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 ABSTRAK  

Pendidikan adalah suatu proses yang berkembang seiring dengan 

perkembangan hidup dan kehidupan manusia atau dapat juga dikatakan seluruh 

proses kehidupan manusia adalah pendidikan. Penelitian ini dilakukan di MIN 

Aremantai. Dalam proses pembelajaran, tentu dibutuhkan strategi untuk menyajikan 

materi-materi pengajaran. Strategi giving question and getting answer dapat diartikan 

sebagai strategi belajar yang mendorong dan melatih siswa memiliki kemampuan dan 

keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan karena pada dasarnya strategi ini 

merupakan modifikasi dari metode tanya jawab yang merupakan kolaborasi dengan 

menggunakan potongan-potongan kertas sebagai medianya. Masalah dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana penerapan strategi giving question and getting answer pada 

mata pelajaran Bahasa Arab kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai, 

Bagaimana hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan strategi Giving 

Question and Getting Answer pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Aremantai, Apakah ada pengaruh penerapan strategi Giving 

Question and Getting Answer terhadap hasil belajar mata pelajaran Bahasa Arab kelas 

IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan  strategi giving 

question and getting answer terhadap hasil belajar siswa kelas IV pada mata pelajaran 

Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. Penelitian ini dilakukan di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri aremantai pada tahun 2016. Dan dalam mengambil objek 

yang berjumlah 15 siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. Untuk 

mengambil data, penulis menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, untuk 

mengumpulkan data-data penulis menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi dan untuk mengetahui pengaruh antar variabel digunakan rumus tes “t”. 

Hipotesis nihil yang diajukan dalam penelitian ini ditolak karena to lebih besar 

dari pada tt yaitu 2,13<14,16>2,95 ini berarti bahwa terdapat perbedaan nilai Bahasa 

Arab berdasarkan pada pengalaman siswa kelas IV antara sebelum dan sesudah 

diterapkannya Strategi Giving Question and Getting Answer merupakan perbedaan 

yang berarti atau perbedaan yang meyakinkan (signifikan) sehingga secara 

meyakinkan dapat dikatakan Strategi Giving Question and Getting Answer dapat 

diandalkan sebagai strategi yang baik untuk mengajarkan pada mata pelajaran bahasa 

arab. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan bagian kompleks meliputi berbagai komponen yang 

terkait satu sama lain, antara lain murid, pendidik, program, pembelajaran, sarana 

prasarana dan kepemimpinan kepala sekolah.
1
 

 Pendidikan adalah suatu proses yang berkembang seiring dengan 

perkembangan hidup dan kehidupan manusia atau dapat juga dikatakan seluruh 

proses kehidupan manusia adalah pendidikan. 
2
 

 Dalam hal ini, masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting 

dalam kehidupan, bahkan tidak hanya sangat penting saja, melainkan masalah 

pendidikan itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Tujuan pendidikan 

akan berhasil apabila dilaksanakan oleh pendidik yang mempunyai dedikasi yang 

tinggi serta mempunyai kualitas keilmuan dan keterampilan yang memadai, oleh 

sebab itu, setiap pendidik dituntut untuk senantiasa meningkatkan penguasaan 

keahlian dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar dapat meningkatkan mutu 

pendidikan.
3
 Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

                                                             
1
 Saipul Annur, Metodologi Penelitian, (Palembang: P3RF IAIN, 2005), hal. 174 

2
Zuhdiyah, Psikologi Pendidikan, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2009), hlm 58 

3
 Saipul Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta 

2002), hal. 85-195 

1 
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(IPTEK). Maka manusia dituntut untuk terus belajar, terutama guru yang mempunyai 

tanggungjawab sangat besar pada dunia pendidikan.  

 Guru harus memiliki cara mengajar yang tepat agar siswa dapat belajar 

dengan baik. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah 

bagi siswa. Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana 

memahami kedudukan metode pembelajaran atau strategi pembelajaran sebagai salah 

satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. 

Kerangka berfikir yang demikian harus ditanamkan dibenak seorang pendidik (guru). 

Tujuan dari kegiatan belajar mengajar tidak akan pernah tercapai selama komponen-

komponen lainnya tidak digunakan salah satunya adalah kumpulan metode.
4
 

Seorang guru tentunya akan selalu berharap agar apa-apa yang disampaikan 

dalam proses pembelajaran akan dapat dimengerti oleh peserta didik secara 

tuntas. Tentu ini akan menjadi permasalahan yang sulit, dikarenakan masing-

masing anak didik mempunyai latar belakang yang berbeda satu sama lain. 

Setidaknya ada tiga faktor yang membedakannya yaitu faktor intelektual, faktor 

biologis, dan faktor psikologis.
5
 

 

 Untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar, hendaknya guru mampu 

merencanakan program pengajar sekaligus melaksanakannya dengan baik maka akan 

meningkatkan hasil prestasi belajar anak. Salah satunya adalah dengan menggunakan 

startegi pembelajaran, oleh karena itu tidak hanya cukup memiliki pengetahuan tetapi 

juga harus memiliki ketrampilan memilih dan menggunakan strategi pembelajaran 

yang baik, maka dari itu diperlukan persiapan yang matang. Hal ini untuk 

menghindari jangan ada kekeliruan dalam menggunakan strategi pembelajaran yang 

                                                             
4
Ibid., hlm.101 

5
 W.Gulo, Strategi  Belajar Mengajar, (Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia, 2002), hal.1 
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hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dalam belajar mengajar akan terjadi proses 

atau kegiatan yang dilakukan oleh individu yang sedang belajar, kegiatan belajar 

dalam kelas untuk kegiatan yang diluar kelar berbagai kegiatan yang dilakukan ketika 

belajar tentunya tidak hanya melibatkan fisik tetapi melibatkan mental emosional.  

 Seorang guru juga harus mengetahui karakteristik siswa-siswanya. Apalagi 

masa usia sekolah dasar adalah masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 

enam hingga kira-kira usia sebelas atau dua belas tahun. sesuai dengan karekteristik 

anak sekolah dasar yang suka bermain, memiliki rasa ingin tahu yang besar, mudah 

terpengaruh oleh lingkungan, dan gemar membentuk kelompok sebaya. Oleh karena 

itu, pembelajaran di sekolah dasar diusahakan untuk terciptanya suasana yang 

kondusif dan menyenangkan.
6
 

 Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran penting dalam mengarahkan 

dan membimbing serta membentuk karakteristik siswa kearah yang lebih baik , 

karena guru dengan keprofesionalannya sebagai tenaga pengajar sudah selayaknya 

mampu melaksanakan pola pengajar yang berorientasi pada pola peningkatan hasil 

belajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Dan upaya yang dilakukan guru pada 

dasarnya berhubungan dengan tingkat ketrampilan dalam mengelolah proses belajar 

mengajar, semakin baik strategi yang dilakukan tentu akan baik pula hasil yang 

diinginkan.  

                                                             
6
 Ahmad Susanto, Teori dan Pembelajaran d isekolah Dasar, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2012), hlm. 86 
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 Guru Madrasah Ibtidaiyah dalam melaksanakan strategi pembelajaran tidak 

tepat lagi kalau hanya melihat kemudahan semata, melainkan harus relevan dengan 

komponen lainnya. Untuk membuat pembelajaran Bahasa Arab mudah diingat dan 

mengerti, diperlukan suatu strategi pembelajaran yang dapat mengubah pandangan 

siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Arab. Salah satu strategi pembelajaran yang 

dapat membuat siswa aktif yaitu dengan menggunakan strategi Giving Question and 

Getting Answer.  

 Strategi Giving Question and Getting Answer dikembangkan untuk melatih 

siswa memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan, 

karena pada dasarnya strategi tersebut merupakan modifikasi dari metode tanya 

jawabyang merupakan kolaborasi dengan menggunakan potongan-potongan kertas 

sebagai medianya.
7
 

 Salah satu mata pelajaran yang membutuhkan strategi pembelajaran adalah 

Bahasa Arab. Pencapaian hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran ini 

mengalami penurunan. Mata pelajaran Bahasa Arab disekolah senantiasa memiliki 

persepsi yang kurang baik, minat siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Arab selalu 

rendah, bahkan bahasa Arab dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit 

dan membosankan.  

 Berdasarkan wawancara yang dulakukan peneliti kepada guru mata pelajaran 

Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai yaitu bapak Hasbullah pada 

                                                             
7
Agus Suptijono, Cooperative Learning, (Surabaya: Pustaka Pelajar,2009), hlm.45 
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hari  senin tanggal 11 Desember 2015 bahwa pada mata pelajaran Bahasa Arab masih 

menggunakan model atau strategi yang konvensional misalnya, ceramah, tanya 

jawab, demonstrasi dan pemberian tugas. Dan diketahui bahwa hasil belajar siswa 

masih rendah yaitu hanya beberapa siswa yang mencapai KKM. Guru dikelas masih 

berperan sangat dominan sebagai pusat pembelajaran siswa secara langsung, 

berpengaruh hingga anak terbiasa untuk diam, takut berpendapat, dan tidak berani 

bertanya. Aktivitas belajar siswa yang rendah tersebut berpengaruh hasil belajarnya 

yang cenderung rendah. Hal ini terlihat dari proses belajar siswa dan juga dilihat dari 

nilai harian siswa.
8
 Hasil belajar adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti proses belajar mengajar, dimana tingkat keberhasilan tersebut 

ditandai dengan skala nilai yang berupa angka, kata maupun simbol.
9
  Sebagai mana 

dalam Al-qur’an surat At-taubat ayat 122 Allah bersabda :
10

 

يِه َولِيُْىِرُزوا قَْىَمهُْم إَِذا َوَما َكاَن اْلُمْؤِمىُىَن لِيَْىفُِسوا َكافَّةً فَلَْىال وَفََس ِمْه ُكلِّ فِْسقٍَة ِمْىهُْم طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُىا فِي ا لدِّ

 َزَجُعىا إِلَْيِهْم لََعلَّهُْم يَْحَرُزونَ 

Artinya: Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke 

medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara 

mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. 

                                                             
8
Hasbullah, S.Pd.I. Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab di MIN Aremantai, Wawancara, 

tanggal 11 Desember 2015  
9
Fajri Ismail, Evaluasi pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2014), hlm.38 

10
Ar-razzaq, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu) hlm. 206 
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Dalam surat at-taubat ayat 122 diatas dikatakan bahwasanya : selepas 

menuntut ilmu, wajib wajib untuk kembali dan menyebarkan ilmu yang sudah ia 

dapat ke daerah sekitarnya dan guna menuntut ilmu agar dapat menjadi diri dari 

perbuatan dosa dan maksiat.  

Berdasarkan permasalahan dan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk 

meneliti dengan judul: PENGARUH PENERAPAN STRATEGI  GIVING 

QUESTION AND GETTING ANSWER TERHADAP HASIL BELAJAR ARAB 

KELAS IV MADRASAH IBTIDAIYAHNEGERI AREMANTAI. 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas peneliti dapat 

mengidentifikasi permasalahannya antara lain sebagai berikut: 

a. Pelajaran Bahasa Arab yang masih bersifat (teacher centered 

instruction)pembelajaran yang berpusat pada guru. 

b. Strategi pembelajaran yang digunakan guru dikelas IV masih kurang 

bervariasi. 

c. Masih rendahnya hasil belajar Bahasa Arab.  

2. PembatasanMasalah 

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas, agar permasalahan tidak terlalu 

luas dan mendalam pembahasannya, maka penulis membatasi masalah tersebut 

pada judul penelitian yaitu: Pengaruh Penerapan Strategi Giving Question and 
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Getting AnswerTerhadap Hasil Belajar Bahasa ArabKelas IV Madrasah 

IbtidaiyahNegeri Aremantai. Dan dikhususkan pada materi “alat-alat sekolah”. 

3. Rumusan Masalah 

Dalam masalah yang penulis teliti, maka dalam penulisan proposal ini 

difokuskan pada beberapa masalah yang relavan dengan judul yang akan 

penulis angkat. 

a. Bagaimana penerapan strategi giving question and getting answer pada 

mata pelajaran Bahasa Arab kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Aremantai? 

b. Bagaimana hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan strategi 

Giving Question and Getting Answer pada mata pelajaran Bahasa Arab 

kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai? 

c. Apakah ada pengaruh penerapan strategi Giving Question and Getting 

Answer terhadap hasil belajar mata pelajaran Bahasa Arab kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Ada pun tujuan penelitian ini : 

a. Untuk mengetahui penerapan Strategi Giving Question and Getting 

Answerpada mata pelajaran Bahasa Arab kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Aremantai. 
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b. Untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

strategi Giving Question and Getting Answer pada mata pelajaran Bahasa 

Arab kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

c. Untuk mengetahui pengaruh strategi Giving Question and Getting Answer 

terhadaphasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya : 

a. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak 

positif bagi pembelajaran bahasa arab khususnya, dan bagi pembelajaran 

lainnya. Dengan menggunakan strategi giving question and getting 

answerdapat memudahkan guru dalam menyampaikan tujuan materi 

pembelajaran pada siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

Penggunaan strategi giving question and getting answer juga diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Aremantai.  

b. Secara Praktis 

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman 

yang berharga agar lebih efektif dalam mengajarkan pelajaran 

khususnya mata pelajaran bahasa arab materi alat-alat sekolah di 

Madrasah Ibtidaiyah. 
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2. Bagi guru, agar dapat menerapkan strategi giving question and getting 

answerdalam menyampaikan materi alat-alat sekolah pada mata 

pelajaran Bahasa arab. 

3. Bagi peserta didik di MIN Aremantai penelitian ini dapat disajikan 

sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh hasil belajar yang lebih 

baik pada mata pelajaran Bahasa arab materi alat-alat sekolah di 

Madrasah Ibtidaiyah. 

4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber atau 

acuan dalam melaksanakan penelitian yang relevan selanjutnya. 

D. Tinjauan Pustaka  

 Efri Yanti (2013) dalam skripsinya berjudul :keefektifan strategi Giving 

Question and Getting Answer terhadap hasil belajar sumber daya alam siswa kelas 

IV Sekolah Dasar Negeri 02 Indralaya Ogan Ilir. Hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa hasil belajar siswa kelas IV yang pembelajarannya menggunakan strategi 

Giving Question and GettingAnswerlebih baik dibanding yang kegiatan 

pembelajarannya berpusat pada guru, yang ditunjukkan dengan rata-rata nilai hasil 

postes pada kelompok eksperimen yaitu 88, 26, sedangkan pada kelompok control 

yaitu 81,20. Selisih antara keduanya yaitu 7, 06. Hal ini membuktikan bahwa hasil 

belajar siswa kelas IV yang pembelajarannya menggunakan strategi Giving Question 

and Getting Answer lebih baik dibandingkan dengan yang kegiatan pembelajarannya 
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berpusat pada guru.
11

Pada Skripsi pertama terdapat persamaan Strategi dan Hasil 

Belajar, sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat penelitiannya dan mata 

pelajarannya. 

 Rieka Oktavia (2011) dalam skripsinya berjudul :penerapan strategi 

pembelajaran Giving Question and Getting answer untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar PKN siswa kelas IV SDN 253 Palembang. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa (1) penerapan strategi GQGA siklus I keberhsilannya mencapai 

91, 25% sedangkan siklus II meningkat menjadi 98, 75%. (2) keaktifan siswa pada 

siklus I ketuntasan klasikalnya sebesar 73, 7% sedangkan pada siklus II meningkat 

menjadi 96,1% , (3) hasil belajar saaat pertindakan rata-rata hasil belajar siswa adalah 

64,6% dengan ketuntasan klasikal sebesar 53,3%. Siklus I nilai rata-rata hasil belajar 

siswa menurun menjadi 53 dengan ketuntasan klasikal 33,3%. Siklus II nilai rata-rata 

hasil belajar siswa meningkat menjadi 74 dan ketuntasan klasikal menjadi 76, 

67%.Kesimpulan yang diperoleh adalah penerapan strategi GQGA dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas IV SDN 253 Palembang.Dalam 

penelitian ditemukan kendala bahwasanya guru masih belum sepenuhnya menguasai 

kelas. Saran yang diberikan hendannya penerapan strategi GQGA disiapkan lebih 

matang baik media dan penguasaan kelas, lebih sering memberikan penguatan dan 

penghargaan berupa hadiah agar aktivitas belajarnya meningkat dan memberikan 

                                                             
11

Efri Yanti, “keefektifan strategi Giving Question and Getting Answer terhadap hasil belajar 

sumber daya alam siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 02 Indralaya Ogan Ilir”, Mahasiswa Fakultas 

Ilmu Pendidikan, (Indralaya: Skripsi Unuversitas Sriwijaya , 2013), hlm. 69  
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hadiah bagi yang hasil belajarnya sudah diatas rata-rata kelas agar terpacu 

meningkatkan hasil belajarnya
12

. Pada skripsi kedua terdapat persamaan strategi dan 

hasil belajarnya sedangkan perbedaanya terdapat pada tempat penelitian dan mata 

pelajarannya. 

Melisah (2012) dalam skripsinya berjudul :penerapan strategi Giving 

Question and Getting Answer dalam meningkatkan prestasi belajar dalam 

pembelajaran Bahasa Arab kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Al-ittifaqiah. Hasil 

penelitiannya menyatakan pembelajaran Bahasa Arab dengan strategi GQGA dapat 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas VI. Terbukti, pada siklus I nilai pre-

test 40,56, dan nilai post-test 67,17, pada siklus II nilai pre-test 52,50 dan nilai post-

test 76,39, dan pada siklus III nilai pre-test 54,44 dan nilai post-test 80,81. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan strategi GQGA dapat meningkatkan 

prestasi belajar Bahasa Arab.
13

Pada skripsi ke tiga persamaannya strategi dan mata 

pelajaran, sedangkan perbedaanya tempat penelitian dan melisah lebih ke 

meningkatkan prestasi belajar, sedangkan peneliti ke hasil belajar. 

Dini Arnila (2014) dalam skripsinya berjudul :Peningkatan hasil belajar 

Bahasa Aran melalui metode Al-Qawaid Wa-Tarjamah menggunakan media Visual 

gambar bagi siswa kelas IV MI Al-ittifaqiah. Hasil penelitiannya menyatakan Hasil 

                                                             
12

Rieka Oktavia,“penerapan strategi pembelajaran Giving Question and Getting answer 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar PKN siswa kelas IV SDN 253 Palembang” 

.Mahasiswa S1PGSD , (Indralaya: Skripsi Universitas Sriwijaya, 2011), hlm. 65 
13

Melisah, “penerapan strategi Giving Question and Getting Answer dalam meningkatkan 

prestasi belajar dalam pembelajaran Bahasa Arab kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ittifaqiah”. 

Mahasiswa Fakultas Tarbiayah , (Indralaya:STITQI , 2012), hlm. 89 
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Belajar Bahasa Arab Materi Keluargaku setelah dilakukan penerapan Metode al-

Qawaid wa-Tarjamah menggunakan Media Visual Gambar Siswa Kelas IV MI Al-

ittifaqiah, dapat meningkatkan hasil belajar. Hal ini dapat diketahui dari hasil 

observasi pada siklus I sampai siklus II yang menyebutkan adanya peningkatan hasil 

belajar siswa semula nilai rata-rata Tes Awal 44,76 dan pada tes akhir siklus I 

menjadi 70,24. Persentase ketuntasan belajar pada siklus I adalah 57,14% yang 

berarti bahwa ketuntasan belajar siswa masih dibawah kriteria ketuntasan minimal 

yang telah ditentukan yaitu 75% dari keseluruhan siswa. Pada siklus II terdapat 

peningkatan hasil belajar siswa yang semula nilai rata-rata pada Tes Akhir 44,76 dan 

Tes Akhir siklus I 70,24, pada Tes akhir siklus II menjadi 84,72. Persentase 

ketuntasan belajar pada siklus II adalah 85,72%, yang berarti bahwa persentase 

ketuntasan belajar siswa sudah memenuhi kriteria ketuntasan yang telah ditentukan, 

yaitu 75% dari keseluruhan siswa.
14

Pada skripsi keempat persamaanya hasil belajar 

dan mata pelajarannya sedangkan perbedaanya tempat penelitian dan strateginya. 

Medianah (2014) fakultas tarbiyah dan keguruan yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas III pada Mata Pelajaran Bahasa Arab 

Materi Anggota Tubuh dengan Menggunakan Metode Picture And Picture di Mi 

Nurul Yaqin Palembang” tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bahwa metode pembelajaran picture and picture dapat meningkatkan 

                                                             
14

Dini Arnila, “Peningkatan hasil belajar Bahasa Arab melalui metode Al-Qawaid Wa-

Tarjamah menggunakan media Visual gambar bagi siswa kelas IV MI Al-ittifaqiah 

Indralaya”.Mahasiswa Fakultas Tarbiyah, (Indralaya: Skripsi STITQI, 2012), hlm. 73  
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hasil belajar siswa kelas III pada mata pelajaran bahasa arab materi anggota tubuh di 

MI Nurul Yaqin Palembang. Adapun siswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas III Madrasah Ibtidaiyah Nurul Yaqin Palembang tahun pelajaran 

2013-2014 yang berjumlah 22 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 12 orang 

perempuan. Penelitian ini terdiri dari beberapa tindakan dan siklus 1 dan siklus 2 

masing-masing siklus terdiri dari beberapa rincian kegiatan yaitu: perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan refleksi 

Hasil penelitian ini adalah: perolehan hasil belajar siswa pada siklus diperoleh 

hasil 1285 dengan nilai rata-rata 58,4 sebanyak 6 orang siswa atau 27,3 %siswa yang 

mampu mencapai nilai KKM. Perolehan hasil belajar siswa pada siklus 1 diperoleh 

hasil 1470 dengan nilai rata-rata 66,8 sebanyak 14 orang siswa atau 63,6% siswa 

yang mampu mencapai nilai KKM. Sedangkan, perolehan hasil belajar siswa pada 

siklus 2 diperoleh hasil 1890 dengan nilai rata-rata 85,9 sebanyak 22 orang siswa atau 

100% siswa sudah mampu mencapai nilai KKM. Setelah dilaksanakan tindakan pra 

siklus, siklus satu dan siklus dua menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar 

dengan menggunakan metode picture and picture
15

 

Sedangkan tulisan yang ditulis oleh penulis cenderung Pengaruh  Penerapan 

strategi Strategi Giving Question and Getting Answer Terhadap Hasil Belajar Siswa. 

Oleh karena itu penulis tertarik membahas Pengaruh Penerapan Strategi Giving 
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 Mediana,Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas III pada Mata Pelajaran Bahasa 

Arab Materi Anggota Tubuh dengan Menggunakan Metode Picture And Picture, (Palembang: 

Institut Agama Islam Negeri, 2014) hlm. 125 
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Question and Getting Answer Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab  Siswa kelas IV  

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

E. Kerangka Teori 

Mengingat akan pentingnya kerangka teori dalam suatu penelitian maka 

kerangka teori hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kekeliruan 

dan kesalahpahaman. Adapun kerangka teori dalam penelitian atau karya ilmiah 

adalah sebagai berikut: 

1. Strategi Giving Question and Getting Answer 

Djamarah berpendapat bahwasecara umum “Strategi adalah suatu garis-

garis besar haluan untuk bertindak dalam suatu usaha mencapai sasaran yang 

telah ditentukan.Dihubungkan dengan mengajar, strategi bisa diartikan sebagai 

pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan.
16

 

Menurut Agus Suptijono Pengertian strategi pembelajaran Giving Question 

and Getting Answer merupakan implementasi dari strategi pembelajaran 

kontrukstivistik atau pembelajaran yang bersifat generative, yaitu tindakan 

mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari yang menempatkan siswa 

sebagai subjek dalam pembelajaran. Artinya siswa mampu merenkontruksi 

pengetahuannya sendiri sedangkan guru hanya fasilisator saja.Strategi Giving 

Question and Getting Answer ditemukan oleh Spancer Kagan, orang yang 
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Djamarah, S. Belaiar dan Pembelajaran, (Jakarta : Renika Cipta, 2006), hlm. 11  
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berkebangsaan Swiss pada tahun 1963.Strategi ini dikembangkan untuk melatih 

siswa memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya dan menjawab 

pertanyaan karena pada dasarnya strategi tersebut merupakan modifikasi dari 

metode Tanya jawab yang merupakan kolaborasi dengan menggunakan 

potongan-potongan kertas sebagai medianya.
17

 

Kegiatan bertanya dan menjawab merupakan hal yang sangat esensial 

dalam pola interaksi antara guru dan siswa. Kegiatan bertanya dan menjawab 

yang dilakukan oleg guru dan siswa mampu menumbuhkan pengetahuan baru 

pada diri siswa. Strategi GivingQuestion and Getting Answer dapat dilakukan 

bersamaan dengan metode ceramah agar siswa tidak dalam keadaan Blank Mind. 

Metode ceramah sebagai dasar agar siswa mendapatkan pengetahuan dasar 

(Prior Knowledge).
18

Dengan demikian siswa akan menjadi aktif dalam proses 

belajar mengajar dan mampu merekonstruksi pengetahuan yang dimilikinya, 

sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator.  

Strategi Giving Question and Getting answer menggunakan media kartu 

atau kertas dua potong berukuran (10 cm x 10 cm) atau (5 cm x 10 cm)  kepada 

tiap siswa, kertas satu merupakan kartu bertanya dan kertas kedua merupakan 

kertas untuk menjawab. Kartu bertanya digunakan untuk ketika siswa 

mengajukan pertanyaan dan kartu kedua digunakan untuk siswa menjawab 

pertanyaan. 
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 Agus Suptijono, Cooperative Learning, (Surabaya : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 45 
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Ibid. Hal 50.  
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Strategi Giving Question and Getting Answermerupakan strategi 

pembentukan tim untuk melibatkan siswa dalam peninjauan kembali materi pada 

pelajaran sebelumnya. Strategi ini sangat baik digunakan untuk melibatkan siswa 

dalam mengulang materi pelajaran yang telah disampaikan dan juga memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanyai mengenai hal yang tidak dimengerti 

dan memberikan kesempataan kepada siswa lain untuk menjelaskan hal yang 

sudah mengerti kepada temannya yang lain.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajara giving 

question and getting Answeradalah strategi pembelajaran yang dikembangkan 

untuk melatih siswa memiliki kemampuan dan keterampilan bertanya dan 

menjawab. Dengan menggunakan strategi ini dapat menimbulkan semngat siswa 

untuk aktif dan berani bertanya dan menjawab pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

2. Hasil Belajar  

Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan 

dan pengalaman. Belajar sesungguhnya adalah ciri has manusia dan yang 

membedakannya dengan binatang. Belajar yang dilakukan oleh manusia 

merupakan bagian dari hidupnya yang berlangsung seumur hidup, kapan saja dan 

di mana saja, baik di sekolah di kelas, di jalanan dalam waktu yang tak dapat 

ditentukan sebelumnya.
19
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 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Bandung: 

Bumi Aksara, 2001), hlm.154 
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Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil (product)menunjukkan 

pada suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang 

mengakibatkan berubahnya input secara fungsional.
20

 

Menurut, Dyimiati dan Mudjiono hasil belajar adalah tingkat keberhasilan 

yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana 

tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf 

atau kata atau simbol.
21

 

Hasil belajar siswa dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa 

dalam mempelajari materi pelajaran disekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.
22

 

Berdasarkan uraian tentang hasil belajar diatas dapat disimpulkan hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik dari apa yang mereka 

pelajari dan menimbulkan perubahan. Perubahan dalam diri peserta didik yang 

meliputi perubahan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. 

3. Pembelajaran Bahasa Arab 

Bahasa Arab adalah suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk 

mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta 

menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa arab baik reseptif maupun produktif. 
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Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Surakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm.44 
21

 Fajri Ismail, Evaluasi Pendidikan, (Palembang: Tunas Gemilang Press. 2014), hal. 38 
22

Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Kencana.2012), hlm.5 
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Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk memahami pembicaraan orang lain 

dan memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu kemampuan menggunakan 

bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulis..
23

 

Dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab dapat mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi dalam berbahasa arab, baik lisan maupun tulis dan 

menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa arab sebagai salah satu 

bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji 

sumber-sumber ajaran islam. 

F. Variabel dan Definisi Penelitian 

1. Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan 

menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel adalah sesuatu yang berubah-

ubah atau tidak tetap. Variabel juga dapat diartikan sebagai konsep dalam bentuk 

konkret atau bentuk operasional.
24

 Dalam penelitian ini menggunakan dua 

variabel yaitu variabel X merupakan variabel yang berpengaruh dan variabel Y 

merupakan variabel yang terpengaruh.  
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Abdi Madrasah, Bahasa Arab Untuk Madrasah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013) hlm 1 
24

Masyhuri dan M.zainuddin, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis 

danAplikatif,(Bandung:PT Refika Aditama,2011),hlm.128 
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Variabel Pengaruh   Variabel Terpengaruh 

 

 

  

 

 

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah bagaimana menemukan dan mengukur 

variabel-variabel dari masalah atau objek yang akan diteliti didalam 

empirik.
25

Variabel-variabel yang dimaksudkan antara lain, adalah sebagai berikut: 

a. Strategi Giving Question and Getting Answer (Memberi Pertanyaan dan 

Memperoleh Jawaban)adalah strategi belajar mengajar, strategi ini 

dikembangkan untuk melatih siswa untuk memiliki kemampuan dan 

keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan. Karena pada dasarnya 

strategi tersebut merupakan modifikasi dari metode tanya jawab yang 

merupakan kolaborasi dengan menggunakan potongan-potongan kertas 

sebagai medianya. 

b. Hasil belajar siswa adalah tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa 

setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat 

keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf 

atau kata-kata simbol. Hasil belajar adalah kemapuan-kemampuan yang 
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Penerapan Strategi Giving 
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Hasil Belajar Siswa 
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dimilki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.Berdasarkan 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah hasil atau 

kemampuan yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran berupa pengetahuan yang tidak hanya kecakapan tetapi juga 

penghayatan pada individu untuk mengetahui hasil dari belajar tersebut 

dapat dilakukan melalui penelitian berupa tes, latihan atau ulangan. 

G. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara atas peristiwa-peristiwa atau gejala-

gejala tentang sesuatu yang ditarik dari suatu teori dimana jawaban sementara atas 

kejadian itu perlu dibuktikan kebenarannya, atau mengkin juga salah.
26

 Jawaban 

tersebut masih perlu dijuji kebenarannya. Seorang peneliti pasti akan mengamati 

suatu gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi fokus perhatiannya. Sebelum 

mendapatkan fakta yang benar, mereka akan membuat dugaan tentang gejala, 

peristiwa, atau masalah yang menjadi titik perhatiannya tersebut.  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) : Ada Pengaruhyang signifikan Penerapan Strategi 

Giving Question and Getting Answer Terhadap Hasil Belajar Siswa Bahasa 

Arab Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 
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2. Hipotesis Nihil (Ho) :  Tidak ada Pengaruh yang signifikanPenerapan Strategi 

Giving Question and Getting Answer Terhadap Hasil Belajar Siswa Bahasa 

Arab Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

H. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 

research)yang bersifat kuantitatif. Adapun penelitian yang dilakukan ini 

menggunakan penelitian eksperimen Design bentuk one grup Pretest-Posttest 

Design. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena 

dapat membandingkan dengan keadaan sebelum perlakuan.
27

Desain ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

   

Keterangan :  

O1= nilai pre-test (sebelum diberi perlakuan) 

O2= nilai post-test (setelah diberikan perlakuan) 

X= treatmen yang diberikan (variable independen) 

Penelitian ini akan dilaksanakan sebanyak 4 x pertemuan meliputi 1 x 

pre-test (sebelum diberi perlakuan) dan 1 x post-test (setelah diberikan 

perlakuan). 

                                                             
27

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan RD, (Bandung: Alfabeta,2014), 

hlm.74 

O1 x O2 
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2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif adalah data dari hasil serangkaian observasi 

atau pengukuran yang terdapat dalam sampel. Data kualitatif yang 

dimaksudkan adalah proses belajar mengajar, penerapan strategi 

givingquestion and getting answer pada mata pelajaran bahasa arab 

terhadap hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai 

kecamatan Semende Darat Ulu kabupaten Muara Enim. Sedangkan 

kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. 

Pengumpulan data kuantitatif berdasarkan data statistic dengan cara 

menguji data yang telah ada. Sedangkan teknik pengumpulan datanya 

disamping observasi, dokumentasi ditambah dengan teknik pengukuran 

yang menggunakan tes.
28

 

b. Sumber data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Data primer, adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi serta diperoleh langsung dari obyeknya. Data diperoleh 

langsung dari sumber data melalui responden yaitu siswa, oleh peneliti 

langsung dengan melakukan tes kepada sampel yaitu siswa kelas IV 
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Saipul Annur, Op. cit., hlm 106 



34 
 

 
 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai kecamatan Semende Darat Ulu 

kabupaten Muara Enim.
29

 

2) Data sekunder, adalah data penunjang yang diperoleh melalui literatur-

literatur yang mengemukakan masalah yang dibahas. 

3. Populasi dan Sample Penelitan 

a. Populasi Penelitian 

Popolasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
30

 Penelitian ini dilakukan di MIN Aremantai, dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah siswa kelas IV yang terdiri 

dari 2 lokal dan berjumlah 34 siswa.  

b. Sampel Penelitian 

Sampel  adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
31

 

Pengambilan sampel ini menggunakan tekniksampling purposive. 

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan.
32

 Sehingga diperoleh sampel dari kelas IVA yang 

berjumlah 15 siswa.  

                                                             
29

Nar Heriyanto dan Akib Hamid, Statistika Dasar, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm 

1.4 
30

Sugiyono, Op. Cit., hlm.119. 
31

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Renika Cipta, 2014), 

hlm.173. 
32

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: ALFABETA, 

2013), hlm.85 
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Tabel. 1 

Sampel Siswa MIN Aremantai 

 

No Kelas 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Iva 6 9 15 

Jumlah 15 

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Tes 

Merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan. Tes hasil belajar adalah sekelompok pertanyaan atau 

tugas-tugas yang harus dijawab atau diselesaikan oleh siswa dengan 

tujuan untuk mengukur kemajuan belajar siswa. 

Tes digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar 

siswa dengan cara memberikan serangkaian soal sebelum pre-test sesudah 

post test kepada siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

Soal yang dibuat dalam bentuk essay. 
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Langkah –langkahnya sebagai berikut : 

a) Mengadakan Pre-Test  

Tes yang diberikan kepada siswa sebelum mereka mengikuti 

program pembelajaran. Soal-soal dalam pre-test sama dengan soal-

soal dalam post-test (evaluasi). Hasil pre-test berfungsi sebagai 

bahan perbandingan dengan hasil post-test setelah siswa mengikuti 

program pembelajaran. 

b) Mengadakan post-test (evaluasi)  

Jika pre-test diberikan sebelum mengikuti proses pembelajaran, 

mak post-test diberikan setelah siswa megikuti proses pembelajaran 

dan yang diberikan pada post-test adalah soal yang sama dengan soal 

yang diberikan pada pre-test.  

c) Wawancara 

Strategi ini digunakan untuk menanyakan kepada kepala 

Madrasah Ibtidaiyah atau guru-guru tentang datadata guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Aremantai, tentang berdirinya Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Aremantai dan Proses pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab 

siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

Strategi ini digunakan penulis untuk mendapatkan data awal 

tentang penggunaan Strategi peneliti mewawancarai guru kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 
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d) Observasi 

Observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas guru atau 

peneliti dalam melakukan proses pembelajaran Bahasa Arab di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai dan keaktifan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran bahasa arab dan keadaan umum lokasi 

penelitian, sarana dan prasarana pendidikan di sana. 

Strategi ini digunakan untuk mendapatkan data awal dengan cara 

mengadakan pengamatan secara langsung ketempat lokasi penelitian 

seperti proses belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Aremantai. Cara memperoleh datanya adalah penulis mengadakan 

pengamatan secara langsung di dalam kelas tersebut. 

e) Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa Dokumentasi dari asal 

katanya Dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis.
33

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperolehvisi, misi dan tujuan sekolah, keadaan siswa dan guru 

serta karyawanserta hal-hal yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 158 
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan 

pendekatan penelitian atau desain yang diambil, mengumpulkan semua 

data yang diperlukan lalu merekapnya dan dilanjutkan dengan analisis 

menggunakan statistik. 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka penulis 

menggunakan tekhnik analisis komparasional dengan menggunakan 

rumus test “t”. Tes “t” adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan 

untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan 

bahwa diantara dua mean sampel yang diambil secara random dari 

populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
34

 

a. Mencari Standar Deviasi  

SDx  = 
√    

 
 

b. Mencari nilai tinggi, sedang dan rendah dengan menggunakan rumus TSR 

sebagai berikut: 

    Rangking atas (tinggi) 

  M+1.SD 
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    Rangking tengah (sedang) 

  M-1.SD 

    Rangking bawah (rendah) 

Tinggi  = M + 1 . SD 

Sedang  = M-1.SD s/d M+1.SD 

Rendah = M-1.SD 

c. Mencari rumus test t dua sampel kecil yang saling berhubungan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Mencari D (Diffrence = perbedaan) antara skor Variabel I dan skor 

variabel II. Jika variabel I (variabel X) dan skor Variabel II (variabel Y), 

maka D = X-Y 

2. Menjumlahkan D, sehingga diperoleh ∑D 

3. Mencari Mean dari Difference dengan rumus MD = Mean of Difference 

Nilai Rata-rata hitung dari beda atau selisih antara skor Variabel I dan 

Variabel II 

   MD= Mean of Difference MD = 
  

 
 

4. Menguadradkan D, setelah itu lalu dijumlahkan sehingga diperoleh 

∑D
2
 

5. Mencari Deviasi Standar dari Difference (SDD), dengan rumus: 

SDD =  √
   

 
 (

  

 
)

2 
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6. Mencari Standar Error dari mean of difference yang dapat diperoleh 

dengan rumus:  SEMD = 
   

√   
 

7. Mencari to dengan menggunakan rumus:  

  to= 
  

    
 

 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, variabel penelitian, definisi 

operasional, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahsan. 

BAB II KAJIAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian strategi pembelajaran, 

pengertian hasil belajar, pengertian bahasa arab dan pengertian kosa-kata. 

BAB III KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Aremantai, letak geografis Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai, visi,misi 

dan tujuan madrasah ibtidaiyah negeri aremantai, keadaan guru,pegawai dan 

siswa, keadaan sarana dan prasarana, data prestasi madrasah ibtidaiyah negeri 

aremantai. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini menguraikan tentang deskripsi pelaksanaan pembelajaran, hasil 

belajar siswa sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) diterapkan strategi 

giving question and getting answerpada mata pelajaran Bahasa Arabkelas IV 

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai, analisis pengaruh penerapan 

strategi giving question and getting answerpada mata pelajaran Bahasa 

Arabkelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian, serta saran-saran yang 

berhubungan dengan diperolehnya kesimpulan penulis tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Strategi pembelajaran. 

1. Pengertian Strategi Pembelajaran  

Djamarah menyatakan bahwa secara umum strategi mempunyai pengertian 

suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang 

telah di tentukan. Dihubungkan dengan mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-

pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah di gariskan.
35

 

Nur dalam buku Triantomenyatakan bahwa strategi-strategi pembelajaran 

adalah operator-operator kognitif meliputi dan terdiri atas proses-proses yang secara 

langsung terlibat dalam menyelesaikan suatu tugas (belajar).
36

 

Wina Sajaya menyatakan bahwa pada mulanya istilah strategi digunakan 

dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer 

untuk memenangkan suatu peperangan. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan 

sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu.Kemp menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapat diatas, 

                                                             
35

Djamarah, S. StrategiBelajar Mengajar, (Jakarta : Renika Cipta, 2013), hlm. 5 
36

Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontrustivistik, (Jakarta : Prestasi 

Pustaka, 2007), hlm. 11 
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Dick and Carey, juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set 

materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk 

menimbulkan hasil belajar pada siswa. 
37

 

Kasinyo Harto menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah pokok-pokok 

kegiatan guru dan murid dalam proses belajar mengajar untuk menciptakan tujuan 

yang ditetapkan dalam proses belajar mengajar.
38

 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah 

tindakan nyata yang di lakukan oleh seseorang dalam melaksanakan taktek atau 

praktek untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan. 

2. Tujuan Strategi Pembelajaran 

Trianto menyatakan bahwa Strategi belajar bertujuan untuk mengajar siswa 

untuk belajar atas kemauan dan kemampuan diri sendiri/pelajar mandiri. Mengajar 

pada dasarnya meliputi mengajri siswa bagaimana belajar, bagaimana mengingat, 

bagaimana berfikir, dan bagaimana memotivasi diri sendiri. Secara lebih rinci Nur 

dikutip menyatakan bahwa merupakan hal yang aneh apabila kita mengharapkan  

siswa belajar namun jarang mengajarkan mereka tentang belajar. Kita mengharapkan 

siswa untuk memecahkan masalah namun tidak mengajarkan mereka tentang 

pemecahan masalah.
39
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Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta : Kencana, 2006)hlm. 125 
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Kasinyo Harto, Desain Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 

2012)hlm. 104 
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3. Strategi  Pembelajaran Giving Question And Getting Answer 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran Giving Question And Getting Answer 

Menurut Agus Suptijono Pengertian Strategi Pembelajaran Giving Question 

And Getting AnswerMerupakan implementasi dari strategi pembelajaran 

kontruksitivistikatau  pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta 

sesuatu makna dari apa yang dipelajari yang menempatkan siswa sebagai subjek 

dalam pembelajaran. Artinya siswa mampu merenkontruksi pengetahuannya sendiri 

sedangkan guru hanya fasilisator saja. Strategi giving question and getting answer di 

temukan oleh Spancer Kagan. Orang yang berkebangsaan Swiss pada tahun 1963. 

Strategi ini di kembangkan untuk melatih siswa memiliki kemampuan dan 

keterampilan bertanya dan menjawab pertanyaan, karena pada dasarnya strategi 

tersebut merupakan modifikasi dari metode tanya jawab yang merupakan kolaborasi 

dengan menggunakan potongan-potongan kertas sebagai medianya. 
40

 

Dengan demikian siswa akan menjadi aktif dalam proses belajar mengajar dan 

mampu merekonstruksi pengetahuan yang dimilikinya, sedangkan guru hanya 

bertindak sebagai fasilitator.  
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45 
 

 
 

b. Langkah-langkah Penerapan Strategi giving question and getting 

answer 

Menurut KasinyoHarto Adapun langkah-langkah penerapan strategigiving 

question and getting answer sebagai berikut: 
41

 

1). Bagikan dua potong kertas kepada tiap siswa, kertas satu merupakan 

kartu untuk bertanya dan kertas kedua untuk menjawab. 

2). Kartu bertanya digunakan untuk ketika mengajukan pertanyaan, 

sebalikknya kartu menjawab digunakan untuk menjawab pertanyaan. 

3). Mintalah siswa untuk menulis nama lengkap beserta nomor absensi 

dibalik kartu-kartu tersebut. 

4). Guru bisa mengawali penjelasan materi dengan menggunakan metode 

ceramah dan menyisakan waktu untuk di buka sesi tanya jawab. 

5). Pada sesi tanya jawab siswa di tuntut untuk menghabiskan kartu-

kartunya, dan apabila di antara mereka kartunya masih utuh dapat di 

kenakan hukuman. 

6). Terakhir guru menjelaskan kesimpulan atas sesi tanya jawab tersebut. 

c. Tujuan Strategi PembelajaranGiving Question and Getting Answer 

Penerapan strategi giving question and getting answer dalam suatu proses 

belajar mengajar bertujuan untuk : 
42
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1). Mengecek pemahaman para siswa sebagai dasar perbaikan proses 

belajar mengajar. 

2). Membimbing usaha para siswa untuk memperoleh suatu keterampilan 

kognitif maupun sosial. 

3).  Memberikan rasa senang pada siswa  

4).  Merangsang dan meningkatkan kemampuan berfikir siswa. 

5). Memotivasi siswa agar terlibat dalam interaksi. 

6). Melatih kemampuan mengutarakan pendapat. 

7). Mencapai tujuan belajar. 

d. Kelebihan Strategi giving question and getting answer 

1). Anak mendapat kesempatan baik secara individu maupun kelompok 

untuk menyakan hal-hal yang belum di mengerti. 

2). Guru dapat mengetahui anak terhadap materi yang di sampaikan. 

3). Mendorong anak untuk berani.
43

  

e. Kekurangan Strategigiving question and getting answer 

1). Pertanyaan pada hakikatnya sifatnya hanya hafalan. 

2). Proses tanya jawab yang berlangsung secara terus menerus akan 

menyimpang dari pokok bahasan yang sedang di pelajari. 

                                                                                                                                                                              
42

M4yasa Kelebihan KekuranganStrategi Giving (online) http://M4y-

asa.blogspot.com/2012/09/kelebihan-kekurangan-strategi-giving.html?m=Idikutip pada tanggal:17 

November 2016. 
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3). Guru tidak mengetahui secara pasti apakah anak yang tidak mengajukan 

pertanyaan ataupun menjawab telah memahami dan menguasai materi 

yang telah di berikan.
44

 

B. Hasil Belajar 

1. Pengertian  

Menurut C.T Morgan, dalam Intruduction to Psikologi, merumuskan belajar 

sebagai suatu perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai akibat atau 

hasil dari pengalaman yang lalu. Menurut Morgan berbagai tingkah laku yang bisa 

diamati pada perkembangan seseorang sejak bayi hingga dewasa, terdapat tiga hal 

yaitu 1) perubahan yang terjadi karena adanya proses-proses fisiologis, misalnya 

sakit, penyakit. 2) Perubahan yang terjadi karena adanya perubahan pematangan. 3) 

perubahan yang terjadi karena adanya proses-proses belajar.
45

 

Laurien, sepert dikutip Effendi dan Praja, dalam bukunya Building High 

School Curriculum mengemukakan belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar merupakan proses 

kegiatan dan bukan hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, tetapi lebih 

luas dari itu dan bukan hanya penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan 

kelakuan. Pengertian ini sangat berbeda dengan pengertian lama tentang belajar yang 
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menyatakan bahwa belajar adalah memperoleh pengetahuan, belajar adalah latihan-

latihan, pembentukan kebiasaan secara otomatis, dan seterusnya.
46

 

Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan 

pengalaman. Belajar sesungguhnya adalah ciri has manusia dan yang 

membedakannya dengan binatang. Belajar yang dilakukan oleh manusia merupakan 

bagian dari hidupnya berlangsung seumur hidup, kapan saja dan di mana saja, baik di 

sekolah di kelas, di jalanan dalam waktu yang tak dapat ditentukan sebelumnya.
47

 

Dari paparan diatas belajar dapat juga diartikan sebagai proses seseorang 

untuk memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan dan sikap. Sehingga peserta 

didik dapat mengetahui hal-hal yang baru dan dapat meningkatkan pengetahuan yang 

dimilikinya, mengubah dari tidak tahu, dari yang salah menjadi benar dan kurang 

baik menjadi baik. 

Menurut, Dyimiati dan Mudjiono  hasil belajar adalah tingkat keberhasilan 

yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran, di mana 

tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau 

kata atau simbol.
48
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Soedijarto mendefinisikan hasil belajar sebagai tingkat penguasaan yang 

dicapai oleh mahasiswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang ditetapkan.
49

 

Hasil belajar adalah kemampuan kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajaranya.
50

 Hasil belajar adalah kompetensi atau 

kemampuan yang diperoleh peserta didik berkebutuhan khusus setelah melalui 

kegiatan belajar.
51

 Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar.
52

 

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang 

membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil (product) menunjukkan pada 

suatu perolehan akibat dilakukannya suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan 

berubahnya input secara fungsional.
53

 Hasil belajar siswa adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Menurut 

Bloom, hasil belajar siswa mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
54

 

Hasil belajar dapat diartikan sebagai penilaian, baik berupa angka maupun 

bukan angka yang dicapai oleh seseorang setelah proses pembelajaran. Hasil belajar 
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juga merupakan prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dalam proses belajar 

mengajar dengan membawa suatu perubahan tingkah laku seseorang.  

2. Domain Hasil Belajar 

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku 

pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu dan tidak mengerti menjadi mengerti. 

Menurut Bloom Benjamin S.Bloom ada tiga ranah atau kawasan prilaku sebagai hasil 

belajar yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.
55

 

a. Hasil belajar ranah kognitif 

Ranah kognitif berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui. 

Pengetahuan ialah perolehan, penataan, dan penggunaan segala sesuatu yang 

diketahui yang adayang ada dalam diri seseorang. Aspek atau domain kognitif 

adalah ranah yang mencakup kegiatan metal (otak). Menurut bloom, segala 

upaya yang menyangkut otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. 

Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berfikir, mulai dari 

jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang 

yang dimaksud adalah knowledge (pengetahuan, ingatan) comprehension 

(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh), aplication (menerapkan) 

analysis (menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasika, 

merencanakan, membentuk bangunan baru, dan evaluation (menilai).
56
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b. Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan 

perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. 

Domain afektif mencakup penilaian terhadap sikap, tingkah laku, minat 

emosi, motivasi, kerjasama, koordinasi dari setiap peserta didik.
57

 

Ranah afektif dirinci kedalam beberapa jenjang atau tarap afektif yaitu 

receiving (penerimaan), responding (penanggapan), valuing (penilaian), 

organization (mengorganisasikan), dan caracterazion by a value complex 

(karakterisasi dengan nilai atau kompeks nilai). 

c. Ranah psikomotor 

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima 

pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikotor ini tampak dalam bentuk 

keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Psikomotor meliputi enam 

domain pertama persepsi, kesiapan, respon terbimbing, gerakan terbiasa, 

gerakan komplek,  kretifitas dan keaslian. 
58
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya tetapi secara 

umum dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal.
59

 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

individu dan dapat memengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor 

internal ini meliputi faktor fisiologi san faktor fsikologis. 

a. Faktor fisiologis 

Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kondisi fisik individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua macam 

yaitu keadaan tonus jasmani dan keadaan fungsi jasmani/fisiologis.
60

 

1).  Keadaan Tunos jasmani pada umumnya sangat memengaruhi 

aktifitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar 

akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar 

individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit akan 

menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Karena 

keadaan tonus jasmani sangat memengaruhi proses belajar, maka 

perlu ada usaha untuk menjaga kesehatan jasmani.  
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2). Keadaan fungsi jasmani/fisiogis 

Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi pada tubuh 

manusia sangat memengaruhi hasil belajar, terutama panca indra. 

Panca indra yang berfungsi dengan baik akan mempermudah 

aktivitas belajar dengan baik pula. Proses belajar mengajar 

merupakan pintu masuk segala informasi yang diterima dan 

ditangkap oleh manusia. Sehingga manusia bissa menangkap 

dunia luar. 

Faktor fisiologis ini menunjukkan bahwasanya kebugaran 

organ – organ tubuhdapat mempengaruhi semangat dan intensitas 

siswa dalam mengikutipelajaran.
61

 Jika kondisi tubuh siswa itu 

lemah maka akan berdampak secara langsungpada kualitas 

penyerapan materi pelajaran, untuk itu siswa perlu asupan gizi dari 

makanan dan minuman agar kondisi mereka tetap terjaga. Selain 

itujuga perlu memperhatikan waktu istirahat yang teratur dan 

cukup tetapiharus disertai olahraga ringan secara 

berkesinambungan. Hal sangatlah inipenting karena perubahan 

pola hidup akan menimbulkan reaksi tonus yang negatif dan 

merugikan semangat mental. 
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b. Faktor psikologis 

Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang dapat 

memengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama 

memengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, 

sikap dan bakat. 

1).  Kecerdasan siswa 

Kecerdasan dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang 

tepat.
62

 Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling 

penting dalam proses belajar siswa, karena itu menentukan 

kualitas belajar siswa. 

2).  Motivasi 

Menurut Mc Donal motivasi adalah perubahan energi dalam 

diri seseorang yang ditandai munculnya feeling dan didahului 

denngan tanggapan terhadap adanya tujuan.
63

 Motivasi merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar 

siswa. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan 

kegiatan belajar.  
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3). Minat 

Minat adalah kecendrungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat bukanlah istilah 

yang popular dalam psikologis disebabkan ketergantungannya 

terhadap berbagai faktor internal lainnya, seperti pemusatan 

perhatian, keingintahuan, motivasi dan kebutuhan.
64

 Minat juga 

dapat diartikan keinginan seorang obyek atau sesuatu kegiatan 

yang digemari yang disertai dengan perasaan senang adanya 

perhatian dan keaktifan berbuat. 

1) Sikap 

Sikap adalah gejala internal yang mendemensi afektif 

berupa kecendrungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara 

relative tetap terhadap objek. 

2) Bakat 

Bakat adalah kemampuan seseorang yang menjadi salah satu 

komponen yang diperlukan dalam proses belajar seseorang. 

Apabila bakat sesorang sesuai dengan bidang yang sedang 

dipelajarinya maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya 

sehingga kemungkinan besar ia akan berhasil. 

Dengan kata lain, bakat adalah kemampuan untuk belajar. 

Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang 
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nyata sesudah belajar atau berlatih. Maka dari itu penting untuk 

mengetahui bakat siswa belajar disekolah yang sesuai dengan 

bakatnya.  

2. Faktor Eksternal 

Selain karakteristik siswa dan faktor-faktor eksternal juga dapat 

mempengaruhi proses belajar siswa. Faktor-faktor eksternal dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor 

lingkungan nonsosial 

a. Lingkungan sosial 

1). Lingkungan sosial sekolah 

Lingkungan ini adalah guru, administrasi dan teman-teman sekelas 

dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Hubungan 

harmonis antara ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk 

belajar lebih baik disekolah. Perilaku yang simpatik dan dapat 

menjadi teladan seorang guru atau administrasi dapat menjadi teladan 

seorang guru atau administrasi dapat menjadi pendorong bagi siswa 

untuk belajar. 

2). Lingkungan sosial masyarakat 

Kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan 

mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan siswa yang kumuh, banyak 

pengangguran dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktifitas 

belajar siswa, paling tidak siswa kesulitan ketika memerlukan teman 
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belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan 

belum dimilikinya. 

3). Lingkungan sosial keluarga 

Lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. 

Ketegangan keluarga, szifat-sifat orang tua, demografi keluarga 

(letak rumah), pengelolaan keluarga, semuanya dapat memberi 

dampak terhadap aktifitas belajar siswa. Hubungan antara anggota 

keluarga, orang tua, anak, kakak, atau adik yang harmonis akan 

membantu siswa melakukan aktifitas belajar dengan baik. 

b. Lingkungan non sosial 

1).  Lingkungan alamiah 

Seperti kondisi udara tidak segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar 

yang tidak terlalu kuat/silau, atau tidak terlalu gelap, suasana sejuk dan 

tenang. Lingkungan alamiah tersebut merupakan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi aktifitas belajar siswa. Sebaliknya, bila kondisi 

lingkungan alam tidak mendukung, proses belajar siswa akan 

terhambat. 

2). Faktor instrumental 

Yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam. 

Petama, hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas 

belajar, lapangan olahraga dan lain sebagainya. Kedua, software 
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seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku panduan 

silabus dan lain sebagainya. 

3).  Faktor materi pelajaran 

Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa 

begitu juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi 

perkembangan siswa. Karena itu, agar guru dapat memberikan 

kontribusi yang positif terhadap aktifitas belajar siswa, maka guru 

harus menguasai materi pelajaran dan berbagai metode mengajar yang 

dapat diterapkan sesuai dengan kondisi siswa yaitu pendekatan tinggi, 

pendekatan sedang dan pendekatan rendah. 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses pembelajaran baik guru maupun siswa diharuskan memperhatikan dan 

memperticfmbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar itu sendiri baik 

faktor interal maupun eksternal, yang mana kedua faktor tersebut sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. 

3. Pengaruh strategi giving question and getting answer terhadap hasil 

belajar. 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata pengaruh mempunyai arti efek atau 

akibat. Maka pengaruh bisa di artikan seberapa tingkat besar keberhasilan yang dapat 

di raih (dicapai) dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak 



59 
 

 
 

dicapai.
65

Dengan demikian hasil belajar dengan strategi pembelajaran mempunyai 

hubungan yang signifikan. Hasil belajar dan strategi pembelajaran merupakan aspek 

terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Dalamproses 

belajar, hasil belajar siswa dipengaruhi olehduafactor yaitu factor dari dalam diri 

siswa itu sendiri (internal ) dan faktor dari luar dirisiswa (eksternal).Faktor dari luar 

diri siswa(internal)dalam proses belajar mengajar itu salah satunya dipengaruhi oleh 

strategi pembelajaran oleh guru. Strategi pembelajaran merupakan rencana untuk 

mengembangkan ruang lingkup materi pelajaran yang digunakan secara bersama-

sama.Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dan efektif mampu menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa.
66

 

Jadi pemilihan strategi pembelajaran menentukan tinggi rendahnya hasil belajar 

siswa. 

Untuk mengetahui pengaruh strategi pembelajaran giving question andgetting 

answer terhadap hasil belajar bahasa arab siswa dapat diukur dengan menggunakan 

test hasil belajar yang diberikan kepada siswa setelah diberikan perlakuan (treatment) 

berupa strategi pembelajaran giving question andgetting answer sehingga dapat di 

ketahui pengaruh, efek atau akibat dari strategi pembelajaran giving question and 

getting answer terhadap hasil belajar bahasa arab siswa.  
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4. Indikator Hasil Belajar 

Indikator hasil belajar adalah ciri-ciri yang tampak, dapat dilihat, teramati dan 

dapat diukur sebagai ciri penunjuk bahwa seseorang telah belajar. Yaitu adanya 

perunahan. Indikator hasil belajar ini adalah sejumlah kompetensi dasar. Artinya, 

indikator hasil belajar adalah sejumlah kemampuan kecil, tugas-tugas, yang 

merupakan komponen dari suatu kompetensi dasar.
67

 

Adapun indikator hasil belajar yaitu sebagai berikut:
68

 

a. Antusias siswa mengerjakan tugas 

b. Keaktifan siswa mengemukakan pendapat 

c. Keberanian siswa bertanya 

d. Keberanian siswa menjawab pertanyaan 

e. Nilai tes memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) kurang lebih 70. 

No Hasil Belajar Indikator 

1.  Antusias siswa mengerjakan 

tugas  

 

Siswa bersemangat dalam 

mengerjakan soal-soal. 

2.  siswa mengemukakan pendapat 

 

Siswa dapat mengemukakan 

pendapatnya pada saat proses 

pembelajaran 
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3.  Keberanian siswa bertanya 

 

Siswa berani bertanya pada saat 

proses pembelajaran 

4.  siswa menjawab pertanyaan Siswa dapat menjawab pertanyaan 

soal-soal yang diberikan 

5.  tes memenuhi kriteria ketuntasan 

(KKM) kurang lebih 70. 

Siswa mendapatkan nilai diatas 

KKM.  

 

C. Pembelajaran Bahasa Arab 

Bahasa Arab adalah bahasa dunia setelah bahasa inggris yang di gunakan oleh 

penduduk dunia dalam kehidupannya, apalagi sebagai muslim di tuntut dalam 

beribadah menggunakan bahasa Arab khususnya shalat. Dalam bahasa Arab 

penggunakan kaidah-kaidah sangat menentukan arti dari bahasa itu sendiri, karena 

kaidah yang ada di bahasa Arab lebih banyak di gunakan di bandingkan bahasa 

Inggris sehingga bahasa Arab lebih sulit untuk di pelajari orang Indonesia di 

bandingkan bahasa Inggris. 

Bahasa Arab merupakan bahasa ALLAH SWT, sedangkan pengertian bahasa 

Arab di Madrasah Ibtidaiyah adalah bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur’an . yang 

dipakai sebagai alat komunikasi bahasa Arab yang mendiami daerah luas Marako 

sampai ke Irak. Bahasa Arab sebagai bahasa yang hidup baik berbentuk klasik/ kuno 

maupun yang berbentuk modern mempunyai kegunaan yang amat penting dalam 
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bidang agama, ilmu pengetahuan, dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan 

nasional bahkan hubungan internasional.
69

 

Mata pelajaran bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan 

untuk mendorong, membimbing, mengembangkan dan membina kemampuan serta 

menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik reseptif maupun Produktif. 

Untuk itu bahasa Arab di Madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar 

berbahasa, yang mencakup empat keterampilan berbahasa yang diajarkan secara 

integral, yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis.  

Bahasa Arab mencakup empat keterampilan berbahasa yaitu menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis.
70

 

a. Menyimak (istima’) 

Menyimak dapat dilakukan dengan latihan latihan mendengar perbedaan satu 

mufrodat dengan mufrodat yang lainnya baik langsung mendengarkan dari 

speaker atau melalui rekaman tape. 

b. Berbicara (kalam)  

Berbicara merupakan kemahiran berbahasa yang paling rumit, karena ini 

menyangkut masalah berfikir atau memikirkan apa yang harus dikatakan 

sementara menyatakan apa yang telah dipikirkan. 
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c. Membaca (Qiro’ah) 

Membaca mencakup dua hal yaitu mengenali simbol-simbol tertulis dan 

memahami isinya dengan beberapa cara. Diantaranya dengan membekali 

murid dengan perbendaharaan kata yang cukup. Aktifitas membaca, 

menyediakan input bahasa sama seperti menyimak.  

d. Menulis (Kitabah) 

Kemahiran menulis menyangkut 3 hal yaitu: 

1) Membuat alphabet 

2) Mengeja 

3) Menyatakan perasaan dan pikiran melalui tulisan atau yang lazimnya 

disebut komposisi.
71

 Kemahiran ini dapat dicapai melalui latihan-latihan 

yang berupa:  

a) Merangkum bacaan terpilih dan menceritakan kembali dalam bentuk 

tulisan, tetapi menggunakan kata-kata siswa itu sendiri. 

b) Menceritakan gambaran yang dilihat atau pekerjaan yang dilakukan 

siswa sehari-hari. 

c) Membuat diskripsi suatu gambaran atau peristiwa sampai masalah 

sekecil-kecilnya. 

d) Menceritakan perbuatan yang biasanya dilakukan oleh siswa, seperti 

mengendarai sepeda dan lain-lainnya. 
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D. Pengertian Kosakata (al-Mufradât) 

Kosakata(Inggris: vocabulary) adalah himpunankata atau khazanah kata yang 

diketahui oleh seseorang atau entitas lain, atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu.  

Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh 

orang tersebut dan kemungkinan akan digunakannya untuk menyusun kalimat baru. 

Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari intelejensia 

atau tingkat pendidikannya. 

Menurut Hornseperti dikutip oleh A. Fuad Effendy, kosakata adalah sekumpulan 

kata yang membentuk sebuah bahasa. Peran kosakata dalam menguasai empat kemahiran 

berbahasa sangat diperlukan sebagaimana yang dinyatakan Valletseperti dikutip oleh A. Fuad 

Effendy adalah bahwa kemampuan untuk memahami empat kemahiran berbahasa tersebut 

sangat bergantung pada penguasaan kosakata seseorang.
72

 Meskipun demikian pembelajaran 

bahasa tidak identik dengan hanya mempelajari kosakata. Dalam arti untuk memiliki 

kemahiran berbahasa tidak cukup hanya dengan menghafal sekian banyak kosakata. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kosakata merupakan kumpulan kata-

kata yang membentuk bahasa yang diketahui seseorang dan kumpulan kata tersebut akan ia 

digunakan dalam menyusun kalimat atau berkomunikasi dengan masyarakat. Komunikasi 

seseorang yang dibangun dengan penggunaan kosakata yang tepat dan memadai 

menunjukkan gambaran intelejensia dan tingkat pendidikan si pemakai bahasa. 

Menurut Ahmad Djanan Asifuddin, pembelajaran kosakata (al-mufradât) 

yaitu proses penyampaian bahan pembelajaran yang berupa kata atau perbendaharaan 
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kata sebagai unsur dalam pembelajaran bahasa Arab.
73

Pembelajaran mufrodat adalah 

usaha agar siswa mampu menguasai mufrodat,  

Menerjemahkannya dan mampu menggunakannya dalam jumlah (kalimat) 

yang benar. Siswa tidak tuntut hanya hafal mufrodat yang diberikan akan tetapi siswa 

mampu mengaplikasikannya dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73

Ibid,  hlm. 97-98 



66 
 

 
 

BAB III 

KONDISI OBJEKTIF WILAYAH PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat MIN Aremantai 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Aremantai adalah salah satu lembaga 

pendidikan tingkat dasar yang berada di desa Aremantai Kecamatan Semende Darat 

Ulu Kabupaten Muara Enim. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai semula adalah 

berawal dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Raudatun Nasihin yang berada 

dalam naungan Yayasan Raudatun Nasihin, dan secara kependidikan di bawah 

naungan Departemen Agama.
74

 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai kini berstatus Madrasah Terakreditasi 

B dari Badan Akreditasi Nasional (BAN-S/M) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2010. Pertama kali terakreditasi oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi 

Sumatera Selatan tanggal 24 Desember 2005 dengan Surat Keputusan Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 

A.Kw.06/03/MI/006/2006 juga dengan nilai B. Madrasah ini didirikan pada tanggal 1 

Mei 1957 dan merupakan kelas jauh dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara 

Enim.  Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai yang sebelum dinegerikan 

disebut dengan MIS RN  ini atas inisiatif para pemikir pendidikan di daerah ini 
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sebagai upaya menyikapi aspirasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan putera-

puterinya.
75

 

Aspirasi masyarakat desa Aremantai khsususnya, dan daerah Semende Darat 

Ulu umumnya sangat antusias mendukung berdirinya Madrasah Ibidaiyah Swasta 

(MIS) Raudatun Nasihin ini, terbukti dengan banyaknya peserta didik yang belajar di 

Madrasah Ibtidaiyah Swasta Raudatun Nasihin Aremantai . Setelah dua puluh tahun 

berdiri, maka pada tanggal 11 Januari 1977  keluarlah Piagam Perguruan Agama 

Islam Swasta dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera 

Selatan, Nomor: F/3-c/82/1977 dan terdaftar dalam buku Registrasi Perguruan 

Agama Islam Swasta No. 76122 pada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Raudatun Nasihin Aremantai terus 

mengalami peningkatan. Pada tanggal 1 Desember 1988 Dikeluarkan pula status 

madrasah menjadi Terdaftar yang ditandatangani oleh Kepala  Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan, c.q. Kepala Bidang Pembinaan 

Perguruan Agama Islam, dengan Surat Keputusan Nomor: W.F.6.2.01.12.88. 

Perkembangan berikutnya pada tanggal 1994 keluar pula pengakuan dengan 

status Negeri, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2005, berdasarkan hasil 

akreditasi madrasah oleh Dewan Akreditasi Madrasah (DAM) Kabupaten Muara 
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Enim, dikeluarkan pula Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama 

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Madrasah Terakreditasi, dengan Piagam 

Terakreditasi No. A.Kw.06/03/MI/006/2005. 

Perkembangan selanjutnya, MIN Aremantai setelah selama lima tahun dengan 

status terakreditasi yaitu dari tahun 2005-2010, maka tertantang untuk 

mempertahankan status terakreditasi tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan harus 

berdasarkan aturan Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) dengan 8 Standar Nasional Pendidikan. Untuk mewujudkan 

delapan standar ini, MIN Aremantai berupaya untuk memenuhi standar-standar 

tersebut. Berdasarkan peninjauan oleh Tim Asessor Kementerian Pendidikan 

Nasional (Kemdiknas) melalui Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2010, dan berdasarkan hasil visitasi terhadap hasil Tim Asessor Akreditasi 

terhadap MIN Aremantai, maka dikeluarkan status Terakreditasi dengan Nilai B 

terhadap MIN Aremantai, yang tertuang dalam Piagam Terakreditasi 

Nomor:Dd.032788 /Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Tanggal 

16 November 2010. Status terakreditasi ini menetapkan MIN Aremantai sebagai 

lembaga pendidikan yang tetap eksis sebagai lembaga formal pendidikan sampai 

tahun 2015/2016.
76
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B. Letak geograrafis
77

 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai beralamat di desa Aremantai 

Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Apabila dilihat dari situasi 

dan kondisi lingkunganya, maka MIN Aremantai termasuk tempat yang strategis dan 

aman. Sehingga mudah dijangkau dengan kendaraan umum dan berjalan kaki. Secara 

geografis, batas wilayah MIN Aremantai . 

1. Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk, 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk,  

3. Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, 

4. Sebelah barat berbatasan dengan persawahan penduduk.  

5. Berdasarkan dokumentasi MIN Aremantai tahun 2008/2009 dijelaskan bahwa 

luas tanah seluruhnya adalah 6785 m2, sedangkan status tanah MIN Aremantai 

adalah hak milik dengan sertifikat no 201/15/26/1994. 
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Tabel 2 

Kepala Sekolah  MIN Aremantai dari tahun 1957-2016 

 

No Nama Kepalan Madrasah Priode Status Madrasah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

K. H. Abdul Jabbar 

Burdin Amin 

A. Tarmuzi 

H. Maturidi 

Aslani, S.Pd.I 

Saukat, S. Pd. M.Pd.I 

Kartawi, S. Pd. I 

1957-1984 

1984-1990 

1990-1995 

1995-2000 

2000-2005 

2005-2011 

2011-Sekarang 

Swasta 

Swasta(Diakui) 

Negeri(Filial) 

Negeri 

Negeri(Terakreditasi) 

Negeri(Terakreditasi) 

Negeri(Terakreditasi) 

Sumber: Dokomentasi MIN Aremantai tahun 2016 

Dari tabel diatas Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai dari awal 

berdiri 1957-2003 sudah mengalami tujuh kali penggantian kepala madrasah. 

C. Visi, Misi dan Tujuan MIN Aremantai 

Adapun Visi, Misi, dan Tujun sebagai berikut: 

1. Visi 

Unggul dalam prestasi, berilmu, berkualitas, sopan santun dalam perilaku, 

beriman dan bertaqwa serta  berakhlak mulia, dan menjadikan peserta didik bebas 

buta aksa dalam baca Al-Qur’an. 
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2. Misi 

a. Menggali potensi siswa-siswi 

b. Menciptakan suasana yang kondusip 

c. Terwujudnya membaca Al-qur’an dan hafal ayat-ayat pendek. 

d. Menciptakan situasi proses belajar mengajar yang kondusif dan islami. 

e. Menciptakan lingkungan sekolah bersih dan islami. 

f. Mengembangkan dan mendorong membantu untuk mengenali potensi, 

bakat yang ada pada peserta didik. 

g. Menumbuhkan kedisiplinan yang tinggi. 

3. Tujuan sekolah 

a. Menyiapkan output madrasah yang siap mengabdi ke tengah 

masyarakat. 

b. Menyiapkan output madrasah yang siap melanjutkan pendidikan ke 

tingkat SLTP.
78

 

D. Keadaan guru, pegawai dan siswa 

1. Keadaan guru 

Jumlah guru yang aktif  mengajar di lingkungan  Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Aremantai sekarang ini berjumlah 12 orang guru, tenaga kependidikan yang 

masing-masing guru tersebut berlatar belakang pendidikan strata I dan diploma II. 
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Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai 

Negeri Aremantai dapat dilihat pada pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3 

Data Guru MIN Aremantai Tahun 2015/2016 

NO NAMA NIP JABATAN 
PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

1 
H. Kartawi, S.Pd.I 

NIP. 196907022000031005 

Kepala Madrasah 

Guru Al-Qur’an Hadits 

S.1 Pendidikan 

Agama Islam 

2 
H. Hasbullah, S.Pd.I 

NIP. 196507171998041001 

Guru Bahasa Arab dan 

Fiqih  

S.1 Pendidikan 

Agama Islam 

3 
Syehdanil Hadi, S.Pd.I 

NIP. 198104302005011003 
Guru Matematika  

S.1 Pendidikan 

Agama Islam 

4 
Musyaddad, S.Pd.I 

NIP. 197007152005011004 

Guru SKI dan Aqidah 

Akhlak 

S.1 Pendidikan 

Agama Islam 

5 
Yana Hartati, S.Pd.I 

NIP. 197906042007012027 
Guru SBK dan IPS S.1  GKMI 

6 
Tapsilah, S.Pd.I 

NIP. 198205102007102006 
Guru Bahasa Indonesia S.1  GKMI 

7 
Endang Aprianti, S.Pd.I 

NIP. - 
Guru Tematik Kelas 2 S.1  GKMI 

8 
Erma Yunita, S.Pd.I 

NIP. - 

Guru Tematik Kelas 

3A 
S.1  GKMI 

9 
Ramai Dianah, S.Pd.I 

NIP. - 

Guru Tematik Kelas 

3B 
S.1  GKMI 

10 
Tamsiludin 

NIP.- 
Guru Tematik Kelas 1 

S.1  Pendidikan 

Agama Islam 

11 
Pebriani, S.Pd.I 

NIP. - 

Guru Ilmu 

Pengetahuan Alam 
S.1 GKMI 

12 
Martunis 

NIP. - 
Guru Penjaskes PGAN  

 

Dalam peraturan pemerintah guru diwajibkan lulusan S1 dan memiliki 

kualifikasi akademik dimana guru harus memiliki tingkat pendidikan minimal yang 

wajib dipenuhi yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang 
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relevan dengan tugas dan fungsi guru.Selain itu guru-guru yang ada disekolah 

tersebut juga sudah memenuhi kriteria dan syarat-syarat mengajar yaitu salah satu 

contohnya juga guru sudah berpengalaman, sebagian guru sudah sertifikasi yaitu guru 

tersebut diakui dengan adanya sertifikat keprofesionalan mengajar dan guru disini 

juga dalam kondisi sehat jasmani serta rohani sehingga bisa menjalankan tugas 

dengan baik. Dengan terpenuhnya syarat guru maka diharapkan proses belajar-

mengajar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pengajaran.
79

 

2. Keadaan Pegawai  

Tabel Data  

Pegawai MIN Aremantai Tahun 2015/2016 

NO NAMA NIP JABATAN 
PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

1 

M. Edwar Fornawansah, 

S.Pd.I 

NIP. - 

Ka. Tata Usaha S.1 Bahasa Arab 

2 
Muli Haryani, S.Pd.I 

NIP. - 

Administrasi 

Madrasah 

S.1Pendidikan 

Agama Islam 

3 
A. Zakiudin 

NIP. - 
Operator Webside D.1 Komputer 

4 
Meri Oktariana, S.Pd.I 

NIP. - 
Pemb. Perpustakaan S.1 GKMI 

5 
Safridi, A.Ma. Pd.Or 

NIP. - 
Satpam Madrasah 

S.1 Pedidikan 

Agama Islam 

6 
Alfian 

NIP. - 
Cleaning Service  STM Mesin  
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GURU KELAS 4B 

MUSYADDAD S.Pd.I 

 

PEMBINA PRAMUKA 

ALFIAN 
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3. Keadaan siswa 

Siswa juga adalah orang yang sangat berperan penting dalam pendidikan, 

karena tanpa siswa maka proses pembelajaran tidak akan terlaksana, dan seorang 

guru bias memberikan ilmu atau mengajar jika peserta didiknya tidak ada, 

adapunKeadaan siswa MIN Aremantai lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 

dibawah. 

Tabel 5 

Keadaan Siswa MIN Aremantai 2015/2016 

 

KELAS 
JUMLAH 

JUMLAH LK + PR 
LK PR 

I 6 17 23 

II 11 10 21 

III a 8 7 15 

III b 9 5 14 

Iva 6 9 15 

Ivb 9 10 19 

V 14 10 24 

VI 13 12 25 

 JUMLAH 156 

Sumber: DokomentasiMIN Aremantai tahun 2016  
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E. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 6 

Sarana dan Prasarana MIN Aremantai
80

 

 

 

No 

 

Jenis Sarana Prasarana 

Jumlah Unit 

Menurut Kondisi 

Jum lah Ideal 

Yang 

Seharusnya Ada Baik Rusak  

1 Kursi Siswa 130 50 160 

   2 Meja Siswa 110 20 160 

   3 Loker Siswa    

   4 Kursi Guru di ruang kelas 6 2 8 

   5 Meja Guru di ruang kelas 6 2 8 

   6 Papan Tulis 6 2  

   7 Lemari di ruang kelas  6 8 

   8 Alat Peraga PAI    

   9 Alat Peraga IPA (SAINS)  1  

  10 Bola Sepak 1 1  

  11 Bola Voli 1   

  12 Bola Basket    

  13 
Meja Pingpong (Tenis 

Meja) 

1   

  14 
Lapangan Sepak 

Nola/futsal 

   

  15 Lapangan Bulutangkis    

  16 Lapangan Basket    

  17 Lapangan Bola Voli    

  18 Laptop  1 1  

  19 Personal Komputer 1 2  

  20 
Meja Guru dan Tenaga 

Kependidikan 

8 4  

  21 
Kursi Guru dan Tenaga 

Kependidikan 

10 5  

  22 Lemari Arsip 1 1  

  23 Kotak Obat (P3K) 1   

  24 Brankas 1   

  25 Pengeras Suara  1  

  26 Ruang Kelas 5 1  
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  27 Ruang Kelas Madrasah 1   

  28 Ruang Guru 1   

  29 Ruang Perpustakaan  1   

  30 Toilet Guru 1   

  31 Toilet Siswa 1   

  32 Masjid/Musholla  1  

  33 Rumah Dinas Guru  1  

  34 Kantin  1  

Sumber: Dokomentasi MIN Aremantai tahun 2016  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa fasilitas dan gedung belajar MIN 

Aremantai telah memenuhi Syarat untuk melaksanakan aktivitas Kegiatan Belajar 

Mengajar yang efektif dan efisien. 

F. Data Prestasi MIN Aremantai 

1. Juara 2 lomba UKS tingkat kabupaten 

2. Juara 2 lomba gerak jalan tingkat kecamatan (2015) 

3. Juara 1 lomba vionering dalam perkemahan akhir semester  

4. Juara 2 lomba puisi dalam peringatan HUTRI tahun 2015 

5. Juara 1 lomba sepak takraw pada peringatan HUTRI tahun 2015 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Penerapan Strategi Giving question and Getting Answer 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan, bahwa untuk 

menganalisa data yang terkumpul, baik dari tes, observasi maupun dokumentasi yang 

dilakukan peneliti, maka penelitian akan menganalisa dengan statistik tets t dan 

deskriftif kuantitatif yang menjelaskan secara rinci data tersebut sehingga dapat 

dijadikan suatu kesimpulan dari penelitian ini. Dalam penelitian peneliti 

menggunakan sampel yang berjumlah 15 siswa. Dengan melakukan pre-test dan post-

test atau sebelum dan sesudah diterapkan strategi giving question and getting 

answeruntuk mempermudah peneliti dalam menjawab permasalahan yang ada, maka 

peneliti akan menganalisis dari masing-masing permasalahan. 

Penerapan strategi giving question and getting answerini pertama kali 

dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016 dikelas IV. Pertemuan dilakukan 

sebanyak 3 kali pada kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai, sesuai dengan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh peneliti. Sebelum 

melaksanakan perlakuan, peneliti melakukan tes terlebih dahulu yaitu (pre-test) 

sebelum diterapkan strategi dan peneliti memberikan (post-test) setelah diterapkan 

strategi dengan soal yang sama soal essay sebanyak 5 soal. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti 

68 
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dalam proses pembelajaran dikelas IV mata pelajaran bahasa arab di Madrasah 

Ibidaiyah Negeri Aremantai Adalah sebagai berikut :  

1. Tahap Perencanaan  

a. Guru menyusun RPP pada pokok bahasan alat-alat sekolah. 

b. Guru menyusun soal-soal pre-test dan post-test dalam bentuk 5 item soal. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Dalam tahap ini peneliti menyusun langkah-langkah dalam pelaksanaan 

penelitian dikelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai sebagai berikut  

a. Apersepsi serta pengulangan kembali sekilas penjelasan tentang pelajaran 

bahasa arab materi alat-alat sekolah. 

Dilanjutkan dengan pemberian soal pre-test bahasa arab materi alat-alat 

sekolah . 

b. Guru menjelaskan dan mengarahkan siswa untuk membagi kelompok dan 

melakukan pelajaran bahasa arab materi alat-alat sekolah dengan 

menggunakan strategi giving question and getting answer didalam kelas. 

c. Pemberian soal post-test bahasa arab materi alat-alat sekolah. 

3. Tahap Penutupan  

a. Guru mengoreksi kesalahan siswa. 

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi alat-alat sekolah. 

c. Melafalkan hamdalah dan salam. 
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B. Hasil Belajar Siswa Sebelum (Pre-test) dan sesudah (Pos-test) diterapkan 

Strategi GivingQuestion and Getting Answer pada mata pelajaran Bahasa 

Arab kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

Peneliti menggunakan metode tes untuk mendapatkan data yang diperoleh 

dari nilai siswa hasil Pretest dan postest yang peneliti lakukan dalam pelajaran 

Bahasa Arab. Proses dilakukan sebanyak 4 kali sesuai dengan Rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh peneliti.  

Penelitianpertama disini peneliti melakukan Pretes dan di lanjutkan dengan 

penerapan strategi giving question and getting answer di lanjutkan dengan soal 

Postest. Peneliti memberikan tes berupa soal essay sebanyak 5 soal untuk pre-test dan 

Postest soalnya disamakan. Untuk memberikan skor hasil jawaban Pre-test dan 

Postest pada setiap butir soal terlebih dahulu peneliti membuat bobot pensekoran. 

Bobot skor dari seluruh soal jika benar maka mendapat skor 100. Adapun pemberian 

skor hasil jawaban pada tes belajar siswa pada butir soal essay membuat acuan 

pensekoran. Skor tertinggi adalah 100 dengan kriteria jawaban mereka benar semua 

dan terendah adalah 10 kriteria kurang tepat jawaban yang diberikan. Pengambilan 

data dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. Adapun sampel 

sebanyak 15 siswa yang terdiri dari 6 laki-laki  dan 9 perempuan terdiri dari 1 kelas. 
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1. Hasil Belajar Siswa Sebelum (Pre-test) diterapkan Strategi 

GivingQuestion and Getting Answerpada mata pelajaran Bahasa Arab 

kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

Sebelum dilakukan kegiatan strategi Giving Question and 

GettingAnswerpeneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada siswa dan 

menyampaikan maksud penelitian. Peneliti menggunakan metode tes untuk 

mendapatkan data yang diperoleh dari nilai siswa hasil Pretest dan postest yang 

peneliti lakukan dalam pelajaran Bahasa Arab. Kemudian peneliti memberikan 

tes awal dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Tes diberikan 

berupa tes essay yang tertruktur. Sebelum pembelajaran perlakuan yaitu 

pembelajaran Strategi Giving Question and Getting Answer pada soal Pretest, 

maka kelas tersebut diberikan pretest dengan soal yang sama. Tujuan 

pembelajaran pretes ini adalah untuk melihat pengetahuan awal. Tes diberi 

sebelum diberikan perlakuan pada siswa. 

Tabel. 7 

Hasil Belajar Siswa Sebelum (Pretest) diterapkan Strategi Giving 

Question andGetting Answer  pada mata pelajaran Bahasa Arab. 

No X F 

1 70 4 

2 60 4 

3 50 3 

4 40 2 

5 30 2 

 
250  N = 15 
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.Berdasarkan tabel maka diperoleh skor hasil belajar siswa sebelum diterapkan 

Strategi Giving Question and Getting Answer pada mata pelajaran Bahasa Arab 

di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri aremantai. Setelah didapat data hasil 

belajar siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai maka dilakukan 

pensekoran data, pertama urutkan data dari terendah sampai terbesar. Setelah di 

urutkan, data distribusikan kedalam tabel distribusi 

Tabel. 8 

Hasil  Siswa Tes Sebelum diterapkan Strategi Giving Question and 

GettingAnswerpada kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

 

No X F Fx 
X 

(X-Mx) 
x

2
 fx

2
 

1 70 4 280 16 256 1.024 

2 60 4 240 6 36 144 

3 50 3 150 -4 16 48 

4 40 2 80 -14 196 392 

5 30 2 60 -24 576 1.152 

 
250 15 810 -20 1.080 2.760 

 

Pada hasil Pre-test untuk hasil siswa dari 15 siswa, yaitu : 6 laki-laki dan 

9 perempuan memperoleh nilai. Dari hasil yang disebarkan responden, 

didapatkan data tentang hasil tes Bahasa Arab sebelum di terapkan Strategi 

Giving Question andGetting Answer. Setelah data-data terkumpul, maka proses 

pengelolaan data dilakukan Berdasarkan dari hasil analisis statistik dari tes 

akhir nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 54 dan standar deviasi 13,56. 
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a. Mencari Mean Data : 

Mx =  
   

 
 = 

   

  
    54  

b. Mencari Stansar Deviasi 

SDX = 
√    

 
= 

√    

  
= √    = 13,56 

Mencari Nilai tinggi, Sedang, Rendah. Dengan menggunakan rumus 

TSR sebagai berikut : 

 M     +     1 SD    Tinggi 

 Nilai M-1 SD s.d. M+1 SD  Sedang 

 M     –     1 SD    Rendah 

1. Tinggi = Mx + 1 x SDy  

= 54 + (1 x 13,56) 

 = 67,56 

Dibulatkan menjadi 68. 

Jadi, yang termasuk terkatagori nilai tinggi keatas adalah 68. 

2. Sedang = Mx - 1 x SDxsd Mx + 1 x Sdx 

   = 54 - (1 x 13,56 ) sd 54 + (1 x 13,56 ) 

   = 40,44 sd 67,56 

Dibulatkan menjadi 40 sd 68. 

Jadi, yang termasuk terkatagori nilai sedang  adalah 40 sd 68. 
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3. Rendah = Mx - 1 x Sdx 

 = 54 - (1 x 13,56 )  

  = 40,44 

Dibulatkan menjadi  40. 

Jadi, yang termasuk terkatagori nilai  rendah adalah 40. 

Tabel. 9 

Hasil Tes Siswa sebelum diterapkan Strategi Giving Question and 

GettingAnswer kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

Kelompok Nilai Persentase Frekuensi 

Tinggi 68 (keatas) 26,66% 4 Orang 

Sedang 40sd68 (Sedang) 60% 9 Orang 

Rendah 40(kebawah) 13,33% 2  Orang 

  100% N = 15 Orang 

 

Berdasarkan tabeldiketahui bahwa sebelum diterapkan strategi 

givingquestion and getting answer hasil belajar bahasa arab siswa kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. Pengalaman pada siswa kelas IV mata 

pelajaran Bahasa Arab  sebelum dilakukan penerapanStrategi Giving Question 

and Getting Answeryang tergolong tinggi (baik) sebanyak 4  orang siswa ( 

26,66% ),  tergolong sedang sebanyak  9 orang siswa (60 %) dan yang 

tergolong rendah sebanyak 2 orang siswa (13,33% ). Dengan demikian sebelum 
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digunakan Strategi Giving Question and Getting Answerpada siswa kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai.   

2. Hasil Belajar Siswa Sesudah (Post-test) diterapkan Strategi GivingQuestion 

and Getting Answerpada mata pelajaran Bahasa Arab kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

Pos-test dilakukan untuk melihat hasil belajar siswa setelah pembelajaran 

berlangsung. Analisis data pos-test ini digunakan untuk mengetahui menguji 

hipotesis yang diajukan serta untuk mengetahui hasil belajar setelah proses 

pembelajaran berlangsung. Untuk memperoleh gambaran nilai pos-test berikut 

disajikan rata-rata dan simpangan baku kelas (terlampir).  

Peneliti melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat 

sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sebanyak empat kali tatap 

muka masing-masing 4 (empat)  jam pelajaran baik pada hasil Postest. Setiap 

pertemuan diadakan tes guna mengetahui kemampuan siswa terhadap materi 

yang telah diberikan. 

Dari hasil yang disebarkan responden, didapatkan data tentang hasil tes 

Bahasa Arab setelah di terapkan strategi Giving Question and Getting Answer. 

Setelah data-data terkumpul, maka proses pengelolaan data. 
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Tabel. 10 

Hasil Belajar Siswa Sesudah (Postest) diterapkan Strategi Giving Question 

andGetting Answer pada mata pelajaran Bahasa Arab. 

No Y F 

1 100 1 

2 95 2 

3 90 2 

4 85 1 

5 80 3 

6 75 2 

7 70 2 

8 65 1 

9 60 1 

 

720 N = 15 

 

Berdasarkan tabel maka diperoleh skor hasil belajar siswa sesudah 

diterapkanstrategi Giving Question and Getting Answer pada mata pelajaran Bahasa 

Arab di kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. Setelah didapat data hasil 

belajar siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai maka dilakukan 

pensekoran data, pertama urutkan data dari terendah sampai terbesar. Setelah di 

urutkan, data distribusikan kedalam tabel distribusi. 
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Tabel. 11 

Hasil Belajar Siswa Sesudah (Postest) diterapkan Strategi Giving Question 

andGetting Answer pada kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

No Y F Fy 
y 

(Y-My) 
y

2
 fy

2
 

1 100 1 100 19 361 361 

2 95 2 190 14 196 392 

3 90 2 180 9 81 162 

4 85 1 85 4 16 16 

5 80 3 240 -1 1 3 

6 75 2 150 -6 36 72 

7 70 2 140 -11 121 242 

8 65 1 65 -16 256 256 

9 60 1 60 -21 441 441 

 
720 15 1210 -9 1509 1945 

 

Pada hasil Pos-test untuk hasil siswa dari 15 siswa, yaitu : 6 laki-laki dan 9 

perempuan memperoleh nilai. Dari hasil yang disebarkan responden, didapatkan 

data tentang hasil tes Bahasa Arab sesudah di terapkan strategi giving question 

and gettinganswer. Setelah data-data terkumpul, maka proses pengelolaan data 

dilakukan Berdasarkan dari hasil analisis statistik dari tes akhir nilai rata-rata 

yang diperoleh siswa sebesar 81 dan standar deviasi 11,39. 

a. Mencari Mean Data : 

My =  
   

 
 = 

    

  
     81 

b. Mencari Stansar Deviasi 

SD= 
√    

 
= 

√    

  
= √       = 11,39 
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c. Mencari Nilai tinggi, Sedang, Rendah. Dengan menggunakan 

rumus TSR sebagai berikut : 

 M     +     1 SD    Tinggi 

 Nilai M-1 SD s.d. M+1 SD  Sedang 

 M     –     1 SD    Rendah 

1. Tinggi = My + 1 x Sdy 

 = 81 + (1 x 11.39) = 92,39 

 dibulatkan menjadi 92. 

Jadi, yang termasuk terkatagori nilai tinggi keatas adalah 92. 

2. Sedang = My - 1 x SDy sd My + 1 x Sdy 

   = 81  - (1 x 11,39 ) sd  81  + (1 x 11,39)  

   = 69,61 sd 92,39 

dibulatkan menjadi 70 sd 92. 

Jadi, yang termasuk terkatagori nilai sedang adalah 70 sd 92. 

3. Rendah = My - 1 x Sdy 

` = 81  - (1 x 11,39)    = 69,61 

dibulatkan menjadi 70. 

Jadi, yang termasuk terkatagori nilai rendah adalah 70. 
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Tabel. 12 

Hasil Belajar Siswa sesudah (pos-test) diterapkan Strategi Giving Questin 

andGetting Answer mata pelajaran Bahasa Arab 

Kelompok Nilai Persentase Frekuensi 

Tinggi 92 (keatas) 20% 3 Orang 

Sedang 70sd92  (Sedang) 66.66% 10 Orang 

Rendah 70 (kebawah) 13.33% 2 Orang 

  100% N = 15 Orang 

 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa sesudah diterapkan diterapkan 

strategi giving question and getting answer hasil belajar bahasa arab siswa kelas 

IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. Pengalaman pada siswa kelas IV 

mata pelajaran Bahasa Arab  sesudah dilakukan penerapanstrategi giving 

question and getting answeryang tergolong tinggi (baik) sebanyak 3 orang siswa 

(20 %),  tergolong sedang sebanyak  10 orang siswa (66.66%) dan yang 

tergolong rendah sebanyak 2 orang siswa (13.33%). Dengan demikian sebelum 

digunakanstrategi giving question and getting answerpada siswa kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai.  pada kategori sedang yakni sebanyak 10 

orang siswa ((66.66%) dari 15 siswa yang menjadi sampel penelitian ini. 
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C. Analisis Pengaruh Penerapan Strategi Giving Question and Getting answer 

terhadap hasil belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas IV Di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai 

Pada bab ini merupakan bab analisis data yang berisikan beberapa masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini antara lain penggunaan tes “t” untuk menguji dua 

sampel kecil denganStrategi Giving Question and GettingAnswermateri alat-alat 

sekolah berdasarkan pengalaman pada siswa kelas IV Madrasah IbtidaiyahNegeri 

Aremantai. 

Adapun untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan pada siswa 

memberikan pengaruh yang signifikan materi alat-alat sekolah berdasarkan 

pengalaman pada siswa kelas IV mata pelajaran bahasa arab Madrasah 

IbtidaiyahNegeri Aremantai. Peneliti memberikan test tertulis kepada 15 orang siswa 

sebelum diterapkannya strategi dan sesudah diterapkannya strategi. Dan kemudian 

akan dilakukan pengujian tes “t” untuk melihat pengaruh penerapannya. 

Penggunaan tes “t” pada penelitian ini mengasumsikan Hipotesis Nihil 

sebagai ada perbedaan / tidak ada perbedaan yang signifikan Strategi Giving Question 

andGettingAnswerterhadap materi alatt-alat sekolah berdasarkan pengalaman pada 

siswa kelas IV mata pelajaran bahasa arab Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

Apabila nilai    yang diperoleh lebih besar daripada t tabel maka hipotesis Nihil yang 

diajukan ditolak. 
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Dari hasil tes belajar yang telah dilaksanakan pada siswa kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai dalam menyelesaikan soal tes bahasa arab 

yang berbentuk esay pada materi alat-alat sekolah mendapatkan hasil belajar yang 

baik. Dilihat dari analisis data mengenai hasil belajar siswa dalam mengerjakan soal 

tes yang diberikan pada pertemuan awal dan akhir.  

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui hasil belajar siswa diadakan tes pada 

akhir pertemuan. Tes yang diadakan bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh 

strategi pembelajaran terhadap pemahaman belajar siswa dalam memahami materi 

alat-alat sekolah. 

Dalam proses pembelajaran menggunakan Strategi Giving Question 

andGettingAnswerterlihat bahwa pemahaman siswa terhadap materi alat-alat sekolah. 

Hal ini diperkuat pula dari hasil tes akhir siswa yang memperoleh nilai ketuntasan 

belajar, dalam hal ini hasil belajar siswa.  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada atau tidak Pengaruh 

PenerapanStrategi Giving Question and GettingAnswerterhadap Hasil Belajar pada 

mata pelajaran Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai.  

Dari hasil kegiatan PenerapanStrategi Giving Question and 

GettingAnswerterlihat bahwa siswa berusaha mendengarkan penjelasan  dengan 

materi yang telah dipelajari. Dengan demikian siswa lebih memahami materi yang 



93 
 

 
 

telah diberikan. Dalam menyelesaikan soal, terdapat peningkatan yang signitifikan 

oleh siswa-siswa tersebut. 

Suatu kegiatan penelitian telah berhasil menemukanStrategi Giving 

Questionand GettingAnsweryang baik untuk mengajar berdasarkan pengalaman pada 

siswa kelas IV mata pelajaran Bahasa Arab Madrasah IbtidaiyahNegeri Aremantai. 

Dalam rangka uji coba efektivitas atau Strategi Giving Question and 

GettingAnswerini, dilaksanakan penelitian lanjutan, dengan mengajukan Hipotesis 

Nihil. 

Ha : Ada Pengaruh yang signifikan Penerapan Strategi Giving Question and 

GettingAnswerTerhadap Hasil Belajar Siswa Bahasa Arab kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

Ho :  Tidak ada Pengaruh yang signifikan Penerapan Strategi Giving Question 

and GettingAnswerTerhadap Hasil Belajar Siswa Bahasa Arab kelas IV di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

Dalam hubungan ini dari sejumlah siswa 15 orang siswa Marasah Ibtidaiyah 

yang ditetapkan sebagai sampel penelitian, telah berhasil dihimpun data berupa nilai 

pada pre-test (sebelum diterapkannya Strategi GivingQuestion and GettingAnswer) 

dan nilai pada post-test (setelah mereka diajarkan StrategiGiving Question and 

GettingAnswer), sebagaimana tertera pada tabel. 
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Tabel. 13 

 

Perhitungan dalam Rangka Menguji Kebenaran/Kepalsuan Hipotesis 

Nihil Tentang Pengaruh Penerapan strategi Giving Question and Getting Answer 

Terhadap Hasil Belajar Siswa di MIN Aremantai. 

No Nama Siswa 
X 

Pre-test 

Y 

Pos-test 

D 

(x-y) 

D2 

(x-y)
2
 

1 Adi Agustin 70 100 -30 900 

2 Agustina  50 80 -30 900 

3 Faril Ramadhan  60 95 -35 1225 

4 Hairil Ihsan 50 75 -25 625 

5 M. Edwin 70 90 -20 400 

6 M. Alfian  40 85 -45 2025 

7 Nadya  60 90 -30 900 

8 Nia Ramadhani 40 60 -20 400 

9 Putri Hafizah 30 70 -40 1600 

10 Radiah  50 80 -30 900 

11 Raudhatul  30 75 -45 2025 

12 Rifki Zulfikar 40 65 -25 625 

13 Riskiah  60 95 -35 1225 

14 Uswatun Hasanah 50 70 -20 400 

15 Wulandari  40 80 -40 1600 

    740 1.210 -470 15750 

 

a. MD = ∑
 

 
= 

    

  
= -31,3 

b. Mencari Deviasi Standar dari perbedaan antara Skor Variabel I dan skor 

Variabel II 

SDD = √
   

 
  *

  

 
+2

= √
     

  
  *

    

  
+2 

= √              2
=√              
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= √       = 8.27 

c. Mencari Standar Error dengan rumus 

SEMD = 
   

√   
= 

    

√    
= 

    

√  
= 

    

    
 = 2, 21   

d. Mencari “t”  atau to 

to  = 
  

    
= 

     

    
 = -14,16 

e. Langkah selanjutnya adalah memberikan interpretasi terhadap to dengan 

terlebih dahulu memperhitungkan df atau db-nya: df atau db = (N-1) = 

15-1 = 14 

Dengan df sebesar 14, diperoleh harga kritik t pada tabel sebagai berikut : 

- Pada taraf signifikan 5% : tt = 2,13 

- Pada taraf signifikan 1% : tt = 2,95 

Dengan membandingkan besarnya “t” yang kita peroleh dalam perhitungan (to 

= 14,16) dan besarnya “t” yang tercantum pada tabel nilai t (ttabel5% =  2.13 dan ttabel 1% 

= 2,95) maka dapat kita ketahui bahwa to adalah lebih besar daripada tt yaitu: 

2,13 <14,16 > 2,95 

Dengan demikian to lebih besar daripada tt baik pada taraf signifikan 5% 

maupun taraf signifikan 1%. Maka Hipotesis Nihil yang diajukan dimuka ditolak, ini 

berarti bahwa adanya perbedaan skor Hasil Belajar Bahasa Arab antara sebelum dan 

sesudah diterapkan Strategi Giving Question and GettingAnswermerupakan 

perbedaan yang berarti atau perbedaan menyakinkan (signitifikan). 
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Jadi,  nilai Sebelum (Pretest) diterapkan Strategi Giving Question and 

GettingAnswerbaik namun belum mencapai, dan pembelajaran dengan Strategi 

GivingQuestion and GettingAnsweratau sesudah ( Postest ) di terapkan  pada materi 

alat-alat sekolah sangat baik, siswa telah mencapai Kkm yang ditetapkan sekolah 

berdasarkan tabel (terlampir) kriteria hasil belajar dan telah mencapai yang ditetapkan 

sekolah. Dan pembelajaran menggunakanStrategi Giving Question and 

GettingAnswerjuga dapat meningkatkan hasil belajar. Sehingga pembelajaran dengan 

Strategi Giving Question and GettingAnswerdapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab pada materi alat-alat sekolah 

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

Kesimpulan yang dapat kita tarik disini adalah berdasarkan hasil uji coba 

diatas, secara meyakinkan dapat dikatan strategi mengajar bahasa arab yaitu 

StrategiGivingQuestion and GettingAnswer, telah menunjukkan efektivitasnya yang 

nyata, dalam arti kata dapat diandalkan sebagai strategi yang baik untuk mengajar 

pada mata pelajaran  Bahasa Arab, di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai. 

Berdasarkan analisis hasil penalitian dan pembahasan menunjukan bahwa terdapat 

peningkatanhasil belajar.  Hal ini disebabkan adanya Strategi yang membantu siswa 

dalam materi yang diajari oleh guru yang dalam hal ini Strategi Giving Question and 

GettingAnswermemberi pengaruh yang positif dan peluang yang sangat besar bagi 

siswa agar lebih muda memahami bahan ajar karenaStrategi Giving Question and 

GettingAnsweryang membantu siswa-siswi aktif dan saling membagi informasi 
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sesama siswa dan guru sehingga siswa dapat meningkatkan hasil belajar yang tinggi 

tinggi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan strategi giving question and 

gettinganswer dalam meningkatkan hasil belajar bahasa arab di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri Aremantai pada skripsi ini dapat ditarik kesimpulan 

1. Penerapan strategi giving question and getting answer ini pertama kali 

dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016 dikelas IV. Pertemuan dilakukan 

sebanyak 3 kali pada kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai, sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh 

peneliti. Sebelum melaksanakan perlakuan, peneliti melakukan tes terlebih 

dahulu yaitu (pre-test) sebelum diterapkan strategi dan peneliti memberikan 

(post-test) setelah diterapkan strategi dengan soal yang sama soal essay 

sebanyak 5 soal. 

2. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab materi alat-alat sekolah  

pada siswa kelas IV sebelum (pre-test) diterapkan Strategigivingquestion and 

getting answeryang tergolong tinggi sebanyak 4 orang siswa 

(26,66%),tergolong sedang sebanyak  9 orang siswa (60 %) dan yang 

tergolong rendah sebanyak 2 orang siswa (13,33% ). Dengan demikian 

sebelum digunakan Strategi Giving Question and Getting Answerpada siswa 
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kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai dan hasil belajar setelah 

diterapkan strategi giving question and getting answer hasil belajar bahasa 

arab siswa kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai yang tergolong 

tinggi sebanyak 3 orang siswa (20 %),  tergolong sedang sebanyak  10 orang 

siswa (66.66%) dan yang tergolong rendah sebanyak 2 orang siswa (13.33%). 

Dengan demikian sesudah digunakan strategi giving question and getting 

answer  pada siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai.  pada 

kategori sedang yakni sebanyak 10 orang siswa ((66.66%) dari 15 siswa yang 

menjadi sampel penelitian ini.  

3. Ada pengaruh yang signifikan penerapan strategi Giving Question and 

GettingAnswer setelah dilakukan pengujian tes “t, dengan membandingkan 

besarnya “t” yang kita peroleh dalam perhitungan (to = 14,16) dan besarnya 

“t” yang tercantum pada tabel nilai t (ttabel5% =  2.13 dan ttabel 1% = 2.95) maka 

dapat kita ketahui bahwa to adalah lebih besar daripada tt yaitu 2,13 <14.16> 

2,95Dengan demikian to lebih besar daripada tt baik pada taraf signifikan 5% 

maupun taraf signifikan 1%. Maka Hipotesis Nihil yang diajukan dimuka 

ditolak, ini berarti bahwa adanya pengaruh skor Hasil Belajar Bahasa Arab 

setelah diterapkan Strategi Giving Question and GettingAnswermerupakan 

pengaruh yang berarti atau pengaruh  menyakinkan (signitifikan). 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru 

Untuk membantu siswa memperoleh hasil belajar bahasa arab yang lebih 

baik, sebaiknya guru dapat menggunakan strategi giving question andgetting 

answer sebagai alat untuk meningkatkan hasil belajar pada siswa. 

2. Bagi sekolah 

Strategi giving question andgetting answerdapat digunakan sebagai alternatif 

bagi sekolah untuk menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan tepat 

dalam meningkatkan hasil belajar. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dikembangkan penelitian-penelitian serupa dengan materi atau mata 

pelajaran yang berbeda. Selain itu penggunaan waktu dan jumlah siswa perlu 

diperhatikan agar alokasi waktu yang ada dapat dipergunakan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 
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Lampiran 1 

 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Profil Sejarah dan Letak Geografis  

a. Sejarah berdiri Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai 

b. Alamat Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai 

c. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai 

2. Keadaan Guru  

a. Jumlah Guru   

b. Nama Guru 

c. Tingkat Pendidikan Guru    

d. Jabatan  Guru       

3. Keadaan siswa 

a. Jumlah keseluruhan siswa dari kelas 1-6  

b. Jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin  

4. Keadaan Sarana dan Prasarana MIN Aremantai 

a. Jumlah ruang belajar dan kondisinya 

b. Ruang guru dan kondisinya 

c. Ruang perpustakaan dan kondisinya 
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d. Ruang ibadah dan kondisinya 

e. Alat peraga dan kondisinya 

f. Sarana dan prasarana pendukung lainnya 

5. Data Prestasi MIN Aremantai 
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Lampiran 2 

 

Pedoman Wawancara 

 

NO Pertanyaan wawancara 

1 Berapakah jumlah siswa kelas IV di MIN Aremantai? 

2 Bagaimana kondisi atau respon siswa terhadap mata pelajaran Bahasa Arab? 

3 Metode/strategi apa saja yang digunakan bapak/ibu dalam proses belajar 

mengajar pada pelajaran Bahasa Arab? 

4 Kesulitan apa saja yang sering dihadapi ketika menghadapi siswa dalam 

pelajaran Bahasa Arab? 
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5 Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS GURU DALAM MENERAPKAN 

STRATEGI GIVING QUESTION AND GETTING ANSWER (MEMBERI 

PERTANYAAN DAN MENERIMA JAWABAN) TERHADAP HASIL 

BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 
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Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Negeri Aremantai 

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : IV/I 

Hari/Tanggal  : 

Waktu   : 

Nama Guru  : Khairiah Noviyanti 

Petunjuk : Isilah dengan memberikan tanda checklist (√) pada kolom 

kegiatan apabila siswa melakukan aktivitas tersebut. 

 

No Aktivitas Guru/Peneliti 
Skor/Kategori 

Ya Tidak 

1 Guru mempersiapkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) 

  

2 Guru memotivasi siswa   

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai 

  

4 Guru menjelaskan dan mengarahkan siswa untuk 

m

e

m

b

a

g
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a
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k

e

l

a

s

  

Prosedur penerapan: 

1. Guru mempersiapkan materi yang akan di ajarkan 

2. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

3. Guru membagi siswa berkelompok 

4. Guru membagikan kartu yang telah disediakan 

5.    5. Guru menjelaskan tata cara yang harus dilakukan    

siswa. 

5 Guru memperbaiki jawaban-jawaban siswa yang keliru   

6 Guru memberikan contoh sebelum siswa mengerjakan 

soal post-test. 

  

7 Guru membagikan soal post-test.   

 

 

Aremantai,     Agustus 2016  

Observer 
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Asmara Tri Agustini  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

 

LEMBAR OBSERVASI SISWA DALAM MENERAPKAN STRATEGI 

GIVING QUESTION AND GETTING ANSWER) TERHADAP HASIL 

BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 

 

Nama Siswa  :  

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 

 Kelas/Semester : IV/I 
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Hari/Tanggal  : 

Petunjuk : Isilah dengan memberikan tanda checlits (√) pada kolom 

kegiatan apabila siswa melakukan aktivitas tersebut 

No Indikator Hasil Belajar 
Skor/Kategori 

1 2 3 4 5 

1 

 

Antusias siswa mengerjakan tugas      

2 

 

Keaktifan siswa mengemukakan pendapat      

3 

 

Keberanian siswa bertanya      

4 

 

Keberanian siswa menjawab soal       

5 

 

Nilai tes memenuhi kriteria ketuntasan minimum 

(KKM) 

     

Keterangan : 

Sangat Baik : Apabila siswa mendapat skor 5 jika keempat deskriptor muncul 

Baik  : Apabila siswa mendapat skor 4 jika keempat deskriptor 

muncul 

Cukup Baik : Apabila siswa mendapat skor 3 jika keempat deskriptor muncul 

Kurang Baik : Apabila siswa mendapat skor 2 jika keempat deskriptor muncul 

Sangat Kurang Baik: Apabila siswa mendapat skor 1 jika keempat deskriptor muncul. 

 

Lampiran 5 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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(RPP) 

Satuan Tingkat Pendidikan  : MIN Aremantai 

Kelas/Semester   : IV/Ganjil 

Mata pelajaran    : Bahasa Arab 

Sub Tema    : Alat-alat Sekolah 

Alokasi Waktu   : 60 Menit 

A. Standar Kompetensi  

 Mengungkapkan Informasi secara lisan tentang alat-alat sekolah/   االدوات المدزسية 

B. Kompetensi Dasar 

Membaca dan menyebutkan mufrodat tentang alat-alat sekolah/   االدوات المدزسية 

C. Indikator 

1. Siswa dapat membaca mufrodat tentang alat-alat sekolah/   االدوات المدزسية 

2. Siswa dapat menyebutkan mufrodat tentang alat-alat sekolah/   االدوات المدزسية 

D. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu menjawab soal tentang alat-alat sekolah/   االدوات المدزسية 

E. Materi Pembelajaran   

Alat-alat sekolah/   االدوات المدزسية 

F. Metode Pembelajaran  

Ceramah, tanya jawab dan demonstrasi  

G. Kegiatan Pembelajaran 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

waktu 

 

Kegiatan 

awal 

 

 

 

 

 

 

a. Guru membuka pembelajaran dengan   

mengucapkan salam dan menyapa 

peserta didik 

b.  Guru dan siswa bertanya jawab tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya 

dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

c. Guru membagikan soal pre-test kepada 

siswa 

  

 

 

Kegiatan 

inti 

 

 

 

 

 

 

a. Siswa mengerjakan soal pre-test yang 

diberikan guru 

b. Siswa mengumpulkan soal pre-test 

yang sudah dikerjakan 

c. Guru menjelaskan materi pembelajaran 

tentang alat-alat sekolah  
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Kegiatan 

penutup 

a. Siswa maju kedepan kelas untuk 

membacakan mufrodat tentang alat-alat 

sekolah 

b. Guru bersama siswa bertanya jawab 

untuk meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan 

dan penyimpulan 

  

 

H. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran  :  

Agus Wahyudi. Aku Cinta Bahasa Arab Untuk Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah. 

Solo. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2010. 

I. Media/Alat 

Alat tulis 

Buku bahasa arab kelas IV 

J. Penilaian  

1. Teknik    :  Tertulis  

2. Bentuk Instrumen  : Tes isian 
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Aremantai,    Agustus 2016 

 Guru Mata Pelajaran B. Arab   Mahasiswa Peneliti 

 

H. Hasbullah, S.Pd.I     Khairiah Noviyanti 

NIP.196507171998041001    NIM. 12270065 

 

Mengetahui   

Kepala MIN Aremantai 

 

 

H. Kartawi, S.Pd.I 

NIP. 196907022000031005  
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Lampiran 6 
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Nama  : 

Kelas : 

Mapel : 

 

Soal Pre-test 

 

1. Ini Buku  

Apa Bahasa Arab Buku ? 

2. Ini Pena 

Apa Bahasa Arab Pena? 

3. Apa arti كسسى ? 

4. Apa arti باب ? 

5. Ini Papan Tulis 

 
Apa Bahasa Arab Papan Tulis? 
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Lampiran 7 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Tingkat Pendidikan  : MIN Aremantai 

Kelas/Semester   : IV/Ganjil 

Mata pelajaran    : Bahasa Arab 

Sub Tema    : Alat-alat Sekolah 

Alokasi Waktu   : 120 Menit 

F. Standar Kompetensi  

 Mengungkapkan Informasi secara lisan tentang alat-alat sekolah/   االدوات المدزسية 

G. Kompetensi Dasar 

Membaca dan menyebutkan mufrodat tentang alat-alat sekolah/االدوات المدزسية 

H. Indikator 

1. Siswa dapat membaca mufrodat tentang alat-alat sekolah/ االدوات المدزسية   

2. Siswa dapat menyebutkan mufrodat tentang alat-alat sekolah/   االدوات المدزسية 

I. Tujuan Pembelajar 

Siswa mampu menjawab soal tentang alat-alat sekolah/   االدوات المدزسية 
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J. Materi Pembelajaran  :  

Alat-alat sekolah/   المدزسيةاالدوات  

K. Metode /Strategi Pembelajaran  

Giving Question and Getting Answer  

L. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 

waktu 

 

Kegiatan 

awal 

 

 

 

 

 

 

d. Guru membuka pembelajaran dengan   

mengucapkan salam dan menyapa 

peserta didik 

e.  Guru mengajak siswa bernyanyi untuk 

memulai pelajaran 

f. Guru dan siswa bertanya jawab tentang 

keterkaitan pembelajaran sebelumnya 

dengan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan  

  

 

 

Kegiatan 

inti 

 

 

d. Mengamati  

   Siswa menyimak penjelasan cakupan  

materi pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

e. Menanya 

 Guru dan siswa bertanya jawab 

tentang materi pembelajaran 

f. Eksperimen/Explore 
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 Guru  memberikan contoh soal 

dipapan tulis 

 Guru membagi siswa berkelompok  

 Guru membagikan kartu yang telah 

disediakan  

 Guru menjelaskan tata cara yang 

harus dilakukan siswa  

 Dalam kelompok yang dibagi siswa 

memberikan pertanyaan dan siswa 

kelompok lain menemukan jawaban  

 Siswa yang aktif bertanya dan 

menjawab akan diberi hadiah 

g. Asosiasi  

 Guru memperbaiki jawaban-

jawaban siswa yang keliru 

h. Komunikasi 

 Guru memberikan contoh sebelum 

siswa mengerjakan latihan 

 

 

Kegiatan 

penutup 

c. Siswa melakukan refleksi terhadap 

kegiatan yang sudah dilakukan  

d. Siswa mengerjakan soal post-test 

  

 

M. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran  :  

Agus Wahyudi. Aku Cinta Bahasa Arab Untuk Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah. 

Solo. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2010. 
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N. Media/Alat 

Alat tulis 

Buku bahasa arab kelas IV 

O. Penilaian  

1. Teknik    :  Tertulis  

2. Bentuk Instrumen  : Tes Isian 

 

      Aremantai,    Agustus 2016 

 Guru Mata Pelajaran B. Arab   Mahasiswa Peneliti 

 

H. Hasbullah, S.Pd.I     Khairiah Noviyanti 

NIP.196507171998041001    NIM. 12270065 

 

Mengetahui   

Kepala MIN Aremantai 

 

 

H. Kartawi, S.Pd.I 

NIP. 196907022000031005  
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Lampiran 8 
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Nama  : 

Kelas : 

Mapel : 

 

Soal Post-test 

 

1. Ini Buku  

Apa Bahasa Arab Buku ? 

2. Ini Pena 

Apa Bahasa Arab Pena? 

3. Apa arti كسسى ? 

4. Apa arti باب ? 

5. Ini Papan Tulis 
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Apa Bahasa Arab Papan Tulis? 
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RUANG BELAJAR KELAS 1, 2 DAN 3 

 

RUANG BELAJAR KELAS 4, 5 DAN 6 

 

 

 

 



131 
 

 
 

RUANG GURU MIN AREMANTAI 

 

 

KANTOR MIN AREMANTAI 
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KEADAAN SEKOLAH MIN AREMANTAI 

 

SUASANA PEMBELAJARAN KELAS IV MIN AREMANTAI 
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