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ABSTRAK 

 

Nihayati, Yusrin. 2015. Penerapan Metode Bernyanyi Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menghafal Kosa Kata (mufradat), Konsentrasi Belajar, 

Dan Hasil Belajar Bahasa Arab (Penelitian Tindakan Kelas Pokok 

Bahasan Sarana dan Prasarana di Madrasah Bagi Siswa Kelas IV MI 

Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015). Skripsi. Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo, Pembimbing: Ahmad Syaikhudin, M. Pd. 

Kata Kunci: Metode Bernyanyi, Kemampuan Menghafal Kosa Kata (mufradat), 

Konsentrasi Belajar, dan Hasil Belajar. 

Pembelajaran saat  ini  idealnya menekankan  pada keaktifan siswa. 

Sebagai pusat belajar, siswa harus lebih aktif berkegiatan untuk membangun suatu 

pemahaman, keterampilan, konsentrasi belajar dan  sikap atau perilaku dalam 

proses pembelajaran. Realitanya di MI Al-Islamiyyah Sambit Ponorogo timbul 

masalah dalam proses pembelajaran khususnya Bahasa Arab seperti: siswa 

kesulitan dalam menghafal kosa kata Bahasa Arab, ramai sendiri, konsentrasi 

belajar kurang dan bosan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode yang  

kurang  tepat. Untuk itu peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan salah  

satunya dengan  menggunakan  metode bernyanyi yang dapat meningkatkan 

kemampuan menghafal kosa kata, konsentrasi belajar, dan hasil belajar siswa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan peningkatan 

kemampuan menghafal kosa kata (mufradat) bahasa Arab pada materi sarana 

prasarana di madrasah, (2) Untuk mendeskripsikan peningkatan konsentrasi 

belajar dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab pada materi sarana dan prasarana 

di madrasah, (3) Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar  pada mata 

pelajaran bahasa Arab pada materi sarana prasarana di madrasah. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang disajikan 

dalam II siklus, dalam setiap siklusnya terdiri dari 4 tahap, yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan diperoleh hasil 

bahwa metode bernyanyi dapat meningkatkan kemampuan menghafal  kosa kata 

siswa, konsentrasi belajar, dan hasil belajar siswa. (1) Pada siklus I kemampuan 

menghafal kosa  kata siswa mencapai 53,33%,  siklus II mencapai 100%. (2) Pada 

siklus I konsentrasi belajar siswa mencapai 73,33%, siklus II mencapai 100%. (3) 

Pada siklus I hasil belajar  siswa mencapai 73%, siklus II mencapai 100%. 

Perilaku siswa pun berubah setelah diberi tindakan, siswa lebih senang dan 

antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta percaya diri bila maju ke 

depan kelas pada saat kegiatan bernyanyi. Temuan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa metode bernyanyi dapat meningkatkan kemampuan 

menghafal  kosa kata, konsentrasi belajar, dan hasil belajar anak di MI Ma’arif Al-
Islamiyyah Campurejo Sambit Ponorogo.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sesuatu proses untuk menyampaikan pesan 

kepada peserta didik. Pesan yang dimaksud adalah materi pelajaran yang 

dikemas dan disajikan dengan berbagai metode oleh guru. Menjadi guru yang  

kreatif, profesional, dan menyenangkan dituntut untuk  memiliki kemampuan 

mengembangkan dan memilih metode pembelajaran yang efektif.2
     

Keberhasilan proses pembelajaran dalam suatu sekolah sangat 

dipengaruhi oleh kompetensi guru sebagai pendidik profesional. Dalam 

peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru disebutkan bahwa 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Dengan demikian, dalam kegiatan pembelajaran, guru 

membelajarkan peserta didik melalui berbagai kegiatan, seperti mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta mendidik sesuai tujuan pembelajaran. 

Di dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut guru akan 

menjadi  pihak yang berhak untuk mengambil keputusan atau inisiatif secara 

rasioanal sadar, dan terencana mengenai tujuan pembelajaran dan pengalaman 

                                                           
2
 Agus Sugiato dkk, Pembelaran Ipa Mi, (Surabaya: Aprinta 2009), 10. 



3 
 

 

belajar apa yang hendak ia berikan kepada peserta didiknya serta menentukan 

berbagai sumber belajar dan alat evaluasi pembelajaran yang digunakan untuk 

meraih tujuan dan pengalaman-pengalaman tersebut.3
  

Oleh sebab itu, dalam proses mengajar terdapat kegiatan membimbing 

siswa agar siswa berkembang sesuai tugas-tugas perkembangannya melatih 

keterampilan baik keterampilan intelektual maupun keterampilan motorik 

sehingga siswa dapat dan berani hidup di masyarakat yang cepat berubah dan 

penuh persaingan, memotivasi siswa agar mereka dapat memecahkan bebagai 

persoalan hidup dalam masyarakat yang penuh tantangan dan rintangan, 

mermbentuk siswa yang inovatif dan kreatif. 

Kemampuan seorang guru untuk menciptakan kreasi-kreasi dan 

variasi-variasi baru dalam memberikan materi juga mempengaruhi 

keberhasilan suatu kegiatan belajar mengajar. Guru dituntut untuk menguasai 

keterampilan mengajar yang bervariasi, agar siswa yang diajar tidak bosan, 

tidak jenuh dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Maka dari itu 

Peneliti berpendapat bahwa diperlukan media lagu yang dapat menjadikan 

suasana pembelajaran menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan minat 

dan semangat siswa dalam belajar. Sebagaimana prinsip mengajar dalam 

pembelajaran yang diartikan untuk mempermudah dan memberikan motivasi 

kegiatan belajar.
4
 

                                                           
3
 Novan Ardi Wiyani, Desain Pembelajaran Pendidikan, (Yogyakarta:  Arruz   Media, 

2013),  29. 
4
 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2008), 02. 
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Bahasa Arab di MI merupakan mata pelajaran yang mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan 

mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan sosial-budaya. Pelajaran bahasa 

Arab yang diajarkan di madrasah berfungsi sebagai bahasa agama dan ilmu 

pengetahuan, di samping sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, pelajaran 

bahasa Arab di madrasah tidak terpisahkan dari bidang-bidang studi (mata 

pelajaran) lain yang diajarkan di madrasah. 

Dalam proses pembelajaran bahasa Arab, aspek kosa kata adalah 

aspek yang paling penting dari semua aspek bahasa asing yang harus dikuasai 

oleh peserta didik. Penguasaan atau pengetahuan kosa kata (mufradat) 

mempunyai faedah, bahkan penting sekali, karena penguasaan kosa kata, 

bermanfaat bagi orang yang ingin menulis atau mengarang dengan 

menggunakan bahasa Arab.  

Penguasaan bahasa bertujuan agar manusia dapat berkomunikasi 

dengan baik, maka seorang pembelajar harus menguasai kosa kata, karena 

kosa kata akan banyak membantu santri dalam belajar bahasa asing (bahasa 

Arab) terutama dalam menguasai keempat keterampilan berbahasa yaitu 

keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis.  

Manusia mengungkapkan berbagai macam peristiwa dan pengalaman 

dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kata-kata yang tersusun 

dalam  kalimat, untuk itu penguasaan kosa kata adalah suatu hal yang utama 

untuk dipelajari dan sebagai syarat bagi mereka yang ingin mahir dalam 
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berbahasa. Karena kualitas berbahasa seseorang jelas tergantung pada kualitas 

dan kuantitas kosa kata yang dimiliki. Semakin banyak kosa kata yang 

dimiliki semakin besar pula kemungkinan untuk terampil berbahasa. Karena 

begitu pentingnya aspek kosa kata dalam pembelajaran bahasa asing maka 

dalam pengajarannya perlu menggunakan metode dan strategi tertentu. 

Perlu diketahui bahwa meski perkembangan pembelajaran bahasa 

Arab sangat pesat, akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari adanya masalah 

yang timbul dalam proses belajar mengajar antara siswa dan pengajar 

khususnya dalam penguasaan kosa kata bahasa Arab (mufradât). Terkadang 

siswa sulit memahami materi yang diajarkan, apalagi siswa yang tidak 

memiliki dasar bahasa Arab sebelumnya, dia akan semakin tertinggal dalam 

proses belajar mengajar sehingga kondisi tersebut cukup memprihatinkan. 

Oleh karena itu seorang pengajar perlu memikirkan sesuatu hal yang dapat 

memudahkan proses belajar mengajar yang dapat memudahkan siswa dalam 

memahami materi yang diajarkan termasuk dalam hal penguasaan kosa kata 

bahasa Arab.  

Perlu  diketahui bahwa salah satu penunjang seseorang untuk dapat 

memiliki kemampuan berbahasa Arab adalah penguasaannya terhadap kosa 

kata bahasa Arab. Kosa kata merupakan salah satu unsur penting dalam 

pembelajaran bahasa Arab, semakin banyak kosa kata bahasa Arab yang 

dikuasai semakin besar peluang seseorang dalam menguasai semua 

keterampilan berbahasa Arab, seperti menyimak (istima’), bercakap 

(muhadatsah), menulis (kitabah), dan membaca (qira’ah). 
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Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab dalam hal ini 

penguasaan kosa kata bahasa Arab dapat dilakukan dengan memanfaatkan 

berbagai macam media pembelajaran. Media tersebut diupayakan dapat 

memberikan pengaruh yang cukup optimal dan bisa memberikan siswa kesan 

yang baik seperti rasa nyaman, semangat dan menjauhi kemungkinan siswa 

merasa bosan. Selain itu media pembelajaran yang diterapkan harus mampu 

memperkecil segala kemungkinan kesulitan siswa dalam menghafal kosa kata 

bahasa Arab. Seorang guru juga perlu memiliki kemampuan merancang dan 

mengimplementasikan berbagai metode pembelajaran yang dianggap cocok 

dengan minat dan bakat serta sesuai dengan taraf perkembangan peserta 

didik. 

Guru sebagai pendidik harus memiliki strategi pembelajaran yang 

bervariasi agar siswa dapat belajar secara afektif dan efisien untuk 

mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah guru harus menguasai teknik-

teknik pembelajaran. Karena teknik pembelajaran atau metode dalam 

kegiatan pelajaran mengajar mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan demikian pemilihan dan 

pemanfaatan metode pembelajaran yang tepat pada pengajaran Bahasa Arab 

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
5
  

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 05 

Desember 2014 ditemukan di MI Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo Sambit 

Ponorogo siswa yang kesulitan dalam menghafal kosa kata (mufradat) pada 

                                                           
5
 Roestiyah NK, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 1. 
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mata pelajaran Bahasa Arab. Sewaktu berlangsungnya pelajaran Bahasa Arab 

ditemukan beberapa siswa membaca tulisan Arab kurang dan pengucapan 

kurang tepat. Itu adalah kesulitan siswa yang paling mendasar yaitu sulitnya 

membaca (qira’ah) dan menulis (kitabah), di antara problem itu salah satunya 

disebabkan karena terjadinya perbedaan latar belakang siswa. Yakni  

perbedaan antara siswa yang sudah pernah ikut belajar di Madrasah Diniyah 

dan siswa yang belum pernah ikut belajar di Madrasah Diniyah, karena dari 

perbedaan latar belakang siswa itu berpengaruh sekali pada saat proses 

belajar materi bahasa Arab di kelas. Siswa yang pernah belajar di Madrasah 

Diniyah mungkin dalam menerima materi Bahasa Arab tidak sesulit siswa 

yang belum pernah sama sekali belajar di Madrasah Diniyah. Namun tidak 

menutup kemungkinan siswa yang pernah belajar di Madrasah Diniyah juga 

mengalami kesulitan saat menerima materi bahasa Arab. Selain itu juga 

ditemukan konsentrasi siswa dalam memahami kosa kata (mufradat) kurang, 

disebabkan metode yang digunakan guru kurang tepat (monoton) sehingga 

hasil belajar siswa kurang maksimal. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

bahasa Arab pada saat diajarkan guru hanya 7 siswa yang mendapatkan nilai 

yang baik dari 15 siswa dikelasnya. Dengan itu peneliti akan menerapkan 

metode yang tepat untuk pengajaran bahasa Arab yaitu dengan metode 

bernyanyi. Karena anak seusia SD senang dengan bernyanyi. Siswa lebih 

mudah dalam menerima pelajaran dan dapat meningkatkan ingatan siswa.  

Dengan adanya permasalahan di atas dan berdasarkan observasi yang 

penulis lakukan, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian 
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dengan judul : “PENERAPAN METODE BERNYANYI UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGHAFAL KOSA KATA 

(Mufradat), KONSENTRASI BELAJAR, DAN HASIL BELAJAR 

BAHASA ARAB (Penelitian Tindakan Kelas Pokok Bahasan Sarana dan 

Prasarana di Madrasah Bagi Siswa Kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah 

Campurejo Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode bernyanyi dalam meningkatkan kemampuan 

menghafal kosa kata (mufradat) Bahasa Arab pada materi sarana prasarana 

di madrasah bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo 

Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Apakah penerapan metode bernyanyi dapat meningkatkan konsentrasi 

belajar dalam mengikuti pelajaran Bahasa Arab pada materi sarana dan 

prasarana di madrasah bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah 

Campurejo Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

3. Bagaimana penerapan metode bernyanyi dalam meningkatkan hasil belajar  

pada mata pelajaran Bahasa Arab pada materi sarana dan prasarana di 

madrasah bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo 

Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 
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C. Tujuan Penelitian Tindakan Kelas 

Berdasarkan dari hipotesis tersebut di atas tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan menghafal kosa kata 

(mufradat) Bahasa Arab pada materi sarana prasarana di madrasah bagi 

siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo Sambit Ponorogo 

Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan konsentrasi belajar dalam mengikuti 

pelajaran Bahasa Arab pada materi sarana dan prasarana di madrasah 

bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah Sambit Ponorogo 

Campurejo Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar  pada mata pelajaran 

Bahasa Arab pada materi sarana prasarana di madrasah bagi siswa kelas 

IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo Sambit Ponorogo Tahun 

Ajaran 2014/2015. 

D. Manfaat Hasil Penelitian Tindakan Kelas 

Hasil Penelitian Tindakan Kelas akan memberikan manfaat bagi 

proses pembelajaran, baik secara teoritis maupun praktis antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam penerapan konsep 

metode bernyanyi lagu Arab untuk meningkatkan kemampuan 
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menghafal kosa kata (mufradat), konsentrasi belajar, dan hasil 

belajar dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dan kontribusi bagi khazanah 

ilmiah dalam bidang pendidikan. 

c. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan informasi serta 

acuan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih 

lanjut. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala 

berpikir dan memperluas pengetahuan serta mendapat pengalaman 

praktis dalam pengadaan penelitian. 

b. Bagi Peserta Didik (Siswa) 

1) Meningkatkan kemampuan menghafal kosa kata (mufradat) 

2) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

3) Mengatasi kejenuhan siswa 

4) Meningkatkan konsentrasi belajar dan pemahaman siswa 

5) Meningkatkan hasil belajar siswa 

c. Bagi Pendidik (Guru) 

1) Menambah pengetahuan dan wawasan guru tentang strategi-

strategi yang efektif dalam proses belajar mengajar 

2) Meningkatkan profesionalitas guru 
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3) Menyempurnakan sistem pembelajaran untuk meningkatkan 

motivasi dan pemahaman siswa 

4) Sebagai bahan pertimbangan dalam mengajar, membimbing dan 

mendorong agar siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran  

d. Bagi Lembaga Pendidikan (Sekolah) 

1) Sebagai sumbangan pikiran dan untuk menambah referensi 

perpustakaan berupa hasil penelitian 

2) Meningkatkan prestasi akademik siswa yang mana akan 

berpengaruh terhadap mutu pembelajaran dari lembaga yang 

bersangkutan 

3) Meningkatkan kualitas sekolah 

e. Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan pengetahuan dalam bidang pendidikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk memilih lembaga yang berkualitas. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan skripsi, maka dalam laporan ini 

penulis bagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub 

yang berkaitan erat yang merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: 

Bab I Pendahuluan, bab ini berfungsi memaparkan pola dasar dari 

keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab II Bab ini berisi tentang landasan teoritik yang meliputi landasan 

teori, telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, pengajuan 

hipotesis tindakan.  

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang penyajian data yang 

meliputi obyek penelitian, setting subyek penelitian, variabel yang 

diamati, prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

(perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi) jadwal 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

Bab IV Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya 

yang meliputi gambaran singkat setting penelitian, penjelasan per-

siklus, proses analisis data per-siklus dan pembahasan. 

Bab V   Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini dimaksudkan 

agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat dan mengambil 

inti hasil penelitian.
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A. Landasan Teori 

1. Metode Pembelajaran 

Pengertian metode pembelajaran merupakan cara yang teratur dan 

ilmiah dalam mencapai maksud untuk memperoleh ilmu atau juga 

merupakan cara mendekati, mengamati, menganalisis, dan menjelaskan 

suatu fenomena dengan menggunakan landasan teori. Ruhani 

mendefinisikan metode sebagai suatu cara kerja yang sistematik dan 

umum yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.10
  

Sedangkan pembelajaran, yang didefinisikan oleh Oemar Hamalik    

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, 

internal material fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 

mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, metode 

pembelajaran adalah sebagai cara yang digunakan guru dalam 

menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.11 

Variabel  metode pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) 

jenis, yaitu: 

                                                           
10

 Jamil Suprihatiningrum,  Strategi Pembelajaran,  (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 154-

155. 
11

 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem, (Semarang: Rasail Media 

Group, 2008), 9. 
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a. Strategi pengorganisasian (organizational strategy) adalah metode  

untuk mengorganisasi isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran. 

“mengorganisasi” mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, 

penataan isi, pembuatan diagram, format, dan lainya. 

b. Penyampaian Strategi (delivery strategy) adalah metode untuk 

menyampaikan pembelajaran kepada siswa dan atau untuk menerima 

serta merespon masukan yang berasal dan siswa. 

c. Strategi Manajemen (management strategy) adalah metode untuk 

menata interaksi antara si belajar dan variabel metode pembelajaran 

lainya.12 

Kata metode berasal dari kata Yunani methodos yang merupakan 

kombinasi dari kata meta (melalui) dan bodos (jalan). Metode adalah jalan 

yang kita lalui untuk mencapai tujuan. Banyak usaha tidak dapat berhasil 

atau pasti tidak membuahkan hasil optimal, kalau tidak dipakai metode 

yang tepat. Dengan metode, usaha kita menjadi terarah, sedangkan tanpa 

metode kita membabi buta saja
13

. 

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan (KBBI, 

1995). Metode lebih bersifat prosedural dan sistematik karena tujuannya 

untuk mempermudah pengerjaan suatu pekerjaan.
14

 

 

                                                           
12

 Hamzah, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2009), 17-18. 
13

 K. Bertens, Metode Belajar untuk Mahasiswa, beberapa petunjuk bagi mahasiswa baru, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 2. 
14

 Iskandarwassid, M.Pd., H. Dadang Sunendar, M.Hum. Strategi Pembelajaran Bahasa, 
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2. Metode Bernyanyi 

a. Pengertian  

Metode pengajaran yang dilakukan dengan cara berdendang, 

dengan menggunakan suara yang merdu, nada yang enak didengar  dan 

kata-kata yang mudah dihafal.
15

 

b. Bentuk Metode Bernyanyi 

1) Bernyanyi secara lisan 

Bentuk bernyanyi ini adalah guru berdendang/menyanyi 

secara langsung dengan menggunakan suara yang merdu dan nada 

yang enak didengar sebagai suatu cara penyampaian 

pelajaran/penyampaian bermacam informasi tentang pengetahuan, 

nilai, dan sikap untuk dihayati dan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2) Melalui kaset 

Pemilihan bernyanyi dengan menggunakan media kaset akan 

dapat lebih menarik perhatian anak. Dunia kehidupan anak itu 

penuh dengan kegembiraan, maka kegiatan bernyanyi diusahakan 

dapat memberikan perasaan senang dan mengasyikkan. Sehingga 

nantinya dengan teknik bernyanyi ini diharapkan akan berfungsi 

dengan baik. 
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c. Langkah-langkah Metode Bernyanyi 

1) Guru mengetahui dengan jelas isi pokok materi yang akan 

diajarkan. 

2) Merumuskan dengan benar informasi/konsep/fakta materi baru apa 

saja yang harus dikuasai/dihafalkan oleh peserta didik. 

3) Memilih nada lagu yang familiar di kalangan peserta didik. 

4) Menyusun informasi/konsep/fakta materi yang kita inginkan untuk 

dikuasai peserta didik ke dalam bentuk lirik lagu yang disesuaikan 

dengan nada lagu yang dipilih. 

5) Guru harus mempraktikkan terlebih dahulu menyanyikannya dan di 

waktu mengajarkan nyanyian tersebut dibantu dengan alat bantu 

pembelajaran. 

6) Mendemonstrasikannya bersama-sama secara berulang-ulang. 

7) Usahakan untuk diikuti dengan gerak tubuh yang sesuai. 

8) Mengajukan pertanyaan seputar materi tersebut untuk mengukur 

apakah anak sudah dapat menghafal dan menguasainya melalui lagu 

yang dinyanyikan tersebut.
16

 

d. Kelebihan dan Kelemahan Metode Bernyanyi 

Kelebihan metode bernyanyi antara lain: 

1) Dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar, anak-anak 

biasanya sangat senang bernyanyi sehingga pembelajaran melalui 

metode bernyanyi sangat disukai anak. 

                                                           
16
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2) Tidak membutuhkan media yang terlalu sulit didapat, metode ini 

dapat dilakukan dengan tanpa musik ataupun dengan musik, dapat 

pula dengan melihat gambar dalam VCD. 

Kelemahannya antara lain: 

Metode bernyanyi kalau dilakukan tanpa diikuti metode-metode 

lainnya, maka tujuan pembelajaran yang dicapai sedikit terbatas, 

misalnya hanya mengembangkan kecerdasan musik saja.
17

 

3. Kemampuan Menghafal Kosa Kata (Al-Mufradat) 

a. Pengertian Kemampuan Menghafal 

Kemampuan menghafal adalah suatu usaha meresapkan ke 

dalam pikiran agar selalu ingat, yang dilandasi dengan kesanggupan dan 

kecakapan serta kekuatan dimana untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan yang dimiliki dalam mengingat sehingga dapat 

menghafalkan.
18

 

Kemampuan berasal dari kata “mampu” yang mendapat awalan 

“ke” dan akhiran “an” sehingga menjadi kata benda abstrak 

“kemampuan” yang mempunyai arti kesanggupan atau kecakapan.
19

 

Kemampuan merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai 

tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan. Perilaku 
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yang rasional merupakan wujud dari kemampuan seseorang.
20

 Tes 

kemampuan (power test) yaitu mata tes untuk mengukur kemampuan 

orang untuk menyelesaikan serentetan tugas dari yang termudah ke 

tugas yang tersukar.
21

 

Kemampuan dalam menghafal yaitu suatu hal yang diperoleh 

dari reproduksi secara harfiah dan adanya skema kognitif. Adanya 

skema kognitif berarti, bahwa dalam ingatan orang tersimpan semacam 

program informasi yang diputar kembali pada waktu dibutuhkan.
22

 

Spencer mendefinisikan kemampuan sebagai karakteristik yang 

menonjol dari seorang individu yang berhubungan dengan kinerja 

efektif dan superior dalam suatu pekerjaan atau situasi. R.M Guion 

dalam Spencer dan Spencer mendefinisikan kemampuan atau 

kompetensi sebagai karakteristik yang menonjol bagi seseorang dan 

mengindikasikan cara-cara berperilaku atau berpikir dalam segala 

situasi, dan berlangsung terus dalam periode waktu yang lama.  Dari 

pendapat tersebut dapat dipahami bahwa kemampuan adalah merujuk 

pada kinerja seseorang dalam suatu kegiatan atau pekerjaan yang bias 

dilihat dari pikiran, sikap dan perilakunya.
23

  

Menghafal adalah suatu usaha meresapkan sesuatu ke dalam 

pikiran agar selalu ingat dan mudah dalam mengingat atau dalam 
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133. 
22
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23

 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2006), 129. 
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mengucapkan atau suatu aktivitas untuk menanamkan suatu materi 

verbal di dalam suatu pikiran.
24

 Menghafal adalah orang yang sedang 

menanamkan suatu materi verbal di dalam ingatan, sehingga nantinya 

dapat diproduksikan kembali secara harfiah, sesuai dengan materi yang 

asli.
25

 

Dalam proses menghafal, orang menghadapi materi yang 

biasanya disajikan dalam bentuk verbal (bentuk bahasa), entah materi 

itu dibaca atau didengarkan. Orang akan sangat tertolong dalam 

menghafal yaitu dengan membentuk suatu skema kognitif, yaitu dengan 

memperhatikan makna arti yang telah terkandung dalam materi hafalan, 

entah dengan menciptakan sendiri suatu skema kognitif. Menciptakan 

skema kognitif menjadi syarat keberhasilan menghafal. Syarat lain yang 

harus dipenuhi dalam menghafal yaitu mengulang-ulang kembali materi 

hafalan sampai tertanam sungguh-sungguh di dalam ingatan.
26

 

b. Pengertian Kosa Kata (al-Mufradât) 

Pengertian kosa kata adalah himpunan kata atau khazanah kata 

yang diketahui oleh seseorang atau merupakan bagian dari suatu bahasa 

tertentu. Kosa kata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua 

kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan akan 

digunakannya untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosa kata 
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seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari 

intelegensia atau tingkat pendidikannya. 

Kosa kata adalah sekumpulan kata yang membentuk sebuah 

bahasa. Peran kosa kata dalam menguasai empat kemahiran berbahasa 

sangat diperlukan sebagaimana yang dinyatakan Vallet adalah bahwa 

kemampuan untuk memahami empat kemahiran berbahasa tersebut 

sangat bergantung pada penguasaan kosa kata seseorang. Meskipun 

demikian pembelajaran bahasa tidak identik dengan hanya mempelajari 

kosa kata. Dalam arti untuk memiliki kemahiran berbahasa tidak cukup 

hanya dengan menghafal sekian banyak kosa kata.
27

 

Kosa kata (mufradat) merupakan salah satu faktor yang 

mendukung dalam penguasaan empat keterampilan berbahasa, karena 

tanpa menguasai kosa kata yang baik maka tujuan pengajaran tidak 

akan berhasil dengan baik.
28

 

Mufradat sebagai salah satu bagian penting dari komponen 

bahasa, baik penggunaan bahasa secara lisan maupun secara tertulis, 

dan merupakan salah satu basis pengembangan kemampuan berbahasa 

Arab.
29

 

Kegiatan membaca tidak lepas dari keluasan kosa kata yang 

dimiliki anak. Semakin banyak kosa kata anak semakin banyak 

referensi berfikirnya. Penguasaan kosa kata yang tinggi akan 
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 H. M. Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa ArabUntuk Studi Islam, (Malang: 

UIN MALIKI-PRESS), hlm. 33. 

http://nanoazza.wordpress.com/2008/07/03/pembelajaran-kosakata-bahasa-arab/


20 

 

 

memberikan sumbangan besar bagi anak dalam memahami isi bacaan 

dan mengungkapkannya kembali dalam kalimat.
30

 

c. Teknik Pengajaran Kosa Kata (Mufradat) 

Adapun teknik-teknik pengajaran kosa kata dan tahap-tahapannya 

sebagai berikut: 

1) Mendengarkan Kata 

Ini adalah tahap pertama. Berikan kesempatan kepada siswa untuk 

mendengarkan kata yang diucapkan guru, baik berdiri sendiri 

maupun di dalam kalimat. Apabila unsur bunyi dari kata itu sudah 

dikuasai oleh siswa, maka dalam dua atau tiga kali pengulangan, 

siswa telah mampu mendengarkan secara benar. 

2) Mengucapkan Kata 

Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengucapkan kata yang 

telah didengarnya. Mengucapkan kata baru membantu siswa 

mengingatnya dalam waktu yang lebih lama. 

3) Mendapatkan Makna Kata 

Berikan arti kata kepada siswa dengan sejauh mungkin menghindari 

terjemahan, kecuali kalau tidak ada jalan lain. Karena kalau guru 

setiap kali selalu menggunakan bahasa ibu siswa, maka tidak akan 

terjadi komunikasi langsung dalam bahasa yng sedang dipelajari, 

sementara itu akan dilupakan pula oleh siswa. 
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4) Membaca Kata 

Setelah siswa mendengar, mengucapkan, dan memahami makna 

kata-kata baru, kemudian guru menulisnya di papan tulis. Setelah 

itu siswa diberi kesempatan untuk membacanya dengan suara keras. 

5) Menulis Kata 

Akan sangat membantu penguasaan kosa kata, kalau siswa diminta 

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

kata itu masih segar dalam ingatan siswa. Siswa menulis dibukunya 

masing-masing dengan mencontoh apa yang ditulis guru di papan 

tulis. 

6) Membuat Kalimat 

Menggunakan kata-kata baru itu dalam sebuah kalimat yang 

sempurna, secara lisan maupun tertulis. Pemaikaian dalam kalimat 

ini akan sangat membantu memantapkan pengertian siswa terhadap 

makna kata.
31

 

4. Konsentrasi Belajar 

a. Pengertian  

Konsentrasi belajar adalah pemusatan fungsi jiwa dan pemikiran 

seseorang terhadap objek yang berkaitan dengan belajar (penerimaan 

informasi tentang pelajaran) dimana konsentrasi belajar ini sangat 
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penting dalam proses pembelajaran karena merupakan usaha dasar 

untuk dapat mencapai prestasi belajar yang lebih baik.
32

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsentrasi Belajar 

Konsentrasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

seperti di bawah ini: 

1) Lingkungan 

Lingkungan dapat mempengaruhi kemampuan dalam 

berkonsentrasi, siswa akan dapat memaksimalkan kemampuan 

konsentrasi. Jika siswa dapat mengetahui faktor apa saja yang 

berpengaruh terhadap konsentrasi, siswa mampu menggunakan 

kemampuan siswa pada saat dan suasana yang tepat. Faktor 

lingkungan yang mempengaruhi konsentrasi belajar adalah suara, 

pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. 

a) Suara. Setiap orang memiliki reaksi yang berbeda terhadap 

suara, ada yang menyukai belajar sambil mendengarkan musik, 

belajar ditempat ramai, dan bersama teman. Tetapi ada yang 

hanya dapat belajar ditempat yang tenang tanpa suara, atau ada 

juga yang dapat belajar ditempat dalam keadaan apapun. 

b) Pencahayaan. Pencahayaan merupakan salah satu faktor yang 

pengaruhnya kurang begitu dirasakan dibandingkan pengaruh 

suara, tetapi terdapat juga seseorang yang senang belajar 

ditempat terang, atau senang belajar ditempat yang gelap, 
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tetapi kenyamanan visual dapat juga digolongkan sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi tingkat kenyamanan di dalam 

ruangan maupun bangunan. 

c) Temperatur. Temperatur sama seperti faktor pencahayaan, 

merupakan faktor yang pengaruhnya kurang begitu dirasakan 

dibandingkan pengaruh suara, tetapi terdapat juga seseorang 

yang senang belajar ditempat dingin, atau senang belajar 

ditempat yang hangat, dan juga senang belajar di tempat dingin 

maupun hangat. 

d) Desain Belajar. Desain belajar merupakan salah satu faktor 

yang memiliki pengaruh juga, yaitu sebagai media atau sarana 

dalam belajar, misalnya terdapat seseorang yang senang belajar 

ditempat santai sambil duduk di kursi, sofa, tempat tidur, 

maupun di karpet. Cara mendesain media dan sarana belajar 

merupakan salah satu cara yang dapat membuat kita lebih 

dapat berkonsentrasi.  

2) Modalitas Belajar  

Modalitas belajar yang menentukan siswa dapat memproses 

setiap informasi yang diterima. Konsentrasi dalam belajar dan 

kreativitas guru dalam mengembangkan strategi dan metode 

pembelajaran di kelas akan meningkatkan konsentrasi belajar siswa 

sehingga hasil belajarnya pun akan meningkat pula. Semakin 

banyak informasi yang diterima dan diserap oleh siswa, maka 
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kemampuan berkonsentrasi pun harus semakin baik dan fokus 

dalam mengikuti setiap proses pembelajaran.  

3) Pergaulan 

   Pergaulan juga dapat mempengaruhi siswa dalam menerima 

pelajaran, perilaku dan pergaulan mereka, dapat mempengaruhi 

konsentrasi belajar yang dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, 

seperti faktor teknologi yang berkembang saat ini contohnya 

televisi, internet, dll hal ini sangat berpengaruh pada sikap dan 

perilaku siswa. 

4) Psikologi 

Faktor psikologi juga dapat mempengaruhi bagaimana 

sikap dan perilaku siswa dalam berkonsentrasi, misalnya karena 

adanya masalah dalam lingkungan sekitar dan keluarga. Hal ini 

tentunya akan mempengaruhi kedadaan psikologis siswa, karena 

siswa akan kehilangan semangat dan motivasi belajar mereka 

tentunya akan berpengaruh juga terhadap tingkat konsentrasi siswa 

yang akan semakin menurun. 

Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan 

konsentrasi dalam belajar yaitu : 

1) Tidak memiliki motivasi diri: Motivasi kuat yang timbul dalam diri 

seorang siswa dapat mendorongnya belajar sangat diperlukan. Ada 

siswa yang membutuhkan rangsangan seperti hadiah yang baik dari 

orangtua ketika mereka berprestasi. Namun orangtua juga harus 
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hati-hati dalam memberikan rangsangan berupa hadiah agar anak 

tetap mau belajar meskipun tidak diberikan hadiah. 

2) Suasana lingkungan belajar yang tidak kondusif: suasana yang 

ramai dan bising tentu saja dapat mengganggu siswa yang ingin 

belajar dalam situasi yang tenang. Namun, ada juga tipe siswa yang 

dapat belajar dengan mendengarkan musik. 

3) Kondisi kesehatan siswa : bila siswa terlihat tidak serius pada 

materi pelajaran yang sedang dialaminya, sebaiknya tidak tergesa-

gesa untuk menghakimi bahwa ia malas belajar karena bisa jadi 

kondisi kesehatannya yang sedang bermasalah. 

4) Siswa merasa jenuh : beban pelajaran yang ditanggung oleh siswa 

sangat banyak, apalagi mereka harus mengikuti kegiatan belajar 

dilembaga pendidikan formal (kursus). Oleh karena itu sebaiknya 

siswa diberikan waktu istirahat sejenak untuk membuat diri mereka 

menjadi relaks.
33

 

5. Hasil Belajar 

a. Pengertian 

Menurut Nana Sudjana, hasil belajar pada hakikatnya adalah 

perbuatan tingkah laku suatu tindakan atau kegiatan untuk melihat 

sejauh mana tujuan-tujuan instruksional telah dapat dicapai atau 

dikuasai oleh siswa dalam bentuk hasil belajar yang diperlihatkannya 
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setelah mereka menempuh pengalaman belajarnya (proses belajar 

mengajar).
34

 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan ketrampilan.
35

 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

mengikuti kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses 

dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relatif menetap. Dalam kegiatan belajar yang 

terprogram dan terkontrol yang disebut kegiatan pembelajaran/ kegiatan 

instruksional, tujuan belajar telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru. 

Anak yang berhasil dalam belajar ialah yang berhasil mencapai tujuan-

tujuan pembelajaran atau tujuan-tujuan instruksional.36  

Di samping itu belajar merupakan suatu proses, sebagai suatau 

proses, sudah pasti ada yang diproses (masukan/input) dan hasil 

pemprosesan (keluaran/out put). Jadi dalam hal ini kita dapat melihat 

adanya berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil 

belajar. 

Proses adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa 

dalam mencapai tujuan pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah 
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kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah menerima 

pengalaman belajaranya.37 

Hasil belajar akan tampak pada sejumlah aspek. Adapun aspek-

aspek itu adalah pengetahuan, pengertian, kebiasaan keterampilan, 

apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti 

dan sikap.38 

1. Karakteristik Perubahan Hasil Belajar 

Di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik 

perilaku belajar yang terpenting antara lain adalah: 

a) Perubahan itensional  

Yakni perubahan yang terjadi berkat pengalaman atau 

praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari atau 

perubahan yang bukan karena kebetulan. Yang mana dinyatakan 

oleh Anderson bahwa unsur kesengajaan adalah tak penting, yang 

terpenting ialah cara mengelola informasi yang diterima siswa 

pada waktu belajar terjadi. 

b) Perubahan Positif-Aktif 

Perubahan karena proses belajar bersifat positif dan 

aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan 

harapan (penambahan sesuatu yang baru dan baik). Hal ini juga 

bermakna bahwa perubahan tersebut senantiasa merupakan 

penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru (seperti 

                                                           
37

 Nana sudjana, Penilaian  Hasil  Proses Belajar  Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
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pemahaman dan ketrampilan baru ) yang lebih baik dari pada 

apa yang telah ada sebelumnya. Adapun perubahan aktif 

artinya tidak terjadi dengan sendirinya seperti karena proses 

pematangan usaha siswa itu sendiri. 

c)  Perubahan Efektif- Fungsional 

Efektif artinya berhasil guna, yakni perubahan itu 

membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. 

Fungsional artinya relatif menetap dan setiap saat apabila 

dibutuhkan perubahan tesebut dapat direproduksi dan 

dimanfaatkan. Perubahan ini biasanya bersifat dinamis dan 

mendorong timbulnya perubahan-perubahan positif lainya.
39

 

2. Klasifikasi Hasil Belajar 

Klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara 

garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomotoris. 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual 

yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama 

disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya 

termasuk kognitif tingkat tinggi. 
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Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima 

aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, 

organisasi, dan internalisasi.  

Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar 

ketrampilan dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah 

psikomotorik yaitu (a) Gerakan reflek, (b) Keterampilan gerakan 

dasar, (c) Kemampuan perseptual, (d) Keharmonisan atau 

ketepatan, (e) Gerakan ketrampilan kompleks, dan (f) Gerakan 

ekpresif dan interpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi obyek penilaian hasil belajar. 

Di antara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak 

dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan 

kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran.40 

Di dalam proses belajar mengajar di sekolah siswa harus 

memiliki karakteristik tertentu, baik fisiologis maupun psikologis. 

Mengenai fisiologis ialah bagaimana kondisi fisiknya, panca 

indranya, dan sebagainya. Sedangkan yang menyangkut psikologis 

adalah: minat, tingkat kecerdasannya, bakatnya, motivasinya, 

kemampuan kognitifnya dan sebagainya. Semua ini dapat 

mempengaruhi bagaimana proses dan hasil belajarnya.
41

 

 

 

                                                           
40

Nana Sudjana, Penilaian  Hasil  Proses Belajar  Mengajar, (Bandung: Pt remaja 

Rosdakarya, 2009), 22-23. 
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3. Tujuan Hasil Belajar 

Upaya untuk mencapai tujuan belajar yaitu perubahan 

tingkah laku, memberi petujuk bahwa belajar itu sendiri merupakan 

bagian dari tingkah laku manusia, yang mencerminkan adanya 

sikap dan perbuatan untuk belajar pada diri seseorang. Dikatakan 

sebagai suatu upaya perubahan tingkah laku karena kegiatan 

belajar bertujuan meningkatkan disposisi dan kemampuan. 

Disposisi yang dimaksud di sini ialah sikap, pengetahuan, 

keterampilan dan nilai atau aspirasi.42 

Perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan 

batasan dan makna yang terkandung dalam belajar. Disebabkan 

oleh kemampuan berubah karena belajarlah, maka manusia dapat 

berkembang lebih jauh daripada makhluk-makhluk lainnya, 

sehingga ia terbebas dari berhentinya fungsi sebagai khalifah 

Tuhan dimuka bumi. Boleh jadi, karena kemampuan berkembang 

melalui belajar itu pula manusia secara bebas dapat 

mengeksplorasi, memilih dan menetapkan keputusan-keputusan 

penting untuk kehidupannya.
43

 

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dapat dibedakan atas dua jenis yatu yang bersumber dari 

dalam diri manusia, yang disebut faktor internal, dan faktor yang 
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 Djudju Sudjana, Strategi Pembelajaran, (Bandung: Falah Production, 2000),  97. 
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bersumber dari luar diri manusia yang belajar, yang disebut faktor 

ekternal. 

1) Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yakni faktor biologis dan faktor 

psikologis. Faktor biologis antara lain usia, kematangan dan 

kesehatan, sedangkan yang dapat dikategorikan sebagai faktor 

psikologis adalah kelelahan, suasana hati, motivasi, minat dan 

kebiasaan belajar. 

2) Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang 

belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua juga,  yakni faktor 

manusia (human) dan faktor non manusia seperti alam benda, 

hewan dan lingkungan fisik.44 

Hasil belajar juga dipengaruhi oleh intelegensi dan 

penguasaan awal anak tentang materi akan dipelajari. Ini berarti 

bahwa guru perlu menetapkan tujuan belajar sesuai dengan 

kapasitas intelegensi anak dan pencapaian tujuan belajar perlu 

menggunakan bahan apersepsi, yaitu bahan pelajaran baru. Hasil 

belajar juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan yang diberikan 

kepada anak. Ini berarti bahwa guru perlu menyusun rancangan 

dan pengelolaan pembelajaran yang memungkinkan anak bebas 

untuk melakukan eksplorasi terhadap lingkungannya..45  
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Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran, Secara Manusiawi (Jakarta: Rineka Cipta, 
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5. Mata Pelajaran Bahasa Arab 

a. Pengertian 

Bahasa Arab adalah kata-kata yang digunakan oleh orang-orang 

Arab atau bangsa Arab untuk mengungkapkan segala maksud mereka. 

Dan mata pelajaran bahasa Arab ini diarahkan untuk mendorong, 

membimbing, mengembangkan dan membina kemampuan berbahasa 

Arab secara fuskha, baik produktif ataupun reseptif serta menumbuhkan 

sikap positif terhadap bahasa itu.
46

 

b. Tujuan Belajar Bahasa Arab 

Sebagai bahasa asing kita mempelajari bahasa Arab ini untuk 

tujuan-tujuan dan maksud dan kita mempelajari bahasa Arab adalah 

sebagai alat, bukan bahasa sebagai tujuan, yaitu alat untuk membaca. 

Tujuan akhir dari pengajaran bahasa Arab yaitu kemampuan bisa 

membaca dan memahami buku-buku berbahasa Arab, tetapi di samping 

itu, hendaknya kita juga bisa bisa menulis (mengarang), menyimak dan 

berbicara dalam bahasa Arab.
47

 

c. Ruang Lingkup Bahasa Arab 

Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan 

mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan serta mengembangkan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Mata pelajaran bahasa Arab 
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merupakan mata pelajaran pilihan yang berfungsi sebagai alat 

pengembangan diri siswa 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. 

Program pembelajaran bahasa Arab di Indonesia memiliki tujuan agar 

para siswa berkembang dalam hal: 

1) Kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis 

secara baik. 

2) Berbicara secara sederhana tapi efektif dalam berbagai konteks 

untuk menyampaikan informasi, pikiran dan perasaan, serta 

menjalin hubungan sosial dalam bentuk kegiatan yang beragam, 

interaktif dan menyenangkan. 

3) Menafsirkan isi berbagai bentuk teks tulis pendek sederhana dan 

merespon dalam bentuk kegiatan yang beragam, interaktif, dan 

menyenangkan. 

4) Menulis kreatif meskipun pendek sederhana berbagai bentuk teks 

untuk menyampaikan informasi, mengungkapkan pikiran dan 

perasaan. 

5) Menghayati dan menghargai karya sastra. 

6) Kemampuan untuk berdiskusi dan menganalisis teks secara kritis.
48
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Ruang lingkup Bahasa Arab di MI sesuai dengan kurikulum MI 

meliputi unsur bahasa, dan kegiatan berbahasa. Unsur bahasa meliputi 

bentuk kata, struktur kalimat, dan kosa kata. 

1) Bentuk kata meliputi isim dan fa’il. 

2) Struktur kalimat meliputi struktur kalimat yang mengandung fungsi 

fa'il yang berupa isim dhahir mufrad, maf'ul bih yang berupa isim 

dhohir mufrod, mubtada' yang berupa isim dhohir mufrod, mubtada' , 

yang berupa isim dhohir dan isim dhomir mufrod dan mubtada' 

khobar yang berupa benda, kata sifat, dan jar majrur atau dhorful 

makan. 

3) Kosa kata yang harus dikuasai pada tingkat MI/SD sebanyak 300 kata 

dan ungkapan/idiom yang komunikatif dan tinggi frekuensi 

pemakainannya. 

Adapun kegiatan berbahasa meliputi: 

1) Kegiatan berbicara yang ditekankan pada pengembangan keterampilan 

menggunakan bahasa Arab secara lisan untuk mengembangkan 

kemamapuan mengungkapkan berbagai fungsi komunikasi bahasa. 

2) Menyimak untuk melatih siswa dalam memahami bahasa Arab lisan. 

3) Membaca untuk mengembangkan kemampuan memahami isi wacana. 

4) Menulis untuk mengembangkan kemampuan menyusun kalimat yang 

benar melalui insya' muwajjah (mengarang terpimpin). 
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Nama : Zunul Hisyam, Nim : 06420048, Tahun : 2009, Judul : Lagu  

Sebagai Metode Menghafal Kaidah Bahasa Arab Di Pondok Pesantren 

Al-Luqmaniyyah Yogyakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan proses pembelajaran kaidah bahasa 

Arab di Pondok Pesantren al-Luqmaniyah berjalan secara rutin pada jam 

19.30 wib sampai 22.00 wib. Sebelum dimulainya proses pembelajaran 

para santri yang telah datang terlebih dahulu menadzamkan beberapa 

materi kaidah bahasa Arab dengan lagu sambil menunggu kedatangan 

ustadz dan santri lain. Waktu yang digunakan dalam melagukan nazam 

tersebut kurang lebih adalah lima menit. Ustadz kaidah bahasa Arab di 

Pondok Pesantren al-Luqmaniyah biasanya memulai proses pembelajaran 

dengan nazaman terlebih dahulu. Pembelajaran kaidah bahasa Arab 

dengan lagu ini berjalan secara efektif. Keefektifan metode ini 

ditunjukkan dengan (a) Santri mampu menghafal nazam kaidah bahasa 

Arab lewat lagu dengan baik, (b) Santri mampu memahami apa yang 

telah dihafalkan dengan baik, (c) Santri mampu menerapkan teori yang 

didapatkan dalam sebuah teks bahasa Arab.
49

 

2. Nama:  Mufidah, NIM: 3101471, Fakultas: Tarbiyah IAIN Walisongo, 

Tahun: 2005, Judul: Pengaruh lagu-lagu Islami Karya Ma’ruf Islamuddin 

Terhadap Kecerdasan Spiritual Anak di TPQ Al Wahdah Purwoyoso 

Ngaliyan.  
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Hasil penelitian menunjukkan setelah diadakan eksperimen atau diberi 

perlakuan menunjukkan kecerdasan spiritual anak TPQ Al Wahdah 

Purwoyoso Ngaliyan meningkat yaitu dengan adanya perbedaan yang 

berarti antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, hal ini 

dibuktikan dengan post-test uji t-test yaitu to: 3,291, sedangkan nilai 

tabel pada taraf signifikansi 5% diperoleh tt : 2,306. Dengan demikian to: 

3,291 > tt :2,306 yang berarti signifikan. Dan pada taraf 1% diperoleh 

nilai tabel adalah 3,355 dengan demikian to:3,291 < tt :3,355. 
50

 

Dari beberapa kajian pustaka di atas mempunyai kesamaan dengan 

penelitian skripsi peneliti yaitu penggunaan lagu atau nyanyian dalam 

memahamkan materi kepada siswa, namun penelitian yang dilakukan 

mengkhususkan pada penggunaan lagu yang dilakukan melalui model 

penelitian tindakan kelas sehingga membedakan dengan penelitian di atas 

yang berbentuk kuantitatif, kualitatif dan literer,  sehingga proses 

penelitian dan hasil penelitian yang didapat berbeda.  

 

C. Kerangka Berpikir 

1. Jika metode bernyanyi diterapkan, maka dapat meningkatkan 

kemampuan menghafal kosa kata (mufradat) Bahasa Arab pada materi 

sarana prasarana di madrasah bagi siswa kelas IV MI Al-Islamiyyah 

Campurejo Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 
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2. Jika metode bernyanyi diterapkan, maka dapat meningkatkan konsentrasi 

belajar dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab pada materi sarana dan 

prasarana di madrasah bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah 

Campurejo Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Jika metode bernyanyi diterapkan, maka dapat meningkatkan hasil 

belajar  pada mata pelajaran bahasa Arab bagi siswa kelas IV MI Al-

Islamiyyah Campurejo Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

D. Pengajuan Hipotesis Tindakan 

1. Penerapan metode bernyanyi dapat meningkatkan kemampuan 

menghafal kosa kata (mufradat) Bahasa Arab pada materi sarana 

prasarana di madrasah bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah 

Campurejo Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Penerapan metode bernyanyi dapat meningkatkan konsentrasi belajar 

dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab pada materi sarana dan prasarana 

di madrasah bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo 

Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Penerapan metode bernyanyi dapat meningkatkan hasil belajar  pada 

mata pelajaran bahasa Arab bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-

Islamiyyah Campurejo Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dirancang untuk dilakukan dalam dua siklus. Menurut 

pengertiannya penelitian tindakan dikenal dan ramai dibicarakan dalam dunia 

pendidikan, yang istilah Inggrisnya disebut dengan Classroom Action 

Reseacrh (CAR). Nama CAR atau PTK sudah menunjukkan isi yang 

terkandung di dalamnya, yaitu sebuah kegiatan penelitian yang dilaksanakan 

di kelas. Ada tiga pengertian yang dapat diterangkan, yaitu: 

1. Penelitian menunjukkan pada suatu kegiatan mencermati sebuah objek 

dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk 

memperoleh data atau informasi, dengan tujuan dan manfaat dalam 

meningkatkan mutu bagi suatu hal yang diminati. 

2. Tindakan menunjukkan pada suatu gerak kegiatan yang sengaja 

dilakukan dengan tujuan tertentu, dalam penelitian berbentuk rangkaian 

siklus kegiatan untuk siswa. 

3. Kelas dalam hal ini tidak terikat pada ruang kelas, tetapi dalam 

pengertian pembelajaran yang lebih spesifik, yakni sekelompok siswa 

yang dalam waktu yang sama daru guru yang sama pula. 

Dengan menggabungkan tiga kata tersebut di atas, yakni: penelitian, 

tindakan, dan kelas dapat disimpulkan bahwa Penelitian Tindakan Kelas 

merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan 
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melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau 

meningkatkan praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan secara 

bersama di kelas secara profesional.
51

 

Sedangkan tujuan penelitian tindakan harus memenuhi beberapa prinsip-

prinsip penelitian tindakan kelas sebagai berikut: 

a. Pekerjaan utama guru adalah mengajar, dan adapun metode PTK 

yang diterapkan seyogyanya tidak mengganggu komitmen sebagai 

pengajar. 

b. Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu 

yang berlebihan dari guru sehingga berpeluang mengganggu proses 

pembelajaran. 

c. Metodologi yang digunakan harus reliabel, sehingga memungkinkan 

guru mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis secara 

menyakinkan, mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada 

situasi kelasnya, serta memperoleh data yang digunakan untuk 

menjawab hipotesis yang dikemukakan. 

d. Masalah program yang diusahakan oleh guru harus seharusnya 

merupakan masalah yang cukup merisaukan dan bertolak dari 

tanggungjawab profesional. 

e. Dalam menyelenggarakan PTK, guru harus selalu bersikap konsisten 

menaruh kepedulian tinggi terhadap proses dan prosedur yang 

berkaitan dengan pekerjaannya. 
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f. Dalam pelaksanaan PTK sejauh mungkin harus digunakan class room 

excerding prespective, dalam arti permasalahan tidak dilihat terbatas 

dalam konteks kelas dan atau mata pelajaran tertentu, melainkan 

perspektif misi sekolah secara keseluruhan. Sebagai contoh yang 

dilakukan oleh kepala sekolah adalah perbaikan sekolah dan 

memperbaiki sistem pendidikan.
52

 

 

B. Obyek Tindakan Kelas 

Obyek tindakan kelas ini adalah mata pelajaran Bahasa Arab sub 

pokok bahasan sarana dan prasarana di madrasah bagi siswa kelas IV MI 

Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 

2014/2015.  Tindakan yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan metode bernyanyi dapat meningkatkan kemampuan 

menghafal kosa kata (mufradat) Bahasa Arab pada materi sarana 

prasarana di madrasah bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah 

Campurejo Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Penerapan metode bernyanyi dapat meningkatkan konsentrasi belajar 

dalam mengikuti pelajaran Bahasa Arab pada materi sarana dan 

prasarana di madrasah bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah 

Campurejo Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Penerapan metode bernyanyi dapat meningkatkan hasil belajar  pada 

mata pelajaran Bahasa Arab pada materi sarana dan prasarana di 
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madrasah bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo 

Sambit Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015.  

 

C. Setting Penelitian dan Subyek Penelitian Tindakan Kelas. 

1. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Ma’arif Al-Islamiyyah 

Campurejo Sambit Ponorogo.  Penelitian ini bersifat praktis berdasarkan 

permasalahan yang riil dalam pembelajaran mata pelajaran Bahasa Arab 

tahun pelajaran 2014/2015.  

2. Subyek PTK 

Subyek pelaku Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah 

mahasiswa semester VIII, sedangkan subyek penerima PTK adalah 15 

peserta didik kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo Sambit 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015.  

 

D. Teknik  dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah: 

1. Observasi  

Adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati setiap 

kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi 
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seperti chek list, anecdotal record, ranting scale tentang hal-hal yang akan 

diamati atau diteliti.
53

 

2. Tes  

Adalah seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang 

dengan  maksud  untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi 

penetapan skor angka.
54

  

Tes dilaksanakan setiap akhir siklus, hal ini dimaksudkan untuk 

mengukur hasil yang diperoleh siswa setelah pemberian tindakan. Tes 

yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  tes lisan yang 

berbentuk hafalan.  

Tes adalah sejumlah yang disampaikan pada seseorang atau 

sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau tingkat 

perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologi di dalam dirinya. 

Aspek psikologis itu dapat berupa prestasi atau hasil belajar, minat, bakat, 

sikap, kecerdasan reaksi motorik dan berbagai aspek kepribadian lain. 

Berkaitan dengan tes sebagai instrumen PTK dapat dibedakan dua jenis 

tes, yakni sebagai berikut:
55

 

a. Tes Lisan 

Tes ini berbentuk sejumlah pertanyaan yang disampaikan 

secara lisan tentang aspek-aspek psikologis sebagai data dan informasi 

yang berhubungan dengan masalah penelitian tindakan kelas yang 

harus dijawab secara lisan pula. 

                                                           
53
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b. Tes Tulis 

Tes tulis merupakan tes dimana soal dan jawaban yang 

diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip termasuk buku-buku, pendapat, 

teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian.
56

 

Teknik penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah 

penyimpanan dokumen berupa nilai ulangan harian peserta didik, foto 

serta dokumentasi lainnya yang relevan yang dapat dijadikan sebagai data. 

Hal ini dimaksudkan agar dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik 

dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 

dalam memecahkan masalah pada mata pelajaran Bahasa Arab serta 

kendala yang terjadi saat diterapkannya metode bernyanyi dalam kegiatan 

pembelajaran.  

 

E. Variabel yang Diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Kemampuan Menghafal Kosa Kata (mufradat) Bahasa Arab 

2. Konsentrasi Belajar Siswa 

3. Hasil Belajar Siswa 

 

                                                           
56

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rieneka Cipta, 2009), 181. 
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F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas Per-Siklus 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas yang 

berusaha mengkaji dan merefleksikan secara mendalam beberapa aspek dalam 

kegiatan belajar mengajar, yaitu performance guru, interaksi guru siswa, 

interaksi antar siswa untuk dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun 

kajian dalam penelitian ini adalah tentang penerapan metode bernyanyi untuk 

meningkatkan kemampuan menghafal kosa kata (mufradat) Bahasa Arab, 

konsentrasi belajar, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab 

kelas IV di MI Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo Sambit Ponorogo. 

Penelitian ini dibagi dalam dua siklus yang disesuaikan dengan alokasi 

waktu dan topik yang dipilih. Dalam penerapannya penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur (cyclical) yang terdiri dari  

empat tahapan yakni seperti skema dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dst  

Gambar 3.1 Prosedur PTK 

Identifikasi  

Masalah 

 

Perencanaan 

(Planning) 

Refleksi 

(reflecting) 

Siklus 1 
Tindakan (acting) 

Observasi 

(observing) 
Siklus 2 
 

Perencanaan ulang 
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1. Perencanaan (Planning) 

2. Tindakan (Acting) 

3. Pengamatan (Observing)  

4. Refleksi (Reflecting.)57 

Keempat tahap dalam penelitian tindakan tersebut adalah unsur untuk 

membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan beruntun, yang kembali 

ke langkah semula. Jadi satu siklus adalah dari tahap penyusunan rancangan 

sampai dengan refleksi.  

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, 

maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari kemmis dan 

taggart mengatakan setiap siklus meliputi planning (rencana), action 

(tindakan) observation (pengamatan), dan reflection (refleksi).58 

 Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang 

berupa identifikasi permasalahan. 

1. Perencanaan 

Menyusun rancangan tindakan (planning) dalam tahap ini peneliti 

menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu  mendapat perhatian 

khusus untuk diamati, kemudian membuat instrumen pengamatan untuk 

membantu peneliti mencari fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 

Pada tahapan ini dilakukan rencana kegiatan dengan menyesuaikan metode 

pembelajaran yang akan diterapkan sebagai berikut:  

                                                           
57

 Suharsimi Arikunto dkk, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Pt Bumi Aksara,2006), 16. 
58

 Ibid., 83. 
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a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai acuan 

pelaksanaan proses pembelajaran menyesuaikan dengan langkah-

langkah pada metode pembelajaran yang diterapkan. Dalam hal ini 

guru menggunakan metode bernyanyi dalam pembelajaran. 

b. Peneliti menyusun instrumen penilaian,  menyebutkan kosa kata terkait 

dengan topik dengan menggunakan metode bernyanyi, menjawab soal 

pertanyaan yang diberikan oleh guru, dan lembar pengamatan aktivitas 

belajar. 

c. Menyusun lembar observasi konsentrasi belajar, kemampuan 

menghafal kosa kata, dan hasil belajar. 

d. Menyusun tes akhir setiap siklus. 

2. Pelaksanaan tindakan (acting) 

Tahap dari penelitian tindakan adalah pelaksanaan yang merupakan 

penerapan isi rancangan, yaitu mengenakan tindakan kelas. Pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas memiliki tahapan tertentu yang disebut dengan 

siklus. Setiap siklus berisi satu tindakan pemecahan masalah yang secara 

bertahap tindakan ini akan ditingkatkan. Masing-masing siklus merupakan 

suatu upaya pemecahan masalah yang kemudian hasil analisis dan 

refleksinya menjadi dasar perencanaan peningkatan upaya pada siklus 

selanjutnya. 

a. Siklus I 

1) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) siklus I 

berdasarkan hasil obsevasi masalah. 
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2) Dilakukan proses pembelajaran Bahasa Arab siklus 1 sesuai rencana. 

3) Pelaksanaan observasi pembelajaran Bahasa Arab siklus 1. 

4) Pengumpulan data pembelajaran Bahasa Arab siklus 1. 

5) Penyusunan refleksi pembelajaran Bahasa Arab siklus 1. 

b. Siklus II 

1) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus 2 

berdasarkan pembelajaran 1 

2) Dilakukan proses pembelajaran Bahasa Arab siklus 2 sesuai rencana 

3) Pelaksanaan observasi pembelajaran Bahasa Arab siklus 2 

4) Pengumpulan data pembelajaran Bahasa Arab siklus 2 

5) Penyusunan refleksi pembelajaran Bahasa Arab siklus 2 

Suatu penelitian tindakan kelas dapat terdiri dari beberapa siklus 

sesuai kebutuhan dan batasan masalah yang telah ditentukan. Penelitian 

yang bersifat reflektif ini dapat diakhiri ketika masalah-masalah yang 

dialami telah dapat diselesaikan. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini 

dilakukan sebanyak 2 siklus. 

3. Pengamatan  

Tahap pengamatan (observing), yaitu kegiatan pengamatan yang 

dilakukan oleh pengamat. Kepada guru pelaksana yang berstatus sebagai 

pengamat agar melakukan pengamatan balik terhadap apa yang terjadi 

ketika tindakan berlangsung. Dalam kegiatan ini, peneliti bersama dengan 

guru pengampu Bahasa Arab melaksanakan pengamatan, pencatatan, dan 

menginterpretasi terhadap berlangsungnya pembelajaran, terutama kepada 
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peserta didik dengan sambil mengerjakan lembar observasi yang telah 

disediakan. Pada tahap ini pula ketelitian dan kecermatan dalam mencatat 

dan mengamati sangat diperlukan, apalagi bila terjadi suatu perubahan 

mendadak dalam pelaksanaan tindakan yang ditimbulkan akibat respon 

peserta didik yang dikenai tindakan. 

4.  Refleksi 

Tahap refleksi (reflection), merupakan kegiatan untuk 

mengemukakan kembali yang sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat 

tepat dilakukan ketika guru pelaksana sudah selesai melakukan tindakan, 

kemudian berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan penerapan 

rancangan tindakan. Pada tahap ini data-data yang diperoleh dari tiap siklus 

dikumpulkan untuk dianalisis selanjutnya diadakan  refleksi terhadap hasil 

analisis sehingga dapat diketahui ada tidaknya peningkatan konsentrasi, 

kemampuan menghafal kosa kata, dan hasil belajar dalam pembelajaran. 

Dengan adanya peningkatan inilah nantinya digunakan sebagai bahan 

pertimbangan pelaksanaan siklus berikutnya. Dan apabila sudah diketahui 

letak peningkatan dan hambatan dari tindakan yang baru selesai 

dilaksanakan dalam satu siklus, guru pelaksana bersama peneliti 

menentukan rancangan untuk siklus kedua, dan seterusnya hingga guru 

puas dengan hasil siklus yang dilaksanakan. Dari tahapan perencanaan 

prosedur Pelaksanaan Tindakan Kelas tersebut yaitu siklus I sampai siklus 

II dapat diuraikan antara lain sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus I  

 

Perencanaan Tindakan Observasi Refleksi 

1. Menyusun 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) Berbasis 

Penelitian 

Tindakan 

Kelas. 

2. Menyiapkan 

sumber/alat/bah

an yang 

digunakan 

dalam proses 

pembelajaran. 

3. Menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

akan digunakan 

untuk 

mengukur 

pencapaian 

kompetensi. 

4. Menyiapkan 

kriteria 

ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi 

serta 

menyiapkan 

instrumen tolak 

ukur 

keberhasilan 

tindakan 

5.  Menyiapkan 

lembar 

perekam proses 

pengumpulan 

data yang akan 

digunakan 

dalam kegiatan 

 Guru meminta peserta 

didik mengamati 

benda di sekitar 

ruangan terkait topik.  Guru membacakan 

kosa kata. Terlebih 

dahulu guru 

mengarahkan peserta 

didik untuk 

memperhatikan kosa 

kata yang tersedia. 

(Selebar kertas besar 

yang ditempel di 

papan tulis berisikan 

kosa kata).  Guru membaca kosa 

kata, ungkapan demi 

ungkapan sementara 

peserta didik terus 

memperhatikan. 

Membaca dan 

menirukan dengan 

bernyanyi bahasa  

Arab (dengan 

dilagukan).   Guru membaca kosa 

kata, lalu memberi 

aba-aba kepada 

peserta didik untuk 

menirukan, maka 

semuanya mengulangi 

bacaan guru.   Demikian seterusnya 

sampai kosa kata 

terakhir.  Membaca per-

individu dengan suara 

keras dan jelas.   Guru meminta 

beberapa peserta didik  

 mengamati  

konsentrasi  

belajar 
masing-masing 

siswa dalam 

mengikuti dan 

mendengarkan 

materi yang 

diajarkan 

dengan 

memberikan 

centang pada 

lembar 

observasi yang 

terstruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mencatat hasil 

observasi. 

2. Mengevaluasi 

hasil observasi. 

3. Menganalisis 

hasil 

pembelajaran. 

4. Memperbaiki 

kelemahan untuk 

siklus berikutnya. 
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Perencanaan Tindakan Observasi Refleksi 

pembeajaran satu persatu untuk 

membaca kosa kata 

dengan mengatakan  

( اقرأ هذه ... أنت يا 
 demikian ,(المفردات 

seterusnya kepada 

beberapa peserta didik 

lainnya.  Menjelaskan arti kata. 

Guru menjelaskan arti 

tiap kosa kata dengan 

memberikan contoh 

benda-benda sekitar, 

atau alat peraga yang 

telah disiapkan.   Guru membaca kosa 

kata beserta artinya 

sambil bernyanyi. 

Dan siswa menirukan 

bersama-sama dengan 

berulang-ulang.  Guru menutup satu 

persatu kosa kata 

yang ada di selebaran 

kertas tadi (menempel 

di papan tulis) dan 

siswa membaca 

sambil menyanyi. 

(Untuk mengetes daya 

ingat/kemampuan 

menghafal siswa) 

secara berulang-

ulang.  Setiap siswa diminta 

untuk menyanyikan 

kosa kata tersebut 

tanpa melihat tulisan.   Siswa bersama guru 

menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari.  Guru memberikan 

evaluasi dengan tes 

lisan kepada siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mengamati  

kemampuan 

menghafal 

mufradat  
masing-

masing siswa 

dalam 

mengucap 

bersama-sama 

tanpa melihat 

teks. 
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Perencanaan Tindakan Observasi Refleksi 

 Guru memberikan 

tugas di rumah untuk 

menghafalkan dengan 

lancar kosa kata yang 

telah diajarkan  Guru melakukan 

refleksi.  Guru memberikan 

pesan moral dan 

motivasi kepada 

siswa. 

 

 

 

 

 

  Mengamati  

hasil    belajar 

siswa 
Melihat 

kemampuan 

siswa dalam 

menjawab 

pertanyaan 

yang diberikan 

melalui lisan 

dan 

keberaniannya 

dalam 

menjawab. 

 

 

 

Tabel 3.2 

Prosedur Pelaksanaan PTK Siklus II 

 

Perencanaan Tindakan Observasi Refleksi 

1. Menyusun 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

(RPP) Berbasis 

Penelitian 

Tindakan Kelas. 

2. Menyiapkan 

sumber/alat/bahan 

yang digunakan 

dalam proses 

pembelajaran. 

3. Menyiapkan 

instrumen 

penilaian yang 

akan digunakan 

 Guru menjelaskan 

materi pembelajaran 

terkait topik  Guru meminta siswa 

untuk mengamati 

benda-benda di 

sekitar dan 

menyebutkan satu 

persatu.  Guru 

menenmpelkan 

selebaran kertas 

besar di papan tulis 

berisikan kosa kata.  Guru membacakan 

kosa kata. Terlebih 

 mengamati  

konsentrasi  

belajar 
masing-masing 

siswa dalam 

mengikuti dan 

mendengarkan 

materi yang 

diajarkan 

dengan 

memberikan 

centang pada 

lembar 

observasi yang 

terstruktur. 

 

1. Mencatat hasil 

observasi. 

2. Mengevaluasi 

hasil observasi. 

3. Menganalisis 

hasil 

pembelajaran. 
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Perencanaan Tindakan Observasi Refleksi 

untuk mengukur 

pencapaian 

kompetensi. 

4. Menyiapkan 

kriteria ketuntasan 

minimal 

pencapaian 

kompetensi serta 

menyiapkan 

instrumen tolak 

ukur keberhasilan 

tindakan 

5. Menyiapkan 

lembar perekam 

proses 

pengumpulan data 

yang akan 

digunakan dalam 

kegiatan 

pembeajaran 

dahulu guru 

mengarahkan 

peserta didik untuk 

memperhatikan kosa 

kata yang tersedia.   Guru membaca kosa 

kata, ungkapan demi 

ungkapan sementara 

peserta didik terus 

memperhatikan. 

Membaca dan 

menirukan dengan 

bernyanyi bahasa  

Arab (dengan 

dilagukan).   Guru membaca kosa 

kata, lalu memberi 

aba-aba kepada 

peserta didik untuk 

menirukan, maka 

semuanya 

mengulangi bacaan 

guru.   Demikian 

seterusnya sampai 

kosa kata terakhir.  Membaca per-

individu dengan 

suara keras dan 

jelas.   Guru meminta 

beberapa peserta 

didik  satu persatu 

untuk membaca 

kosa kata dengan 

mengatakan  ( أنت يا 
اقرأ هذه المفردات ...  ), 

demikian seterusnya 

kepada beberapa 

peserta didik 

lainnya.  Menjelaskan arti 

kata. Guru 

menjelaskan arti tiap 

 

 

 

 

  Mengamati  

kemampuan 

menghafal 

mufradat  
masing-

masing siswa 

dalam 

mengucap 

bersama-sama 

tanpa melihat 

teks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mengamati 

kemampuan 

menghafal 

mufradat 

siswa 

mengucap 

bersama-sama 

tanpa melihat 

teks. 
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Perencanaan Tindakan Observasi Refleksi 

kosa kata dengan 

memberikan contoh 

benda-benda sekitar, 

atau alat peraga 

yang telah 

disiapkan.   Guru membaca kosa 

kata beserta artinya 

sambil bernyanyi. 

Dan siswa 

menirukan bersama-

sama dengan 

berulang-ulang.  Guru menutup satu 

persatu kosa kata 

yang ada di 

selebaran kertas 

(menempel di papan 

tulis) dan siswa 

membaca sambil 

menyanyi. (Untuk 

mengetes daya 

ingat/kemampuan 

menghafal siswa) 

secara berulang-

ulang.  Siswa menyanyikan 

kembali kosa kata 

tanpa melihat tulisan 

di papan tulis.  Guru memberikan 

penguatan.  Guru memberikan 

pertanyaan secara 

lisan kepada siswa 

dengan acak.  Siswa bersama guru 

menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari.  Guru memberikan 

evaluasi dengan tes 

lisan kepada siswa  Guru 

 

 

 

 

 

 

 

  Mengamati 

hasil    

belajar siswa 
Melihat 

kemampuan 

siswa dalam 

menjawab 

pertanyaan 

yang 

diberikan 

melalui lisan 

dan 

keberaniannya 

dalam 

menjawab. 
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Perencanaan Tindakan Observasi Refleksi 

menyampaikan 

topik pembelajaran 

untuk pertemuan 

berikutnya.  Guru melakukan 

refleksi sebagai 

pertimbangan untuk 

pembelajaran 

selanjutnya.  Guru memberikan 

pesan moral dan 

motivasi kepada 

siswa. 
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G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas  

Tabel 3.3 

Jadwal Pelaksanaan Tindakan Kelas 

No Keterangan Maret April Mei Juni 

    

 1. 

 

Observasi 

Lapangan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                

 a. Perencanaan       X           

 b. Pelaksanaan        X          

 c. Pengamatan       X          

 d. Refleksi        X          

2.  Sikus 1                 

 a. Perencanaan         X        

 b. Pelaksanaan          X       

 c. Pengamatan          X       

 d. Refleksi          X       

 3. Siklus 2                  

 a. Perencanaan           X      

 b.  Pelaksanaan               x     

 c. Pengamatan            x     

 d. Refleksi            x     

4.  Penyusunan  

Laporan 

            x x X X 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Singkat Setting Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rencana Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom Based Research) dengan peningkatan pada unsur Desain untuk 

memungkinkan diperolehnya gambaran keefektifan tindakan yang 

dilakukan.  

Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan adalah penerapan metode 

bernyanyi untuk meningkatkan kemampuan menghafal kosa kata (mufradat) 

bahasa Arab, konsentrasi belajar, dan hasil belajar bagi siswa kelas IV MI 

Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo Sambit Ponorogo pada semester genap 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

PTK dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur yang terdiri dari 4 

tahap yaitu, terdiri sebagai berikut: 

a) Menyusun Perencanaan (Planning) yaitu melalui penetapan materi 

pembelajaran Bahasa Arab dan menetapkan alokasi waktu pelaksanaan 

yaitu pada bulan April 2015. 

b) Melaksanakan Tindakan (Acting) yaitu meliputi seluruh kegiatan proses 

belajar mengajar melalui metode bernyanyi. 

c) Melaksanakan Pengamatan (Observing) yaitu dilaksanakan bersamaan 

dengan proses pembelajaran dan nilai hasil belajar siswa. 
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d) Melakukan Refleksi (Reflecting) yaitu meliputi kegiatan analisis hasil 

pembelajaran dan sekaligus menyusun rencana pada siklus berikutnya. 

1. Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi Sekolah 

Terwujudnya generasi Islam yang cerdas berakhlaqkul karimah 

berkompetensi. 

b. Misi Sekolah 

1).  Melaksanakan proses pembelajaran yang efektif , kreatif dan 

inofatif. 

2).  Mengembangkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan ilmu dan 

taqwa. 

3).  Menanamkan kepribadian yang Islami kepada seluruh warga 

madrasah dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Gambaran Umum MI  Al-Islamiyah Sambit 

a. Sejarah Perkembanganya 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyyah Campurejo Sambit Ponorogo 

merupakan lembaga formal yang bernaung dibawah yayasan Al-

Jawariyyah yang berdiri pada tahun 1966 yang awal mulanya adalah 

Madrasah Diniyah yang menyelenggarakan kegiatan belajarnya sore 

hari kemudian berubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah 

pada tahun 1973 dan kegiatan belajarnya diselenggarakan pagi hari.  

Pada awal dimulainya Madrasah Ibtidaiyah ini hanya dikelola 

oleh 3  orang guru dan dengan kepala yayasan yaitu KH. Ach. Abrori, 
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BA. Sebelumnya siswa MI Al-Islamiyyah Campurejo Sambit 

Ponorogo hanya 3 siswa, namun tahun demi tahun kian bertambah 

siswanya bahkan ada yang berdatangan dari luar desa. Yaitu dari Desa 

Bancangan, Bulu, Wringinanom, dan Kutu Wetan.  

MI Al-Islamiyyah Campurejo berstatus swasta yang mana 

menempati tanah wakaf ± 9x40M
2
. MI Al-Islamiyyah Campurejo 

adalah setara dengan Sekolah Dasar Negeri yang menyelenggarakan 

pendidikan mengikuti kurikulum Departemen Pendidikan Nasional 

dan Departemen Pendidikan Agama. Selain itu, madrasah juga 

menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

menekan pada pengembangan untuk melakukan life skill yang dimiliki 

oleh siswa.  

MI Al-Islamiyyah Campurejo menerapkan nilai-nilai Islam 

kepada siswa-siswinya dalam kehidupan sehari-hari di Madrasah yang 

menciptakan tunas-tunas bangsa yang bertaqwa, cerdas, kreatif, dan 

mandiri.    

b. Letak Geografis MI Al-Islamiyah Campurejo 

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan bahwa MI 

Al-Islamiyyah terletak disebuah Desa yaitu Campurejo Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-batasnya yaitu:  

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Campursari Kecamatan 

Sambit. 
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2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bancangan Kecamatan 

Sambit.  

3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bulu Kecamatan Sambit. 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngasinan Kecamatan Jetis.   

b. Struktur Organisasi MI Al-Islamiyyah Campurejo 

MI Al-Islamiyyah Campurejo merupakan lembaga formal, maka 

sangat diperlukan struktur organisasi sekolah, dan struktur ini begitu 

penting keberadaannya guna mempertegas tanggung jawab masing-

masing personil sehingga program kerja yang disusun dapat mencapai 

tujuan yang dirumuskan  dan dapat terlaksana dengan baik. 
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   Masyarakat Sekitar 

Keterangan :       Garis Komando   Garis Koordinasi 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Sekolah 

 

 

 

 

Komite Sekolah 

Ach. Sudjito Kepala Sekolah : Eny Yuliana, S. Ag. 

Bendahara 

S. Zulaikah, S. Pd. I 

Waka. Sekolah 

Puji Utomo, S. Pd. 

Kelompok Jabatan Fungsional / Guru 

G. K I 

Fatimah, S. Pd. I 

G. K II 

Datik Dwi K,S.Pd 

G. K III 

Setiani, S. Pd. I 

G. K IV 

S. Zulaikah,S.Pd.I 

G. K V 

Miftaqul Anam. 

G. K VI 

Puji Utomo, S. 

Pd. 

Agama 

M. Anam, S.Pd. 

I. 

B. Inggris 

S. Mashitoh, S. Pd. 

B. Daerah 

S. Fatimah, S. Pd. I 

Penjaskes 

Heri K. 

Kertakes 

M. Anam 

Mulok 

S. Zulaikah, S. Pd. I 

Siswa 
Penjaga Sekolah 

Bersama 

Bag. Kurikulum 

Setianai, S. Pd. I 
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c. Keadaan Guru MI Al-Islamiyyah Campurejo 

MI Al-Islamiyyah Campurejo memiliki guru-guru yang sangat  

berkompeten di dalam bidangnya masing-masing guna 

menyelenggarakan proses pembelajaran. Secara keseluruhan jumlah 

guru di MI Al-Islamiyyah ini yaitu ada 12 guru yang terdiri dari 7 

guru perempuan dan 5 guru laki-laki. 

d. Keadaan siswa MI Al-Islamiyyah Campurejo  

Jumlah siswa di MI Ma’Arif Al-Islamiyyah Campurejo Sambit 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 sebanyak 138 siswa. 

B. Penjelasan per-Siklus 

1. Siklus 1 

a) Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan sebagai berikut:  

1. Menyusun deskripsi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

berbasis PTK yang mencakup kegiatan awal, inti dan akhir. 

2. Menyiapkan sumber/bahan/alat yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3. Menyiapkan instrumet penilaian yang akan digunakan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi. 

4. Menyiapkan Kriteria Ketuntasan Minimal pencapaian kompetensi 

serta menyiapkan instrumen tolak ukur keberhasilan tindakan. 

5. Menyiapkan lembar perekam proses pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 
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b) Tindakan (Acting) 

 Setelah  melakukan perencanaan di atas, tahap selanjutnya adalah 

melakukan rencana yang telah dibuat yaitu meningkatkan kemampuan 

menghafal kosa kata, konsentrasi belajar, dan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Arab dengan menerapkan metode Bernyanyi. 

Adapun  langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

dalam Penelitian Tindakan Kelas  pada siklus I ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Kegiatan Awal  

a) Guru mengucapkan salam 

b) Guru mengajak siswa/siswi untuk berdoa 

c) Guru mengabsen siswa/siswi 

d) Guru memberikan apersepsi “Siapa di antara kalian yang suka 

dengan mata pelajaran Bahasa Arab?’’.  

2. Kegiatan Inti 

a) Guru meminta peserta didik mengamati benda di sekitar 

ruangan terkait topik 

b) Guru membacakan kosa kata. Terlebih dahulu guru 

mengarahkan peserta didik untuk memperhatikan kosa kata 

yang tersedia. (Selembar kertas besar yang ditempel di papan 

tulis berisikan kosa kata) 
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c) Guru membaca kosa kata, ungkapan demi ungkapan sementara 

peserta didik terus memperhatikan. Membaca dan menirukan 

dengan bernyanyi bahasa  Arab (dengan dilagukan).  

d) Guru membaca kosa kata, lalu memberi aba-aba kepada 

peserta didik untuk menirukan, maka semuanya mengulangi 

bacaan guru. Demikian seterusnya sampai kosa kata terakhir. 

e) Membaca perindividu dengan suara keras dan jelas.  

f) Guru meminta beberapa peserta didik  satu persatu untuk 

membaca kosa kata dengan mengatakan  ( اقرأ هذه ... أنت يا 

 demikian seterusnya kepada beberapa peserta didik ,(المفردات 

lainnya. 

g) Menjelaskan arti kata. Guru menjelaskan arti tiap kosa kata 

dengan memberikan contoh benda-benda sekitar, atau alat 

peraga yang telah disiapkan.  

h) Guru membaca kosa kata beserta artinya sambil bernyanyi. 

Dan siswa menirukan bersama-sama dengan berulang-ulang. 

i) Guru menutup satu persatu kosa kata yang ada di selebaran 

kertas tadi (menempel di papan tulis) dan siswa membaca 

sambil menyanyi. (Untuk mengetes daya ingat/kemampuan 

menghafal siswa) secara berulang-ulang. 

j) Setiap siswa diminta untuk menyanyikan kosa kata tersebut 

tanpa melihat tulisan.  

 



64 

 

 

3. Kegiatan Akhir 

a) Guru memberikan kesimpulan dari materi yang telah diajarkan. 

b) Guru memberikan soal berupa tes lisan kepada masing-masing 

siswa/siswi dan meminta siswa/siswi untuk menjawab. 

c) Guru memberikan tugas rumah kepada siswa/siswi untuk 

menghafalkan kosa kata yang telah diajarkan dan meminta 

siswa/siswi untuk selalu rajin belajar. 

d) Guru menutup pelajaran dengan doa dan salam. 

c) Observasi (Observing) 

Teknik observasi dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran. Sedangakan observasi ini dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan menghafal kosa kata, konsentrasi belajar, dan hasil 

belajar siswa setelah diterapkannya metode bernyanyi pada mata 

pelajaran Bahasa Arab  pokok bahasan Sarana dan Prasarana di 

Madrasah bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo 

Sambit Ponorogo. 

Adapun data hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siklus I yaitu 

tentang kemampuan siswa yang meliputi kemampuan siswa dalam 

menghafal kosa kata, konsentrasi belajar siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, dan hasil belajar siswa dalam penerapan diterapkannya 

metode bernyanyi pada mata pelajaran Bahasa Arab  pokok bahasan 

sarana dan prasarana di madrasah. Diperoleh hasil yang disajikan 

dalam tabel berikut: 
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1. Kemampuan Menghafal Kosa Kata 

Tabel 4.1 

Data Kemampuan Menghafal Kosa Kata Siswa/siswi dalam Prose 

Pembelajaran 

Siklus I 

No Nama Siswa 

Variabel yang 

diamati Jumlah Keterangan 

A B C 

1. Rizkiatul Nanda 3 2 1 6 Kurang Baik 

2. Nur Hidayat 2 1 2 5 Kurang Baik  

3. Rohmat Hasanudin 3 2 2 7 Baik  

4. Ahmad Athoillah 2 2 3 7  Baik 

5. Anis Lailatul Mahmudah  2 2 3 7 Baik  

6. Hendra Kusuma Wardana 2 2 1 5 Kurang Baik  

7. Husnul Ngubaidah 4 3 3 10   Baik  

8. Latifhan Nadya Amirul Haq 3 2 1 6 Kurang Baik  

9. Luqman Hakim 2 3 1 6 Baik  

10. Moh. Sulthon Anwari 2 2 1 5 Kurang Baik  

11. Ramadhani Soimatul M. 2 2 1 5 Kurang Baik  

12. Ridwan Ni’am Al-Hakim 3 2 3 8 Baik  

13. Valentina Adysti Agrita Q. 4 2 2 8 Baik  

14. Widya Putri Januaristy 3 3 2 8 Baik  

15. Wijiati  2 2 2 6 Kurang Baik 

 

Keterangan:  

1. A = Kesempurnaan pengucapan huruf dan harokat 

2. B = Kesempurnaan bacaan 

3. C = Kesempurnaan hafalan 

Keterangan Penilaian Per-Kemampuan: 

a. 4 = Sangat Baik 

b. 3 = Baik  

c. 2 = Kurang Baik 



66 

 

 

d. 1 = Tidak  

Keterangan Penilaian :  

a. 9-10 = Sangat Baik 

b. 7-8= Baik  

c. 5-6 = Kurang Baik 

d. 1-4 = Tidak Baik 

Berdasarkan nilai rata-rata data kemampuan menghafal kosa kata 

siswa dapat disimpulkan bahwa hasil keseluruhan kemampuan 

menghafal kosa kata siswa dapat ditunjukkan pada tabel sebagai 

berikut:  

       Prosentasi = Jumlah keseluruhan siswa yang aktif berdasarkan rata-rata  X100 

    Jumlah seluruh siswa  

Siswa Sangat Baik  0 = 0℅ 

Siswa Baik  
8

15
 x 100  = 53,33℅ 

Siswa Kurang Baik  
7

15
 x 100 = 46,67℅ 

Siswa Tidak Baik   0 = 0℅ 

Tabel 4.2  

Hasil Kemampuan Menghafal Kosa Kata siswa/siswi pada Siklus 1 adalah: 

Keaktifan  Jumlah Siswa Prosentasi  Kriteria  

Siswa Sangat Baik  0 0℅ Rendah  

Siswa Baik  8 siswa  53,33℅ Sedang  

Siswa Kurang Baik  7 siswa  46,67℅ Sedang  

Siswa Tidak Baik  0 0℅ Rendah  
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2. Konsentrasi Belajar 

Tabel 4.3 

Lembar pengukuran konsentrasi belajar siswa siklus I: 

 

No Nama Siswa 

Variabel yang 

diamati Jumlah Keterangan 

A B C 

1. Rizkiatul Nanda 3 2 3 8 Baik 

2. Nur Hidayat 3 3 2 8 Baik  

3. Rohmat Hasanudin 3 2 2 7 Baik  

4. Ahmad Athoillah 2 2 3 7  Baik 

5. Anis Lailatul Mahmudah  3 3 2 8 Baik  

6. Hendra Kusuma Wardana 2 2 2 5 Kurang Baik  

7. Husnul Ngubaidah 4 3 3 10   Baik  

8. Latifhan Nadya Amirul Haq 2 3 2 7 Baik  

9. Luqman Hakim 2 3 1 6 Baik  

10. Moh. Sulthon Anwari 2 3 1 6 Kurang Baik  

11. Ramadhani Soimatul M. 1 3 2 6 Kurang Baik  

12. Ridwan Ni’am Al-Hakim 3 2 2 7 Baik  

13. Valentina Adysti Agrita Q. 3 2 4 9 Baik  

14. Widya Putri Januaristy 3 2 2 7 Baik  

15. Wijiati  2 1 2 5 Kurang Baik 

Keterangan:  

1. A = Perhatian 

2. B = Rasa Suka 

3. C = Keaktifan 

Keterangan Penilaian Per-Kemampuan: 

a. 4 = Sangat Baik 

b. 3 = Baik  

c. 2 = Kurang Baik 

d. 1 = Tidak  
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Keterangan Penilaian : 

a. 9-10 = Sangat Baik 

b. 7-8 = Baik  

c. 5-6 = Kurang Baik 

d. 1-4 = Tidak Baik 

Berdasarkan nilai rata-rata data konsentrasi belajar siswa dapat 

disimpulkan bahwa hasil keseluruhan konsentrasi belajar siswa dapat 

ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:  

       Prosentasi = Jumlah keseluruhan siswa yang aktif berdasarkan rata-rata  X100 

    Jumlah seluruh siswa  

Siswa Sangat Baik  0 = 0℅ 

Siswa Baik  
11

15
 x 100  = 73,33℅ 

Siswa Kurang Baik  
4

15
 x 100 = 26,67℅ 

Siswa Tidak Baik   0 = 0℅ 

Tabel 4.4 

Lembar pengukuran konsentrasi belajar siswa siklus I: 

Keaktifan  Jumlah Siswa Prosentasi  Kriteria  

Siswa Sangat Baik  0 0℅ Rendah  

Siswa Baik  11 siswa  73,33℅ Tinggi  

Siswa Kurang Baik  4 siswa  26,67℅ Sedang  

Siswa Tidak Baik  0 0℅ Rendah  
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3. Hasil Belajar 

Table 4.5 

Hasil belajar siklus I 

 

No Nama Nilai  Keterangan 

1. Rizkiatul Nanda 75 T 

2. Nur Hidayat 75 T 

3. Rohmat Hasanudin 80 T 

4. Ahmad Athoillah 75 T 

5. Anis Lailatul Mahmudah  85 T 

6. Hendra Kusuma Wardana 65 TT 

7. Husnul Ngubaidah 80 T 

8. Latifhan Nadya Amirul Haq 75 T 

9. Luqman Hakim 85 T 

10. Moh. Sulthon Anwari 65 TT 

11. Ramadhani Soimatul M. 60 TT 

12. Ridwan Ni’am Al-Hakim 90 T 

13. Valentina Adysti Agrita Q. 90 T 

14. Widya Putri Januaristy 85 T 

15. Wijiati  60 TT 

 Rata-rata  76.3 

 Kkm  70 

 

Keterangan: 

1) Tuntas   

Siswa siswi yang tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) mencapai 

standar KKM yaitu 70 ke atas. 

2) Tidak tuntas  

Siswa siswi yang tidak tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) 

tidak mencapai standar KKM yaitu 70 ke bawah. 
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Tabel 4.6 

Hasil perolehan hasil belajar siswa siklus 1 

Kriteria Jumlah siswa Prosentase 

Tuntas 11 73% 

Tidak tuntas 4 27% 

 

d) Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) mata pelajaran Bahasa Arab  pokok bahasan 

Sarana dan Prasarana di Madrasah menggunakan metode bernyanyi 

bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo Sambit 

Ponorogo, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran pada 

siklus I ini rata-rata hampir  semua siswa mencapai hasil belajar yang 

memuaskan/maksimal. Konsentrasi belajar meliputi: Perhatian, rasa 

suka, keaktifan mencapai hasil yang baik, hal itu bisa  dilihat 11 dari 4 

siswa tinggi dengan prosentase 73,33%. Hasil belajar siswa/siswi 

mencapai hasil yang baik, hal itu bisa  dilihat 11 dari 15 siswa tuntas 

dengan prosentase 73%. Akan tetapi dalam kemampuan menghafal 

kosa kata meliputi: pengucapan dan harokat, kesempurnaan bacaan, 

kesempurnaan hafalan yang kurang baik, beberapa siswa  rata-rata 

belum mencapai KKM. Karena ini masih penyesuaian metode yang 

digunakan sehingga kemampuan menghafal mereka masih lemah, ini 

dapat dilihat 8 dari 7 siswa sedang dengan prosentase 53,33%. Jadi 

peneliti mengadakan perbaikan pembelajaran pada siklus II agar 
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dalam pembelajaran ini kemampuan menghafal kosa kata siswa bisa 

meningkat, konsentrasi belajar, serta diharapkan memperoleh hasil 

belajar yang maksimal dari masing-masing individu.   

4. Siklus II 

a. Perencanaan (Planning) 

Pada tahap ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun deskripsi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

berbasis PTK, yang mencakup kegiatan awal, inti, dan akhir. 

2) Menyiapkan sumber/bahan/alat yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3) Menyiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan untuk 

mengukur pencapaiaan kompetensi.  

4) Menyiapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pencapaian 

kompetensi serta menyiapkan instrumen tolak ukur keberhasilan 

tindakan. 

5) Menyiapkan lembar observasi perekam proses pengumpulan data. 

b. Tindakan (Acting) 

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) pada mata pelajaran Bahasa Arab  pokok bahasan sarana 

dan prasarana di madrasah adalah sebagai berikut:  

1) Kegiatan Awal  

a) Guru mengucapkan salam 

b) Guru mengajak siswa/siswi untuk berdoa 
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c) Guru melakukan absensi terhadap siswa/siswi 

d) Guru memberikan apersepsi, “coba sekarang amati benda-benda 

yang ada disekitamu? Sebutkan benda apa saja!’’.  

2) Kegiatan Inti  

a) Guru menjelaskan materi pembelajaran terkait topik 

b) Guru meminta siswa untuk mengamati benda-benda di sekitar 

dan menyebutkan satu persatu. 

c) Guru menempelkan selebaran kertas besar di papan tulis yang 

berisikan kosa kata. 

d) Guru membacakan kosa kata. Terlebih dahulu guru 

mengarahkan peserta didik untuk memperhatikan kosa kata yang 

tersedia.  

e) Guru membaca kosa kata, ungkapan demi ungkapan sementara 

peserta didik terus memperhatikan. Membaca dan menirukan 

dengan bernyanyi bahasa  Arab (dengan dilagukan).  

f) Guru membaca kosa kata, lalu memberi aba-aba kepada peserta 

didik untuk menirukan, maka semuanya mengulangi bacaan 

guru.  

g) Demikian seterusnya sampai kosa kata terakhir. 

h) Membaca per-individu dengan suara keras dan jelas.  

i) Guru meminta peserta didik satu persatu untuk membaca kosa 

kata dengan mengatakan  ( اقرأ هذه المفردات ... أنت يا  ), demikian 

seterusnya kepada beberapa peserta didik lainnya. 
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j) Menjelaskan arti kata. Guru menjelaskan arti tiap kosa kata 

dengan memberikan contoh benda-benda sekitar, atau alat 

peraga yang telah disiapkan.  

k) Guru membaca kosa kata beserta artinya sambil bernyanyi, dan 

siswa menirukan bersama-sama dengan berulang-ulang. 

l) Guru menutup satu persatu kosa kata yang ada di selebaran 

kertas (menempel di papan tulis) dan siswa membaca sambil 

menyanyi. (untuk mengetes daya ingat/kemampuan menghafal 

siswa) secara berulang-ulang. 

m)  Siswa menyanyikan kembali kosa kata tanpa melihat tulisan di 

papan tulis. 

n) Guru memberikan penguatan. 

o) Guru memberikan pertanyaan secara lisan kepada siswa dengan 

acak. 

3) Kegiataan Akhir  

a) Siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

b) Guru memberikan evaluasi dengan tes lisan kepada siswa. 

c) Guru memberikan tugas di rumah untuk menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. 

a) Guru memberikan pesan moral dan motivasi kepada siswa dan 

menutup pelajaran dengan salam.  
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c. Observasi (Observing) 

Teknik observasi dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan 

pembelajaran. Sedangkan observasi ini dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan menghafal kosa kata siswa/siswi setelah dilakukan 

pembelajaran dengan mengunakan metode bernyanyi pada mata 

pelajaran Bahasa Arab  pokok bahasan Sarana dan Prasarana di 

Madrasah bagi siswa kelas IV MI Ma’arif Al-Islamiyyah Campurejo 

Sambit Ponorogo. 

Adapun data hasil Penelitian Tindakan Kelas pada siklus II yaitu 

tentang kemampuan menghafal kosa kata Bahasa Arab siswa/siswi, 

konsentrasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan hasil 

belajar siswa dalam penerapan diterapkannya metode bernyanyi pada 

mata pelajaran Bahasa Arab  pokok bahasan sarana dan prasarana di 

madrasah. 

Dapat diperoleh hasilnya yang disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 
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1. Kemampuan Menghafal Kosa Kata 

Tabel 4.7 

Data Kemampuan Menghafal Kosa Kata Siswa/siswi dalam Proses 

Pembelajaran Siklus II 

No Nama Siswa 

Variabel yang 

diamati Jumlah Keterangan 

A B C 

1. Rizkiatul Nanda 4 3 4 11 Sangat Baik 

2. Nur Hidayat 4 2 4 10 Sangat Baik  

3. Rohmat Hasanudin 3 3 3 9 Sangat Baik  

4. Ahmad Athoillah 4 2 3 10  Sangat Baik 

5. Anis Lailatul Mahmudah  4 3 4 11 Sangat Baik  

6. Hendra Kusuma Wardana 4 2 2 8 Baik  

7. Husnul Ngubaidah 4 3 4 11  Sangat Baik  

8. Latifhan Nadya Amirul Haq 3 2 4 9 Sangat Baik  

9. Luqman Hakim 3 3 4 10 Sangat Baik  

10. Moh. Sulthon Anwari 3 2 3 8 Baik  

11. Ramadhani Soimatul M. 3 2 3 8 Baik  

12. Ridwan Ni’am Al-Hakim 4 4 4 12 Sangat Baik 

13. Valentina Adysti Agrita Q. 4 4 4 12 Sangat Baik  

14. Widya Putri Januaristy 4 4 4 12 Sangat Baik  

15. Wijiati  3 3 3 9 Sangat Baik 

 

Keterangan:  

1. A = Kesempurnaan pengucapan huruf dan harokat 

2. B = Kesempurnaan bacaan 

3. C = Kesempurnaan hafalan 

Keterangan Penilaian Per-Kemampuan:  

a. 4 = Sangat Baik 

b. 3 = Baik  

c. 2 = Kurang Baik 

d. 1 = Tidak Baik 
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Keterangan Penilaian :  

a. 9-10 = Sangat Baik 

b. 7-8   = Baik  

c. 5-6   = Kurang Baik 

d. 1-4   = Tidak Baik 

Berdasarkan nilai rata-rata data kemampuan menghafal kosa kata 

siswa dapat disimpulkan bahwa hasil keseluruhan kemampuan 

menghafal kosa kata siswa dapat ditunjukkan pada tabel sebagai 

berikut:  

Prosentasi = Jumlah keseluruhan siswa yang berdasarkan rata-rata  X100 

    Jumlah seluruh siswa  

Siswa Sangat Baik 
12

15
 x 100 = 80℅ 

Siswa Baik  
3

15
 x 100 = 20℅ 

Siswa Kurang Baik  0  = 0℅ 

Siswa Tidak Baik  0 = 0℅ 

Tabel 4.8 

Hasil Kemampuan Menghafal Kosa Kata siswa/siswi pada Siklus II adalah: 

Kemampuan 

Menghafal 

Jumlah Siswa Prosentasi  Kriteria  

Siswa Sangat Baik  12 siswa 80℅ Tinggi  

Siswa Baik  3 siswa  20℅ Sedang  

Siswa Kurang Baik  0 0℅ Sedang  

Siswa Tidak Baik  0 0℅ Rendah  
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2. Konsentrasi Belajar 

Tabel 4.9 

Lembar pengukuran konsentrasi belajar siswa siklus II: 

 

No Nama Siswa 

Variabel yang 

diamati Jumlah Keterangan 

A B C 

1. Rizkiatul Nanda 3 3 3 9 Sangat Baik 

2. Nur Hidayat 3 3 2 8 Baik  

3. Rohmat Hasanudin 3 2 2 7 Baik  

4. Ahmad Athoillah 2 2 3 7  Baik 

5. Anis Lailatul Mahmudah  3 3 4 10 Sangat Baik  

6. Hendra Kusuma Wardana 3 2 2 7 Baik  

7. Husnul Ngubaidah 4 3 3 10  Sangat Baik  

8. Latifhan Nadya Amirul Haq 2 3 2 7 Baik  

9. Luqman Hakim 2 3 3 8 Baik  

10. Moh. Sulthon Anwari 2 3 3 8 Baik  

11. Ramadhani Soimatul M. 2 3 2 7 Baik  

12. Ridwan Ni’am Al-Hakim 4 3 4 11 Sangat Baik  

13. Valentina Adysti Agrita Q. 3 3 4 10 Sangat Baik  

14. Widya Putri Januaristy 4 3 3 10 Sangat Baik  

15. Wijiati  3 2 2 7 Baik 

Keterangan:  

1. A = Perhatian 

2. B = Rasa Suka 

3. C = Keaktifan 

Keterangan Penilaian Per-Kemampuan:  

a. 4 = Sangat Baik 

b. 3 = Baik  

c. 2 = Kurang Baik 

d. 1 = Tidak Baik 
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Keterangan Penilaian :  

a. 9-10 = Sangat Baik 

b. 7-8 = Baik 

c. 5-6 = Kurang Baik 

d. 1-4 = Tidak Baik
59

 

Berdasarkan nilai rata-rata data konsentrasi belajar siswa dapat 

disimpulkan bahwa hasil keseluruhan konsentrasi belajar siswa dapat 

ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:  

       Prosentasi = Jumlah keseluruhan siswa yang aktif berdasarkan rata-rata  X100 

    Jumlah seluruh siswa  

Siswa Sangat Baik 
6

15
 x 100 = 40℅ 

Siswa Baik  
9

15
 x 100  = 60℅ 

Siswa Kurang Baik  0          = 0℅ 

Siswa Tidak Baik  0          = 0℅ 

Tabel 4.10 

Lembar pengukuran konsentrasi belajar siswa siklus II: 

Konsentrasi Jumlah Siswa Prosentasi  Kriteria  

Siswa Sangat Baik  6 siswa 40℅ Sedang  

Siswa Baik  9 siswa  60℅ Tinggi  

Siswa Kurang Baik  0 0% Rendah  

Siswa Tidak Baik  0 0℅ Rendah  

 

 

 

 

                                                           
59

Zainal Arifin. Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: PT Rosdakarya, 2010) hlm.215. 
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3. Hasil Belajar 

Table 4.11 

Hasil belajar siklus II 

 

No Nama Nilai  Keterangan 

1. Rizkiatul Nanda 100 T 

2. Nur Hidayat 90 T 

3. Rohmat Hasanudin 80 T 

4. Ahmad Athoillah 90 T 

5. Anis Lailatul Mahmudah  100 T 

6. Hendra Kusuma Wardana 80 T 

7. Husnul Ngubaidah 100 T 

8. Latifhan Nadya Amirul Haq 90 T 

9. Luqman Hakim 95 T 

10. Moh. Sulthon Anwari 85 T 

11. Ramadhani Soimatul M. 80 T 

12. Ridwan Ni’am Al-Hakim 100 T 

13. Valentina Adysti Agrita Q. 100 T 

14. Widya Putri Januaristy 100 T 

15. Wijiati  85 T 

 Rata-rata  91.6 

 Kkm  70 

 

Keterangan: 

3) Tuntas   

Siswa-siswi yang tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) mencapai 

standar KKM yaitu 70 ke atas. 

4) Tidak tuntas  

Siswa-siswi yang tidak tuntas nilai tugas akhirnya (evaluasi) 

tidak mencapai standar KKM yaitu 70 ke bawah. 
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Tabel 4.12 

Hasil perolehan hasil belajar siswa siklus II 

Kriteria         Jumlah siswa     Prosentase 

 Tuntas           15             100% 

Tidak tuntas            0             0% 

 

d. Refleksi (Reflecting) 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) mata pelajaran Bahasa Arab pokok bahasan sarana 

dan prasarana di madrasah dengan menggunakan metode 

bernyanyi, peneliti menyimpulkan bahwa pada siklus ke II ini (1) 

Kemampuan menghafal kosa kata meliputi: pengucapan dan 

harokat, kesempurnaan bacaan, kesempurnaan hafalan sangat baik 

(2) Konsentrasi belajar meliputi: Perhatian, rasa suka, keaktifan 

sangat baik (3) Hasil belajar siswa/siswi sangat baik. Karena nilai 

dari masing-masing siswa sudah memenuhi KKM hingga 100%. 

Dengan demikian peneliti tidak perlu lagi mengadakan perbaikan 

pembelajaran, karena kemampuan menghafal, konsentrasi belajar, 

dan hasil belajar siswa/siswi dalam proses pembelajaran sudah 

berhasil.  

C. Proses Analisis Data Per-Siklus  

Analisis data sebagai hasil penelitian proses pembelajaran dengan 

metode bernyanyi pada mata pelajaran Bahasa Arab pokok bahasan sarana 
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dan prasarana di madrasah dapat disajikan dengan tabel dua Siklus sebagai 

berikut: 

 

1. Siklus I  

Dalam kegiatan pembelajaran pada siklus I ini, kegiatan yang 

dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, telah di peroleh tiga jenis data dari 

hasil pengamatan selama proses pembelajaran yaitu peningkatan, 

kemampuan menghafal kosa kata, konsentrasi belajar, dan hasil belajar 

siswa saat pembelajaran berlangsung pada mata pelajaran Bahasa Arab 

pokok bahasan Sarana dan Prasarana di Madrasah dengan menerapkan 

metode Bernyanyi. Hasil penelitian Siklus I dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini:  

1. Kemampuan Menghafal Kosa Kata 

Tabel 4.13 

Kemampuan Menghafal Kosa Kata siswa/siswi 

Kemampuan 

Menghafal 

Jumlah Siswa Prosentasi  Kriteria  

Siswa Sangat Baik  0 0℅ Rendah  

Siswa Baik  8 siswa  53,33℅ Sedang  

Siswa Kurang Baik  7 siswa  46,67℅ Sedang  

Siswa Tidak Baik  0 0℅ Rendah  
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2. Konsentrasi Belajar 

Tabel 4.14 

konsentrasi belajar siswa 

Konsentrasi Jumlah Siswa Prosentasi  Kriteria  

Siswa Sangat Baik  0 0℅ Rendah  

Siswa Baik  11 siswa  73,33℅ Tinggi  

Siswa Kurang Baik  4 siswa  26,67℅ Sedang  

Siswa Tidak Baik  0 0℅ Rendah  

 

3. Hasil Belajar 

Tabel 4.15 

hasil belajar siswa 

Kriteria         Jumlah siswa     Prosentase 

 Tuntas           11             73% 

Tidak tuntas            4             27% 

 

Interpretasi:  

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siklus I, 

peningkatan konsentrasi belajar, kemampuan menghafal kosa kata, dan 

hasil belajar siswa masih kurang. Dalam kegiatan pembelajaran Bahasa 

Arab ini, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dan instruksi 

guru, ada beberapa siswa yang masih ramai, sehingga konsentrasi belajar 

siswa tersebut  kurang maksimal. Maka kegiatan pembelajaran ini masih 

belum maksimal dan memerlukan siklus II agar tujuan pembelajaran 

tercapai secara maksimal. Hal itu bisa dilihat dari tabel di atas, siswa 

kemampuan menghafal kosa kata meliputi: pengucapan huruf dan 
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harokat, kesempurnaan bacaan, kesempurnaan hafalan mencapai hasil 

yang kurang baik yaitu, hanya 8 dari 15 siswa dengan prosentase 

53,33%, dan 11 dari 15 siswa yang konsentrasi belajar meliputi: 

perhatian, rasa suka keaktifan mencapai hasil yang baik dengan 

prosentase 73,33%, untuk hasil belajar yang memenuhi KKM adalah 11 

dari 15 siswa dengan prosentase 73%. Tentunya perlu dilanjutkan pada 

siklus II agar nilai hasil belajarnya maksimal. 

4. Siklus II  

Dalam pembelajaran siklus kedua, kegiatan yang dilakukan 

adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Berdasarkan 

kegiatan yang dilakukan telah diperoleh tiga jenis data dari hasil 

pengamatan selama proses pembelajaran yaitu peningkatan, kemampuan 

menghafal kosa kata, konsentrasi belajar, dan hasil belajar siswa saat 

pembelajaran berlangsung pada mata pelajaran Bahasa Arab pokok 

bahasan Sarana dan Prasarana di Madrasah dengan menerapkan metode 

Bernyanyi. Hasil penelitian siklus II dapat dilihat sebagaimana tabel di 

bawah ini: 

1. Kemampuan Menghafal Kosa Kata 

Tabel 4.16 

Kemampuan Menghafal Kosa Kata siswa 

Kemampuan 

Menghafal 

Jumlah Siswa Prosentasi  Kriteria  

Siswa Sangat Baik  12 siswa 80℅ Tinggi  

Siswa Baik  3 siswa  20℅ Sedang  

Siswa Kurang Baik  0 0℅ Sedang  

Siswa Tidak Baik  0 0℅ Rendah  
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2. Konsentrasi Belajar 

Tabel 4.17 

konsentrasi belajar siswa 

Konsentrasi Jumlah Siswa Prosentasi  Kriteria  

Siswa Sangat Baik  6 siswa 40℅ Sedang  

Siswa Baik  9 siswa  60℅ Tinggi  

Siswa Kurang Baik  0 0% Rendah  

Siswa Tidak Baik  0 0℅ Rendah  

 

 

 

5. Hasil Belajar 

Tabel 4.18 

hasil belajar siswa 

Kriteria         Jumlah siswa     Prosentase 

 Tuntas           15             100% 

Tidak tuntas            0             0% 

 

Interpretasi:  

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti pada siklus II,  dalam 

meningkatkan konsentrasi belajar, kemampuan menghafal kosa kata, dan 

hasil belajar siswa sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam 

kegiatan pembelajaran Bahasa Arab ini, kondisi siswa dalam 

pembelajaran sudah baik dan indikator yang ingin dicapai sudah dikuasai 

siswa sehingga sudah mencapai KKM yang diinginkan yaitu 70. Di mana 

pada siklus II ini mengalami peningkatan, pada kemampuan menghafal 

kosa kata siswa pada siklus I hanya 8 dari 15 siswa dengan prosentase 

53,33%, dan pada siklus II ini sudah meningkat yaitu 15 dari 15 siswa  

baik dengan prosentase 100%, dan siklus I siswa yang konsentrasi belajar 
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hanya 11 dari 15 siswa yang  baik dengan prosentase 73,33% dan pada 

siklus II ini 15 siswa konsentrasi belajar sangat baik dengan prosentase 

100%, untuk hasil belajar yang memenuhi KKM pada siklus I adalah 11 

dari 15 siswa dengan prosentase 73%. dan pada siklus II ini 15 dari 15 

siswa sudah tuntas dengan prosentase 100%. Dari hasil siklus ke- dua ini 

maka dapat disimpulkan bahwasannya PTK yang dilakukan sudah 

berhasil, dan tidak dilanjutkan ke siklus III. 

 

D. Pembahasan  

Hasil Penelitan Tindakan Kelas (PTK) yang terjadi pada kegiatan 

pembelajaran siklus I adalah pada waktu melakukan penelitian pada siklus 

pertama perkembangan siswa masih belum maksimal, ada yang masih 

belum mengerti, ada yang masih perlu bimbingan serta pendampingan, ada 

yang masih belum hafal syair lagu, ada yang tidak berani maju ke depan, 

ada yang pengucapannya belum benar, mungkin karena selama ini kegiatan 

bernyanyi belum maksimal dilaksanakan. Dan pada waktu melakukan 

penelitian pada siklus kedua siswa sudah mengerti yang dimaksudkan oleh 

guru. 

Hasil penelitian yang dicapai dua siklus pada mata pelajaran Bahasa 

Arab dengan menggunakan metode bernyanyi memperlihatkan bahwa, 

kemampuan menghafal kosa kata, konsentrasi belajar, dan hasil belajar 

siswa/siswi sudah sangat memuaskan dan menunjukkan peningkatan di 
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setiap siklusnya. Data perbandingan kedua siklus dapat dilihat dengan tabel 

di bawah ini: 

a. Kemampuan Menghafal Kosa Kata 

Tabel 4.19 

Perbandingan Hasil  PTK Kemampuan Menghafal Kosa Kata 

Kriteria Siklus I Sklus II 

Jumlah 

Siswa 

Prosentase  Jumlah 

Siswa 

Prosentasi  

Sangat Baik  0 0℅ 12 siswa 80℅ 

Baik  8 siswa  53,33℅ 3 siswa  20℅ 

Kurang Baik  7 siswa  46,67℅ 0 0℅ 

Tidak Baik  0 0℅ 0 0℅ 

 

b. Konsentrasi Belajar 

Tabel 4.20 

Perbandingan Hasil  PTK konsentrasi belajar siswa dalam proses belajar 

Kriteria Siklus I Sklus II 

Jumlah Siswa Prosentase  Jumlah 

Siswa 

Prosentasi  

Sangat Baik  0 0℅ 6 siswa 40℅ 

Baik  11 siswa  73,33℅ 9 siswa  60℅ 

Kurang Baik  4 siswa  26,67℅ 0 0% 

Tidak Baik  0 0℅ 0 0℅ 

 

c. Hasil Belajar 

Tabel 4.21 

Perbandingan Hasil  PTK Hasil Belajar 

Kriteria Siklus I Sklus II 

Jumlah 

Siswa 

Prosentase  Jumlah 

Siswa 

Prosentasi  

Tuntas            11            73%           15             100% 

Tidak Tuntas           4            27%           0             0% 
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Jika disajikan dalam bentuk diagram, maka profil hasil penelitian pada 

tabel di atas dapat dilihat pada diagram di bawah ini: 

  

Gambar 4.I  Grafik Hasil Penelitian 

 

Kemampuan menghafal kosa kata yang meliputi: kesempurnaan 

pengucapan huruf dan harokat, kesempurnaan becaan, kesempurnaan 

hafalan mencapai peningkatan sangat baik. Pada siklus I kemampuan 

menghafal kosa  kata siswa mencapai 53,33%,  siklus II mencapai 100%. 

Konsentrasi belajar yang meliputi: perhatian, rasa suka, keaktifan juga 

mengalami peningkatan yang sangat baik pada setiap siklusnya. Pada siklus 

I Konsentrasi belajar siswa mencapai 73,33%, siklus II mencapai 100%. 

Dan untuk Hasil belajar juga mengalami peningkatan sangat baik di setiap 

siklusnya. Pada siklus I hasil belajar  siswa mencapai 73%, siklus II 

mencapai 100%. Hasilnya dapat dilihat pada diagram di atas yang 

0
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2

3

4

5

6

Kemampuan 

menghafal kosa kata

Konsentrasi Belajar Hasil belajar

Siklus I

Siklus II
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menunjukkan bahwa hasil setiap siklusnya mengalami peningkatan yang 

sangat baik, melalui metode bernyanyi pada mata pelajaran Bahasa  Arab 

pokok bahasan sarana dan prasarana di madrasah kelas IV MI Ma’arif Al-

Islamiyyah Campurejo Sambit Ponorogo. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Kemampuan menghafal kosa  kata siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Arab pada pokok bahasan Sarana dan Prasarana di Madrasah 

mengalami peningkatan setelah dilaksanakan pembelajaran dengan  

menerapkan metode Bernyanyi. Untuk Kesempurnaan pengucapan 

huruf dan harokat sangat baik, kesempurnaan bacaan sangat baik, dan 

kesempurnaan hafalan juga meningkat sangat baik. Pada siklus I 

kemampuan menghafal kosa  kata siswa mencapai 8 siswa atau 53,33%,  

siklus II mencapai 15 siswa atau 100%.  

2. Konsentrasi belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab pada pokok 

bahasan Sarana dan Prasarana di Madrasah mengalami peningkatan 

setelah dilaksanakan pembelajaran dengan  menerapkan metode 

Bernyanyi. Perhatian siswa meningkat sangat baik, rasa suka sangat 

baik, dan keaktifan siswa juga meningkat sangat baik. Pada siklus I 

konsentrasi belajar siswa mencapai 11 siswa atau 73,33%, siklus II 

mencapai 15 siswa atau 100%. 

3. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab pada pokok 

bahasan Sarana dan Prasarana di Madrasah mengalami peningkatan 

setelah dilaksanakan pembelajaran dengan  menerapkan metode 
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bernyanyi. Pada siklus I  hasil belajar  siswa mencapai 11 siswa atau 

73%,  siklus II mencapai 15 siswa atau 100%. 

B. Saran  

Peneliti mengajukan saran kepada beberapa pihak dengan tujuan agar 

metode bernyanyi dapat digunakan dengan baik. 

1. Kepada Guru 

Peneliti menyarankan agar dalam memberikan pembelajaran Bahasa 

Arab khususnya materi kosa kata dapat menggunakan metode bernyanyi 

agar dalam pembelajaran siswa dapat berperan aktif, bersemangat, dan 

menyenangkan. 

2. Kepada Lembaga 

Dengan hasil pembelajaran yang menggunakan metode bernyanyi, 

peneliti menyarankan agar dalam proses pembelajaran hendaknya 

memadukan berbagai variasi dengan menggunakan metode yang lebih 

aktif, supaya pembelajaran dapat meningkat.  

3. Kepada para Siswa 

Setelah pembelajaran dengan menggunakan metode bernyanyi, siswa 

menjadi lebih aktif, semangat dalam pembelajaran.  

4. Kepada para Ilmuwan  

Peneliti menyarankan agar penelitian ini dikembangkan dan ditindak 

lanjuti agar perkembangan pelajaran Bahasa Arab di sekolah dengan 

menggunakan metode bernyanyi dapat efektif. Untuk peneliti yang 
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berminat di bidang yang sama, penelitian ini dapat dijadikan referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


