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Upaya guru dalam pengembangan kreativitas siswa 

dalam pembelajaran Bahasa Arab memiliki banyak cara. 

Salah satunya menggunakan metode pembelajaran 

cooperative script dan drill. Guru di MI Mamba’ul Huda 

mengupayakan kreativitas siswa dengan menerapkan 

metode cooperative script dan drill. Penggunaan metode 

dalam sebuah pembelajaran dapat memudahkan dalam 

penyampaian materi dan tercapainya tujuan pembelajaran. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui 

upaya pengembangan kreativitas siswa melalui metode 

pembelajaran kombinasi cooperative script dan drill dalam 

pembelajaran Bahasa Arab di kelas V MI Mamba’ul Huda 

Ngabar Ponorogo, (2) untuk mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat upaya pengembangan kreativitas siswa 

melalui metode pembelajaran kombinasi cooperative script 

dan drill dalam pembelajaran Bahasa Arab di kelas V MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo, (3) untuk mengetahui 



 
 

 

hasil upaya pengembangan kreativitas siswa melalui metode 

pembelajaran kombinasi cooperative script dan drill dalam 

pembelajaran Bahasa Arab di kelas V MI Mamba’ul Huda 

Ngabar Ponorogo.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bersifat 

analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah reduksi data, penyajian data, dan menarik 

kesimpulan. 

Adapun hasilnya adalah (1)Upaya pengembangan 

kreativitas siswa di  kelas V MI Ngabar guru menggunakan 

metode cooperative script dan drill dalam pembelajaran 

bahasa arab. Dalam mengupayakan kreativitas siswa, guru 

menggunakan metode cooperative script dan drill. Yang 

mana metode cooperative script dan drill diterapkan dan 

sudah disesuaikan dengan materi agar siswa lebih tertarik 

dalam pembelajaran Bahas Arab, dan dapat merespon materi 

yang diberikan oleh guru. (2)Faktor pendukung dan 

penghambat dalam pengembangan kreativitas siswa. Faktor 

pendukungnya yaitu, sikap mental guru, media 

pembelajaran, kemampuan pendekatan yang digunakan dan 

kemampuan guru. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu, 

media yang terbatas, siswa yang ramai dan siswa yang 

pemalu. (3) Hasil upaya pengembangan kreativitas siswa 

melalui metode pembelajaran kombinasi cooperative script 

dan drilldalam pembelajaran bahasa arab di kelas V MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo, ditandai dengan adanya 

reflek siswa dalam menerapkan pengetahuan yang sudah 

diajarkan dalam kehidupan sehari-harinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan 

seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk 

memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang 

terjadinya perubahan perilaku yang relative tetap baik 

dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak.
1
 Dan 

setiap belajar yang dilalui seorang anak akan 

menghasilkan evaluasi atau yang disebut hasil belajar. 

Menurut Benyamin S. Bloom, dkk hasil belajar dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, 

afektif, dan psikomotor.
2
 

Guru adalah perantara ilmu dengan siswa, yang 

mana tugas guru adalah mentransfer ilmu dengan baik 

agar siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh 

seorang guru dalam pembelajarannya. Di era globalisasi 

ini dan kemajuan zaman yang dapat kita rasakan, 

khususnya bidang teknologi yang semakin canggih, 

maka dari itu dalam proses pembelajarannya guru 

dituntut menyampaikan materi dengan cara yang 

menyenangkan. Dan seiring berjalannya waktu 

                                                             
1Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran (Jakarta : 

Kencana Prenada Media Group, 2014),1 

         2Zainal Arifin, Evaluasi pembelajaran (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya,2016),21. 
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paradigma masyarakat tentang pendidikan dan sekolah 

yang cerdas (intelligensi school) diantarnya ditandai 

dengan siswa yang menjadi manusia pembelajar 

(learning person), dan guru yang menjadikan siswa yang 

terus belajar (learning person). Pembelajaran merupakan 

padanan dari kata dalam Bahasa Inggris instruction, 

yang berarti proses membuat orang belajar. Tujuannya 

ialah membantu orang belajar atau memanipulasi 

(merekayasa) lingkungan sehingga memberi kemudahan 

bagi orang yang belajar.
3
 

Pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru 

sebelum diimplementasikan kepada siswa, melewati 

banyak proses dan langkah-langkah dalam 

pembuatannya. Guru harus mendesain pembelajarannya 

dengan epic agar ketika di terapkan dikelas, proses 

pembelajarannya menjadi kondusif dan efektif. 

Problematika yang sering dijumpai ialah rencana 

pembelajaran yang sudah didesain sedemikian rupa bisa 

berubah pada waktu dilapangan sehingga seorang guru 

harus menyiapkan rencana kedua untuk menanggulangi 

perubahan dilapangan.Menstransfer ilmu bukanlah 

perkara mudah bagi seorang guru yang notabennya 

kurang memiliki kreativitas.Akan tetapi seiring 

perkembangan zaman kreativitas bisa dimunculkan 

dengan membaca buku, melihat referensi, mengikuti 

seminar, dan lain sebagainya.Perkembangan digital 

memudahkan kita sebagai pengguna network untuk 

                                                             
3Mulyono, Strategi Pembelajaran (Malang : UIN Maliki 

Press,2012),7 
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mengakses ilmu pengetahuan dari mana saja. Jadi 

kesimpulannya guru dapat dengan mudah mendapatkan 

inspirasi yang dapat pengembangkan kreativitas untuk 

mendesain dan mengaplikasikan metode dan strategi 

dalam pembelajarannya. 

Mewujudkan siswa yang berkompetensi dan 

beradab juga menjadi prioritas didalam pendidikan yang 

sekarang ini sedang mengaplikasikan kurikulum K13. 

Belum semua sekolah menerapkan kurikulum tersebut 

dikarenakan berbagai faktor dari mulai belum siapnya 

sebuah lembaga, ataupun fasilitas yang ada.Sedangkan 

dalam implementasi K13, guru harus memahami 

berbagai pedoman guru maupun pedoman peserta didik, 

yang semuanya sudah disiapkan oleh perintah, baik 

kaitannya dengan kurikulum nasional maupun wilayah.
4
 

Sementara itu, apabila dilakukan pengamatan di 

negara Indonesia  khususnya di sekolah tingkat SD/MI 

paling sering dibicarakan adalah degradasi moral yang 

terjadi di kalangan siswa, dan para guru juga menyadari 

itu, sifat yang dimiliki anak zaman sekarang akan sangat 

berbeda jauh dengan anak yang mungkin lahir th 80 dan 

90 an, dikarenakan perkembangan digital dan 

kemudahan yang di rasakan dalam semua aspek 

kehidupan, mereka belum merasakan apa itu kesusahan 

dan kekurangan. Beberapa mungkin ada yang masih 

merasakan akan kesulitannya hidup diantaranya sulit 

mendapatkan pendidikan, jauhnya jarak tempuh untuk 

                                                             
4Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2013 (Bandung :PT 

Remaja Rosdakarya, 2014),51 
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sekolah khususnya didaerah pedalaman merupakan 

sedikit contoh dari banyaknya kasus yang ada di 

Indonesia. 

Indonesia adalah salah satu negara yang 

mengupayakan kemajuan di semua aspek bidang 

kehidupan. Salah satu diantaranya ialah bidang 

pendidikan, dan dalam evaluasi pembelajarannya adalah 

dengan mengganti kurikulum yang sekiranya kurang 

cocok untuk diterapkan dalam masa ini. Dalam 

kurikulum ini guru diminta lebih kreatif dalam proses 

pembelajarannya, meskipun dalam praktek dilapangan 

guru itu fleksibel dikarenakan dalam kurikulum K13 

siswa diminta lebih aktif dan guru sebagai fasilitator, 

akan tetapi untuk membuat siswa aktif guru harus kreatif 

dalam mengcover pembelajarannya. Sehingga anak 

berproses seperti harapan guru. 

Utami Munandar dalam bukunya yang berjudul 

Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat mengatakan 

bahwa pendidikan mempunyai peranan penting bagi 

perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama 

bagi pembangunan bangsa dan negara. Tujuan dari 

pendidikan adalah menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan siswa mengembangkan kemampuannya 

secara optimal.
5
 

                                                             
5 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas 

Anak (Jakarta: PT Rineka Cipta,1999)19. 
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Proses pendidikan dan pembelajaran 

memerlukan latihan ketrampilan, baik intelektual 

maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk 

bertindak sebagai pelatih. Tanpa latihan, seorang siswa 

tidak akan mampu menunjukkan penguasaan 

kompetensi dasar, dan tidak akan mahir dalam berbagai 

ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi 

standar. Oleh karena itu, guru harus berperan sebagai 

seorang pelatih, yang bertugas melatih siswa dalam 

pembentukan kompetensi dasar, sesuai dengan potensi 

masing-masing. Selain itu seorang guru guru harus 

membantu siswa yang sedang berkembang untuk 

mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, 

membentuk kompetensi, dan memahami materi standar 

yang telah dipelajari.
6
 

MI Mambau’ul Huda adalah madrasah setingkat 

SD yang berbasis seperti pondok pesantren yang banyak 

muatan lokal keagamaan. Model pembelajaran pondok 

biasanya memakai pembelajaran konvensional yakni, 

dengarkan dan tirukan. Menurut peneliti model ini 

sebenarnya cukup efektif untuk cepat menghafal. Akan 

tetapi di zaman masa kini pembelajaran tidaklah kaku 

seperti zaman dahulu. Guru diberikan ruang untuk 

berekspresi dalam membuat metode pembelajarannya. 

Berdasarkan pengamatan, peneliti menemukan bahwa 

guru di MI Mambau’ul Huda dapat memberikan 

pembelajaran yang menarik, khususnya pada pelajaran 

                                                             
6Isjoni, Guru Sebagai Motivator perubahan (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar,2008),17 
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Bahasa Arab yang mana pada saat ini banyak siswa yang 

kurang gemar pada pelajaran ini, sehingga beberapa 

siswa yang sebelumnya bersifat pasif bisa menjadi aktif 

dan antusias saat mengikuti pelajaran.  

Dalam Jurnal Penelitiannya Sunarti, yang 

berjudul Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa 

dengan Menggunakan Metode Karyawisata pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Pokok Bahasan Menulis 

Karangan Bebas Kelas III SDN 2 Metro Barat Kota 

Metro Lampung. Menjelaskan bahwa metode karya 

wisata dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa. 

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang 

terdahulu ialah implementasi metode yang digunakan, 

beserta peranan guru dalam mendesain dan menerapkan 

metode pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan 

kondisi anak. Dan persamaannya adalah dalam menggali 

kreativitas siswa guru menggunakan metode yang sesuai 

dengan materi pembelajaran. Sehingga  Berdasarkan 

fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

mengambil judul tentang “Upaya Pengembangan 

Kreativitas Siswa Melalui Metode Pembelajaran 

Kombinasi Cooperative Script dan Drill dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Di Kelas V MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo”. 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Untuk membatasi permasalahan yang akan 

diteliti, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada 
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masalah “Kreativitas siswa yang kurang dalam 

pembelajaran Bahasa Arab”. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus 

penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana upaya pengembangan kreativitas siswa 

melalui metode pembelajaran kombinasi cooperative 

script dan drill dalam pembelajaran bahasa arab di 

kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat upaya 

pengembangan kreativitas siswa melalui metode 

pembelajaran kombinasi cooperative script dan drill 

dalam pembelajaran bahasa arab di kelas V MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo? 

3. Bagaimana hasil upaya pengembangan kreativitas 

siswa melalui metode pembelajaran kombinasi 

cooperative script dan drill dalam pembelajaran 

bahasa arab di kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, 

maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui upaya pengembangan kreativitas 

siswa melalui metode pembelajaran kombinasi 

cooperative script dan drill dalam pembelajaran 

bahasa arab di kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui faktor  pendukung dan 

penghambat upaya pengembangan kreatifitas siswa 

melalui metode pembelajaran cooperative script dan 

drill dalam pembelajaran bahasa arab di kelas V MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui hasil upaya pengembangan 

kreativitas siswa melalui metode pembelajaran 

kombinasi cooperative script dan drill dalam 

pembelajaran bahasa arab di kelas V MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1.   Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai 

kontribusi bagi khasanah ilmiah dalam bidang 

pendidikan. 

b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai 

bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain 

yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru, agar dapat berupaya memberikan 

kontribusi yang baik dalam bidang pendidikan. 

b. Bagi Peneliti, agar dapat memberikan 

pengalaman baru mengenai metode pembelajaran 

yang sesuai untuk diterapkan dalam pelajaran 

Bahasa Arab. 
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F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk mendapatkan susunan yang secara 

sistematis  dan mudah difahami oleh pembaca maupun 

peneliti, maka dalam penyusunan penulisan skripsi ini, 

peneliti membagi menjadi lima bab, antara bab satu 

dengan bab yang lain saling terkait, sehingga merupakan 

satu kebulatan yang tidak bisa dipisahkan. Yang 

dimaksud kebulatan  disini adalah masing-masing bab 

dan sub bab masih mengarah kepada satu pembahasan 

yang sesuai dengan judul skripsi ini, maksudnya tidak 

mengalami penyimpangan dari apa yang dimaksud 

dalam masalah tersebut. Adapun sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, yang merupakan ilustrasi skripsi 

secara keseluruhan. Dalam bab ini berisi 

tentang latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II:  Telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian 

teori, berupa kajian pustaka yang berisi 

tentang telaah pustaka dan deskriptif 

landasan teori untuk memperkuat judul 

penelitian. Sehingga antara data dan teori 

saling melengkapi dan menguatkan. Teori 

yang digunakan antara lain, metode 

pembelajaran, cooperative script, drill, 

kreativitas, dan hasil belajar. 
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BAB III: Berisi tentang metode penelitian meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan data dan 

tahapan tahapan penelitian. 

BAB IV: Temuan penelitian, dalam bab ini berisi 

tentang paparan data, yang berisi hasil 

penelitian di lapangan yang terdiri atas 

gambaran umum lokasi penelitian dan 

deskripsi data. Gambaran umum lokasi 

penelitian berbicara tentang MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo meliputi: sejarah 

berdiri, letak geografis, sarana dan prasarana, 

dan lain sebagainya. Sedangkan deskripsi 

data tentang kegiatan pembelajaran beserta 

pada saat mengimplementasikan metode 

kombinasi cooperative script dan drill, 

beserta hasil belajar baik sebelum maupun 

sesudah penggunaan metode. 

BAB V:  Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang 

pembahasan hasil penelitian yang meliputi 

temuan-temuan dari hasil penelitian dan 

analisis dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, yang berkaitan dengan penerapan 

metode kombinasi cooperative script dan 

drill, beserta hasil belajar baik sebelum 

maupun sesudah penggunaan metode. 
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BAB VI: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari 

skripsi yang penulis susun, didalamnya 

menguraikan tentang kesimpulan sebagai 

jawaban dari pokok permasalahan dan saran-

saran yang terkait dengan hasil penelitian, 

dan sebagai pelengkap penulisan skripsi ini, 

penulis melampirkan daftar kepustakaan, 

daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. TELAAH  HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Berisi kajian tentang upaya pengembangan 

kreativitas siswa melalui metode pembelajaran 

kombinasi cooperative script dan drill dalam 

pembelajaran bahasa arab dikelas V MI Mamba’ul Huda 

Ngabar Ponorogo belum banyak yang membahas, 

namun kajian untuk meningkatkan kreativitas dan 

metode yang digunakan sudah banyak dilakukan, Untuk 

mendukung penyusunan skripsi ini, maka peneliti 

berusaha melakukan penelitian lebih awal pada pustaka 

yang ada, berupa penelitian terdahulu yang mempunyai 

relevansi terhadap topik yang akan di teliti, yaitu: 

 Pertama, Dalam Jurnal Penelitiannya Sunarti yang 

berjudul Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa 

dengan Menggunakan Metode Karyawisata pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Pokok Bahasan Menulis 

Karangan Bebas Kelas III SDN 2 Metro Barat Kota 

Metro Lampung. Adapun fokus penelitiannya ada pada 

Guru sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan 

kreativitas belajar siswa. Guru yang kreatif akan 

menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menarik, 

yang mana akan berpengaruh pada perkembangan 

kreativitas siswa.  
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Terdapat persamaan karya penulis dengan penelitian 

terdahulu adalah, dalam menggali kreativitas siswa ialah 

menggunakan metode yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. Sedangkan perbedaannya ialah karya 

diatas menggunakan guru sebagai center dan dalam 

penelitian penulis, siswa sebagai center pembelajaran, 

karena metode yang dgunakan adalah kooperatif. 

Kedua, dalam skripsinya Muhammad Nafid 

Mudhofar yang berjudul Upaya Guru Dalam 

Mengembangkan Kreativitas Belajar Siswa Siswi SDN 

2 Brotonegaran Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018. 

Mengingat bahwa kreativitas merupakan bakat yang 

secara potensial dimiliki seseorang, yang dapat 

ditemukenali (diidentifikasi) dan dipupuk melalui 

pendidikan yang tepat, salah satu masalah yang kritis 

adalah bagaimana dapat mengembangkannya melalui 

pendidikan. 

Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan 

sekarang ialah sama-sama membahas tentang menggali 

potensi siswa dan kreativitasnya melalui pendidikan. 

Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu 

mengupayakan potensi siswa dan mengembangkannya 

secara global, dan penelitian sekarang guru 

memfokuskan kreativitas di bidang mata pelajaran 

bahasa arab. 
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B. KAJIAN TEORI 

1) Metode pembelajaran 

Metode adalah “a way in achieving 

something” (Wina Senjaya (2008)). Metode 

pembelajaran adalah cara untuk mempermudah 

siswa mencapai kompetensi tertentu. Jadi, metode 

pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun tercapai secara optimal. Ini 

berarti, metode digunakan untuk merealisasikan 

strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, 

metode dalam rangkaian sistem pembelajaran 

memegang peranan penting. Keberhasilan 

implementasi strategi pembelajaran sangat 

tergantung pada cara guru menggunakan metode 

pembelajaran, oleh karena itu suatu strategi 

pembelajaran hanya mungkin dapat 

diimplementasikan melalui penggunaan metode 

pembelajaran.
7
 

Macam-macam metode pembelajaran ; (a) 

Metode ceramah, (b) Pembelajaran Diskusi, (c) 

Metode Demonstrasi, (d) Metode Ceramah Plus, (e) 

Metode Pembelajaran Resitasi, (f) Metode 

Eksperimen, (g) Metode Karya Wisata, (h) Metode 

Latihan, (i) Metode Perancangan, (j) Metode Debat, 

(k) Metode Skrip Kooperatif, (l) Metode Mind 

Maping, (m) Metode Pembelajaran Inquiry, (n) 

                                                             
7 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Media 

Prenada,2006)81 
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Metode Pembelajaran Discovery, (o) Metode 

Berbagi Peran. Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan 

Aswan Zain, berikut ini adalah beberapa fungsi 

metode belajar : 

a. Sebagai Alat Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi adalah suatu dorongan di dalam 

diri seseorang untuk melakukan sesuatu, baik 

secara sadar maupun tidak sadar. Motivasi sangat 

dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Suatu metode belajar dapat berperan 

sebagai alat motivasi dari luar (ekstrinsik) 

kepada siswa. Dengan begitu, maka siswa dapat 

mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. 

b. Sebagai Strategi Pembelajaran 

Setiap siswa dalam kelas memiliki 

tingkat intelegensi yang berbeda-beda, meskipun 

kelas tersebut diisi oleh siswa terbaik. 

Kemampuan intelegensi para siswa tersebut akan 

mempengaruhi kemampuan mereka dalam 

menyerap pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Dengan menerapkan metode belajar 

tertentu, setiap siswa dalam satu kelas dapat 

menangkap ilmu yang disampaikan oleh 

pengajar dengan baik. Dengan begitu, setiap guru 

harus mengetahui metode pembelajaran terbaik 

yang dapat diterapkan pada setiap kelas. 

c. Sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan 

Metode belajar berperan sebagai fasilitas 

pendidikan yang berfungsi untuk menyampaikan 
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materi pembelajaran kepada peserta didik. 

Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah 

suatu alat agar siswa dapat mencapai tujuan 

belajar. 

Pada dasarnya tujuan utama metode 

pembelajaran adalah untuk membantu 

mengembangkan kemampuan siswa secara 

individu sehingga mampu menyelesaikan 

masalahnya. Adapun beberapa tujuan metode 

belajar adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membantu siswa mengembangkan 

kemampuan individualnya sehingga dapat 

mengatasi permasalahannya dengan 

terobosan solusi alternatif. 

2. Untuk membantu proses belajar mengajar 

sehingga pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dapat dilakukan dengan cara 

terbaik. 

3. Untuk membantu menemukan, menguji, dan 

menyusun data yang dibutuhkan dalam 

upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. 

4. Untuk memudahkan proses pembelajaran 

dengan hasil yang baik sehingga tujuan 

pengajaran dapat tercapai. 

5. Untuk menghantarkan sebuah pembelajaran 

ke arah yang ideal dengan tepat, cepat, dan 

sesuai dengan yang diharapkan. 
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6. Agar proses pembelajaran dapat berjalan 

dalam suasana menyenangkan dan penuh 

motivasi sehingga materi pembelajaran lebih 

mudah dimengerti oleh siswa. 

2) Cooperative Script 

Skrip kooperatif adalah metode belajar yang 

mengarahkan siswa untuk bekerja berpasangan dan 

secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari 

materi yang dipelajari. Pada pembelajaran 

cooperative script terjadi kesepakatan antara siswa 

tentang aturan-aturan dalam berkolaborasi, yaitu 

siswa satu dengan yang lainnya bersepakat untuk 

menjalankan peran masing-masing. Sementara 

kesepakatan guru dan siswa, yaitu guru sebagai 

fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapai 

tujuan belajar.
8
 

Interaksi belajar yang terjadi benar benar 

antara siswa dngan siswa. Dalam aktivitasnya 

selama pembelajaran cooperative script benar benar 

memberdayakan potensi siswa untuk 

mengaktualisasikan pengetahuan dan 

ketrampilannya. Jadi, sangat sesuai dengan 

pendekatan konstruktivis yang dikembangkan saat 

ini. Menurut Slavin yang dikutip oleh Aris Shoimin. 

Cooperative Script merupakan model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan daya ingat siswa.
9
 Dari 

                                                             
8 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 

2013 (Jakarta: Ar-Ruzz Media,2014),50 
9  Ibid. 49 
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pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kerja 

sama yang diciptakan antar siswa akan sangat 

membantu dalam proses pembelajaran, seperti yang 

diketahui bahwa cooperative itu berarti kerja 

kelompok. Menurut Dansereau yang dikutip oleh 

Aris Shoimin, mengartikan model pembelajaran 

Cooperative Script sebagai scenario pembelajaran 

kooperatif.
10

 

Riyanto (2012:280) menyebutkan langkah-

langkah untuk menerapkan Cooperative  Script 

sebagai berikut: 

1. Guru membagi siswa untuk membuat  

berpasangan. 

2. Guru membagikan wacana/materi tiap siswa 

untuk dibaca dan membuat ringkasan. 

3. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama 

berperan sebagai pembicara dan siapa  yang 

berperan sebagai pendengar. 

4. Pembicara membacakan ringkasannnya 

selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide 

pokok dalam ringkasannya,  sementara 

pendengar:  

a. Menyimak/mengoreksi/melengkapi ide-ide 

pokok yang kurang lengkap. 

b. Membantu mengingat/menghafal ide-ide 

pokok dengan menghubungkan materi 

sebelumnya atau dengan materi lainnya. 

                                                             
10 Ibid.49 
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5. Bertukar peran, semula sebagai pembicara 

ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. 

kemudian lakukan seperti kegiatan tersebut. 

6. Merumuskan  simpulan bersama-sama siswa dan 

guru. 

7. Penutup. 

Model pembelajaran Cooperative Script baik 

digunakan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan 

ide-ide atau gagasan baru, daya berfikir kritis serta 

mengembangkan jiwa keberanian dalam 

menyampaikan hal-hal baruyang diyakininya 

benar.Sehubungan dengan hal ini, Fuadah (2010: 21) 

menyebutkan kelebihan dari model pembelajaran 

Cooperative Script sebagai berikut: 

1. Melatih pendengaran, ketelitian/kecermatan. 

2. Setiap siswa mendapat peran. 

3. Melatih mengungkapkan kesalahan orang lain 

dengan lisan. 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki 

kelebihan dan kekurangan, begitu juga dengan 

model pembelajaran Cooperative Script ini. Fuadah  

(2010: 21) mengungkapkan kekurangan dari model 

pembelajaran Cooperative Script sebagai  berikut: 

1. Hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu. 

2. Hanya dilakukan dua orang (tidak melibatkan 

seluruh kelas sehingga koreksi hanya sebatas 

pada dua orang tersebut). 
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3) Metode latihan (Drill) 

Metode latihan merupakan metode yang 

mengajarkan siswa untuk melaksanakan kegiatan 

latihan agar siswa memiliki ketegasan atau 

ketrampilan yang lebih tinggi daripada hal-hal yang 

telah dipelajari.
11

 Metode ini merupakan 

implementasi dari salah satu dan atau gabungan dari 

beberapa strategi pembelajaran antara lain: bermain 

peran, pembelajaran partisipasif, belajar tuntas, dan 

lain sebagainya. Prisip dan petunjuk menggunakan 

metode drill diantaranya: 

a. Siswa harus diberi pengertian yang mendalam 

sebelum diadakan latihan tertentu. 

b. Latihan untuk pertama kali hendaknya bersifat 

diagnosis, mula-mula kurang berhasil, lalu 

diadakan perbaikan, untuk kemudian bisa lebih 

sempurna. 

c. Latihan tidak perlu lama asal sering dilaksanakan. 

d. Harus disesuaikan dengan taraf kemampuan 

peserta didik. 

e. Proses latihan hendaknya mendahulukan hal-hal 

yang esensial dan berguna.
12

 

4) Kreativitas 

Kreativitas adalah suatu gaya hidup, suatu 

cara dalam mempersepsi dunia. Hidup kreatif berarti 

mengembangkan talenta yang dimiliki, belajar 

                                                             
11 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: CV Pustaka 

Setia,2011),273 
12 Ibid, 274 
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menggunakan kemampuan diri sendiri secara 

optimal; menjajaki gagasan baru, tempat tempat 

baru; aktivitas-aktivitas baru; mengembangkan 

kepekaan terhadap masalah lingkungan, masalah 

orang lain, masalah kemanusiaan.
13

 

Rhodes (1961, dalam Isaksen,1987) dalam 

menganalisis  lebih dari 40 definisi tentang 

kreativitas, menyimpulkan bahwa pada umumnya 

kreativitas dalam istilah pribadi (person), proses, dan 

produk. Kreativitas dapat pula ditinjau dari kondisi 

pribadi dan lingkungan yang mendorong (press) 

individu ke perilaku kreatif. Rhodes menyebut 

keempat jenis definisi tentang kreativitas ini sebagai 

“Four P’s Creativity: Person, Process, Press, 

Product”. Kebanyakan definisi kreativitas berfokus 

pada salah satu dari empat P ini atau 

Kombinasinya.
14

 

Menurut Dedi Supriadi (1989: 39), beberapa 

studi menemukan bahwa rendahnya prestasi anak 

disebabkan lingkungan yang kurang menunjang, 

emosi yang kurang stabil, dan motivasi yang 

lemah.
15

 Menurut Guilford, ciri-ciri kepribadian 

(personality) orang-orang kreatif sebagai berikut. 

 

                                                             
13 Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat 

(Jakarta: PT Rineka Cipta,1999),19. 
14 Ibid,20 
15 Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter 

Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya (Bandung :CV Pustaka 
Setia,2013),297 
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a) Kreatif kognitif, yaitu: 

1. Orisinalitas; 

2. Fleksibilitas; 

3. Kelancaran; 

4. Elaborasi. 

b) Kreatif nonkognitif, yaitu: 

1. Motivasi;  

2. Sikap dan kepribadian yang kuat; 

3. Ambisius; 

4. Mandiri; 

5. Otonom; 

6. Percaya diri; 

7. Efisien berpikir dan perspektif 

c) Yang tidak kreatif adalah kebalikan dari yang di 

atas dan ditambah dengan: 

1. Tidak sadar tentang hidup sehat; 

2. Tidak dapat mengendalikan diri 

3. Tidak berfikir efisien. 

Devito menjelaskan sebagaimana dikutip 

Dedi Supriadi (1989: 53), bahwa proses 

terjadinya kreativitas ada lima, yaitu: 

1. Analisis; 

2. Manipulasi; 

3. Impasse; 

4. Eureka; 

5. Verifikasi. 

Wallas mengatakan bahwa proses 

kreativitas mengalami empat tahap, yaitu: 

1. Persiapan;  
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2. Inkubasi; 

3. Iluminasi; 

4. Verivikasi. 

Secara terperinci dapat dijelaskan bahwa 

tahapan atau proses kreativitas itu sebagai 

berikut. 

1. Tahap persiapan, yaitu ketika individu 

mengumpulkan informasi data untuk 

memecahkan masalah, ia mencoba 

memikirkan berbagai kemungkinan 

pemecahan masalah yang dihadapinya. 

2. Tahap inkubasi, yaitu pemecahan masalah 

“dierami” dahulu dalam alam prasadar. 

Tahap ini bisa beberapa menit, jam, hari, 

bulan, dan tahun, sampai timbul inspirasi 

atau gagasan untuk memecahkan masalah. 

3. Tahap iluminasi, yaitu gagasan mulai muncul 

untuk memecahkan masalah, kohler 

melukiskan tahap ini dengan kata: “Now, I 

see.” (oh, ya). 

4. Tahap verifikasi, yaitu gagasan yang muncul 

dievaluasi secara kritis jika dihadapkan pada 

realitas.
16

  

5) Hasil Belajar 

Belajar adalah sebuah proses yang kompleks 

yang didalamnya terkandung beberapa aspek. 

Aspek-aspek tersebut adalah bertambahnya jumlah 

                                                             
16 Ibid, 311  
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pengetahuan, adanya kemampuan mengingat dan 

mereproduksi, ada penerapan pengetahuan, 

menyimpulkan makna, menafsirkan dan mengaitkan 

dengan realitas, dan adanya perubahan sebagai 

pribadi.
17

  

Bila terjadi proses belajar, maka bersama itu 

pula terjadi proses mengajar. Hal ini kiranya mudah 

dipahami, karena bila ada yang belajar sudah barang 

tentu ada yang mengajarnya, dan begitu pula 

sebaliknya kalau ada yang mengajar ada pula yang 

belajar. Dari proses belajar mengajar ini akan 

diperoleh suatu hasil, yang pada umumnya disebut 

hasil belajar. Tetapi agar memperoleh suatu hasil 

yang optimal, proses belajar mengajar harus 

dilakukan dengan sadar dan sengaja serta 

terorganisir dengan baik.
18

  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hordward Kingsley membagi tiga 

macam hasil belajar, yakni (a) ketrampilan dan 

kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap 

dan cita-cita. Masing-masing jenis hasil belajar dapat 

diisi dengan  bahan yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum. Sedangkan Gagne membagi lima 

kategori hasil belajar, yakni (a) informasi verbal, (b) 

keterampilan intelektual, (c) strategi kognitif, (d) 

                                                             
17 Eveline Siregar, Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),4 
18 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, 

(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011),19 
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sikap, dan (e) keterampilan motoris. Dalam sistem 

pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, 

baik tujuan kurikuler maupun tujuan intruksional, 

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin 

Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 

3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotoris.
19

 

  

                                                             
19 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar 

(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013),23. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau 

dengan cara-cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat 

menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah 

laku, fungdionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan 

hubungan kekerabatan.
20

 

Boghan dan Taylor mendefinisikan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut 

mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal 

ini tidaak boleh mengasosiasikan individu atau 

organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.  

Ada beberapa macam jenis penelitian kualitatif, 

anatara lain: 

1. Penelitian biografi, untuk meneliti seseorang 

individu apabila materinya tersedia dan individu 

yang diteliti mau berbagi informasi (apabila dia 

masih hidup). 

                                                             
        20 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshuri, Metodologi 

Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 
25.  
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2. Penelitian etnografi, digunakan meneliti perilaku 

manusia dalam lingkungan spesifik alamiah 

3. Penelitian fenomenologi, mencari atau menemukan 

makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari 

pengalaman hidup. 

4. Studi historis, meliputi peristiwa-peristiwa yang 

telah berlalu. 

5. Studi Kasus, merupakan penelitian tentang sesuatu 

“kesatuan sistem”. Kesatuan sistem ini dapat berupa 

program, kegiatan, peristiwa atau kelompok individu 

yang terkait oleh tempat, waktu, atau ikatan 

tertentu.
21

 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian kualitatif dengan studi kasus, yang memiliki 

karateristik alami (natural setting) sebagai sumber data 

langsung deskriptif, proses ini mementingkan hasil, 

analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan 

secara analisis induktif, dan makna merupakan yang 

yang esensial.
22

  

Pendekatan kualitatif memiliki ciri khas alami 

(natural) sesuai kondisi objektif di lapangan tanpa 

adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan 

terutama data kualitatif, penelitian kualitatif 

menghasilkan data yaitu data deskriptif berupa kata-kata 

                                                             
        21 Ibid., 52-62.  

        22 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitataif  Edisis 
Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 3.  
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tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
23

 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan, serta sebab peranan 

penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.
24

 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci utama, partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data dengan mendatangi tempat yang akan 

dijadikan objek observasi. Peneliti memilih MI 

Mamba’ul Huda untuk dijadikan obek penelitian. 

Setelah menemukan tempat yang akan dijadikan 

penelitian dan mengobservasi, peneliti kemudian 

menganalisanya menjadikan sebuah teori sedangkan 

instrument yang lain sebagai penunjang. Maka dari itu 

peneliti datang ke MI Mamba’ul Huda sebagai 

partisipan, serta mengambil data dari berbagai sumber. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Siman Ponorogo. Peneliti tertarik 

mengambil lokasi di MI Mamba’ul Huda Ngabar ini 

karena terdapat kesesuaian dengan topik yang peneliti 

pilih, karena disekolah ini yang basisnya pondok 

pesantren, yang mana orang mengetahui bahwa 

                                                             
        23 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan ( Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 140 

        24 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  
(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), 117. 
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pembelajaran Bahasa Arab di pondok itu sudah 

mengakar, dengan pengajar yang mahir dibidangnya, 

sehingga mudah dipahami. Lokasi yang strategis beserta 

data yang dapat dikumpulkan, dan informan yang mahir 

di bidangnya akan mempercepat proses penelitian. 

Dengan pemilihan lokasi penelitian ini 

diharapkan peneliti dapat menemukan hal baru terkait 

dengan implementasi metode pembelajaran kombinasi 

dengan cooperative script dan drill untuk 

mengembangkan kreativitas berpikir siswa pada 

pelajaran Bahasa Arab di kelas V MI Mambaul Huda 

Ngabar Ponorogo. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah kata-kata dan hal pertama yang dilakukan peneliti 

setelah mengurus perizinan penelitian kemudian peneliti 

mengamati  tindakan objek yang akan di teliti baik itu 

dari guru, siswa dan proses pembelajarannya. Observasi 

akan menghasilkan data yang ditulis dan akhirnya dapat 

disimpulkan menjadi sebuah teori. Orang  yang diamati 

atau diwawancarai merupakan sumber data utama 

setelah data observasi yan sudah dikumpulkan beserta 

beberapa dokumentasi yang dicatat melalui catatan 

tertulis, dan juga pengambilan foto atau film.  
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Adapun sumber data yang disajikan sebagai 

berikut: 

1.  Informan dari Guru Mata Pelajaran. 

Informan yang peneliti hubungi yakni bapak 

Achmad Zainudin, Ibu Nisa selaku pengampu mata 

pelajaran Bahasa Arab. 

2. Dokumen data Sekolah beserta instrument yang 

digunakan pada proses pembelajaran 

Dokumentasi tertulis yang dikumpulkan 

sejarah berdirinya MI Mambaul Huda, gambaran 

tentang lokasi baik itu dari sarana dan prasarana, 

kegiatan pendukung, dan data guru serta siwa. 

Dokumen lain seperti foto, dokumen tertulis yang 

menuju atau berkaitan dengan penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

ialah: wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab 

penelitian kualitatif fenomena yang dapat diambil dan 

dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan 

interaksi dengan subyek melalui wawancara dan 

diobservasi, dimana fenomena tersebut berlangsung dan 

disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan 

dokumentasi tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau 

tentang subyek. Teknik yang digunakan yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah proses tanya 

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 
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mendengarkan secara langsung informasi-informasi 

atau keterangan-keterangan.
25

 

Teknik wawancara yang digunakan pada 

penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan 

guru yang mengampu mata pelajaran yang 

berkompetensi di bidangnya, yakni Bapak Achmad 

Zainudin dan Ibu Nisaul Karimah selaku guru mata 

pelajaran Bahasa Arab. Yang artinya peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam 

mengenai  fokus permasalahan sehingga dengan 

wawancara mendalam ini data-data dapat terkumpul 

secara maksimal. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh 

data tentang kegiatan Kependidikan. Karena guru 

yang menjadi informan adalah guru mata pelajaran 

Bahasa arab, pasti mengerti akan permasalahan, baik 

dari faktor pendukung dan penghambat, beserta cara 

menangani permasalahan tersebut. 

b. Observasi 

Observasi adalah merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap objek yang diteliti.
26

 Observasi 

dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Dengan teknik ini peneliti mengamati 

aktivitas didalam kelas terkait topik yang diteliti 

                                                             
        25 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian  

(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2009), 8. 

        26 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan 
(Ponorogo : STAIN Po Press, 2012), 64. 
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yakni upaya pengembangan kreatifitas siswa melalui 

metode kombinasi cooperative script dan drill dalam 

pembelajaran Bahasa Arab di kelas V MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo dan kegiatan kependidikan 

yang ada dilaksanakan di MI Mamba’ul Huda. Saat 

pelakukan observasi peneliti mencatat hasil 

observasi yang dilakukan dan digunakan sebagai 

sumber untuk menganalisis data.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.
27

 Adapun dokumen yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen 

sejarah berdirinya sekolah, kegiatan penunjang, 

sarana prasarana, data guru, dan data siswa. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses yang 

dilakukan secara sistematis untuk mencari, menemukan 

dan menyusun transkip wawancara, catatan-catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang telah 

dikumpulkan peneliti dengan teknik-teknik 

pengumpulan data lainnya. Analisis dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-

                                                             
        27 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2005), 82. 
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unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan yang akan dapat diceritakan 

kepada orang lain. 

 Teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisi data kualitatif, mengikuti konsep 

yang diberikan Miles Huberman, yaitu: 

1. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah difahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis 

data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. 

2. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

membuat katagori. Dengan demikian data yang telah 

direduksikan memberi gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

3. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan data ke 

dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. 
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Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh 

data selama penelitian, maka pola tersebut sudah 

menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan 

didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

4. Langkah yang akhir dalam penelitian ini yaitu 

penarikan kesimpulan dan verifikasi.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas). 

Dalam bagiann ini peneliti harus mempertegas 

teknik apa yang digunakan dalam mengadakan 

pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut 

beberapa teknik yang pengecekan keabsahan data dalam 

proses penelitian adalah: 

1. Pengamat yang tekun 

                                                             
        28 Ibid, 11-14. 
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Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relavan dengan 

persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, 

maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman. 

2. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.
29

 Teknik ini dapat 

dicari dengan jalan, membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data wawancara, 

membandingkan hasil wawancara dari informan satu 

dengan informan lainnya, membandingkan hasil 

wawancara dengan dokumen yang berkaitan. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada tiga 

tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan, mengurus 

perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian. 

                                                             
29 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ,  171. 
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2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama 

dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo 

KH. Muhammad Thoyyib (bapak kandung 

dari KH. Ahmad Thoyyib; KH. Ibrahim Thoyyib; 

KH. Ishak Thoyyib) selalu prihatin dengan kondisi 

masyarakat desa Ngabar saat itu, yaitu masyarakat 

yang  jauh dari agama, kebiasaan mereka adalah 

berjudi, mabuk-mabukan, minuman candu dan 

memelihara gemblakan. Untuk memperbaiki kondisi 

masyarakat yang rusak ini salah satunya adalah 

dengan jalan menyelenggarakan pendidikan agama 

bagi anak-anak desa Ngabar. 

Maka didirikanlah dirumahnya sebuah 

Langgar tempat mengajar baca al Qur’an, sholat dan 

ilmu-ilmu dasar agama Islam dan tempat 

pelaksanaan sholat berjamaah terutama sholat 

magrib, isya’, dan subuh. Setelah putra lelaki 

tertuanya, Ahmad Thoyyib di pandang mampu 

membantu mengajar maka pendidikan Langgar ini 

ditingkatkan menjadi “Madrasah Diniyah” masuknya 

tetap malam hari dengan mengajak Langgar Lor 

yang diasuh oleh K. Imam Bukhori bapak dari KH. 

Imam badri, untuk bergabung di madrasah ini. Maka 

pada tahun 1946 telah resmi berdiri Madrasah 
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Diniyah yang lazim mereka sebut Sekolah Arab di 

desa Ngabar yang dikepalai oleh KH. Ahmad 

Thoyyib. Setelah berjalan 2 tahun waktu masuk 

dirubah pada sore hari dan bergabung dengan 

koordinator madrasah. Madrasah Bustanul Ulum Al-

Islamiyah disingkat dengan BUI berpusat di 

Madrasah Tegalsari – Jetis – Ponorogo. 

Hingga akhirnya saat ini berubah menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Al-Islamiyah 

atau lebih dikenal dengan nama MI Mamba’ul Huda 

Ngabar atau MI Ngabar yang masuk pagi hari. 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo berdiri di tengah masyarakat pedesaan dan 

agamis. Mata pencaharian masyarakat pada 

umumnya pada bidang Pertanian dan Wiraswasta. 

Sebagian besar anggota masyarakat menjalankan 

agama secara baik. Motivasi dan keinginan orang tua 

menyekolahkan putra-putrinya di madrasah ini 

relatif lebih tinggi, dikarenakan rata-rata pendidikan 

orang tua dengan latar belakang agamis. 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo terus berupaya berbenah diri untuk mampu 

berprestasi baik akademik maupun non akademik 

yang cukup baik pada tingkat kecamatan. Dimana 

hal ini telah disadari oleh semua warga Madrasah 

akan dapat diperoleh dengan kerja keras dan 

kontinyu serta dukungan semua stakeholder. Jumlah 

guru dan kualifikasinya yang beranjak ke arah 

memadai menjadi modal utama untuk meningkatkan 
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motivasi dan etos kerja yang tinggi, selain dukungan 

dana yang sangat kurang.
30

 

2. Kegiatan Pendukung 

Selain kegiatan belajar mengajar di dalam 

kelas yang orientasinya pada kemampuan di bidang 

akademik, sekolah/madrasah memiliki program atau 

kegiatan pendukung unuk mengembangkan 

kemampuan di bidang non akademik, seperti minat, 

bakat, serta kemampuan lainnya. Salah satu 

tujuannya yaitu agar para siswa mampu 

mengembangkan dan menguasai kemampuannya 

pada ranah afektif, kognitif, maupun psikomotorik. 

Berikut akan diuaraikan kegiatan pendukung yang 

ada di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo: 

a. Shalat Dhuha berjama’ah 

Shalat dhuha merupakan ibadah sunnah 

yang dianjurkan oleh Rosul untuk 

mengistiqomahkannya, karena di dalamnya 

terdapat banyak manfaat yang dapat dirasakan 

oleh pelaku. Seperti yang dibudayakan di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo 

shalat dhuha dilaksanakan setiap hari secara 

berjama’ah yang telah ditentukan mulai pukul 

08.00-09.00 WIB. Kegiatan tersebut diikuti oleh 

seluruh guru dan para siswa MI Mamba’ul Huda 

Al- Islamiyah Ngabar Ponorogo yang tujuan 

                                                             
30  Lihat transkip Dokumentasi nomor 01/D/11-III/2019 
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utamanya yaitu agar para siswa terbiasa dengan 

ibadah tersebut.    

b. Shalat Dhuhur berjama’ah 

Sama halnya dengan shalat dhuha, shalat 

dhuhur juga dilaksanakan dengan berjama’ah 

yang dipimpin oleh Bapak M. Ali Syahadat, 

S.Ag setelah jam pelajaran selesai mulai pukul 

12.15-12.45 WIB, serta para siswa diajari untuk 

menjadi muadzin.     

c. Kegiatan Kepramukaan 

Kepramukaan merupakan kegiatan 

pendukung yang terdapat di MI Mamba’ul Huda 

Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo untuk melatih 

siswa dalam hal kedisiplinan, keberanian, serta 

percaya diri. Kegiatan kepramukaan ini 

dilaksankan pada hari Kamis. 

d. Membaca Al-Qur’an dengan metode Ummi 

e. Drumb band
31

 

3. Sarana dan Prasarana 

Banyak sarana dan prasarana yang ada di MI 

Mambaul Huda yang digunakan untuk menunjang 

pembelajaran yang efektif, ada sekitar 20 ruang 

belajar siswa dalam keadaan baik. Selain itu ada 1 

ruang perpustakaan untuk menambah wawasan 

siswa dan jendela dunia yang akan memperluas 

pengetahuan mereka. 1 Ruang pribadi untuk kepala 

sekolah dan untuk menyambut tamu yang datang ke 

                                                             
31  Lihat transkip Dokumentasi nomor 02/D/11-III/2019 
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sekolah, ada 1ruang Tata Usaha (TU) untuk 

pembayaran administrasi siswa, dan juga 1 ruang 

guru untuk melepas penat serta untuk mengoreksi 

evaluasi hasil belajar siswa, tak lupa guru saling 

bercengkrama saat istirahatnya di ruang tersebut.  

Tersedia 1 Ruang computer juga tersedia untuk 

memenuhi kebutuhan di era digital ini, sebagai siswa 

era masa kini diwajibkan melek teknologi, agar 

dapat mengikuti perkembangan zaman yang pesat 

dengan landasan iman dan taqwa. Kesehatan juga 

sangatlah pemting sehingga disediakannya 

ruasekitarng UKS untuk menangani pertolongan 

pertama jika ada yang cidera atau sakit saat di 

sekolah. Sarana yang tak akan lupa disediakan ialah 

kamar mandi, dikarenakan fungsinya yang sangat 

vital. Selain itu fasilitas lainnya seperti buku paket 

untuk siswa, meja kursi juga dalam keadaan baik dan 

cukup.
32

 

4. Data guru dan siswa 

Guru yang bertugas mendidik siswa 

berkompentensi dibidangnya masing-masing. Ada 

sekitar 33 guru yang sudah ditugaskan di MI 

Mamba’ul Huda. Dan sudah menempuh pendidikan 

mayoritas S1 dan ada beberapa yang sudah 

menyelesaikan S2 dan ad beberapa yang masih 

menempuh perkuliahan untuk mendapatkan gelar S1. 

Meskipun demikian guru yang ada, ditempatkan 

sesuai dengan skill dan kompentensi masing-masing. 

                                                             
32 Lihat transkip Dokumentasi nomor 03/D/11-III/2019 
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Untuk memajukan pendidikan dan mengembangkan 

kompetensi guru di MI mamba’ul mayoritas sudah 

mengajukan sertifikasi dan diterima. Guru yang 

diperlukanpun sangat banyak dikarenakan siswa 

yang masuk di MI mamba’ul Huda juga banyak. 

Satu angkatan bisa dibagi menjadi 2, 3, dan bahkan 4 

kelas. Dari sekian kelas murid yang ada berjumlah 

427 siswa, terdiri dari 206 laki-laki dan 221 

perempuan. Dan murid sebanyak itu dididik sangat 

baik oleh guru-gurunya, sehingga banyak skill yang 

bisa dikembangkan dan prestasi yang mana bisa 

diikutsertakan dalam lomba, dan akhirnya bisa 

menjuarai event tersebut serta bisa membanggakan 

diri sendiri, sekolah dan orang tua.
33

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Upaya Pengembangan Kreativitas Siswa Melalui 

Metode Pembelajaran Kombinasi Cooperative Script 

dan Drill dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Kelas 

V MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

Peranan guru sangatlah penting dalam proses 

pembelajaran. Keberadaan guru sebagai vital dalam 

dunia pendidikan, yang mana menentukan alur dan 

proses pembelajaran anak didiknya. Meskipun dalam 

proses pembelajarannya sudah di persiapkan terlebih 

dahulu baik dari RPP, media dan metode yang akan 

digunakan, akan tetapi ada beberapa perubahan di 

lapangan dengan rancangan yang telah dibuat. 

                                                             
33  Lihat transkip Dokumentasi nomor 04/D/11-III/2019 
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Hambatan yang terjadi saat proses pembelajaran juga 

sangat bermacam-macam.   

Berkaitan dengan hal diatas, bahwa peranan 

guru yang sangat penting yang mana untuk 

merancang pembelajaran yang menarik dan 

tersampaikannya tujuan pembelajaran, serta 

menghasilkan siswa kreatif dalam pembelajarannya. 

Maka diperlukannya metode yang sesuai. Seperti di 

MI Mambau’ul Huda Ngabar Ponorogo yang 

mempraktekkan metode kombinasi dalam 

pembelajaran Bahasa Arab, yang terbilang di era ini 

pelajaran ini sangat membosankan untuk dipelajari. 

Metode yang digunakan adalah cooperative script 

dan drill. Metode yang memerlukan antusias dua 

orang untuk berkomunikasi dalam percakapan 

berbahasa Arab, dan digunakan untuk 

mempraktekkan kosa kata yang sudah dipelajari 

sebelumnya. Setelah itu dikombinasikan dengan drill 

untuk mengevaluasi pembelajaran tersebut. 

Gabungan metode ini di pilih untuk mengkondisikan 

anak yang ramai dan memahamkan kosa kata yang 

sudah diajarkan. Hal tersebut berdasarkan 

wawancara dengan  Bapak Achmad Zainudin, selaku 

guru yang mengampu pembelajaran Bahasa Arab. 

Beliau mengatakan: 

“Dalam mata pelajaran Bahasa Arab yang dipakai 

bukanlah seperti bahasa ibu yang bisa diterima setiap 

kata yang disampaikan, sehingga diperlukannya 

metode yang menarik agar dapat tersampaikannya 
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maksud dari pembahasan yang akan diberikan. Dan 

juga pembelajaran Bahasa Arab haruslah menjadikan 

siswanya bisa kreatif dalam merespon setiap materi 

yang diberikan oleh guru. Di dalam pembelajaran 

Bahasa Arab itu sendiri, yang mana pelajaran ini 

termasuk dalam kategori pelajaran yang memerlukan 

ingatan yang kuat, sehingga siswa cenderung bosan 

dan banyak yang mengantuk, karena harus 

menghafalkan kosakata yang tidak sedikit. Maka dari 

itu perlu adanya penggunaan metode pembelajaran 

untuk mengembangkan kreativitas pada siswa, dan 

juga untuk menanggulangi kebosanan dan siswa yang 

mengantuk. Metode pembelajaran memang harus 

digunakan agar menjadikan pembelajaran yang aktif 

dan efektif”. 34 

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, bahwa 

pelajaran Bahasa Arab bukanlah bahasa yang mudah 

diterima seperti bahasa ibu pada umumnya, maksud 

dari bahasa ibu adalah bahasa yang mana anak akan 

mengerti penjelasannya jika menggunakan kata yang 

sering digunakan di kehidupan sehari-hari. 

Implementasi metode gabungan ini sangat 

membantu dalam menanggulangi problematika di 

dalam kelas. Dan diharapkan materi yang sudah di 

berikan dapat dipahami oleh siswa dan dapat 

menjadikan siswa kreatif dalam pembelajarannya 

dengan menghasilkan hasil belajar yang baik. 

Penerapan metode ini sangat cocok sebagai sarana 

                                                             
34 Lihat transkip Wawancara nomor 01/W/13-IV/2019 
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untuk memahamkan maksud dari kosa kata Bahasa 

Arab yang sudah diajarkan. Dan dengan adanya 

metode ini membantu memadupadankan dengan 

metode lokal basis pondok pesantren seperti 

muhadatsah dan latihan di setiap akhir 

pembelajarannya. Juga dikarenakan Bahasa Arab 

adalah pelajaran yang membutuhkan ingatan yang 

kuat, untuk menghafal kosa kata yang tidak sedikit. 

Kosa kata hanya akan dihafal dan hilang begitu saja 

tanpa adanya praktek dalam pembelajarannya.    

Dari hasil pengamatan, pada saat datang ke 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo pada saat 

proses pembelajaran. Materi pada saat itu adalah “di 

kantin” yang membahas kosa kata dan artinya. Pada 

saat pembelajaran, seperti biasa guru memberi salam 

dan langsung mengucapkan salam. Sebelum masuk 

ke materi yang akan diajarkan guru menanyakan 

materi yang sudah diajarkan. Setelah guru memulai 

materi baru dengan menuliskan mufrodat baru 

dipapan tulis dengan judul “di Kantin”, maka guru 

akan menuliskan mufrodat sekitar materi tersebut. 

Setelah ditulis guru membacakan mufrodat tersebut 

dan siswa menirukan. Guru menginstruksikan untuk 

menulis mufrodat yang telah dituliskan. 

Pembelajaran berlangsung begitu senyap 

dikarenakan siswa sibuk menulis mufrodat yang 

telah dituliskan. Kemudian siswa diminta untuk 

menghapal mufrodat tersebut, akan tetapi disaat 

proses menghapal mufrodat suasana pembelajaran 
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mulai tidak bisa dikondisikan, siswa ada yang 

menghafal, ada yang bermain, dan ada yang 

mengganggu temannya. Guru sudah berulangkali 

menegur akan tetapi akan diulangi sesaat kemudian. 

Diakhir pembelajaran guru bertanya secara random 

tentang mufrodat, siswa ada yang bisa menjawab dan 

ada yang tidak.
35

 

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa di 

pertemuan selanjutnya guru masuk kedalam kelas 

seperti biasa dan mengucap salam untuk membuka 

pembelajaran, dan mengulas materi yang sudah 

diajarkan kemarin dengan menanyakan mufrodat “di 

Kantin”, akan tetapi siswa ada yang bisa ada yang 

tidak. Bagi siswa yang punya kreativitas belajar yang 

baik, maka ia akan langsung mempraktekkan dalam 

meghafal suatu mufrodat karena akan mudah diingat 

jika langsung dipraktekkan. Kemudian guru 

melanjutkan pembahasan dengan menggunakan 

metode cooperative script yaitu metode yang 

digunakan dengan cara berpasangan, atau dalam 

Bahasa Arabnya biasa disebut muhadatsah atau 

percakapan karena metode ini cocok sekali 

digunakan dalam percakapan. Dari pengamatan 

peneliti ketika siswa dipasangkan dengan temannya, 

siswa terlihat antusias. Sembari siswa saling 

muhadatsah guru mempraktekkan percakapan dan 

langsung mengartikannya agar siswa paham. Setelah 

siswa mencoba  mempraktekkan kalimat demi 

                                                             
35 Lihat transkip Observasi nomor 01/O/06-IV/2019 



47 
 

 

kalimat mereka mulai paham tentang materi 

mufrodat yang sudah mereka tulis sebelumnya. 

Setelah muhadatsah selesai guru mulai memanggil 

beberapa anak untuk kegiatan drill dengan diminta 

menghafal kosa kata beserta artinya di depan kelas. 

Dan ada beberapa ditanya acak. Untuk mengevaluasi 

hasil pembelajaran pada materi tersebut.
36

 

Begitu pentingnya guru mendesain 

pembelajarannya dan menerapkan metode untuk 

menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menarik. 

Hal tersebut berdasarkan wawancara  dengan Bapak 

M. Ali Syahadat selaku Kepala Sekolah Mi 

Mamba’ul Huda. Beliau mengatakan: 

“Sangat penting sekali menggunakan metode 

pembelajaran, andaikata guru tidak menggunakan 

metode pembelajaran, maka akan sama dengan 

pembelajaran zaman dulu yang sistemnya teacher 

center dengan metode ceramahnya dan bersifat 

monoton sehingga membuat siswa tidak kreatif dalam 

pembelajarannya. Karena hanya sebatas 

mendengarkan dan mengerjakan tugas yang diberikan 

oleh guru. Apalagi pelajaran Bahasa Arab itu butuh 

menghafal kosa kata. Jika tidak dibarengi metode 

dalam pembelajarannya akan sulit ntuk memahami 

bagi beberapa anak. Dikarenakan kemampuan anak 

yang berbeda”. 37 

                                                             
 36 Lihat transkip Observasi nomor 02/O/13- IV/2019 

        37 Lihat transkrip Wawancara nomor 03/W/13-IV/2019 
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Berkaitan dengan pernyatan tersebut, bahwa 

sangat penting menggunakan metode pembelajaran, 

andaikata guru tidak menggunakan metode 

pembelajaran, maka akan sama dengan pembelajaran 

zaman dulu yang sistemnya teacher center dengan 

metode ceramahnya dan bersifat monoton sehingga 

membuat siswa tidak kreatif dalam pembelajarannya. 

Karena hanya sebatas mendengarkan dan 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

Apalagi pelajaran Bahasa Arab itu butuh menghafal 

kosa kata. Jika tidak dibarengi metode dalam 

pembelajarannya akan sulit untuk memahami bagi 

beberapa anak. Dikarenakan kemampuan anak yang 

berbeda. Dan metode lama untuk pembelajaran 

Bahasa Arab itu ceramah, mendengar dan tirukan 

yang mana akan berhasil untuk beberapa anak yang 

memiliki ingatan yang kuat. 

Selain itu ada metode yang digunakan selain 

cooperative script dan drill. Hal tersebut 

berdasarkan wawancara dengan Bapak Achmad 

Zainudin. Beliau mengatakan: 

“Sebenarnya ada banyak metode yang bisa digunakan 

dalam pembelajaran, akan tetapi dalam pelajaran 

Bahasa Arab ada beberapa diantaranya, metode 

ceramah, metode diskusi, dan umpan balik, itu karena 

ceramah sangat diperlukan dalam setiap pembelajaran. 

Sedangkan metode diskusi itu juga sangat diperlukan 

agar siswa bisa berkomunikasi dan memperluas 

pemikiran sebagai respon dari materi yang diberikan, 
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dan umpan balik digunakan agar bisa mengevaluasi 

pembelajaran”.
 38

 

Berdasarkan pernyatan tersebut, bahwa 

Sebenarnya ada banyak metode yang bisa digunakan 

dalam pembelajaran, akan tetapi dalam pelajaran 

Bahasa Arab ada beberapa diantaranya, metode 

ceramah, metode diskusi, dan umpan balik, itu 

karena ceramah sangat diperlukan dalam setiap 

pembelajaran. Sedangkan metode diskusi itu juga 

sangat diperlukan agar siswa bisa berkomunikasi dan 

memperluas pemikiran sebagai respon dari materi 

yang diberikan, dan umpan balik digunakan agar 

bisa mengevaluasi pembelajaran. Ini hanya beberapa 

metode yang mungkin digunakan selain cooperative 

script dan drill.  

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya 

Pengembangan Kreativitas Siswa Melalui Metode 

Pembelajaran Kombinasi Cooperative Script dan 

Drill dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas V 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. 

Dalam sebuah pembelajaran ada beberapa 

faktor pendukung yang menunjang upaya kreativitas 

siswa dalam pembelajaran. Selain metode dan 

pendekatan ada beberapa faktor pendukung lainnya. 

Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Ibu 

Nisaul Karimah, S.Ag. Selaku guru pengampu 

pembelajaran Bahasa Arab. Beliau mengatakan: 

                                                             
        38 Lihat Transkrip Wawancara nomor 01/W/12-IV/2018. 
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“Ada banyak hal faktor yang mendukung upaya 

pengembngan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

selain metode, yakni sikap mental guru, media 

pembelajaran, pendekatan yang digunakan juga harus 

sesuai, dan yang terpenting kemampuan guru dalam 

membawakan materi serta mampu menyampaikannya 

dengan baik”.39 

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa 

faktor yang mendukung pembelajaran yaitu: (1) 

sikap mental guru, berarti guru harus siap dalam 

persiapan dan perencanaan dan harus siap apapun 

yang terjadi dilapangan dan tau cara menanggulangi 

permasalahan yang terjadi, (2) media pembelajaran, 

selain peran guru yang penting perlu adanya media 

sebagai fasilitas untuk menyampaikan materi yang 

akan disampaikan, (3) pendekatan yang digunakan 

juga harus sesuai, karena setiap siswa itu istimewa 

maka cara dan pendekatan yang digunakan akan 

berbeda, (4) kemampuan guru dalam membawakan 

materi serta mampu menyampaikannya dengan baik, 

itu juga sangat mendukung pembelajaran disampng 

media dan fasilitas yang lengkap, kemampuan guru 

sangatlah penting untuk membawakan materi dengan 

sangat menarik. 

Dalam pembelajaran Bahasa Arab ada 

beberapa faktor yang menghambat upaya 

pengembangan kreativitas siswa dalam proses 

belajar mengajar. Faktor yang membuat pelaksanaan 
                                                             
        39 Lihat transkrip Wawancara nomor 02/W/13-IV/2019 
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kegiatan belajar mengajar menjadi terhambat adalah 

permasalahan yang terjadi dikelas yang berhubungan 

dengan siswa dan media. Hal tersebut berdasarkan 

wawancara dengan Bapak Achmad Zainudin. Selaku 

guru pengampu pembelajaran Bahasa Arab. Beliau 

mengatakan: 

“Beberapa faktor yang menghambat proses 

pembelajaran ialah, media yang digunakan terbatas, 

siswa yang ramai, dan siswa yang pemalu. Sulit untuk 

mengajak siswa yang pemalu untuk diajak komunikasi 

terkait pembelajaran. Jadi ada beberapa anak yang 

membutukan penanganan khusus”. 40 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa 

faktor yang menghambat upaya pengembangan 

kreatifitas siswa yaitu: (1) media yang terbatas, (2) 

siswa yang ramai dan cenderung mengganggu proses 

pembelajaran, (3) siswa pemalu yang mana ia akan 

sulit untuk diajak komunikasi. 

3. Hasil Upaya Pengembangan Kreativitas Siswa 

Melalui Metode Pembelajaran Kombinasi 

Cooperative Script dan Drill dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab Di Kelas V Mi Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo. 

 Dalam mengupayakan kreatifitas anak dalam 

pembelajarannya, ada kreativitas yang dihasilkan 

dari proses pembelajaran. Hal tersebut berdasarkan 

                                                             
        40 Lihat transkrip Wawancara nomor 01/W/13-IV/2019 
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wawancara dengan Bapak Achmad Zainudin. Beliau 

mengatakan: 

“Kreativitas yang paling nyata adalah reflek siswa 

dalam menggunakan beberapa kosa kata di dalam 

kesehariannya. Indikasi tersebut membuktikan 

metode ini cukup efektif di dalam penerapannya”. 41 

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa 

Kreativitas yang paling nyata adalah reflek siswa 

dalam menggunakan beberapa kosa kata di dalam 

kesehariannya. Indikasi tersebut membuktikan 

metode ini cukup efektif di dalam penerapannya. 

Kemudian setelah menggunakan metode, 

siswa merasa tertarik dan pembelajaran terasa 

menyenangkan. Hal ini berdasarkan wawancara dari 

siswa yang bernama Alfin Prayogi, sebagai berikut: 

“Pembelajaran menjadi menarik dan tidak 

membosankan, serta mempermudah dalam memahami 

materi yang diberikan oleh guru”. 42 

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa 

Pembelajaran menjadi menarik dan tidak 

membosankan, serta mempermudah dalam 

memahami materi yang diberikan oleh guru. 

                                                             
        41 Lihat transkrip Wawancara Nomor 01/W/13-IV/2019 
        42 Lihat transkrip Wawancara Nomor 04/W/13-IV/2019 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data Upaya Pengembangan Kreativitas 

Siswa Melalui Metode Kombinasi Cooperative Script 

dan Drill dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas 

V MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo 

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti dalam 

penelitian lapangan yang berkaitan dengan upaya 

pengembangan kreatifitas siswa dengan metode 

kombinasi cooperative script dan drill dalam 

pembelajaran Bahasa Arab di kelas V MI Mamba’ul 

Huda Ngabar Ponorogo, guru menggunakan metode 

dalam pembelajaran Bahasa Arab. Di zaman sekarang 

ini atau biasa disebut era globalisasi, guru dituntut untuk 

kreatif dalam setiap kegiatan belajar mengajarnya. 

Selain peran guru yag sangat penting, ada juga metode 

yang digunakan untuk memudahkan guru dalam 

penyampaian materi dan untuk meningkatkan kreatifitas 

belajar siswa. Juga Bahasa Arab merupakan pelajaran 

yang sekarang ini diangap sulit oleh beberapa anak 

dikarenakan butuh tenaga ekstra untuk memahami dan 

menghafal kosa kata yang tidak sedikit dlam setiap 

pembelajarannya. 

Dalam mata pelajaran Bahasa Arab yang dipakai 

bukanlah yang mudah dipahami seperti bahasa ibu yang 

bisa diterima setiap kata yang disampaikan, sehingga 

diperlukannya metode yang menarik agar dapat 

tersampaikannya maksud dari pembahasan yang akan 
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diberikan. Dan juga pembelajaran Bahasa Arab haruslah 

menjadikan siswanya menerapkan bisa kreatif dengan 

mengaplikasikan dalam kesehariannya, serta dapat 

merespon setiap materi yang diberikan oleh guru. Di 

dalam pembelajaran Bahasa Arab itu sendiri, yang mana 

pelajaran ini termasuk dalam kategori pelajaran yang 

memerlukan ingatan yang kuat, sehingga siswa 

cenderung menganggap sulit, bosan dan banyak yang 

mengantuk, karena harus menghafalkan kosakata yang 

tidak sedikit. Maka dari itu perlu adanya penggunaan 

metode pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas 

pada siswa, dan juga untuk menanggulangi kebosanan 

dan siswa yang mengantuk.  

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti 

menganalisis bahwa Metode pembelajaran memang 

diperlukan untuk menunjang pembelajaran yang aktif 

dan efektif, untuk menghasilkan hasil pembelajaran 

yang optimal. Metode tersebut memang dibutuhkan 

karena, pertama mata pelajaran Bahasa Arab yang 

dipakai bukanlah seperti bahasa ibu yang bisa diterima 

setiap kata yang disampaikan, sehingga diperlukannya 

metode yang menarik agar dapat tersampaikannya 

maksud dari pembahasan yang akan diberikan, kedua 

pembelajaran bahasa arab haruslah menjadikan siswanya 

bisa kreatif dalam merespon setiap materi yang 

diberikan oleh guru, dan yang ketiga pelajaran ini 

termasuk dalam kategori pelajaran yang memerlukan 

ingatan yang kuat, sehingga siswa cenderung bosan dan 

banyak yang mengantuk, karena harus menghafalkan 
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kosakata yang tidak sedikit maka perlu pengguanaan 

metode yang sesuai.  

 

Sangat penting sekali menggunakan metode 

ataupun pendekatan dalam setiap kegiatan belajar 

mengajar. Dan guru dituntut untuk kreatif dalam 

menciptakan pembelajarannya. Meskipun berbagai 

hambatan dalam proses pembelajaran guru dituntut 

untuk dapat menangulangi hal yang terjadi saat kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti. 

Pada saat pembelajaran, seperti biasa guru memberi 

salam dan langsung mengucapkan salam. Sebelum 

masuk ke materi yang akan diajarkan guru menanyakan 

materi yang sudah diajarkan. Setelah guru memulai 

materi baru dengan menuliskan mufrodat baru dipapan 

tulis dengan judul “di Kantin”, maka guru akan 

menuliskan mufrodat sekitar materi tersebut. Setelah 

ditulis guru membacakan mufrodat tersebut dan siswa 

menirukan. Guru menginstruksikan untuk menulis 

mufrodat yang telah dituliskan. Pembelajaran 

berlangsung begitu senyap dikarenakan siswa sibuk 

menulis mufrodat yang telah dituliskan. Kemudian siswa 

diminta untuk menghapal mufrodat tersebut, akan tetapi 

disaat proses menghapal mufrodat suasana pembelajaran 

mulai tidak bisa dikondisikan, siswa ada yang 

menghapal, ada yang bermain, dan ada yang 

mengganggu temannya. Guru sudah berulangkali 
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menegur akan tetapi akan diulangi sesaat kemudian. 

Diakhir pembelajaran guru bertanya secara random 

tentang mufrodat, siswa ada yang bisa menjawab dan 

ada yang tidak. 

Dan dari keterangan diatas peneliti 

menyimpulkan, berdasarkan hasil observasi kegiatan 

pembelajaran saat tidak menggunakan metode 

cooperative script dan drill di pertemuan materi awal, 

yakni : 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan salam 

2. Kemudian mengonfirmasi materi terdahulu 

3. Guru meberikan materi baru dengan 

menyingkronkan judul “di Kantin” dalam kehidupan 

sehari-hari 

4. Guru membacakan kosakata sekitar materi tersebut 

5. Guru mengartikan satu persatu kosakata yang 

dibacakan 

6. Beberapa siswa ditunjuk untuk membacakan 

kosakata yang ada di buku 

7. Guru menuliskan kosakata (mufrodat) 

8. Guru mencontohkan beberapa kosakata yang 

dimasukkan ke dalam kalimat. 

9. Siswa diminta mencatat dibuku masing-masing 

10. Siswa diminta untuk menghafal mufrodat tersebut 

11. Siswa diminta menyetorkan hafalan 

12. Guru memberikan menyimpulkan materi yang 

diberikan, dan memberi nasihat diantaranya yaitu 

siswa diminta menyetorkan hafalan bagi yang 

belum. 
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Terlihat dari simpulan observasi di atas, 

bahwasanya pembelajaran akan bersifat pasif dan 

monoton saat guru memakai metode klasik. Suasana 

yang sangat membosankan dan tekanan saat pelajaran 

yang membutuhkan tenaga ekstra untuk menghafal. 

Maka metode yang sesuai sangat diperlukan. 

Sebenarnya ada banyak metode yang bisa 

digunakan dalam pembelajaran, akan tetapi dalam 

pelajaran Bahasa Arab ada beberapa diantaranya, 

metode ceramah, metode diskusi, dan umpan balik. 

Metode ini yang sering digunakan oleh guru di MI 

Mamba’ul Huda dalam pembelajarannya selain 

cooperative script dan drill. itu karena ceramah sangat 

diperlukan dalam setiap pembelajaran. Sedangkan 

metode diskusi itu juga sangat diperlukan agar siswa 

bisa berkomunikasi dan memperluas pemikiran sebagai 

respon dari materi yang diberikan, dan umpan balik 

digunakan agar bisa mengevaluasi pembelajaran. 

Dipertemuan selanjutnya guru masuk kedalam 

kelas seperti biasa dan mengucap salam untuk membuka 

pembelajaran, dan mengulas materi yang sudah 

diajarkan kemarin dengan menanyakan mufrodat “di 

Kantin”, akan tetapi siswa ada yang bisa ada yang tidak. 

Bagi siswa yang punya kreativitas belajar yang baik, 

maka ia akan langsung mempraktekkan dalam meghafal 

suatu mufrodat karena akan mudah diingat jika langsung 

dipraktekkan. Kemudian guru melanjutkan pembahasan 

dengan menggunakan metode cooperative script yaitu 

metode yang digunakan dengan cara berpasangan, atau 
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dalam Bahasa Arabnya biasa disebut muhadatsah atau 

percakapan karena metode ini cocok sekali digunakan 

dalam percakapan. Dari pengamatan peneliti ketika 

siswa dipasangkan dengan temannya siswa terlihat 

antusias. Sembari siswa saling muhadatsah guru 

mempraktekkan percakapan dan langsung 

mengartikannya agar siswa paham. Setelah siswa 

mencoba  mempraktekkan kalimat demi kalimat mereka 

mulai paham tentang materi mufrodat yang sudah 

mereka tulis sebelumnya. Setelah muhadatsah selesai 

guru mulai memanggil beberapa anak untuk kegiatan 

drill dengan diminta menghafal kosa kata beserta artinya 

di depan kelas. Dan ada beberapa ditanya acak untuk 

mengevaluasi hasil pembelajaran pada materi tersebut. 

Terlihat setelah pembelajaran selesai anak langsung 

mempraktekkan beberapa kosa kata saat mereka berada 

di kantin 

Dari paparan data diatas, peneliti menyimpulkan 

hasil observasi penerapan metode kombinasi cooperative 

script dan drill dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

Berikut hasil simpulannya: 

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam 

2. Guru mengofirmasi materi sebelumnya dengan 

menanyakan mufrodat yang sudah diajarkan pada 

pertemuan sebelumnya. 

3. Guru meminta beberapa siswa membuat kalimat 

dengan mufrodat yang sudah diajarkan 
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4. Guru melanjutkan pembahasan menggunakan 

cooperative script, dengan cara siswa diminta untuk 

mencari teman untuk diajak berpasangan 

5. Guru membacakan percakapan yang ada dibuku, dan 

mengartikan agar anak mengerti maksud dari 

percakapan tersebut 

6. Anak diminta mempraktekkan dengan pasangan yang 

sudah dipilihnya 

7. Guru meminta beberapa siswa untuk mempraktekkan 

percakapan dengan media yang sudah dipersiapkan 

8. Guru menyimpulkan materi percakapan dengan cara 

mengambil poin dari mufrodat yang sudah diajarkan  

9. Guru mengkombinasikan dengan drill setelah 

cooperative script 

10. Siswa diberi umpan balik terkait mofrodat tersebut 

11. Siswa menjawab mufrodat yang ditanyakan 

12. Guru memberikan soal isian terkait percakapan di 

papantulis 

13. Anak mengerjakan soal tersebut 

14. Anak kembali di drill dengan mempraktekkan 

adegan membeli barang di kantin menggunakan 

mufrodat yang telah diajarkan 

15. Guru menyimpulkan pembelajaran. 

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis 

bahwa suasana belajar berubah dari yang sebelumnya 

saat tidak menggunakan metode klasik. Di sini terlihat 

sangat antusias saat KBM berlangsung. Ada yang malu- 

malu saat diminta cooperative script, ada yang 

sebelumnya ramai menjadi tenang, dan banyak lagi. Saat 
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proses KBM berlangsung, dan bahkan setelahnya 

kreativitas yang paling nyata adalah reflek siswa dalam 

menggunakan beberapa kosa kata di dalam 

kesehariannya. Indikasi tersebut membuktikan metode 

ini cukup efektif di dalam penerapannya. 

 

B. Analisis Data Faktor Pendukung dan Penghambat 

Upaya Pengembangan Kreativitas Siswa Melalui 

Metode Pembelajaran Kombinasi Cooperative Script 

dan Drill dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas 

V MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. 

Banyak faktor pendukung dan penghambat 

dalam upaya mengembangkan kreatifitas siswa, 

diantaranya faktor pedukungnya yang sudah 

disimpulkan peneliti, yaitu: 

1. Sikap mental guru, berarti guru harus siap dalam 

persiapan dan perencanaan dan harus siap apapun 

yang terjadi dilapangan. Persiapan jiwa dan batin 

guru juga harus optimal karena saat didalam kelas 

mental guru dapat saja terganggu dengan adanya 

permasalahan yang terjadi saat dikelas dan 

mengetahui cara menanggulangi permasalahan yang 

terjadi 

2. Media pembelajaran, selain peran guru yang penting 

perlu adanya media sebagai fasilitas untuk 

menyampaikan materi yang akan disampaikan, guna 

mempermudah dalam memberikan dan 

memahamkan materi yang akan disampaikan 
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3. Pendekatan yang digunakan juga harus sesuai, 

karena setiap siswa itu istimewa maka cara dan 

pendekatan yang digunakan akan berbeda. Cara guru 

menangani anak yang pandai, anak yang aktif, nakal, 

anak yang ramai, dan anak yang pemalu akan sangat 

berbeda 

4. Kemampuan guru dalam membawakan materi itu 

juga sangat penting. Guru yang ceria akan membawa 

suasana bahagia, guru yang ramah dan pembawaan 

yang luwes dalam menerangkan materi juga akan 

berdampak pada siswa dalam merespon materi yang 

diberikan. Berarti kemampuan atau kompetensi jugu 

berperan sangat penting dalam dunia kependidikan. 

dan juga sangat mendukung pembelajaran disampng 

media dan fasilitas yang lengkap. Kemampuan guru 

sangatlah penting untuk membawakan materi dengan 

sangat menarik. 

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat 

dalam upaya pengembangan kreatifitas siswa, yang 

sudah disimpulkan penulis berasal dari data wawancara 

dan observasi. Yaitu : 

1. Media yang terbatas, dimana media yang digunakan 

hanyalah alat untuk praktek saat cooperative script, 

seperti kue yang dimisalkan menggunakan 

penghapus ataupun ilustrasi gambar tidak 

menggunakan gambar asli akan tetapi cukup 

digambar 

2. Siswa yang ramai dan cenderung mengganggu 

proses pembelajaran, ada beberapa siswa yang jahil 
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saat proses pembelajaran yang biasa mengganggu, 

ataupun mengajak bicara teman saat pembelajaran. 

Peristiwa ini juga menghambat upaya guru dalam 

proses belajar mengajar, dikarenakan dapat 

mengganggu konsentrasi siswa lain 

3. Siswa pemalu, yang mana ia akan sulit untuk diajak 

komunikasi. Guru akan menggunakan pendekatan 

yang berbeda ketika berhadapan dengan siswa yang 

seperti ini. Guru akan kesulitan untuk 

mengupayakan kreatifitas anak yang memiliki sifat 

pemalu dikarenakan. 

 

C. Analisis Data Hasil Upaya Pengembangan 

Kreativitas Siswa melalui Metode Pembelajaran 

Cooperative Script dan Dill dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab di Kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo. 

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti dalam 

penelitian lapangan yang berkaitan dengan upaya 

pengembangkan kreatifitas siswa dengan metode 

cooperative script dan drill dalam pembelajaran Bahasa 

Arab di kelas V Mi Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. 

Kreativitas yang paling nyata adalah reflek siswa dalam 

menggunakan beberapa kosa kata di dalam 

kesehariannya. Seperti yang terjadi saat dikantin sekolah 

siswa langsung menggunakan kosa kata yang mereka tau 

saat membeli suatu makanan. Indikasi tersebut 

membuktikan metode ini cukup efektif di dalam 
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penerapannya. Menurut penulis kreativitas dapat 

ditandai dengan adanya: 

1. Siswa yang punya motivasi untuk bisa, mandiri 

dalam pembelajarannya 

2. Siswa yang mandiri dalam pembelajarannya 

3. Siswa yang mempunyai fleksibilitas, dalam arti bisa 

menyesuaikan dalam setiap kondisi yang 

dihadapinya 

4. Siswa yang lancar dalam komunikasi, dan 

bersosialisasi serta mempunyai kepekaan terhadap 

lingkungannya. Dan itu bisa dilihat dengan adanya 

reflek saat menggunakan kosakata saat berada 

dikantin. 

Kesimpulan dari analisis hasil data upaya 

pengembangan kreativitas siswa melalui metode 

pembelajaran kombinasi cooperative script dan drill 

dalam pembelajaran Bahasa Arab di kelasV MI 

Mamba’ul Huda Ngabar yakni metode pembelajaran 

menjadikan proses pembelajaran yang menarik dan tidak 

membosankan, serta mempermudah pemahaman siswa 

dalam memahami materi. Hal ini di tandai dengan 

antusiasnya siswa yang ramai, dan yang pemalu saat 

metode tersebut digunakan. Serta penggunaan reflek 

ketika pembelajaran maupun setelah pembelajaran 

selesai. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Upaya 

Pengembangan Kreativitas siswa melalui metode 

Cooperative Script dan Drill dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab di Kelas V MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo”, hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Upaya pengembangan kreativitas siswa di  kelas V 

MI Ngabar guru menggunakan metode cooperative 

script dan drill dalam pembelajaran bahasa arab. 

Dalam mengupayakan kreativitas siswa, guru 

menggunakan metode cooperative script dan drill. 

Yang mana metode cooperative script dan drill 

diterapkan dan sudah disesuaikan dengan materi agar 

siswa lebih tertarik dalam pembelajaran Bahas Arab, 

dan dapat merespon materi yang diberikan oleh guru. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengembangan kreativitas siswa. Faktor 

pendukungnya yaitu, sikap mental guru, media 

pembelajaran, kemampuan pendekatan yang 

digunakan dan kemampuan guru. Sedangkan faktor 

penghambatnya yaitu, media yang terbatas, siswa 

yang ramai dan siswa yang pemalu. 

3. Hasil upaya pengembangan kreativitas siswa melalui 

metode pembelajaran kombinasi cooperative script 
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dan drill dalam pembelajaran bahasa arab di kelas V 

MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo, ditandai 

dengan adanya reflek siswa dalam menerapkan 

pengetahuan yang sudah diajarkan dalam kehidupan 

sehari-harinya. 

 

B. Saran 

1. Bagi Sekolah 

Diharapkan agar selalu meningkatkan 

fasilitas agar dapat digunakan dalam kemajuan 

proses belajar mengajar. Yang mana akan berimbas 

pada hasil belajar dan alumni yang kompeten di 

bidang keilmuan dan keagamaan. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan bagi guru dapat selalu berinovasi 

dan memenuhi ekspektasi dunia pendidikan yang 

akan selalu berevolusi kearah yang lebih baik dan 

penuh tantangan. dan memaksimalkan kinerja dalam 

dunia pendidikan.  

3. Bagi siswa 

Diharapkan agar dapat mengamalkan ilmu 

yang sudah diajarkan oleh guru. Dan menjadi insan 

yang kompeten di bidang ilmu pengetahuan dan 

agama. 

4. Bagi peneliti 

Diharapkan agar dapat memberikan 

pengalaman baru mengenai metode pembelajaran 

yang sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran 

Bahasa Arab. 
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