
 

 

ABSTRAK 

 

Siti Nur Fikriyah: Penerapan Metode Permainan Edukatif Untuk Meningkatkan 

Aktivitas Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi في الفصل 
(Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas V MI Al Hikmah Cibeusi 

Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang) 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan, bahwa dalam pembelajaran 

Bahasa Arab dikelas V MI Al Hikmah Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten 

Sumedang, guru ketika mengajar hanya menggunakan metode konvensional yaitu 

ceramah dan tanya jawab yang menuntut siswa hanya menulis dan mendengarkan 

saja sehingga dalam kegiatan pembelajaran kurang menarik minat belajar siswa.   

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran dari proses kegiatan 

pembelajaran dan aktivitas belajar siswa sebelum menggunakan metode 

permainan edukatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab dan setelah penerapan 

metode permainan edukatif dalam mata pelajaran Bahasa Arab materi في الفصل 

terhadap siswa kelas V MI Al Hikmah Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten 

Sumedang. 

Penelitian ini didasarkan dalam kajian teoretis yang menyatakan bahwa 

metode permainan edukatif dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, sehingga 

penulis menentukan hipotesis tindakan penerapan metode permainan edukatif 

dalam mata pelajaran Bahasa Arab dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Metode permainan edukatif yang digunakan adalah Broken Square, dengan 

membuat beberapa teks arab, bentuk siswa dalam beberapa kelompok, guru 

membagikan teks kalimat yang telah dipotong-potong, dan susun kembali menjadi 

sebuah kalimat yang benar. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) atau Classroom Action Research. Bentuk penelitian ini bersifat 

reflektif dengan menggunakan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki 

dan meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. 

Tahap-tahap pelakasanaan tindakan kelas yang pelaksanaan tindakannya terdiri 

atas beberapa siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap plan, action/observation, dan 

reflective. 

Hasil penelitian aktivitas belajar siswa dapat dilihat dari rata-rata 

persentase di setiap siklusnya, pada pra siklus mencapai 35,92% dengan kategori 

kurang aktif, siklus I mencapai 51,74   yang termasuk pada kategori cukup aktif, 

dan siklus II mencapai 75,22  yang termasuk pada kategori aktif, sementara itu 
aktivitas guru dalam kegiatan pembelajaran dapat dilihat dari rata-rata persentase 

yaitu pada pra siklus 70% ,siklus I mencapai 75% dan siklus II yaitu sebesar 90%. 

Aktivitas belajar siswa setelah menggunakan metode permainan edukatif 

mengalami peningkatan disetiap siklusnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

metode permainan edukatif dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam 

mata pelajaran Bahasa arab materi في الفصل terhadap siswa kelas V MI Al Hikmah 

Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.  


