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ABSTRAK 

Warnidah. 105241100117. Evektifitas Penerapan Metode Eklektik Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Sinjai Sulawesi Selatan. Di 

bimbing oleh Bapak Mahlani dan Ibu Nurfadilah. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan metode eklektik dalam meningkatkan kemampuan hasil belajar bahasa Arab siswa 

kelas VIII MTs Nurul Jihad Saohiring Sinjai, bagaimana efektifitas penerapan metode eklektik 

dalam meningkatkan kemampuan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Nurul Jihad 

Saohiring Sinjai, faktor pendukung dan penghambat efektifitas penerapan metode eklektik 

dalam meningkatkan kemampuan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Nurul Jihad 

Saohiring Sinjai 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah MTs Nurul Jihad Saohiring yang berlangsung 2 bulan 

mulai dari Mei sampai Juli 2021. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian yaitu seluruh siswa kelas 

VIII MTs Nurul Jihad. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. Penerapan 

metode eklektik dalam meningkatkan kemampuan hasil belajar bahasa Arab di sekolah MTs 

Nurul Jihad adalah menggabungkan unsur yang ada pada metode mubasyarah, dan unsur yang 

ada dalam metode qawaid wa tarjamah. Adapun faktor pendukung dari penerapan metode 

eklektik dalam meningkatkan kemampuan menulis bahasa Arab di MTs Nurul Jihad adalah 

semangat siswa dalam belajar bahasa Arab, metode yang dapat menyesuaikan dengan kondisi 

siswa. Sedangkan faktor penghambat dalam penerapan metode eklektik dalam meningkatkan 

kemampuan hasil belajar bahasa Arab di MTs Nurul Jihad adalah latar belakang  kemampuan 

siswa yang heterogen dalam hal bahasa Arab khususnya baca tulis alquran, dan kurang 

keterampilan guru pengampuh dalam menguasai metode pembelajaran. 

 

Kata Kunci : Metode eklektik, kemampuan menulis bahasa arab  
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    Abstrack 

Warnidah. 105241100117. Effectifeness of Application of Eclectic Methods in Improving 

Arabic Learning Outcomes of Class VIII Students of MTs Sinjai, South Sulawesi. Supervised 

by Mr. Mahlani and Mrs. Nurfadilah. 

This study uses an experimental method, which aims to find out how the application of the 

eclectic method in improving the Arabic learning outcomes of students of class VIII MTs Nurul 

Jihad Saohiring Sinjai, how the effectiveness of the application of the eclectic method in 

improving the ability of Arabic learning outcomes of students of class VIII MTs Nurul Jihad 

Saohiring Sinjai, supporting and inhibiting factors for the effectiveness of the application of the 

eclectic method in improving the ability of Arabic learning outcomes for class VIII students of 

MTs Nurul Jihad Saohiring Sinjai 

This research was carried out at MTs Nurul Jihad Saohiring School which lasted 2 months from 

May to July 2021. The data collection methods in this study used observation, interviews, and 

documentation methods. The research subjects were all eighth grade students of MTs Nurul 

Jihad. 

The method used in this research is an experimental research method. The application of the 

eclectic method in improving the ability of Arabic learning outcomes at MTs Nurul Jihad 

school is to combine the elements in the mubasyarah method, and the elements in the qawaid 

wa tarjamah method. The supporting factor of the application of the eclectic method in 

improving Arabic writing skills at MTs Nurul Jihad is the enthusiasm of students in learning 

Arabic, a method that can adapt to students' conditions. While the inhibiting factors in the 

application of the eclectic method in improving the ability of Arabic learning outcomes at MTs 

Nurul Jihad are the heterogeneous background of students' abilities in Arabic, especially 

reading and writing the Koran, and the lack of skills of powerful teachers in mastering learning 

methods. 
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 نبذة مختصرة 

. فاعلية تطبيق األساليب االنتقائية في تحسين مخرجات تعلم اللغة العربية لطالب 105241100117ورندة. 

 .، جنوب سوالويزي. بإشراف السيد محالني والسيدة نور فضيلة MTs Sinjai الصف الثامن في

في تحسين مخرجات  تستخدم هذه الدراسة طريقة تجريبية تهدف إلى معرفة كيفية تطبيق الطريقة االنتقائية 

، وكيف فعالية تطبيق   MTs Nurul Jihad Saohiring Sinjai تعلم اللغة العربية لطالب الصف الثامن

 MTs Nurul Jihad الطريقة االنتقائية في تحسين القدرة نتائج تعلم اللغة العربية لطالب الصف الثامن

Saohiring Sinjai يق الطريقة االنتقائية في تحسين قدرة ، والعوامل الداعمة والمثبطة لفعالية تطب

 MTs Nurul Jihad Saohiring Sinjai مخرجات تعلم اللغة العربية لطالب الصف الثامن في

التي استمرت شهرين من مايو إلى   MTs Nurul Jihad Saohiring تم إجراء هذا البحث في مدرسة

المالحظة والمقابالت والتوثيق. شارك  . استخدمت طرق جمع البيانات في هذه الدراسة طرق 2021يوليو  

 .في البحث طالب الصف الثامن في مدرسة نور الجهاد 

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة بحث تجريبية. إن تطبيق األسلوب االنتقائي في تحسين  

ناصر في  مخرجات تعلم اللغة العربية في مدرسة نور الجهاد هو الجمع بين عناصر في طريقة المبسيرة وع

طريقة القوايد والترجمة. العامل الداعم لتطبيق األسلوب االنتقائي في تحسين مهارات الكتابة العربية في  

هو حماس الطالب لتعلم اللغة العربية ، وهي طريقة يمكن أن تتكيف مع ظروف   MTs مدرسة نورول جهاد 

في تحسين قدرة مخرجات تعلم اللغة  الطالب. في حين أن العوامل المثبطة في تطبيق األسلوب االنتقائي

العربية في مدارس نور الجهاد هي الخلفية غير المتجانسة لقدرات الطالب في اللغة العربية ، وخاصة قراءة 

 .القرآن وكتابته ، ونقص مهارات المعلمين األقوياء في إتقان طرق التعلم
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang digunakan Al-quran dan 

juga bahasa yang tidak bisa dipisahkan oleh umat Islam. Pada zaman 

sekarang bahasa Arab sudah mulai digunakan sebagai bahasa internasional 

selain bahasa inggris.1 Sebagaimana diketahui sampai saat ini, bahwa 

bahasa Arab merupakan salah satu pelajaran yang dirasa sulit oleh 

sebagian besar siswa, sehingga minat untuk mempelajarinya rendah. 

Akibatnya hasil belajar bahasa Arab siswa ikut menurun. Padahal bahasa 

Arab merupakan pembelajaran yang sangat penting. Bahasa Arab memiliki 

lebih banyak penutur daripada bahasa-bahasa lainnya dalam rumpun 

bahasa semit. Ia dituturkan lebih dari 280 juta orang sebagai bahasa 

pertama, yang mana sebagian besar tinggal di Timur Tengah dan Afrika 

Utara. Bahasa ini adalah bahasa resmi dari 25 negara, dan merupakan 

bahasa peribadatan dalam agama islam karena merupakan bahasa yang 

dipakai oleh Alquran. Ayat yang berkaitan tentang bahasa Arab terdapat 

dalam surah Yusuf ayat 2 yaitu: 

 اِنَّآ أَْنَزْلٰنهُ قُْرٰاًنا َعَرِبيًّا لَّعَلَُّكْم تَْعِقلُْونَ (٢)

Terjemahan : “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan 

 
1 Ahmad Falah .Dimensi-Dimensi Keberhasilan Pendidikan bahasa Arab di SD NU Mafatihul 

Ulum Demangan Kudus. Jurnal Arabia, Vol 5, No 2 Juli-Desember 2013,hal.1 
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berbahasa Arab, agar kamu memahaminya”. (QS.Yusuf:2) 

Dari berbagai pendekatan yang berkembang dalam pembelajaran 

bahasa, maka hasil belajar bahasa Arab dapat dimasukkan kedalam dua 

kategori utama, yaitu hasil belajar kompenen bahasa dan hasil belajar 

keterampilan berbahasa. Komponen bahasa mencakup pengetahuan bunyi 

bahasa (ashwath), penguasaan kosa kata (mufradat ) dan pengetahuan tata 

bahasa (qawaid).2  

Adapun keterampilan berbahasa mencakup keterampilan mendengar, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. 

Muhibbin mengemukakan bahwa indikator hasil belajar hendaklah 

dirumuskan sedemikian rupa dan sebaik-baiknya sehingga dapat 

memberikan arah yang benar dalam pembelajaran, tetapi tidak membatasi 

guru dalam proses belajar mengajar di kelas seperti halnya dalam keadaan 

ketika jumlah indikator terlalu banyak atau cakupannya terlalu sempit. 

Serangkaian indikator yang baik akan menjadi penolong dan pengarah bagi 

guru dalam membimbing murid- murid mencapai jenjang-jenjang tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan dan menentukan sasaran pengukuran 

dan evaluasi pembelajaran yang jelas dan tepat.3 

Beberapa hal yang menyebabkan menurunnya hasil belajar siswa di 

 
2 Permenag k 13 PAI dan Bahasa Arab, Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab, (Jakarta: Kementerian Agama,2013) hal.28 
3 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam, ( Malang: UIN 

Maliki Press, 2013) hal.74 
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akibatkan dari beberapa faktor. Baik faktor internal yaitu berasal dari 

dalam  diri siswa itu sendiri maupun faktor eksternal yaitu faktor yang 

berasal dari luar diri siswa (lingkungan siswa itu sendiri). Adapun faktor 

yang berasal dari diri siswa adalah faktor sikap, faktor malas, faktor waktu, 

menggampangkan tugas, cara belajar siwa dirumah, dan terlalu santai. 

Adapun faktor eksternal yaitu faktor yang berada diluar diri siswa atau 

individu antara lain: Lingkungan keluarga dan orang tua, lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat.4 

Berkaitan dengan efektivitas pembelajaran, untuk mencapai 

pembelajaran aktif, satu aspek penting adalah masalah metode yang 

digunakan guru dalam menciptakan suasana aktif. Metode pembelajaran 

sangat menentukan keberhasilan anak didik dalam menuntun ilmu. Metode 

sebagai cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Penguasaan substansi tidaklah cukup, jika metode yang dipakai 

tidak tepat. Hal ini merupakan salah satu usaha yang tidak boleh 

ditinggalkan oleh tenaga pendidik adalah bagaimana memahami 

kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian 

dari keberhasilan kegiatan pembelajaran.5 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

sering dijumpai dalam proses pembelajaran bahasa Arab adalah rendahnya 

 
4 Haryanto, Teori Yang Melandasi Pembelajaran Konstruktivistik, Jurnal Program Studi 

Teknologi Pendidikan FIP UNY, hal.2 
5 Suharjana, Meningkatkan Prestasi Belajar, 2008 
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pemahaman dan hasil prestasi siswa. Ketika proses pembelajaran siswa 

terlihat malas, bosan dan jenuh, ditambah lagi kecenderungan yang terjadi 

pada proses pembelajaran bahasa Arab adalah kegiatan belajar masih 

berpusat pada guru. 

Kelemahan siswa dalam menulis narasi dikarenakan kurang adanya 

minta dalam pembelajaran menulis narasi, rendahnya penguasaan materi 

dalam menulis narasi, siswa merasa bosan apabila banyak materi yang 

diberikan, kurang termotivasi dengan media yang diberikan guru, dalam 

belajar kurang serius (ramai sendiri). Kurangnya minat dan motivasi 

trsebut disebabkan oleh proses pembelajaran guru masih konvensional 

untuk memotivasi siswa dalam menulis narasi, guru kurang mampu dalam 

memilih metode pembelajaran yang sesuai sebab guru mengajar hanya 

menggunakan metode ceramah sehingga pembelajaran sangat 

membosankan. 

Dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki strategi, agar siswa 

dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang 

diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus 

mengusai teknik-teknik penyajian, atau biasanya disebut metode mengajar. 

Dalam pelaksanaan metode pembelajaran ternyata tidak semua aspek 

keterampilan berbahasa dapat ditanamkan dengan muda kepada anak. 

Banyak faktor menjadi kendala dalam pengajaran bahasa salah diantaranya 

adalah penggunaan memilih metode. Guru sering mengalami kesulitan 
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untuk memilih metode yang tepat sehingga pembelajaran menulis kurang 

diperhatikan oleh siswa maupun guru. 

Salah satu metode pembelajaran yang efektif digunakan dalam 

meningkatkan hasil belajar bahasa Arab murid adalah metode eklektik. 

Metode eklektik bukan sekedar metode yang menggabungkan dari 

beberapa metode lainnya, tetapi untuk belajar atau memperdalam 

pelajarannya dengan melihat kenyataannya. 

Berdasarkan pengamatan di MTs Nurul Jihad Sinjai proses 

pembelajaran bahasa Arab yang berlangsung masih menggunakan metode 

ceramah yang masih divariasi dengan tanya jawab dan pemberian tugas 

pada siswa. Sebagian besar waktu belajar siswa, digunakan untuk 

mendengarkan ceramah guru dan menghafalkan materi. 

Suasana kelas yang monoton, membuat siswa merasa bosan dan 

mengantuk serta lebih memilih berbicara dengan temannya daripada 

memperhatikan penjelasan dari guru. Akibatnya, siswa menjadi pasif dan 

kurang kreatif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang 

kurang melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar 

menyebabkan keterampilan proses belajar siswa belum optimal, 

dikarenakan metode yang digunakan guru tidak efektif dalam 

meningkatkan kemampuan menulis sehingga kurangnya kemampuan 

menulis bahasa Arab siswa  kelas VIII MTs Sinjai Sulawesi Selatan. Oleh 
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karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Efektifitas Penerapan Metode Eklektik dalam Meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Nurul Jihad Saohiring Sinjai Sulawesi 

Selatan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode eklektik dalam meningkatkan hasil 

belajar bahasa Arab bagi siswa kelas VIII MTs Sinjai? 

2. Bagaimana efektifitas penerapan metode eklektik dalam meningkatkan 

hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Sinjai? 

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat efektifitas penerapan metode 

eklektik dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa Kelas 

VIII MTs Sinjai? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui proses penerapan pada metode eklektik dalam 

pembelajaran bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Sinjai 

2. Untuk mengetahui efektifitas metode eklektik terhadap prestasi bahasa 

Arab siswa kelas VIII MTs Sinjai 

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan metode 
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eklektik dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIII 

MTs Sinjai 

D. Manfaat Penelitian 

Sekurang-kurangnya dari penelitian ini akan diperoleh dua manfaat, 

yaitu manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis. Untuk lebih 

jelasnya akan dipaparkan beberapa hal terkait dengan manfaat dilakukan 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi penulis 

dan pembaca, serta bagi para penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Memberikan suasana belajar yang lebih konduktif dan variatif 

sehingga pembelajaran tidak monoton. 

2) Memberikan motivasi belajar bahasa Arab kepada siswa 

khususnya untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 

bahasa Arab. 

b. Bagi Guru 

1) Menambah wawasan tentang pembelajaran yang interaktif dan 

inovatif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

2) Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran 
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bahasa Arab. 

3) Bagi Sekolah 

Memberikan masukan atau saran dalam  upaya  

mengembangkan suatu prose pembelajaran yang mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa Jelas VIII MTs Nurul Jihad 

sehingga meningkatkan sumber daya pendidikan untuk 

menghasilkan output yang berkualitas. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kajian Teori 

1. Metode Pembelajaran Bahasa Arab 

 1). Pengertian Metode Pembelajaran 

Beberapa pengertian metode menurut para ahli, salah satunya adalah 

menurut Muhibbin Syah dalam bukunya “Psikologi Pendidikan dengan 

pendekatan baru” bahwa: Metode secara harfiah berarti cara dalam 

pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai cara melakukan sesuatu 

kegiatan atau cara-cara melakukan kegiatan dengan menggunakan fakta dan 

konsep-konsep secara sistematis. Sedangkan Menurut Saiful Bahri 

Djamarah, “Metode adalah suatu cara
.
yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan” Menurut pusat  Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Metode adalah cara yang telah 

teratur dan terpikir baik untuk mencapai suatu maksud.6 

Menurut Mahmud yunus dalam azhar arsyad mengemukakan tentang 

pentingnya metode : “Metode lebih penting dari substansi guru lebih penting 

daripada metode ruh atau jiwa seseorang lebih penting dari gurunya 

 
6 Muhibbin Syah dan Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan 

Baru, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2007, hal.201 

 

9 
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sendiri”.7 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan kesimpulan dari pengrtian-

pengertian tersebut bahwa metode secara umum adalah cara yang tepat dan 

cepat dalam melakukan sesuatu hal, seperti menyampaikan mata pelajaran. 

2). Prinsip-Prinsip Metode Pembelajaran 

Terdapat sebagian prinsip yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan metode pembelajaran yang berkaitan dengan faktor 

perkembangan keterampilan siswa diantaranya sebagai berikut: 

a. Metode mengajar harus memungkinkan dapat membangkitkan rasa 

ingin tahu siswa lebih jauh terhadap materi pembelajaran. 

b. Metode mengajar harus memungkinkan siswa untuk belajar secara 

kerja sama. 

c. Metode mengajar harus memungkinkan siswa untuk lebih termotivasi 

dalam belajarnya. 

Penggunaan metode yang tepat dan sesuai dapat dijadikan sebagai alat 

motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan 

adanya motivasi, siswa dapat bersemangat dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Sebagai seorang pendidik harus mempunyai kemampuan 

untuk memahami siswa dengan berbagai keunikannya agar mampu 

membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Selain hal itu, seorang 

 
7 Mahmud Yunus, Metode Pembelajaran. 2010. Hal. 66 
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pendidik juga dituntut memahami berbagai metode pembelajaran agar dapat 

membimbing siswa secara optimal.8 

3). Macam-macam Metode Pembelajaran Bahasa Arab 

a. Metode Qawaid (tata bahasa) dan Terjemah 

Metode ini sulit ditentukan secara pasti sejarah lahirnya. Hal ini 

disebabkan metode ini ada di sebagian besar Negara-negara di dunia ini. 

Metode ini ditujukan kepada peserta didik agar lebih mampu membaca 

naskah berbahasa Arab atau karya sastra Arab, dan memiliki nilai disiplin 

dan perkembangan intelektual. 

b. Metode Langsung (Mubasyarah) 

Metode ini disebut metode langsung karena selama pelajaran guru 

berlangsung menggunakan bahasa asing yang diajarkan, sedang bahasa 

murid tidak digunakan. 

c. Metode Silent Way (Guru Diam) 

Dalam penggunaan metode silent way, guru lebih banyak diam, ia 

menggunakan gerakan, gambar dan rancangan untuk memancing dan 

membentuk reaksi. 

d. Community Language Learning (Belajar Bahasa Berkelompok) 

Metode ini mempunyai tujuan yaitu penguasaan bahasa sasaran oleh 

 
8 Ramayulis, Metodologi Pendidikan, hal. 9-13 
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peserta didik yang mendekati penutur aslinya.9 

2. Metode Eklektik 

1) Pengertian Metode eklektik 

Menurut bahasa adalah elektik yang diartikan sebagai campuran 

atau gabungan. Metode ini disebut juga dengan thariqah intiqaiyyah 

yang merupakan salah satu metode untuk mengajarkan bahasa asing, 

karena pentingnya untuk memahami dan menggunakan bahasa dengan 

baik dan benar yang mencakup empat keterampilan bahasa yaitu 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Menurut Aziz Fachrurrozi 

dan Erta Mahyuddin menyebutkan bahwa “Berdasarkan paparan tentang 

aneka ragam metode pembelajaran bahasa asing, tampak jelas bahwa 

setiap metode memiliki aspek kekuatan dan kelemahan”. Dilihat dari 

segi salah satu metode eklektik yaitu metode fungsional, bahwa tujuan 

metode pembelajaran bahasa pada metode ini menurut Mahmud Kamil 

AlNaqoh.10 

Secara hierarkis, berdasarkan urgensitasnya adalah agar siswa 

dapat memahami bahasa asing yang dipelajari, membaca tulisan 

berbahasa asing, dan menulis dengan bahasa asing yang di pelajari 

tersebut. 

 
9 Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing (Sebuah Tinjauan Dari Segi Metodologi) 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 32. 
10 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

Humaniora, 2009), hal.111 
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Tujuan pertama dari metode ini adalah melatih siswa untuk 

memproduk tulisan secara fungsional, dengan menggunakan kosakata 

dan pola kalimat dasar yang sudah dipelajarinya pada tahap sebelumnya. 

Metode ini lahir sebagai sebuah bentuk usaha penggabungan 

dari metode yang sudah lahir terdahulu, kemudian metode ini tidak 

dikembangkan berdasarkan teori linguistic dan psikologi tertentu 

melainkan berdasarkan asumsi.11 

Metode ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan dari 

beberapa metode yang dipilih dan digabungkannya, sehingga keterampilan 

bahasa bisa teramu pada metode ini. 

2) Dasar-Dasar Metode eklektik 

Metode eklektik ini merupakan campuran dari unsur-unsur yang 

terdapat dalam metode Direct dan metode Grammar-Translation, proses 

pengajaran lebih banyak ditekankan pada kemahiran bercakap-cakap, 

menulis, membaca, dan memahami pengertian tertentu.12 

Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa : 

a. Tidak ada metode yang ideal karena masing-masing 

 
11 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2011), hal.198 
12 AcepHerman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 

2014) hal.136 
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mempunyai segi- segi kekuatan dan kelemahan 

b. Setiap metode mempunyai kekuatan yang

dimanfaatkan untuk mengefektifkan pengajaran. 

c. Lahirnya metode baru harus dilihat tidak sebagai penolakan 

kepada metode lainnya melainkan sebagai penyempurnaan. 

d. Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua tujuan, 

semua guru, semua siswa, dan semua program pengajaran. 

Yang terpenting dalam pengajaran adalah memenuhi 

kebutuhan pelajar, bukan memenuhi kebutuhan suatu metode. 

3) Tujuan dan Manfaat Metode eklektik 

Tujuan pengajaran yang ingin dicapai dengan metode ini adalah 

tujuan dari beberapa metode yang telah dipilih dan digabungkan. Tujuan 

pertama dari metode ini adalah melatih siswa untuk memproduk tulisan 

secara fungsional, dengan menggunakan kosakata dan pola kalimat dasar 

yang sudah dipelajarinya pada tahap sebelumnya. Kegiatan ini dilakukan 

melalui dril terprogram, baik dilakukan di kelas maupun ditugaskan 

untuk dikerjakan di rumah, termasuk penugasan imla mankul. 

Manfaat dari metode eklektik ini yaitu dapat membuat 

pengajaran lebih bervariasi dan menarik. Sebagaimana yang terdapat 

dalam Qs. Al-Qalam ayat 1 dan 2 sebagai berikut : 
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  ۤن َۚواْلقَلَِم َوَما َيْسُطُرْوَن  (١)

Terjemahan: Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, 

 َمآ اَْنَت ِبِنْعَمِة َرب َِك ِبَمْجنُْون  (٢)

Terjemahan: Berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali 

bukan orang gila. (QS.Al-Qalam:1-2)13 

4) Kelebihan dan Kekurangan Metode eklektik 

a. Kelebihan Metode Eklektik 

Nayla Amirah mengemukakan kelebihan metode ini : 

1) Guru dapat membuat pengajaran lebih bervariasi dan menarik 

2) Masalah perbedaan individu, materi lingkungan belajar yang 

kurang menarik dapat dipecahkan 

3) Guru dapat lebih percaya diri 

4) Siswa akan bersemangat dalam belajar/tidak jenuh 

5) Dapat lebih membuat siswa berkonsentrasi pada pelajaran.14 

b. Kekurangan Metode Eklektik 

1. Pengajar akan terfokus pada beberapa metode, sedangkan 

tujuannya tidak mempunyai hubungan yang kongkrit antara 

 
13 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran, Alquran Al-Karim dan 

Terjemahnya Departemen Agama RI, Semarang, Al-Waah, 2006, hal.449 

14 Nayla Amirah, Metode Pembelajaran Elektik (Padang: 2005) hal.15 
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metode dan materi. 

2. Metode ini dapat membingungkan para pembelajaran 

disebabkan pembahasan materi yang ganda. 

3. Pembelajarannya bersifat furu’iyyah (bercabang-cabang) atau 

tidak terfokus, sehingga dapat membingungkan pembelajar. 

4. Tidak maksimalnya penggunaan waktu yang tersedia, sehingga 

tidak jarang pembahasan materi tidak dapat diseleksikan 

secara maksimal. 

5.  Inkonsistensi pembahasan materi dan metode akan dapat 

berdampak kepada kebencian dan kebosanan terhadap materi 

dan bahkan pengajarnya.15 

5) Langkah-langkah Penerapan Metode Gabungan dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab 

Menurut Acep Hermawan, langkah- langkah dalam melaksanakan 

metode eklektik (gabungan) adalah sebagai berikut : 

a. Pendahuluan, sebagaimana metode-metode lain. 

b.  Memberikan materi berupa dialog-dialog pendek yang rilek, 

dengan tema kegiatan sehari-hari. 

c.  Para pelajar diarahkan untuk disiplin menyimak dialog-dialog 

 
15 Ibid 
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tersebut lalu menirukan sampai lancar. 

d. Para pelajar dibimbing menerapkan dialog-dialog secara bergiliran 

e. Setelah lancar menerapkan dialog-dialog yang telah dipelajari, 

maka diberi teks bacaan yang temanya berkaitan dengan dialog-

dialog tadi. 

f.  Jika terdapat kosa kata yang sulit, guru memakainya, mula-

mula dengan isyarat, atau gerakan, atau gambar, atau lainnya.16 

3. Hasil belajar Bahasa Arab 

1.) Pengertian Hasil Belajar Bahasa Arab 

 “Terkait dengan hasil belajar bahasa arab, maka suatu hasil yang 

telah dicapai dari diri seseorang, setelah melakukan kegiatan belajar 

bahasa Arab.17 

Menurut Yunus hasil adalah konsekuensi akhir dari rangkaian 

tindakan atau peristiwa yang diekspresikan secara kualitatif atau 

kuantitatif. Sedangkan belajar adalah perubahan yang relative permanen 

dalam perilaku atau potensi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan 

yang diperkuat.18 

 
16 Acep Hermawan, 2011 

 17 Efendy dan Tim Penyuluhan Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) hal.4 

18 Ibid hal.4 
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2). Tujuan Hasil Belajar Bahasa Arab 

Adapun tujuan hasil belajar bahasa Arab yaitu : 

a. Tujuan Umum 

1) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap 

materi yang diberikan 

2) Mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap 

peserta didik 

3) Mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar bahasa 

Arab 

4) Mengetahui macam macam bahasa Arab.19 

b. Tujuan Khusus 

“Menurut Tayar Yusuf, tujuan khusus adalah jabaran dari 

tujuan umum, karena tujuan umum itu sulit dicapai tanpa dijabarkan 

secara operasional dan spesifik”. 

Pendapat diatas disimpulkan bahwa, tujuan khusus adalah 

tujuan masing- masing langkah yang dijabarkan dalam kurikulum, 

yang merupakan jabaran dari tujuan umum secara operasional. Dari 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, “hasil belajar bahasa 

Arab bertujuan agar siswa mengetahui tingkat penguasaan terhadap 

materi yang telah diberikan, mengetahui kecakapan motivasi, bakat, 

 
19 Taufik,Pembelajaran Bahasa Arab MI,(Surabaya : PMN,2011),hal.63 



19  

 
 

minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran bahasa 

Arab”.20 

3). Tahap-tahap penyususnan hasil belajar bahasa Arab 

Tahap-tahap penususnan hasil belajar bahasa Arab dikemukakan oleh 

Effendy antara lain : 

1. Tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas hasil belajar 

yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan. Kejelasan mengenai 

pengukuran hasil belajar yang dikehendaki akan memudahkan bagi 

guru dalam penyususnan butir-butir soal tes hasil belajar. 

2. Hasil belajar harus didesain sesuai dengan kegunaannya untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan. 

3. Tes hasil belajar harus dapat dijadikan alat pengukur keberhasilan 

belajar siswa, juga harus dapat dijadikan alat untuk mencari 

informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar siswa dan 

cara mengajar guru itu sendiri. 

    Mengarang Bebas Tahap ini merupakan tahap yang melatih 

siswa mengutarakan isi hatinya dengan memilih kata-kata dan pola kalimat 

secara bebas namun tetap diberikan bimbingan dan pengarahan.21 

 

 
20 Tayar Yusuf,Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab. Jakarta : Raja Grafindo 

Persada 1995.hal.15 
21 M. Ainin, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa, (Malang : Misykat, 2006), hal. 179 
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Metode non elektik Metode eklektik Kesimpulan 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir ini bermula dari adanya masalah terhadap minat 

belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Sinjai masih tergolong 

rendah. Minat merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam belajar, karena minat merupakan 

kecendrungan yang tepat untuk memeperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan, minat juga disertai dengan rasa nyaman. Dari 

observasi awal, rendahnya minat siswa dalam belajar bahasa Arab 

dikarenakan sedikitnya kemauan dan motivasi siswa untuk belajar 

bahasa Arab, suasana pembelajaran yang kurang kondusif, metode 

belajar yang monoton atau berulang- ulang menyebabkan anak menjadi 

malas dan tidak tertarik dalam kegiatan belajar mengajar. 

Penggunaan metode pembelajaran yang menarik secara tidak 

langsung akan menimbulkan motivasi siswa untuk belajar. Selain itu, 

dengan menggunakan metode eklektik akan lebih jelas maknanya, 

sehingga dapat diketahui manfaat penggunaan metode eklektik dalam 

meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Sinjai. 
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E. Hipotesis Tindakan 

Pengertian hipotesis adalah “suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalah penelitian, sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul” 

jadi hipotesis adalah kebenaran yang masih memerlukan pengujian 

secara ilmiah. Adapun hipotesis yang penulis rumuskan yaitu, diduga 

terdapat pengaruh metode mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa 

dalam bidang studi bahasa Arab di MTs Sinjai.22 

Ha = adanya efektivitas antara metode eklektik terhadap hasil belajar 

bahasa Arab Ho= tidak adanya efektivitas antara metode eklektik 

terhadap hasil belajar bahasa Arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.110 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui 

ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang dikenakan pada subjek selidik.23 

Dengan kata lain penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya 

hubungan sebab akibat. Pendekatan dalam penelitian eksperimen 

menggunakan pendekatan positivisme-kuantitatif. Positivisme 

merupakan data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif untuk 

menguji hipotesis hubungan antara variabel yang nantinya diteliti. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini disajikan dari hasil analisis 

data dengan rumus matematis. Tujuan dari penelitian eksperimen untuk 

menemukan pengaruh dari treatment terhadap peningkatan kreativitas 

belajarnya. Verifikasi hasilnya diperoleh dengan membandingkan antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol (non experiment).  

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan 

menguji hipotesa dari data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan 

 
23 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal.81 

 

22 
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teori dan konsep sebelumnya. Penelitian kuantitatif adalah suatu 

penelitian yang di lakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif 

induktif yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, 

ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman yang kemudian 

dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan  beserta pemecahan-

pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam 

bentuk dukungan data empiris di lapangan.24 

3. Lokasi Dan Objek Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di MTs Sinjai Tengah Jl. 

Batulappa Kab.Sinjai dan yang menjadi objek penelitian adalah metode 

eklektik dan hasil belajar bahasa Arab. 

4. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan karakteristik atau keadaan pada suatu objek 

yang mempunyai variasi nilai. Secara umum dapat dinyatakan bahwa 

variabel adalah operasionalisasi dari konsep. Fungsi variabel dapat 

dibedakan atas tiga fungsi, yakni variabel sebab, variabel penghubung, 

dan variabel akibat. 

Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang 

lain, variabel penelitian dibedakan menjadi : 

 

 
24 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.201 
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a. Variabel independen atau variabel bebas (X) adalah metode 

eklektik. 

b. Variabel dependen atau variabel terikat (Y) adalah hasil 

belajar bahasa Arab 

5. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut 

yang dapat diamati. Peneliti harus memilih dan menentukan definisi 

operasional yang paling 

relevan   bagi   variabel   yang   ditelitinya.25     

Adapun   definisi   operasional   dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a.  Metode eklektik adalah pengajaran bahasa asing yang 

menitikberatkan pada penggabungan beberapa metode. 

b. Hasil belajar bahasa Arab adalah sebagai terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur 

bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

6. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Dalam suatu penelitian, yang dimaksud populasi adalah wilayah 

 
25 Sukardi,Metodologi Penelitian Pendidikan,(Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003), hal.127 
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. generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya.26 Pendapat lain mengartikan 

populasi merupakan seluruh individu yang dimaksudkan untuk diteliti 

dan yang nantinya akan dikenal generalisasi. Generalisasi adalah suatu 

cara pengambilan kesimpulan terhadap kelompok individu yang telah 

luas jumlahnya berdasarkan data  yang  diperoleh dari sekelompok 

individu yang sedikit jumlahnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa 

populasi adalah keseluruhan objek/subjek yang akan diteliti yang 

nantinya akan digeneralisasikan untuk ditarik kesimpulan berdasarkan 

data yang diperoleh. 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII B MTs Sinjai dengan jumlah siswa 25 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.27Cara 

pengambilan sampel dalam penelitian sangatlah penting terlebih jika 

peneliti ingin hasil penelitiannya berlaku untuk seluruh populasi. 

 
 26 Sugiyono, Metode Penelitian.hal 85 

27 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: Rineka Cipta, 

2010) hal.174 



26  

 
 

Sehingga sampel yang diambil haruslah dapat mewakili semua 

karakteristik yang terdapat pada populasi jika tidak maka kesimpulan 

dari penelitiannya akan bias. 

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagian dari populasi dengan teknik sampling menggunakan sampel 

acak sederhana (simple random sampling). 

7. Instrument Penelitian 

Instrumen  penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti 

dalam mengumpulkan  data. Adapun instrument   penelitian   dalam 

penelitian ini menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, 

dan pedoman dokumentasi.28 

a. Pedoman observasi, pedoman ini dilakukan sebagai pedoman 

saat melakukan pengamatan 

b. Pedoman dokumentasi, diperoleh dari dokumen-dokumen yang 

ada berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. 

c. Pedoman wawancara, dibuat sebagai pedoman pengumpulan data 

saat melakukan wawancara. Pedoman wawancara ini berisi 

pertanyaan-pertanyaan tentang penggunaan komunikasi total 

pada pembelajaran objektif di sekolah menengah. Pertanyaan-

 
28 Asrop Safi‟I, Metodologi Penelitian,hal.160 
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pertanyaan diatur secara rinci dan sistematis. 

d. Lembar Tes 

8. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diharapkan maka dalam suatu 

penelitian diperlukan teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Teknik Observasi 

Teknik observasi digunakan sebagai penunjang dalam melakukan 

penelitian, teknik ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara 

langsung terkait bagaimana tingkat keberhasilan atau efektivitas strategi 

pembelajaran di sekolah MTs Sinjai Tengah yang diterapkan selama 

proses pembelajaran pada kelas eksperimen. 

b. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan setiap pernyataan tertulis yang 

disusun oleh seseorang atau untuk keperluan pengujian suatu peristiwa 

atau menyajikan akunting.29 

c. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah sebuah cara yang khusus dalam setting 

percakapan yang terstruktur, yang masing-masing pewawancara dan 

responden memiliki batasan peran yang dimainkan. 

 
29 Arop Safi‟I Metodologi Penelitian,hal. 171 
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h . 

d. Lembar Tes 

Lembar Tes yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisa data merupakan rangkaian penelaahan, pengelompokkan, 

sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki 

nilai sosial, akademis dan ilmia Analisis data dilakukan  setelah  data  dari  

sampel melalui instrument terkumpul. 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik Analisa data yang digunakan 

adalah uji statistik. Melalui uji statistik ini, dapat digunakan untuk 

menghitung  data-data yang diperoleh dan nantinya dapat dianalisis. 

Dalam statistik, teknik yang digunakan untuk mengetahui kofisien 

perbedaan antara dua buah distribusi data adalah teknik t-test atau uji t. 

dalam penelitian ini teknik statistik yang digunakan adalah t-test. Hal ini 

digunakan untuk mengetahui perbedaan antara siswa yang menggunakan 

metode eklektik dengan siswa yang tidak menggunakan metode eklektik. 

Adapun rumus uji t yang digunakan sebagai berikut : 

t-Test = 𝑥₁−𝑥₂ 

√ 𝑆𝐷₁² + SD₂² 
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N₁-1 N₂-1 

 

SD₁² t-Test = Σ𝑥₁²  

𝑁₁ 

SD₂²=Σ𝑋₂²-(α₂) 

𝑁2 

Keterangan : 

X1 : mean pada distribusi 

sampel 1 X2 : mean pada 

distribusi sampel 2 

SD1
2 

: nilai varian pada distribusi sampel 2 

SD2
2 

: nilai varian pada distribusi 

sampel 2 N1 : jumlah individu 

pada sampel 1 

N2  : jumlah  individu pada sampel 2 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1) Sejarah Singkat MTs Nurul Jihad Saohiring 

Seiring dengan meningkatnya penduduk sekaligus melatar belakangi 

akan kebutuhan pendidikan di tengah masyarakat, dengan demikian 

dibutuhkannya sarana pendidikan sebagai tempat masyarakat menuntut 

ilmu. Maka didirikan perguruan Swasta MTs Nurul Jihad Saohiring yang 

dikepalai oleh Bapak Agus S.Ag pada tahun 1988 dan memiliki siswa yang 

berjumlah 12 orang yang terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 5 siswa 

perempuan. MTs Nurul Jihad Saohiring juga dinyatakan terdaftar dengan 

nomor statistik 121273070009 dan NPSN 60727721 dengan dasar inilah 

sejak tahun 2006 MTs Nurul Jihad Saohiring dinyatakan sebagai sekolah 

swasta yang juga berhak mendapat dana BOS dari pemerintah pusat serta 

biaya pendidikan gratis dari pemerintah kabupaten dan provinsi. 

MTs Nurul Jihad Saohiring berlokasi di dusun Saohiring , 

Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan didirikan pada tahun 1988 

dengan nama-nama tenaga pendidik diantaranya: Agus sebagai pimpinan 

dan tenaga pendidik, Juliati Sinrang, S.Pd, Nur Amal, S.Pd, Mustiha, S.Pd, 

Drs Musliana, S.Pd.I, Riyanti, S.Sos, S.Pd. Pada tahun itu kondisi bangunan 

sekolah belum permanen, dan di tahun 1991 mulai ada pembangunan 

 

30 
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gedung secara bertahap, di tahun ini pula tenaga pendidik sudah mulai 

bertambah diantaranya: Syaharuddin, S.Pd.I, Sahiruddin, S.Pd.I, Sitti 

Halijah, S.Pd.I, Jusmiati, S.Pd.I, Bahrul Hayat, S.Pd, Mustabsyirah, S.Pd, 

Hasmiati, S.Pd. 

MTs Nurul Jihad Saohiring telah 9 kali melakukan pergantian kepala 

sekolah dan saat ini dikepalai oleh Muh. Lutfi S.Ag sejak berdirinya 

lembaga pendidikan ini telah banyak prestasi yang diraih baik secara 

akademik seperti OSN maupun ekstrakurikuler seperti pramuka dan baris 

berbaris. MTs Nurul Jihad Saohiring telah melakukan penamatan siswa 

pada pelaksanaan Ujian Nasional mulai tahun 2008 sampai tahun 2021 

dengan sistem Ujian Nasional berbaris kertas dan pensil.30 

2) Profil Sekolah MTs Nurul Jihad Saohiring 

Nama Sekolah   : MTs Nurul Jihad Saohiring 

Desa/Kelurahan : Saohiring 

Kecamatan : Sinjai Selatan 

Kabupaten : Sinjai 

Provinsi : Sulawesi Selatan 

Tahun Berdiri : 1988 

Akreditasi : B 

Status Madrasah : Swasta 

Waktu Belajar : Pagi 

 
30 https://hayusakolah.com/view/mtss-nurul-jihat-saohiring 
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3) Visi Dan Misi 

a. Visi 

“Mantap Keimanan, Unggul Intelektual dan Anggun Berakhlak”. 

b. Misi 

1. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pengalaman 

untukmewujudkan akhlak mulia. 

2. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam menjalankan 

ajaran agama secara utuh. 

3. Mewujudkan pembentukan karakter umat yang mampu 

mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. 

4. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga 

kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan.31 

4) Fasilitas Sekolah  

Fasilitas pembelajaran yang dimilikiMTs Nurul Jihad Saohiring terdiri 

dari:  

1) Ruang Kantor  

2) Ruang Guru  

3) Ruang Belajar 

4) Perpustakaan 

5) WC. 

6) Lapangan Olahraga 

 
31 http://emispendis.kemenag.bog.id 
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7) UKS 

8) Kantin 

9) Tempat parkir. 

5) Keadaan Guru 

Tabel 4.1 :Data Guru 

NO NAMA JABATAN BIDANG 

STUDI 

1. Muh. Lutfih, S.Ag Kepala Sekolah - 

2. Juliati Sinrang, S.Pd Guru Pendidikan 

Agama 

3. Nur Amal, S.Pd Guru  Penjaskes 

4. Mustiha, S.Pd Bendahara Matematika 

5. Drs. Musliana Guru Bhs. Indonesia 

6. Riyanti, S.Pd Guru Seni Budaya 

7. Syahruddin, S.Pd Guru IPS 

8. Sahiruddin, S.Pd Guru PKN 

9. Sitti Halijah, S.Pd Guru Bhs. Arab 
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10 Jusmiati, S.Pd Guru Biologi 

11. Bahrul Hayat, S.Pd Guru Fisika 

12. Mustabsyirah, S.Pd Guru Hadist 

13. Hasmiati, S.Pd Guru Bhs. Arab 

 

6) Data Siswa 

Tabel 4.2 : Data Siswa Kelas VIII MTS Nurul Jihad Saohiring 

NO NISN NAMA PESERTA DIDIK L/P 

1. 0074941274 Amalia Asri P 

2. 0078703905 Andika Al-ghazali L 

3. 0086870191 Andre Purnama L 

4. 0071918976 Anni Musliha Mawaddah P 

5. 0064189259 Darmawan L 

6. 0077888265 Dini Aminarti P 

7. 0088624440 Dian Syafrina P 

8. 0081128999 Fadil Adal L 
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9. 0073476338 Fauzia L 

10 0079150914 Fitriani P 

11. 0071408148 Ibrahim L 

12. 0067024130 Irmayani P 

13. 0081220330 Jumriani P 

14. 0086601858 Marsyanda P 

15. 0081562492 Muh. Farhan L 

16. 0062712929 Muh. Ridwan L 

17.  0081137606 Muh. Adli Agus L 

18. 0073306945 Mutmainnah P 

19 0072987363 Mutmainnah.S P 

20. 0081025422 Nindi Aprina P 

21. 0075017263 Nurlindah P 

22. 0089835963 Nurul Fauzia P 

23. 0076566121 Pitri Anita P 
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24. 0087459359 Rezki Ardianti P 

25. 0079830689 Rizka Anugrah P 

 

B. Penerapan Metode Eklektik Dalam Meningkatkan Kemampuan Hasil 

Belajar Bahasa Arab Bagi Siswa Kelas VIII MTs Nurul Jihat 

Saohiring Sinjai 

Metode eklektik adalah gabungan dari beberapa metode. Namun 

demikian untuk meningkatkan kemampuan hasil belajar bahasa Arab 

peneliti membatasi gabungan metode eklektik hanya pada tiga komponen 

yaitu :  metode qawaid (Tata Bahasa) metode langsung (Mubasyarah) 

metode silent way (Guru Diam) 

a. Penerapan metode Qawaid dalam metode eklektik untuk 

meningkatkan kemampuan hasil belajar bahasa Arab penerapan metode 

qawaid  yaitu metode qawaid adalah metode yang menekankan kepada 

pemahaman tata bahasa untuk mencapai keterampilan membaca, menulis 

dan menerjemahkan. Metode ini ditujukan kepada peserta didik agar lebih 

mampu membaca naskah berbahasa Arab atau karya sastra Arab, dan 

memiliki nilai disiplin dan perkembangan intelektual.Penerapan metode 

qawaid dalam metode eklektik untuk meningkatkan kemampuan hasil 

belajar bahasa Arab seringkali digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 
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karena merupakan metode tradisional dalam pengajaran bahasa klasik. Hal 

ini sesuai dengan hasil wawancara guru di sekolah.  

“Seperti yang saya sampaikan penerapan metode qawaid sangat 

sulit untuk diterapkan di sekolah karena metode ini ditujukan kepada 

peserta didik agar mampu membaca naskah bahasa Arab saja.” 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa : penerapan 

metode qawaid dalam metode eklektik untuk meningkatkan kemampuan 

hasil belajar bahasa Arab yaitu metode qawaid sangat sulit untuk di 

terapkan di sekolah sehingga metode ini jarang untuk digunakan. 

b. Penerapan metode langsung dalam metode eklektik untuk 

meningkatkan kemampuan hasil belajar bahasa Arab  

Penerapan metode langsung dalam metode eklektik yaitu semua 

kegiatan pembelajaran menggunakan bahasa asing (Arab), menjelaskan 

maksud kata atau kalimat, dan menerjemahkan ke dalam bahasa pengantar. 

“Metode ini disebut metode langsung karna selama pembelajaran 

berlangsung guru selalu menggunakan bahasa asing, sedangkan bahasa 

murid itu sendiri tidak pernah digunakan.” 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa: penerapan 

metode langsung kurang efektif untuk diterapkan di sekolah khususnya 

dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Arab 

c. Penerapan metode silent way dalam metode eklektik untuk 

meningkatkan kemampuan hasil belajar bahasa Arab  
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Penerapan metode eklektik silent way dalam metode eklektik yaitu 

penerapan metode silent way disekolah merupakan penerapan metode yang 

baru yang dilaksanakan sekolah untuk menunjang pembelajaran mufrodat 

berbahasa Arab. Penguasaan mufrodat yang dirasa kurang membuat guru 

bahasa Arab melakukan pembaharuan dalam metode pembelajarannya. 

“Saya melihat bahwa siswa kelas VIII memiliki tingkat kemampuan 

menghafal kosakata yang rendah, salah satu faktor yang mempengaruhinya 

adalah motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran khususnya 

menghafal kosakata bahasa Arab”. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa: dalam 

penggunaan metode silent way, guru lebih banyak diam, ia menggunakan 

gerakan, gambar dan rancangan untuk memancing dan membentuk reaksi. 

Dari ketiga metode tersebut, yang paling efektif untuk diterapkan di 

sekolah yaitu metode eklektik khususnya dalam meningkatkan kemampuan 

hasil belajar  bahasa Arab, yang dimana metode ini merupakan gabungan 

dari beberapa metode. Sebelum melakukan penerapan metode eklektik 

dalam meningkatkan kemampuan hasil belajar bahasa Arab, Peneliti 

sebelumnya telah melakukan observasi lapangan  di tempat penelitian yang 

dituju yaitu VIII MTs Nurul Jihad Saohiring. Kegiatan ini peneliti 

melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran Pendidikan Bahasa 

Arab dan beberapa peserta didik kelas VIII MTs Nurul Jihad Saohiring 

serta melakukan peninjauan langsung pada proses pembelajaran 
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Pendidikan Bahasa Arab di dalam kelas. Tindakan ini bertujuan untuk 

mengetahui kondisi peserta didik serta untuk mengetahui gambaran umum 

mengenai pelaksanaan pembelajaranbahasa Arab dengan metode eklektik.  

C. Efektifitas Penerapan Metode Eklektik Dalam Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Nurul 

Jihad Saohiring Sinjai 

Adapun langkah-langkah kegiatan peneliti dalam efektifitas 

penerapan metode eklektik dalam meningkatkan kemampuan hasil belajar 

bahasa Arab sebagai berikut : 

Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila apa yang 

direncanakan bisa tercapai sesuai sasaran awal yang dituju dan tepat sesuai 

apa yang diinginkan. Metode eklektik dapat dikatakan efektif apabila 

mampu meningkatkan kemampuan hasil belajar bahasa Arab pada siswa. 

Begitu pula sebaliknya kemampuan hasil belajar bahasa Arab bisa dilihat 

dari efektifkah ia setelah menerapkan metode eklektik. 

Untuk mengukur keefektifan program pembelajaran bahasa Arab 

peneliti  terlebih dahulu menjelaskan kepada guru dan siswa terkait metode 

eklektik. Selanjutnya peneliti memberikan tes kepada siswa untuk  melihat 

perbandingan pretest dan posttest antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Penelitian ini mengangkat variabel bebas yaitu metode eklektik 

dan variabel terikat yaitu kemampuan menulis bahasa Arab. Data hasil 

belajar siswa diperoleh dengan tes berbentuk pilihan ganda.  
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Sebelum melakukan pengambilan data, peneliti melakukan uji coba 

terhadap instrumen soal yang akan digunakan sebagai soal pretest dan 

posttest. Uji coba dilakukan di kelas VIII MTs Nurul Jihad Saohiring 

dengan jumlah 25 siswa. Uji tes terdiri dari 5 nomor soal dan disetiap 

nomor terdiri dari beberapa pertanyaan lainnya. Uji coba dilakukan untuk 

mengetahui validitas dan realibilitas instrument. 

Setelah itu, dilanjutkan dengan mengambil data hasil awal 

menggunakan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian 

diberi perlakuan, dimana kelas eksperimen menggunakan metode eklektik 

dan pada kelas kontrol menggunakan kemampuan menulis bahasa arab. 

Setelah kedua kelas tersebut diberi perlakuan, selanjutnya diberikan 

posttest kepada kedua kelas tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan akhir siswa setelah perlakuan.  

1) Efektifitas penerapan metode eklektik dalam kelas eksperimen 

Pelaksanaan pembelajaran kelas eksperimen menggunakan model 

metode eklektik. Proses pembelajaran dilakukan secara luring/tatap muka 

yang dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan dengan total waktu 

pertemuan 3 jam pertemuan. Pada kegiatan proses pembelajaran 

berlangsung secara umum peneliti sudah melaksanakan dan mengikuti 

tahap-tahap seperti yang tertera pada konsep yang dibuat. Sebelum peneliti 
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melakukan pembagian kelas eksperimen dan kelas kontrol peneliti 

melakukan pertemuan gabungan. 

1. Pertemuan Gabungan kelas eksperimen dengan kelas kontrol 

Pertemuan gabungan dilaksanakan pada Selasa, 11Mei 2021 jam 

pertama yang diikuti oleh 25 siswa. Sebelum masuk pada materi 

pembelajaran peneliti terlebih dahulu mengucapkan salam pembuka 

kemudian memperkenalkan diri kurang lebih 5 menit, setelah itu peneliti 

bertanya kepada siswa-siswa terkait proses pembelajaran sebelumnya, 

sekaligus peneliti menjelaskan tujuan pembelajaran serta proses 

pembelajaran kelas eksperimen dan kelas kontrol yang akan dipelajari 

selama 3 pertemuan. Waktu yang tersisa kurang lebih 20 menit, peneliti 

menjelaskan pada pertemuan pertama ini diadakan tes kemampuan awal 

(pretest) untuk melihat hasil kemampuan awal siswa sebelum diberikan 

perlakuan. Peneliti membagi kelompok secara simple random sampling 

yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan masing-

masing jumlah 12-13 siswa. Kemudian peneliti memberikan pretest atau 

tes awal melalui luring/tatap muka masing-masing dengan jumlah 5 

nomor soal pilihan ganda yang akan dikerjakan selama waktu yang 

tersisa. 
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2. Pertemuan Pertama kelas eksperimen dengan kelas kontrol 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada Selasa, 18Mei 2021 jam 

pertama yang diikuti oleh 12 orang siswa (seluruh kelas metode 

eklektik). Peneliti memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

Peneliti menyampaikan materi pertama pembelajaran pada hari ini 

berkaitan dengan materi pengenalan huruf hijaiyyah. Sebelumnya 

peneliti membagikan teks huruf hijayyah dan menjelaskan 

melaluiluring kemudian masing-masing siswa mengulangi bacaan 

tersebut melalui tatap muka.  

Materi kedua peneliti memberikan tugas evaluasi pembelajaran 

huruf hijaiyyah secara lisan dan tulisan. Peneliti memberikan jangka 

waktu pengumpulan tugas sebelum masuk pertemuan selanjutnya.  

3. Pertemuan kedua kelas eksperimen dengan kelas kontrol 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada Selasa, 25 Mei 2021 jam 

pertama  yang diikuti oleh 12 siswa. Peneliti memulai pembelajaran 

dengan mengucapkan salam, kemudian peneliti melanjutkan 

pembelajaran pada hari ini dengan materi terakhir yaitu materi at-

tarji’. Peneliti meminta kepada siswa untuk  menerjemahkan benda-

benda yang ada di dalam kelas tersebut secara langsung dengan jangka 

waktu pengumpulan tugas sebelum masuk pertemuan selanjutnya. 

Waktu yang tersisa kurang lebih 30 menit peneliti meminta siswa 

untuk menjawab soal yang ada dalam percakapan tersebut.  
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Sebelum pembelajaran berakhir peneliti menginformasikan 

bahwa pada pertemuan berikut akan diadakan tes kemampuan akhir 

(posttest) yang mencakup materi yang telah diajarkan. Peneliti 

meminta siswa untuk belajar sungguh-sungguh agar bisa mengerjakan 

posttest dengan hasil memuaskan. Peneliti mengakhiri pembelajaran 

dengan salam. 

1) Pelaksanaan Penelitian Kelas Kontrol 

Pelaksanaan pembelajaran kelas kontrol menggunakan model 

pembelajaran konvensional. Proses pembelajaran sama dengan kelas 

eksperimen dilakukan secara luring/tatap muka yang dilaksanakan 

sebanyak 3 kali pertemuan dengan total waktu pertemuan 3 

jam/pertemuan. Pada kegiatan proses pembelajaran berlangsung secara 

umum peneliti sudah melaksanakan dan mengikuti tahap-tahap seperti 

yang tertera pada konsep yang dibuat.  

1. Pertemuan Pertama kelas kontrol 

Pertemuan pertama dilaksanakan pada Selasa, 01 Juni 2021 

jam pertama yang diikuti oleh 13 siswa. Sebelum masuk pada materi 

pembelajaran peneliti terlebih dahulu mengucapkan salam pembuka 

kemudian memperkenalkan diri kurang lebih 5 menit, setelah itu 

peneliti bertanya kepada siswa-siswa terkait proses pembelajaran 

sebelumnya, sekaligus peneliti menjelaskan tujuan pembelajaran serta 

proses pembelajaran kelas eksperimen dan kelas kontrol yang akan 
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dipelajari selama 3 pertemuan. Waktu yang tersisa kurang lebih 20 

menit, Peneliti menjelaskan pada pertemuan pertama ini diadakan tes 

kemampuan awal (pretest) untuk melihat hasil kemampuan awal siswa 

sebelum diberikan perlakuan. Peneliti membagi kelompok secara 

simple random sampling yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan masing-masing  jumlah 12-13 siswa. Kemudian 

peneliti memberikan pretest atau tes awal secara langsung/tatap muka 

dengan jumlah 5 nomor soal pilihan ganda yang akan dikerjakan 

selama waktu yang tersisa.  

2. Pertemuan Kedua kelas kontrol 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada selasa, 08 Juni 2021 jam 

pertama yang diikuti oleh 13 orang siswa (seluruh kelas kontrol). 

Peneliti memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam. Peneliti 

menyampaikan materi pertama pembelajaran pada hari ini berkaitan 

dengan pengenalan huruf hijaiyyah. Sebelumnya peneliti membagikan 

teks huruf hijayyah dan menjelaskan melalui luring kemudian masing-

masing siswa mengulangi bacaan tersebut melalui tatap muka.  

Materi kedua peneliti memberikan tugas evaluasi pembelajaran 

huruf hijaiyyah secara lisan dan tulisan. Peneliti memberikan jangka 

waktu pengumpulan tugas sebelum masuk pertemuan selanjutnya.   
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3. Pertemuan Ketiga kelas kontrol 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada Selasa, 15 Juni 2021 jam 

pertama yang diikuti oleh 13 siswa. Peneliti memulai pembelajaran 

dengan mengucapkan salam, kemudian peneliti melanjutkan 

pembelajaran pada hari ini dengan materi terakhir yaitu materi at-

tarji’. Peneliti meminta kepada siswa untuk  menerjemahkan benda-

benda yang ada di dalam kelas tersebut secara langsung dengan jangka 

waktu pengumpulan tugas sebelum masuk pertemuan selanjutnya. 

Waktu yang tersisa kurang lebih 30 menit peneliti meminta siswa 

untuk menjawab soal yang ada dalam percakapan tersebut.  

Sebelum pembelajaran berakhir peneliti menginformasikan 

bahwa pada pertemuan berikut akan diadakan tes kemampuan akhir 

(posttest) yang mencakup materi yang telah diajarkan. Peneliti 

meminta siswa untuk belajar sungguh-sungguh agar bisa mengerjakan 

posttest dengan hasil memuaskan. Peneliti mengakhiri pembelajaran 

dengan salam. 

2) Analisis Data Hasil Belajar pada penerapan metode eklektik dalam 

meningkatkan kemampuan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas 

VIII MTs Nurul Jihad 

Untuk mengetahui efektifitas penerapan metode eklektik, 

penelitian dikelompokkan berdasarkan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 
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Tabel 4.4 Kriteria Nilai Kelas Eksperimen 

NISN NAMA PRETEST POSTEST 

0086601858 Marsyanda 78 88 

0081562492 Muh.Farhan 75 80 

0062712929 Muh. Ridwan 70 78 

0081137606 Muh. Adli Agus 75 78 

0073306945 Mutmainnah 75 80 

0072987363 Mutmainnah.S 70 80 

0081025422 Nindi Aprina 78 85 

0075017263 Nurlindah 78 85 

0089835963 Nurul Fauzia 78 88 

0076566121 Pitri Anita 70 80 

0087459359 Rezki Ardianti 78 85 

0079830689 RizkaAnugrah 78 86 

Jumlah  903 993 
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Rata-rata 36,00 39,00 

 

Tabel 4.5 Kriteria Nilai Kelas Kontrol 

NISN NAMA PRETEST POSTEST 

0074941274 Amelia Asri 70 80 

0078703905 Andika Algazali 70 80 

0086870191 Andre Purnama 78 85 

0071918976 Anni Mufliha 

Mawaddah 

55 65 

0064189259 Darmawan 70 80 

0077888265 Dini Aminarti 60 75 

0081128999 Fadil Adal 78 85 

0073476338 Fauziah 78 85 

0079150914 Fitriani 60 75 

0071408148 Ibrahim 70 80 
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0067024130 Irmayani 70 80 

0081220330 Jumriani 70 80 

0088624440 Dian Syafrina 70 80 

Jumlah 899 1.030 

Rata-rata 35,00 41,20 

 

4. Analisis Data Tahap Awal pada penerapan metode eklektik dalam 

meningkatkan kemampuan hasil belajar  bahasa Arab siswa kelas VIII 

MTs Nurul Jihad 

Analisis data tahap awal penelitian merupakan analisis terhadap 

data awal yang diperoleh peneliti sebagai syarat bahwa objek yang akan 

diteliti merupakan objek yang secara statistik sah dijadikan sebagai objek 

penelitian. Data yang digunakan untuk analisis tahap awal penelitian ini 

adalah data nilai pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan 

data tersebut untuk menganalisis data awal penelitian, peneliti melakukan 

dua buah uji statistik yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 
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a. Uji Normalitas nilai prites kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data 

tersebut terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data menggunakan 

SPSS dapat dlihat dari nilai signifikansi (sig) kolmogorof smirnov ataupun 

Shapiro wilk. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig lebih besar 

dari 0,05 (sig > 0,05). Berdasarkan data awal perhitungan dari nilai pretest 

masing-masing sampel maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Test of Normalitya,c 

PRE TES 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

 

KONTROL 

 

.388 25 .000 .625 25 .000 

EKSPERIMEN .464 25 .085 .908 25 .080 

 

Untuk uji normalitas pretest kelas kontrol, dapat dilihat nilai 

signifikansi kolmogorov smirnov adalah 0,000 dan nilai signifikansi 

shapiro wilk adalah 0,000. Karena nilai sig > 0,05 maka dapat disimpulkan 

data tersebut berdistribusi normal.  
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Sedangkan untuk uji normalitas pretest eksperimen, dapat dilihat 

nilai signifikansi kolmogorov smirnov adaalah 0,085 dan nilai signiikansi 

shapiro wilk adalah 0,080. Karena nilai sig > 0,05 maka dapat disimpulkan 

data tersebut juga berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas nilai prites kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Uji homogenitas data digunakan untuk mengetahui apakah data 

tersebut mempunyai varian yang sama (homogen) atau tidak. Uji 

homogenitas dengan menggunakan SPSS dapat dilihat berdasarkan nilai 

signifikansi (sig) dalam tabel Test Of Homogeneity Of Variance. Nilai 

signifikansi (sig) ≥ 0.05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi 

yang memiliki varians yang sama (homogen). Sedangkan nilai signifikansi 

(sig) < 0.05 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari 

populasi dengan varians yang berbeda (tidak homogen). Berdasarkan data 

awal perhitungan dari nilai pre-test masing-masing sampel maka diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Test of Homogeneity of Variancea,b 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

HASIL PRE 

TES 

Based on Mean .515 2 11 .611 

Based on Median .346 2 11 .715 



51  

 
 

Based on Median and with 

adjusted df 

.346 2 7.992 .718 

Based on trimmed mean .515 2 11 .611 

 

Pada tabel Test Of Homogeneity Of Variance diatas, dapat dilihat 

nilai sig. Based on Mean adalah 0,611. Karena nilai sig > 0,05 maka dapat 

disimpulkan varians data untuk nilai pretest adalah homogen. Karena kondisi 

kemampuan kedua kelas sebelum diberi perlakuan adalah sama, yaitu 

normal dan homogen maka kedua kelas tersebut layak digunakan dan dapat 

dilanjutkan ke analisis uji tahap akhir. 

5. Analisis Data Tahap Akhir pada penerapan metode eklektik dalam 

meningkakan kemampuan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VIII 

MTs Nurul Jihad 

a. Uji Normalitas nilai prites kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Pada uji normalitas tahap akhir ini data yang digunakan adalah nilai 

post-test. Langkah dalam melakukan uji normalitas data tahap akhir ini sama 

dengan pada tahap awal. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai sig 

kolmogorov smirnov ataupun shapiro wilk lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05). 

Berdasarkan data akhir perhitungan dari nilai postest masing-masing sampel 

maka diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tests of Normalitya,c 

POST TEST 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

 

KONTROL 

 

.177 25 .042 .908 25 .027 

EKSPERIMEN .254 25 .045 .902 25 .025 

 

Untuk uji normalitas postest kelas kontrol, dapat dilihat nilai 

signifikansi kolmogorov smirnov adalah 0,042 dan nilai signifikansi shapiro 

wilk adalah 0,027. Karena nilai sig > 0,05 maka dapat disimpulkan data 

tersebut berdistribusi normal.  

Sedangkan untuk uji normalitas postest experimen, dapat dilihat nilai 

signifikansi kolmogorov smirnov adalah 0,045 dan nilai signifikansi shapiro 

wilk adalah 0,025.. Karena nilai sig > 0,05 maka dapat disimpulkan data 

tersebut juga berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas nilai prites kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Pada uji homogenitas tahap akhir ini data yang digunakan adalah nilai 

postest. Langkah dalam melakukan uji homogenitas data tahap akhir ini sama 

dengan pada tahap awal. Data dikatakan memiliki varians yang sama 

(homogen) jika nilai signifikansi dalam tabel Test Of Homogeneity Of 
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Variance ≥ 0.05. Berdasarkan data akhir perhitungan dari nilai postest 

masing-masing sampel maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 Test of Homogeneity of Variancea,b 

 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

HASIL POST 

TES 

Based on Mean .515 2 11 .611 

Based on Median .346 2 11 .715 

Based on Median and 

with adjusted df 

.346 2 7.992 .718 

Based on trimmed 

mean 

.515 2 11 .611 

 

Pada tabel Test Of Homogeneity Of Variance diatas, dapat dilihat nilai 

sig. Based on Mean adalah 0,611. Karena nilai sig > 0,05 maka dapat 

disimpulkan varians data untuk nilai postest adalah homogen. 

Berdasarkan nilai deskriptifnya terbukti kelompok kelas 

eksperimen/berbasis metode eklektik paling efektif digunakan, ini terbukti 

dengan rata-rata nilai tes akhir kelas eksperimen yang lebih tinggi dari rata-

rata nilai tes akhir kelas kontrol. 

Selain dari hasil penggunaan model pembelajaran berbasis metode 

eklektik juga didukung dari hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa 
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tertarik belajar dengan menggunakan pembelajaran berbasis metode eklektik 

karena lebih mudah untuk memahami materi. Siswa juga merasa lebih fokus 

dan aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan 

pemahamannya. 

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa : penggunaan 

metode eklektik sangat berpengaruh terhadap siswa khususnya dalam 

meningkatkan kemampuan hasil belajar bahasa Arab. 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Penerapan Metode 

Eklektik Dalam Meningkatkan Kemampuan Hasil Belajar Bahasa 

Arab Siswa Kelas VIII MTs Nurul Jihad Saohiring Sinjai  

Tidak semua kegiatan yang dibuat dalam suatu lembaga maupun 

organisasi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Artinya, pasti ada 

hambatan-hambatan dan dorongan-dorongan atau motivasi tertentu yang akan 

menghambat dan mendorong tercapainya tujuan yang sempurna. Hal ini sama 

dengan penerapan metode eklektik dalam meningkatkan kemampuan menulis 

bahasa Arab. 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung adalah faktor yang sifatnya turut mendorong, 

menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat, dan 

sebagainya, agar terjadi sebuah tujuan. 

Faktor pendukung utama dalam meningkatkan efektivitas penerapan 

metode eklektik dalam meningkatkan kemampuan menulis bahasa Arab siswa 



55  

 
 

kelas VIII MTs Nurul Jihad Saohiring adalah : Semangat siswa dalam belajar 

bahasa Arab. Karena metode ini dapat menyesuaikan dengan kondisi siswa 

yang sering kali membuat siswa merasa jenuh. 

b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat adalah faktor yang bersifat menghambat 

(menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi, dan menahan terjadinya 

sesuatu, sebenarnya faktor penghambat tidak efektifnya penerapan metode 

eklektik dalam meningkatkan kemampuan menulis bahasa Arab tidak terlepas 

dari faktor pendukung yang diantaranya : Latar belakang kemampuan siswa 

yang heterogen dalam hal bahasa Arab khususnya baca tulis Al-Quran, dan 

tidak maksimalnya penggunaan waktu yang tersedia sehingga tidak jarang 

pembahasan materi tidak dapat diselesaikan secara maksimal.32 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa : guru dan siswa 

memiliki peran penting dalam penerapan metode eklektik untuk meningkatkan 

kemampuan menulis bahasa Arab. 

 

 

 

 

 
32 http://eprints.umsida.ac.id 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Peneliti berhasil menarik beberapa kesimpulan berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan dikelas VIII MTS Nurul Jihad Saohiring. 

Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa: 

1. Model pembelajaran metode eklektif dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, dalam proses pembelajaran luring/tatap muka. Dilihat dari 

perbandingan antara nilai yang diperoleh kelas eksperimen jauh lebih 

baik dibandingkan dengan nilai kelas kontrol.  

2. Model pembelajaran metode eklektik ini sangat efektif 

dilakukan/diterapkan dalam proses pembelajaran bahasa arab, dilihat 

dari keaktifan dan kerja sama siswa serta respon daya tangkap siswa 

sangat cepat.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran dari penulis yaitu: 

1. Kepada para guru mata pelajaran bahasa arab disarankan untuk 

menerapkan pembelajaran metode eklektik, terbukti dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

2. Kepada para siswa yang mengikuti kelas eksperimen semoga bisa 

tetap menerapkan metode eklektik dalam pembelajaran bahasa arab 

dengan efektif. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Tabel 4.6 Transkip Wawancara Siswa Kelas Eksperimen 

1. Apakah Anda merasa bosan selama belajar Bahasa Arab? 

Nama Siswa Hasil Wawancara 

Marsyanda Iya, Membosankan 

Muh.Farhan Iya, Membosankan 

Muh. Ridwan Iya, Membosankan 

Muh. Adli Agus Tidak, karena bahasa arab seru 

Mutmainnah Tidak, karena pelajarannya seru 

Mutmainnah.S Iya, Membosankan 

Nindi Aprina Iya, Membosankan 

Nurlindah Tidak, karena pelajarannya seru 

Nurul Fauzia Iya, karena sangat menyenangkan 

Pitri Anita Iya, sangat membosankan 

Rezki Ardianti Tidak, karena pelajarannya seru 

RizkaAnugrah Tidak, karena bahasa arab itu seru 



  

 
 

2. Apakah Anda merasa bosan dengan metode ceramah? 

Nama Siswa Hasil Wawancara 

Marsyanda Iya, Membosankan 

Muh.Farhan Iya, Membosankan 

Muh. Ridwan Iya, Membosankan 

Muh. Adli Agus Tidak, karena metode ceramah bagus 

Mutmainnah Tidak, karena metode ceramah bagus 

Mutmainnah.S Iya, Membosankan 

Nindi Aprina Iya, Membosankan 

Nurlindah Tidak, karena metode ceramah seru 

Nurul Fauzia Iya, karena sangat menyenangkan 

Pitri Anita Iya, sangat membosankan 

Rezki Ardianti Tidak, karena metodenya seru 

RizkaAnugrah Tidak, karena metodenya itu seru 

 

 

 



  

 
 

3. Apakah menurut Anda metode eklektik itu sulit? 

Nama Siswa Hasil Wawancara 

Marsyanda Iya, sulit 

Muh.Farhan Iya, sulit 

Muh. Ridwan Iya, sulit 

Muh. Adli Agus Tidak, metode eklektik itu mudah 

Mutmainnah Tidak, metode eklektik itu mudah 

Mutmainnah.S Iya, sangat sulit 

Nindi Aprina Iya, sangat sulit 

Nurlindah Tidak, metode eklektik mudah 

Nurul Fauzia Iya, karena sangat sulit 

Pitri Anita Iya, metodenya sangat sulit 

Rezki Ardianti Tidak, metode pelajarannya seru 

RizkaAnugrah Tidak, metode eklektik itu mudah 

 

 

 



  

 
 

4. Apakah pengetahuan anda bertambah tentang Bahasa Arab dengan 

menggunakan metode ceramah? 

Nama Siswa Hasil Wawancara 

Marsyanda Iya, bertambah 

Muh.Farhan Iya, bertambah sedikit 

Muh. Ridwan Tidak, karena sulit untuk dipahami 

Muh. Adli Agus Iya, tergantung dari pembahasannya 

Mutmainnah Tidak, karena sulit untuk dipahami 

Mutmainnah.S Iya, bertambah 

Nindi Aprina Tidak, karena sulit dipahami 

Nurlindah Tidak, karena sulit untuk dipahami 

Nurul Fauzia Iya, tergantung dari pembahasannya 

Pitri Anita Iya, bertambah 

Rezki Ardianti Tidak, karena sulit untuk dipahami 

RizkaAnugrah Iya, bertambah sedikit 

 

 



  

 
 

5. Apakah Anda memahami metode eklektik di banding metode 

ceramah? 

Nama Siswa Hasil Wawancara 

Marsyanda Iya, metodenya mudah 

Muh.Farhan Tidak, karena metodenya sulit 

Muh. Ridwan Iya, metode cerah mudah 

Muh. Adli Agus Iya, metode cerah mudah 

Mutmainnah Tidak, karena metodenya sulit 

Mutmainnah.S Iya, metodenya mudah 

Nindi Aprina Iya, metode cerah mudah 

Nurlindah Tidak, karena metodenya sulit 

Nurul Fauzia Iya, metodenya mudah 

Pitri Anita Tidak, karena metodenya sulit 

Rezki Ardianti Iya, metode cerah mudah 

RizkaAnugrah Iya, metodenya mudah 

 

 



  

 
 

6. Adakah kesulitan yang dirasakan Anda selama proses pembelajaran 

Bahasa Arab? 

Nama Siswa Hasil Wawancara 

Marsyanda Iya ada, karena pelajarannya sulit 

Muh.Farhan Tidak, karena pelajarannya mudah 

Muh. Ridwan Tidak, karena pelajarannya mudah 

Muh. Adli Agus Iya ada, karena pelajarannya sulit 

Mutmainnah Tidak, karena pelajarannya mudah 

Mutmainnah.S Tidak, karena pelajarannya mudah 

Nindi Aprina Iya ada, karena pelajarannya sulit 

Nurlindah Tidak, karena pelajarannya mudah 

Nurul Fauzia Iya ada, karena pelajarannya sulit 

Pitri Anita Tidak, karena pelajarannya mudah 

Rezki Ardianti Iya ada, karena pelajarannya sulit 

RizkaAnugrah Tidak, karena pelajarannya mudah 

 



  

 
 

7. Apakah ada kendala yang dirasakan Anda selama belajar Bahasa 

Arab? 

Nama Siswa Hasil Wawancara 

Marsyanda Iya, pembahasannya yang sulit 

Muh.Farhan Tidak, bahasa arab itu mudah 

Muh. Ridwan Iya, pembahasannya yang sulit 

Muh. Adli Agus Iya, pembahasannya yang sulit 

Mutmainnah Tidak, bahasa ara itu mudah 

Mutmainnah.S Iya, pembahasannya yang sulit 

Nindi Aprina Iya, pembahasannya yang sulit 

Nurlindah Tidak ada, sangat mudah 

Nurul Fauzia Tidak ada, lebih mudah 

Pitri Anita Iya, pembahasannya yang sulit 

Rezki Ardianti Tidak ada, mudah 

RizkaAnugrah Iya, pembahasannya yang sulit 

 



  

 
 

8. Apakah Anda merasa jenuh dalam belajar Bahasa Arab? 

Nama Siswa Hasil Wawancara 

Marsyanda Iya, sangat jenuh 

Muh.Farhan Iya, sangat jenuh 

Muh. Ridwan Tidak, karena bahasa arab itu seru 

Muh. Adli Agus Tidak, karena bahasa arab itu seru 

Mutmainnah Iya, sangat jenuh 

Mutmainnah.S Iya, sangat jenuh 

Nindi Aprina Tidak, karena bahasa arab itu seru 

Nurlindah Iya, sangat jenuh 

Nurul Fauzia Tidak, karena bahasa arab itu seru 

Pitri Anita Iya, sangat jenuh 

Rezki Ardianti Tidak, karena bahasa arab itu seru 

RizkaAnugrah Iya, sangat jenuh 

 

 



  

 
 

9. Apakah ada metode yang Anda sukai agar proses belajar lebih 

mudah dipahami? 

Nama Siswa Hasil Wawancara 

Marsyanda Tidak ada 

Muh.Farhan Tidak ada 

Muh. Ridwan Tidak ada 

Muh. Adli Agus Iya ada, metode eklektik 

Mutmainnah Tidak ada 

Mutmainnah.S Iya ada, metode eklektik 

Nindi Aprina Tidak ada 

Nurlindah Iya ada, metode eklektik 

Nurul Fauzia Iya ada, metode eklektik 

Pitri Anita Tidak ada 

Rezki Ardianti Iya ada, metode eklektik 

RizkaAnugrah Tidak ada 

 

 



  

 
 

10.  Apakah Anda merasa Bahasa Arab itu sulit? 

Nama Siswa Hasil Wawancara 

Marsyanda Iya, sulit untuk dipahami 

Muh.Farhan Iya, sulit untuk dipahami 

Muh. Ridwan Tidak, karena mudah untuk dipahami 

Muh. Adli Agus Iya, sulit untuk dipahami 

Mutmainnah Tidak, karena mudah untuk dipahami 

Mutmainnah.S Iya, sulit untuk dipahami 

Nindi Aprina Tidak, karena mudah dipahami 

Nurlindah Tidak, karena mudah untuk dipahami 

Nurul Fauzia Iya, sulit untuk dipahami 

Pitri Anita Iya, sulit untuk dipahami 

Rezki Ardianti Tidak, karena mudah untuk dipahami 

RizkaAnugrah Iya, sulit untuk dipahami 

 

 

 



  

 
 

Tabel 4.7 Transkip Wawancara Guru Bahasa Arab 

Tanggal  Pertanyaan Jawaban 

03 Mei 

2021 

Apakah dengan menggunakan 

metode eklektik Ibu merasa 

kesulitan? 

Tidak, karena dengan 

adanya penerapan  metode 

eklektik dapat memudahkan 

siswa dalam proses 

belajarnya. 

 Menurut Ibu, apakah 

pembelajaran berbasis metode 

eklektik dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa? 

Iya, dilihat dari pretest dan 

posttest yang dilalui bahwa 

nilai kelas eksperimen 

dibanding kelas kontrol jauh 

lebih baik. 

 Apakah Ibu pernah menerapkan 

metode eklektik dalam 

pembelajaran daring? 

Iya, pernah diawal masa 

pandemi Covid-19 karena 

proses pembelajaran di 

sekolah harus secara daring, 

dan saat ini proses 

pembelajarannya tetap tatap 

muka disekolah dengan 



  

 
 

mematuhi Prokes. 

 Bagaimana pendapat Ibu terkait 

pembelajaran berbasis metode 

eklektik? 

Sangat bagus, dilihat dari 

beberapa sekolah yang 

menerapkan pembelajaran 

berbasis metode eklektik ini 

sangat berhasil untuk 

diterapkan dengan melihat 

respon dan keaktifan siswa 

serta pemahaman siswa 

sangat meningkat. 

 Apa saran ibu terhadap 

pembelajaran berbasis metode 

eklektik?! 

Metode eklektik bisa 

diterapkan di kelas VIII 

MTS. 
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