُل َو ُیَوفُِّر َلَنا النََّظاَفة , َكنَّاس
اْلُمِذْیع , ُمِذْیع: َوَثاِمن. َوالصِّحَّة اْلَعامَّة

. ُیِذْیُع اَألْخَبار َعْن َاْعَماِل َاْصَحاِب اْلِمْھَنة
اْلُمَدرِّس ُیَدرُِّس الطُّالَّب , ُمَدرِّس: َوَتاِسع

 .َوالطَّاِلَبات

ْن ُیِحبُّ َاْن َیُكْوَن َطِبْیًبا َاْو ِمَن الطُّالَّب َم
ُمَھْنِدًسا َاْو َتاِجًرا َكِبْیًرا َاْو َفالًَّحا َناِجًحا َو 
اْلَجِمْیع ُیِحبُّْوَن َاْن َیُكْوُنْوا َناِفِعْیَن ِلِدْیِنِھم َو 

 . ِبَالِدِھم
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 اْلُمْفَرَدات 
 –ِجْسٌر , َیْبِني –َبَني , َیِبْیُع –َباَع , اْلَمَواد اْلِغَداِئیَّة,  ُیَوفُِّر –َوفََّر , النََّباَتاتالنََّبات ج , َیْزَرُع –َزَرَع ,    َاْصَحاُب اْلِمْھَنة

 ,ُجُسْور

, ُیِذْیُع -َذاَع, النََّظاَفة, الصِّحَّة َوالّعاِفَیة, اْلَمرَضى, ُیَعاِلُج -َعاَلَج, اْلُمُرْور, ُیَنظُِّم -َنظََّم, اْلَبَضاِئع, ِلَنْقِل, َیْصَنُع –َصَنَع  

 َفالًَّحا َناِجًحا

 

 

 اْلَفالَُّح َیْزَرُع النََّباَتات

 

 

اْلَباِئُع 

 َیِبْیُع اْلَبَضاِئع

 

 

ُس اْلُمَھْنِد

 َیْبِني اْلَمَباِني

 الشُّْرِطي ُیَندُِّم اْلُمُرْور

 

 

ُیَعاِلُج  الطَِّبْیُب 

 اْلَمْرَضى

 

 

اْلَكنَّاُس َیْكِنُس  الشََّواِرع
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 الزَّبَّاَلُة َیْجَمُع اْلُقَماَمة

 

 

 

 اْلُمِذْیُع ُیِذْیُع اَألْخَبار

 

 

 

ُیَدرُِّس  اْلُمَدرُِّس  

الطُّالَّب 

 َوالطَّاِلَبات
 الصََّحاِفي ُیْجِري اْلُمَقاَبَلة  الالَِّعب ُیَمرُِّر اْلُكرَّة  الطَّبَّاخ َیْطُبُخ اَألْطِعَمة
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 !ُثمَّ اِجْب َعِن التَّْعِبْیر األْخَرى! َعبَّْر َعِن الصُّْوَرة
ُھَو َیُمرُّ الشََّواِرع . َغْیَر َذاِلك و, ُاْوُتْوِبیس, السَّیَّارة: َعَمُلُھ َیْرَكُب اْلَحاِفَلھ َمْن ُھَو؟ :اْلِمَثال

 ُكلَّ َیْوِم

             . السَّاِئق: اْلَجَواب

١. 

 

 

٢. 

 

 

٣. 

 

٥ .٤. 

 

 

    ٦. 
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٧. 

 

 

 

١٠. 

٨. 

 

 

 

 
١١. 

٩. 

 

 

 

 ١٢. 
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 !َعَلى اْلِقَراَئة َبَتْدِرْی
 !َوْفًقا ِلَنصِّ اْلِقَراَئة) خ(َاْو َخَطأ ) ص(َصِحْیح  إْخَتر

 )خ / ص (     .اْلَفالَُّح َیْعَمُل ِفي اْلَمْكَتب َوُھَو َیْكُتُب اَألْخَبار. ١

 )خ / ص (      .اْلَمَواد اْلِغَداِئیَّة َلَنا ِفي السُّْوق اْلَباِئع َیِبْیُع. ٢

 )خ / ص (   .السَّیَّاَرات ِلَنْقِل اْلَبَضاِئع ِمَن اْلَقْرَیة إَلى اْلَمِدْیَنةاْلُمَھْنِدسَ َیْصَنُع . ٣

 )خ / ص (         َبَضاِئعالزَّبَّاَلُة َیْجَمُع اْل. ٤

 )خ / ص (     .الشُّْرِطي ُیَنظُِّم اْلُمُرْور َوُیَوفُِّر اَألْمِن ِفي الشََّواِرع. ٥
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 المفردات

 
 ُمَباَراة ُكَرِة اْلَقَدِم

 

 

َبْیَن 
َو َفِرْیق ) َجاَكْرَتا(َفِرْیق 

 )َماَكاَسار(

 
 
  اْلَمْرَمى  
 

 
 

 ُیَمرُِّر اْلُكَرة

 
 

 َیْجِرْي ِبُسْرَعة

 
 
 

اْلُكَرة  َیْضِرُب 
 ِبُقوَّة

 
 

 ُیِصْیُب اْلَھَدف

 
 

ُیَصفُِّر  اْلَحَكم

 BABAK I  اْلَأوَّلالشَّْوط 
 BABAK IIالشَّْوط الثَّاِني 

 
 ُمَباَراة ِفْي ُكَرِة اْلَقَدِم
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َوَیْذَھْب َمِعْي َصِدْیِقْي ِإْلَیاس ). َماَكاَسار(َو َفِرْیق ) َجاَكْرَتا(ِلُأَشاِھَد ُمَباَراة ِفْي ُكَرِة اْلَقَدِم َبْیَن َفِرْیق , ُاِرْیُد َاْن َاْذَھَب ِإَلى اْلَمِدْیَنة
َنْذَھب ِإَلى , ٢٠َوُھَو ِفْي َشاِرع ُسْوِدْیْرَمان َرْقم , ِلَأنَّ اْلَمْلَعب َقِرْیَب ِمَن اْلَبْیِت. امَنْذَھْب َمْشًیا َعَلى اْلَأْقَد. َلْن َنْذَھَب ِإَلى اْلَمْلَعب ِبالسَّیَّاَرة

 . ِلَنِصَل ِإَلْیِھ ِفي اْلِمْیَعاد, اْلَمْلَعب ِبُسْرَعة
. اَراة َبْیَن اْلَفْرْیَقْیِن اْلَكِبْیَرْیِنِفْیِھ ُجْمُھْوًرا َكِبْیًرا ِجدا ِلَأنَّ اْلُمَب ُنَشاِھد . َنْحُن اْلآن ِفْي اْلَمْلَعب

, َوُھَو ُیَمرُِّر اْلُكَرة َوَیْجِرْي ِبُسْرَعة, )َجاَكْرَتا(ِمْن َفِرْیق  ٧ ُنَشاِھد َالِعب َرْقم . َدَأ الشَّْوُط اْلَأوَُّلَب
ُنَشاِھد َالِعب َرْقم , الشَّْوط الثَّاِنيَوَبَدَأ . َوُیَصفُِّر اْلَحَكم, اْلَھَدف َوُیِصْیُب , َوَیْضِرُب اْلُكَرة ِبُقوَّة

َوُنَشاِھد َھَذا اللَّاِعب َیْقَتِرُب ٍإَلى , اْلُكَرة َوَیْجِرْي ِبُسْرَعة َوُھَو ُیَمرُِّر ) َماَكاَسار(ِمْن َفِرْیق  ١٠
َوَیْضِرُب اْلُكَرة , اْلَمْرَمى ِبُسْرَعة . َوُیَصفُِّر اْلَحَكم, َوُیِصْیُب اْلَھَدف, ِبُقوَّة

َوَقْد , إْنَتَھى الشَّْوط الثَّاِنيُثمَّ , َواِحًدا) َجاَكْرَتا(َأَصاَب َفِرْیق  َوَقْد , إْنَتَھى الشَّْوط اْلَأوَّل
. َواِحًدا) َماَكاَسار(َأَصاَب َفِرْیق  .َواِحد –َفالنَِّتْیَجة اْلَأِخْیَرة َواِحد 

 
 

   
  

1 1 
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 !كّملوا الكلمات ثّم ترجموا إلى اللغة اإلندنیسیا 

  .......اْلَمَكان ِلُیِصْیَب الالَِّعب اْلَھَدف ھو. ١

 .......اْلَمَكان ِلَیْلَعَب ُكَرَة اْلَقَدِم ھو. ٢

 َیْلَعب ُكَرة اْلَقَدِم....... َمْن َیْلَعب ُكَرة اْلَقَدِم؟ . ٣

....... َو ) َجاَكْرَتا....... (اْلُمَباَرة َبْین . ٤

 )َماَكاَسار(

ِفْیِھ ُجْمُھْوًرا ........  , َنْحُن اْلآن ِفْي اْلَمْلَعب. ٥

 َكِبْیًرا ِجدا

 ........الالَِّعب ُیَمرُِّر . ٦
  

 ُم   

    َب

  ا  

  َر  

   ا  

   ٌة
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 !َتْدِرْیَب َعَلى اْلِقَراَئة
 !َوْفًقا ِلَنصِّ اْلِقَراَئة) خ(َاْو َخَطأ ) ص(إْخَتر َصِحْیح 

 )خ / ص (     .َیْجِلُس إْلَیاس َاَماَم التِّْلِفْیِزُیْون ِلُیَشاِھد اْلُمَباَراة. ١

 )خ / ص (   .ُھَما َفْرْیَقان َصِغْیَران ) َماَكاَسار(َو َفِرْیق ) َجاَكْرَتا(َفِرْیق . ٢

 )خ / ص (       .َیْذَھُب إْلَیاس إلى اْلَمْلَعب َمِعي. ٣

 )خ / ص (     ُیِصْیُب اْلَھَدف) َجاَكْرَتا(ِمْن َفِرْیق  ٨َالِعب َرْقم . ٤

 )خ / ص (     ) .َماَكاَسار(َوَقْد َفاز َفِرْیق , إْنَتَھى الشَّوط. ٥
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!َعَلى اْلِقَراَئة َبَتْدِرْی  
 !َوْفًقا ِلَنصِّ اْلِقَراَئة) خ(َاْو َخَطأ ) ص(َصِحْیح  إْخَتر

 )خ / ص (         .ُیْوُسف ِقَراَئة التَّارْیخ اإلْسَالِمّيُیِحبُّ . ١

 )خ / ص (           .َال ُیِحبُّ ُیْوُسف الرَّْسم. ٢

 )خ / ص (          .ُیِحبُّ َفِرْید اْن ُیَصوَِّر الطَِّبْیِعیَّة. ٣

 )خ / ص (       . ُتِحبُّ أْن ُتَماِرَس السَِّماَع إَلى اْلُمِسْیَقى اإلْنُدِنْیِسّي. ٤

 )خ / ص (         .َیْشَتِرُك إْلَیاس ِفي ِكَتاَبة اْلَمَجلَّة اْلَحا ِئِطیَّة. ٥
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Dokumentasi Foto Siklus I 
 

 

 Gambar 4.1 Aktivitas Siswa Ketika Guru Menjelaskan Siklus I 
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Gambar 4.2  Aktivitas Siswa Ketika Melakukan Pelafalan dan Pemahaman 

Wacana. Serta Kegiatan Siswa dalam Membuat dan 
Mendemonstrasikan Wacana Sederhana Bahasa Arab Siklus I 
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Gambar 4.3 Aktivitas Guru Ketika Membimbing Siswa Siklus I 
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Gambar 4.4 Aktivitas Siswa Ketika Siswa Sedang Mengerjakan Tugas Evaluasi 
Akhir 
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Dokumentasi Foto Siklus II 
 

 

Gambar 4.5 Aktivitas Siswa Ketika Peneliti Menjelaskan Siklus II 
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Gambar 4.6 Aktivitas Pembelajaran Penguasaan Kosakata untuk Memahami 
Wacana Bahasa Arab dengan Penerapan teknik Demonstrasi dan 
Asosiasi 
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Gambar 4.7 Aktivitas Siswa Ketika Mendemonstrasikan Wacana dan Mencari 
Kosakata Sukar. 
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Gambar 4.8 Aktivitas Siswa Ketika Mengidentifukasi Kalimat  dan Pembahasan 

Peneliti. 
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Daftar Hadir Subjek Penelitian 

Kelas   : VIIIB 
Semester/ Tahun : Genap/ 2011 
Sekolah  : Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Sumurrejo 
 

NO Nama 
Responden 

Jenis 
Kela
min 

Jum'at, 
11 

maret 
2011 

Jum'at 
1 April 
2011 

Kamis 
7 April 
2011 

Jum'at 
15 

April 
2011 

Jumlah 
Prosentas

e 
Kehadira

n (%) Hadir Sakit Izin Alpha 

1 Amin Sri 
Widodo L ٭ a 75 1 - - 3 ٭ ٭ 

2 Dian Utama L 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

3 Erika 
Zulmiarti P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

4 Fikris 
Sa’adah P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

5 
Fitri Vari 

Cindi 
Ardani 

P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

6 Hajar 
Handayani P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

7 Ilham Agi 
Pangestu L 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

8 Ina Rodati P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

9 Layli Nur 
Khayati P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

10 Lesta 
Megawati P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 
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11 
Mohammad 
Yazid anas 

M. 
L 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

12 
Muhammad 

Alfian 
Nursani 

L ٭ ٭ a 75 1 - - 3 ٭ 

13 
Muhammad 

Faridul 
Mu’arif 

L 75 1 - - 3 ٭ ٭ ٭ ٭ 

14 Muhammad 
Mujtahidin L ٭ ٭ a 100 - - - 4 ٭ 

15 Muhammad 
Nur Fuadi L 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

16 Nurhani 
Yulianna P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

17 
Risqi 

Romadhotul 
Hasanah 

P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

18 
Taufik 

Hidayatulla
h 

L 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

19 Ulfatun 
Maulida P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

20 
Ulia 

Afifatul 
maryam 

P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

21 
Utami 

Wahyuning
sih 

P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 
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22 
Yuli Ambar 

Nirmala 
Dewi 

P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

23 Yuli 
Aviantika P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

24 Zaenatu 
Adna P 100 - - - 4 ٭ ٭ ٭ ٭ 

 
L : 9 Mengetahui :    Semarang, 23 April 2011 
P : 15 Kepala Sekolah,    Guru Mapel,  

Jml : 24         
          
  Drs. Djazuli    M. Nur Khamid   
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