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PRAKATA PENULIS 
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Jalla, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga 
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yang menuntun kita kepada jalan yang benar.  
 
Buku Referensi ini terdiri atas Sembilan Bab, yaitu: Bab 1: 
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BAB I 

KONSEP DASAR PENELITIAN KUANTITATIF 

 

A. Pengertian Penelitian Kuantitatif 

Menurut S. Margono1 penelitian kuantitatif adalah suatu proses 

menumbuhkan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka 

sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita 

ketahui. S. Margono2 sebagaimana juga diungkapkan oleh Nurul Zuriah3 

lebih lanjut menyatakan bahwa pendekatan penelitian kuantitatif lebih 

banyak menggunakan logika hipotetiko verifikatif. Pendekatan tersebut 

dimulai dengan berpikir deduktif untuk menurunkan hipotesis, 

kemudian melakukan pengujian di lapangan. Kesimpulan atau hipotesis 

tersebut ditarik berdasarkan data empiris. Dengan demikian, penelitian 

kuantitatif lebih menekankan pada indeks-indeks dan pengukuran 

empiris. Peneliti kuantitatif merasa “mengetahui apa yang tidak 

diketahui” sehingga desain yang dikembangkannya selalu merupakan 

rencana kegiatan yang bersifat apriori dan definitif. Emzir4 menyatakan 

bahwa pendekatan kauntitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 

secara primer menggunakan paradigm postpositivist dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab 

akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik, 

menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori), 

menggunakan strategi penelitian seperti eksprimen dan survey yang 

mememerlukan data statistik. 

Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis 

penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan 

terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

                                                         
1 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, hal. 
105. 
2 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, hal. 
35. 
3 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan 
Aplikasi,Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, hal. 91. 
4 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif, Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2010, hal. 28. 



penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan 

dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan 

lebih baik bila disertai dengan gambar, table, grafik, atau tampilan 

lainnya. Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. Metode kuantitatif sering juga disebut metode 

tradisional, positivistik, ilmiah/scientific dan metode discovery. Metode 

kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah 

cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk 

penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena 

berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut sebagai 

metode ilmiah (scientific) karena metode ini telah memenuhi kaidah-

kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, obyektif, terukur, rasional dan 

sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan 

metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. 

Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 

Penelitian kuantitatif merupakan studi yang diposisikan sebagai 

bebas nilai (value free).Dengan kata lain, penelitian kuantitatif sangat ketat 

menerapkan prinsip-prinsip bjektivitas. Objektivitas itu diperoleh antara 

lain melalui penggunaan instrumen yang telãh diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Peneliti yang melakukan studi kuantitatif mereduksi 

sedemikian rupa hal-hal yang dapat membuat bias, misalnya akibat 

masuknya persepsi dan nilai-nilai pribadi. Jika dalam penelaahan muncul 

adanya bias itu maka penelitian kuantitatif akan jauh dari kaidah-kaidah 

teknik ilmiah yang sesungguhnya. 

Selain itu metode penelitian kuantitatif dikatakan sebagai metode 

yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap 

fenomena sosial. Untuk dapat melakukan pengukuran, setiap fenomena 
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sosial di jabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variable dan 

indikator. Setiap variable yang di tentukan di ukur dengan memberikan 

simbol-simbol angka yang berbeda–beda sesuai dengan kategori 

informasi yang berkaitan dengan variable tersebut. Dengan 

menggunakan symbol-simbol angka tersebut, teknik perhitungan secara 

kuantitatif matematik dapat di lakukan sehingga dapat menghasilkan 

suatu kesimpulan yang belaku umum di dalam suatu parameter. Tujuan 

utama dati metodologi ini ialah menjelaskan suatu masalah tetapi 

menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu kenyataan kebenaran 

yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang di 

perkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. 

Generalisasi dapat dihasilkan melalui suatu metode perkiraan 

atau metode estimasi yang umum berlaku didalam statistika induktif. 

Metode estimasi itu sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap 

keadaan nyata yang lebih terbatas lingkupnya yang juga sering disebut 

“sample” dalam penelitian kuantitatif. Jadi, yang diukur dalam penelitian 

sebenarnya ialah bagian kecil dari populasi atau sering disebut “data”. 

Data ialah contoh nyata dari kenyataan yang dapat diprediksikan ke 

tingkat realitas dengan menggunakan metodologi kuantitatif tertentu. 

Penelitian kuantitatif mengadakan eksplorasi lebih lanjut serta 

menemukan fakta dan menguji teori-teori yang timbul. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis 

terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. 

Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan 

model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan 

dengan fenomena alam.  

Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian 

kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental 

antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-

hubungan kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak dipergunakan baik 

dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, dari fisika dan biologi 

hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai 

cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian 



kuantitatif sering dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk 

membedakannya dengan penelitian kualitatif.  

Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek pengukuran 

secara obyektif terhadap fenomena sosial. Untuk dapat melakukan 

pengukuran, setiap fenomena sosial di jabarkan kedalam beberapa 

komponen masalah, variable dan indikator. Setiap variable yang di 

tentukan di ukur dengan memberikan simbol angka yang berbeda beda 

sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variable 

tersebut. Dengan menggunakan simbol simbol angka tersebut, teknik 

perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan sehingga dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan yang belaku umum di dalam suatu 

parameter. 

Tujuan utama pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan suatu 

masalah dengan menghasilkan generalisasi. Generalisasi ialah suatu pola, 

keberaturan yang terjadi dalam suatu realitas tentang suatu masalah yang 

di perkirakan akan berlaku pada suatu populasi tertentu. Generalisasi 

dapat dihasilkan melalui suatu metode perkiraan atau metode estimasi 

yang umum berlaku didalam statistika deduktif. Metode estimasi itu 

sendiri dilakukan berdasarkan pengukuran terhadap keadaan nyata yang 

lebih terbatas lingkupnya yang juga sering disebut “sample” dalam 

penelitian kuantitatif. Jadi, yang diukur dalam penelitian sebenarnya ialah 

bagian kecil dari populasi atau sering disebut “sampel data”. Sampel data 

ialah contoh nyata dari kenyataan yang dapat diprediksikan 

keberlakuannya ke tingkat realitas kelompok yag lebih besar. Penelitian 

kuantitatif melakukan eksplorasi mendalam serta menemukan fakta dan 

menguji teori, model, strategi dan pendekatan pembelajaran.  

Penelitian kuantitatif disebut juga sebagai metode tradisional, 

karena metode ini sudah lama digunakan sehingga sudah mentradisi 

sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode 

positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini 

juga sebagai metode scientifik karena telah memenuhi kaidah-kaidah 

ilmiah yaitu konkrit/ empiris, objektif, terukur,rasional dan sistematis. 

Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini 

dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode 

penelitian kuantitatif dapat di artikan juga sebagai metode penelitian 
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yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif adalah 

suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif. 

Penelitian ini berangkat dari suatu teori , gagasan para ahli atau temuan 

penelitian sebelumny, kemudian dikembangkan untuk menguji suatu 

teori, gagasan atau hasil penelitian sebelimnya (Theory verification) dengan 

didukung data empiris. 

B. Karakteristik Penelitian Kuantitatif  

Sebelum membahas detil mengenai karakteristik penelitian 

kuantitatif, akan mengupas dulu makna dari karakteristik penelitian 

kuantitatif. Karakteristik penelitian kuantitatif adalah beberapa ciri atau 

tanda khusus yang ada pada penelitian kuantitatif dan tidak dimiliki oleh 

penelitian lainnya. Karakteristik penelitian kuantitatif menurut Suharsimi 

Arikunto sebagai berikut: 

1. Kejelasan Unsur: tujuan, pendekatan, subjek, sample, sumber data 

sudah mantap, dan rinci sejak awal;  

2. Langkah Penelitian: segala sesuatu direncanakan sampai matang 

ketika persiapan disusun;  

3. Hipotesis (jika memang perlu): Mengajukan hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian dan hipotesis menentukan hasil yang 

diramalkan (apriori);  

4. Desain: dalam desain jelas langkah-langkah penelitian dan hasil yang 

akan diharapkan;  

5. Pengumpulan Data: kegiatan dalam pengumpulan data 

memungkinkan untuk diwakilkan; dan 6. Analisis data: dilakukan 

setelah semua data terkumpul.5.  

Jadi secara umum karakteristik pendekatan penelitian kuantitatif 

lebih banyak menggunakan data kuantitatif baik berupa angka, table, 

data yang berbentuk angka, dan grafik yang diangkakan. 

 

                                                         
5 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 1998),hal. 11 



 

 

C. Tahapan Penelitian Kuantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan Penelitian Kuantitatif 
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BAB II 

PENELITIAN EKSPERIMEN DAN EKS POST FACTO 

 

A. Penelitian Eksperimen 

1. Pengertian Penelitian Eksperimen 

Penelitian eksperimen, menurut Faisal merupakan suatu metode 

yang sistematis dan logis untuk menjawab pertanyaan: ”Jika sesuatu 

dilakukan pada kondisi-kondisi yang dikontrol dengan teliti, maka 

apakah yang akan terjadi?”. Selanjutnya, Sugiyono menyatakan bahwa 

penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang 

lain dalam kondisi yang terkendali.6 

Fraenkel, dkk menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah 

unik di dalam dua hal yang sangat penting. Penelitian ini merupakan 

satu-satunya jenis penelitian yang secara langsung mencoba untuk 

mempengaruhi suatu variabel tertentu, dengan ,menerapkan variabel 

bebas dan variabel terikat. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian 

yang terbaik dalam pengujian hipotesis hubungan sebab akibat atau 

kausalitas.7  

Hamid Darmadi menyatakan bahwa penelitian eksperimen 

adalah satu-satunya metode penelitian yang benar-benar dapat menguji 

hipotesis hubungan sebab-akibat. Metode ini menyajikan pendekatan 

yang paling valid untuk menyelesaikan masalah-masalah 

sosial/pendidikan; suatu metode yang sistematis dan logis untuk 

menjawab pertanyaan: “Jika penyelidikan dilakukan pada kondisi-kondisi 

yang dikontrol dengan teliti, maka apakah yang akan terjadi?”.8  

Jhon Stuart Mill dalam Winarno Surakhmad mengatakan bahwa 

cara yang sederhana untuk mngetahui faktor yang menjadi sebab 

timbulnya sebuah akibat ialah dengan jalan membandingkan berbagai 

peristiwa dimana terdapat fenomena tertentu. Bila di dalam berbagai 

                                                         
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,(Cet.II; Bandung; Alfabta,2011), h.72.   
7 Fraenkel, J.R & Wallen, N.E, How to Design and evaluate Research in education, 
New York; McGraw Hill-Inc, 2012), h. 265.   
8 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung; Alfabeta, 2011). 



peristiwa yang memperlihatkan fenomena P terdapat kesamaan didalam 

faktor O, maka faktor inilah yang mungkin menimbulkan (sebab) 

fenomena P (akibat). Cara kedua membandingkan peristiwa yang 

memiliki fenomena S dengan yang tidak memilikinya. Bilamana 

serangkaian peristiwa adalah sama kecuali didalam satu faktor R, dan bila 

kehadiran faktor R menimbulkan fenomena S, maka S mungkin adalah 

akibat R..9 Lain halnya Bambang Prasetyo mengatakan bahwa dalam 

penelitian eksperimen, peneliti dapat melekukan manipulasi kondisi 

dengan memberikan tretment atau menciptakan sebbuah 

kondisi/ransanggan pada subjek yang ditelitinya.1 0 Nana Sudjana dan 

Ibrahim mengatakan bahwa penlitian Eksperimen pada umumnya 

dianggap sebagai metode penelitian yang paling canggih dan dilakukan 

untuk menguji hipotesis. Metode mengungkap hubungan antara dua 

variabel atau lebih atau mencari pengaruh suatu variabel terhadap 

variabel lainnya. Dalam penelitian ini peneliti mengajukan satu hipotesis 

atau lebih yang menyatakan sifat dari hubungan variabel yang 

diharapkan.1 1 Creeswell dalam Action Research Teori Model dan 

Aplikasi menjelaskan hipoteses are statement in quantitative research in which the 

investigator makes a prediction or a conjecture about the outcome of a relationship 

among attributes or characteristics. Maksudnya hipotesis adalah pernyataan 

dalam penelitian kuantitatif dimana penliti membuat suatu prediksi 

untuk menduga hasil dari suatu hubungan antara atribut atau 

karakteristik.1 2 Penelitian eksperimen, peneliti memanipulasi variabel 

bebas, kemudian mengobservasi pengaruh yang diakibatkan dari 

manipulasi yang dilakukan. Untuk mendapatkan pengaruh yang betul-

betul bersih dari pengaruh luar peneliti melakukan kontrol yang cermat 

terhadap masuknya pengaruh faktor luar. Penelitian eksperimen 

variabel-variabel yang ada termasuk variabel bebas atau independen 

                                                         
9 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik, (Edisi 8; 
Bandung; Tarsito, 1998), h.148.   
1 0 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi, (Cet.IX; 
Jakarta; Raja Grafindo Persada,2014), h.158.   
1 1 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Cet.V; Bandung; 
Sinar Baru Algesindo, 2009), h. 19.   
1 2 Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, Action Research Teori, Model dan 
Aplikasi, (Cet. 1; Jakarta; Prenamedia Group, 2014), h. 78.   
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variabel dan variabel terikat dependen variabel sudah ditentukan secara 

tegas oleh peneliti sejak awal penelitian.  

2. Jenis dan Desain Penelitian Eksperimen 

Penelitian eksperimen terdiri dari 3 macam, yaitu praeksperimen, 

eksperimen murni, dan eksperimen semu. Ketiga macam eksperimen 

tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda, sehingga calon peneliti 

eksperimen harus hati-hati dalam memilih dan melakukan 

eksperimennya. Di bawah ini dijelaskan tentang ciri masing-masing 

macam eksperimen. 

1. Pra-Eksperimen (Pre-Eksperimental Designs)  

Pra-eksperimen dilakukan hanya untuk 1 kelompok yakni yang 

biasa disebut sebagai kelompok eksperimen. Pra-eksperimen sangat 

dimungkinkan dilakukan jika jumlah subjek memang hanya sedikit. Oleh 

karena itu, treatment eksperimen hanya dilakukan pada kelompok 

eksperimen itu saja. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa 

pemilihan subjek penelitian dalam pra-eksperimen dengan cara purposive, 

yakni dipilih dengan ciri-ciri tertentu sesuai ketentuan si peneliti. Ciri-ciri 

subjek dalam pra-eksperimen tersebut merupakan gambaran dari 

variabel terikatnya yang akan diukur kembali (perubahannya) setelah ada 

treatment. 

Misalnya, penelitian pra-eksperimen untuk menguji efektivitas 

metode penugasan dalam upaya meningkatkan kemandirian belajar 

siswa. Berdasar penelitian tersebut, peneliti memilih subjeknya yang 

memiliki ciri tertentu yakni siswa yang berkemandirian belajar rendah. 

Setelah diberi treatment berupa pembelajarana dengan metode penugasan, 

maka peneliti mengukur kembali kemandirian belajar siswanya. Analisa 

untuk penelitian pra-eksperimen hanya membandingkan hasil pre-test dan 

post-test setelah treatment penelitian berlangsung. Pengukuran pre-test 

dilakukan sebelum penelitian berlangsung. Sebaliknya pengukuran post-

test dilakukan setelah treatment penelitian. Pengukuran pre-test maupun 

posttest menggunakan instrumen yang sama. Hasil kedua test tersebut 

dibandingkan dengan menggunakan teknik analisis statistik, antara lain 

berupa uji-t. 



Dalam pengukuran pre-test maupun post-test, sebaiknya peneliti 

menyediakan dua instrumen yang isinya sama namun berbeda urutan 

dan kalimatnya. Keduanya berasal dari kisi-kisi yang sama. Hal ini 

diupayakan agar perubahan yang terjadi pada diri subjek penelitian 

bukan sebagai akibat dari sudah diketahuinya isi instrumen saat mengisi 

pre-test.  

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa dalam praeksperimen 

tanpa menggunakan kelompok kontrol atau kelompok pembanding, 

tetapi hanya satu kelompok yakni berupa kelompok eksperimen. Akibat 

kondisi inilah menimbulkan kelemahan pada penelitian pra-eksperimen, 

yakni lemahnya validitas internal akibat tanpa adanya kelompok 

pembanding, sehingga hasil penelitian praeksperimen belum dapat 

meyakinkan bahwa perubahan yang terjadi memang benar-benar sebagai 

akibat treatment. Terdapat tiga alternatif desain sebagai berikut: 

1) One-Shot Case Study 

Jenis one-shot case study dimaksudkan untuk menunjukkan 

kekuatan pengukuran dan nilai ilmiah suatu desain penelitian. Adapun 

bagan dari one-shot case study adalah: 

 
X = treatment yang diberikan (Variabel independen) O = Observasi 

(variabel independen), paradigma di atas memberikan penjelasan bahwa 

terdapat suatu kelompok diberi treatment/perlakuan dan selanjutnya di 

obsevasi hasilnya. (treatment adalah sebagai variabel independen sedang 

hasil adalah variabel dependen).1 3  

2) One Group Pretest-Posttest Design 

Perbedaan dengan desain pertama adalah, untuk the one group 

pretest post test design, terdapat pretest sebelum diberi perlakuan, hasil 

perlakuan dapat diketahui dengan lebih akurat, karena dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Bentuk 

bagan desain tersebut adalah: 

 

                                                         
1 3 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Cet.26; Bandung; Alfabeta, 2017), 110 
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O1 = nilai pretest (sebelum diberi diklat). O2 = nilai posttest (setelah 

diberi diklat). O2 - O1 = pengaruh diklat terhadap prestasi kerja 

pegawai.1 4 Desain ini mempunyai beberapa kelemahan karena akan 

menghasilkan beberapa ukuran perbandingan. Kelemahan tersebut 

antara lain disebabkan oleh faktor historis (tidak menghasilkan 

perbedaan O1 dan O2), maturitation (subjek penelitian dapat mengalami 

kelelahan, kebosanan atau kelaparan dan kadang enggan menjawab jika 

dinilai tidak sesuai dengan nilai yang berlaku) serta pembuatan 

instrument penelitian. Kejelekannya yang paling fatal adalah tidak akan 

menghasilkan apapun. 

3) Intact-group comparison.                                                    

Penelitian jenis ini menggunakan satu group yang dibagi menjadi 

dua, yang satu memperoleh stimulus eksperimen (yang diberi perlakuan) 

dan yang lain tidak mendapatkan stimulus apapun sebagai alat kontrol. 

Masalah yang akan muncul dalam desain ini adalah meyangkut resiko 

penyeleksian terhadap subjek yang akan diteliti. Oleh karena itu, grup 

tersebut harus dipilih secara acak. Adapun bagan desain Intact Group 

Comparison sebagai berikut. 

 
O1: hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi perlakuan, dan 

O2: hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak diberi perlakuan.  

Pengaruh perlakuan: O1 – O2.  

Ketiga bentuk desain preexperiment itu jika diterapkan untuk 

penelitian akan banyak variabel luar masih berpengaruh dan sulit 

dikontrol, sehingga validitas internal penelitian menjadi rendah 

2. Eksperimen Murni (True Eksperimental Design) 

Penelitian eksperimen murni pada umumnya dilakukan pada 

bidang sains, misalnya bidang fisika, atau bidang kimia. Pelaksanaan 

eksperimen murni pada umumnya untuk meneliti kemungkinan adanya 

hubungan sebab-akibat diantara variabelvariabel dengan cara 

menghadapkan kelompok eksperimental pada beberapa macam kondisi 

                                                         
1 4 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 111. 



perlakuan dan membandingkan akibat (hasil)nya dengan satu atau lebih 

kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Selain menggunakan 

kelompok kontrol, dalam eksperimen murni sangat menekankan adanya 

variabel kontrol (selain variable bebas dan terikat). Variabel kontrol yang 

dimaksud adalah kondisi subjek penelitian yang harus sama melalui 

pengendalian oleh peneliti. Sebagai contoh dalam penelitian tentang 

penerapan metode discovery untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, 

maka variabel kontrolnya antara lain berupa kecerdasan subjek pada 

kategori yang sama, siswa sama-sama belum pernah mendapatkan 

pembelajaran metode discovery, ketersediaan sarana dan prasarana 

belajar subjek dalam kondisi relatif sama, siswa juga memiliki motivasi 

belajar sama. Kondisi (karakteristik) lainnya pada diri subjek penelitian 

juga sama. Namun, pemilihan subjek penelitian ekperimen murni untuk 

bidang pendidikan jauh lebih sulit, karena tidak ada seorangpun di dunia 

yang memiliki sifat atau karakter, ciri-ciri yang sama persis. 

Pengendalian terhadap kondisi (variabel kontrol) dalam 

penelitian eksperimen murni merupakan satu persyaratan yang harus 

dilakukan. Dalam bidang sains, pengendalian terhadap kondisi ruangan 

misalnya, lebih mudah dilakukan. Sebagai contoh eksperimen untuk 

menghancurkan batu dengan pemanasan yang berbeda-beda, maka 

pemilihan benda padat (batu) dengan tekstur, berat, warna, kandungan 

zat di dalamnya, akan mudah diatur. Penelitian eksperimen murni 

memerlukan pengelolaan variabel-variabel dan kondisi eksperimental 

yang rumit baik lewat prosedur kontrol dan manipulasi langsung atau 

lewat prosedur randomisasi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa 

penelitian ekperimen murni lebih memusatkan perhatiannya pada cara 

pengendalian variasi guna (a) memaksimalkan varians dari variable-

variabel yang terlibat dalam hipotesis, (b) meminimalkan varians variabel 

luar yang tidak dikehendaki yang dikhawatirkan akan dapat mengganggu 

hasil eksperimen, dan (c) meminimalkan varians eror atau varians 

random, termasuk pula eror dalam pengukuran. Oleh karena itu, setelah 

subjek ditentukan, dalam penelitian ekperimen murni khususnya di 

bidang pendidikan sangat dianjurkan untuk menempatkan subjek ke 

dalam kelompok secara random, dan menentukan perlakuan pada 

kelompok secara random pula. 
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Validitas internal merupakan kondisi esensial (sine qua non) dalam 

desain penelitian eksperimen murni. Dalam hal ini validitas internal 

sebagai tujuan utama eksperimen murni. Penentuan validitas internal 

dalam penelitian eksperimen murni mengacu pada apakah perbedaan 

yang terjadi di antara kelompok subjek dalam eksperimen memang 

benar-benar disebabkan oleh perbedaan perlakuan. Hal yang masih perlu 

dibahas adalah validitas eksternal, yang mengacu pada seberapa 

representatifnya temuan penelitian, dan apakah temuan tersebut dapat 

digeneralisasikan pada kelompok subjek serupa yang lebih luas. Namun, 

perlu disadari bahwa pada penelitian eksperimental murni untuk bidang 

pendidikan validitas eksternal sulit dicapai, dikarenakan adanya 

keterbatasan penelitian eksperimen misalnya pemilihan subjek, dan 

belum lengkapnya variabel kontrol. 

Jenis penelitian yang termasuk dalam true experiments adalah: 

pretestposttes control group design, posttest-only control group design, extensions of 

true experimental design, multigroup design, randomized block design, latin square 

design, factorial design. 

1) Pretest-Posttes Control Group Design 

Dalam desain ini terdapat dua grup yang dipilih secara random 

kemudian diberi pretest untuk mengetahui perbedaan keadaan awal 

antara group eksperimen dan group kontrol. Hasil pretest yang baik 

adalah jika nilai group eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Bagan 

dari desain penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 

 
Pengaruh perlakuan adalah: (O2 – O1) – (O4 – O3). 

2) Posttest-Only Control Group Design 

Desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih 

secara random (R). Grup pertama diberi perlakuan (X) dan grup yang 

lain tidak. Bagan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 



Pengaruh adanya perlakuan adalah (O1:O2). Dalam penelitian pengaruh 

perlakuan dianalisis dengan uji beda menggunakan statistik t-test. Jika ada 

perbedaan yang signifikan antara grup eksperimen dan grup kontrol 

maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. 

3. Factorial Design 

Desain merupakan modifikasi dari design true experimental, yaitu 

dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang 

mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Semua grup dipilih secara 

random kemudian diberi pretest. Grup yang akan digunakan untuk 

penelitian dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai pretest 

yang sama. 

4. Eksperimen Semu 

Penelitian eksperimen semu memiliki kemiripan dengan kondisi 

penelitian eksperimental murni, yakni kedua jenis eksperimen tersebut 

memiliki kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Bahkan, 

kedua jenis eksperimen ini memilki prosedur (tahap-tahap yang dilalui) 

sama. Namun kedua jenis eksperimen tersebut tetap memiliki perbedaan 

terutama pada keberadaan variabel kontrol. Pada eksperimen semu, 

tidak semua variabel yang relevan dapat dikendalikan dan dimanipulasi. 

Dalam ekperimen semu lebih menekankan adanya kelompok kontrol 

dan kelompok eksperimen, tanpa mementingkan variabel kontrol. 

Kondisi (variabel) lain di luar variabel yang diteli dari subjek 

penelitian dikesampingkan, atau tanpa dikontrol, karena subjek dianggap 

memiliki kondisi yang relatif sama. Padahal setiap subjek penelitian 

dalam eksperimen semu selalu memiliki kondisi yang beragam, tidak ada 

yang sama persis. Oleh karena itu, sebaiknya peneliti menyadari betul 

keterbatasan penelitian ini dan seberapa jauh validitas internal dan 

eksternalnya. Penelitian eksperimen dalam dunia pendidikan lebih tepat 

jika menggunakan eksperimen semu. Dalam bidang pendidikan, cara 

penentuan subjek dalam eksperimen semu sama persis dengan 

eksperimen murni. Subjek penelitian dipilih sesuai ciri-ciri khusus yang 

telah ditentukan oleh peneliti, dan dikelompokkan secara random pada 

dua kelompok, yakni kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Pemilihan variabel dan manipulasi kondisi eksperimental dalam 
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eksperimen semu dilakukan melalui prosedur kontrol dan lewat 

prosedur randomisasi. 

Dalam eksperimen semu, pemberian treatment hanya diberikan 

pada kelompok eksperimen. Sedangkan kelompok kontrol diberi 

perlakuan yang berbeda, atau bahkan tanpa ada perlakuan. Setelah 

pemberian treatment berlangsung, selanjutnya subjek pada kedua 

kelompok diukur kembali kondisi dan perubahan yang terjadi. Dalam 

penelitian eksperimen semu, peneliti mengharapkan adanya perbedaan 

perubahan kondisi subjek sebagai akibat treatment. Bentuk-bentuk quasi 

experiments antara lain: 

1) Time Series Design 

Ciri desain ini adalah grup yang digunakan tidak dapat dipilih 

secara random. 

 
Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat 

dipilih secara acak. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest 

sampai empat kali, dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan 

kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Jika hasil pretest 

selama empat kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok 

tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. Setelah 

kestabilan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi 

perlakuan. Hasil pre test yang baik adalah O1 = O2 = O3 = O4 dan 

hasil perlakuan yang baik adalah O5 = O6 = O7 = O8. Besar 

pengaruhnya perlakuan adalah (O5 + O6 + O7 + O8) – O1 + O2 + O3 

+ O4). 

Sebelum diberi perlakuan, grup diberi pretest sampai empat kali, 

dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan 

grup sebelum diberi perlakuan. Jika hasil pretest selama empat kali 

ternyata nilainya berbeda-beda, berarti grup tersebut dalam kondisi tidak 

stabil dan tidak konsisten. Setelah kondisi tidak labil maka perlakuan 

dapat mulai diberikan. 

2) Nonequivalent control group design 



Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group design 

tetapi pada desain ini group eksperimen maupun group kontrol tidak 

dipilih secara random. 

3. Validitas Internal dan Eksternal 

a. Validitas Internal 

Donal Campbell dan Julian Stanley (1963) menulis tentang 

validitas internal dalam eksperimen. Validitas internal menunjukkan 

sejauh mana variabel ekstranus dikontrol oleh penelitian dalam 

eksperimen. Campbell dan Stanley mengemukakan ada 12 hal yang 

perlu dikontrol dalam validitas internal: 

1) History: perlakuan dalam bidang sosial dan pendidikan umumnya 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang kemungkinan juga 

cukup panjang. Selama perlakuan diberikan banyak hal yang juga 

dilakukan oleh kelompok eksperimen. Hal-hal tersebut dapat 

berpengaruh pada proses dan hasil dari eksperimen. 

2) Maturation: selama perlakuan diberikan, kelompok eksperimen 

juga mengalami perkembangan, pengetahuannya 

bertambah, kematangannya juga lebih meningkat, sehingga 

dapat berpengaruh terhadap hasil eksperimen. 

3) Testing: dalam eksperimen dilakukan pretest dan posttest. Berdasakan 

pengalaman yang mereka terima dalam pretest mereka memiliki 

kesiapan yang lebih tinggi dalam melakukan posttest. 

4) Instrumentation: dampak negatif dari instrumen yang digunakan 

terutama dihadapi kalau instrumennya hanya bersifat pedoman 

pengamatan atau pedoman wawancara. Hal-hal subjektif banyak 

berperan dalam penggunaan instrumen ini. Meskipun digunakan 

instrumen yang lebih objektif, ada kecenderungan dari penilai-

peneliti secara sadar atau tidak sadar, akan memberikan nilai yang 

lebih tinggi pada posttest. 

5) Statistical Regression: dalam regresi statistik ada kecenderungan subjek 

yang mendapat skor rendah dalam tes pertama akan naik pada tes 

ulangan atau tes kedua dengan soal yang sama atau hampir sama, 

kalaupun kemampuan sebenarnya sama, sebaliknya subjek 

yang mendapat skor tinggi pada tes pertama akan menurun pada 

tes ulangan atau tes kedua. 
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6) Differential Selection: dalam pembentukan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol sering terjadi pilihan yang berbeda sehingga 

kedua kelompok menjadi kurang homogen. Bila kelompok 

benar-benar homogen maka pengambilan sampel dapat 

dilakukan secara acak (random). 

7) Experimental Mortality: dalam pelaksanaan eksperimen juga sering 

terjadi pengurangan jumlah anggota dari kelompok eksperimen atau 

kelompok kontrol. 

8) Selection-Maturation Interaction: dalam pemilihan kelompok 

eksperimental dan kelompok kontrol sering kali tidak dapat 

dihindari adanya perbedaan rata-rata tingkat perkembangan kedua 

kelompok. 

9) Experimental Treatment Diffusion: kelemahan ini terutama terjadi 

pada kelompok eksperimen dan kelompok control yang lokasinya 

berdekatan. Perlakuan dengan berbagai perangkat dan kegiatan 

pendukungnya mungkin diketahui dan lebih jauh juga dipinjam oleh 

pelaksana dan diterapkan pada kelompok kontrol. 

10) Compensatory Rivalry By The Control Group: karena kelompok mengetahui 

statusnya sebagai kelompok yang diperbandingkan (kelompok kontrol) 

dengan kelompok eksperimen, maka mereka berupaya melakukan 

kegiatan yang lebih dari biasanya sehingga hasilnya tidak berbeda 

dengan kelompok eksperimen. Efek ini biasa juga  disebut  sebagai  

John Henry effect. 

11) Compensatory Equalization of Treatments: karena kelompok eksperimen diberi 

perlakuan dengan fasilitas dan layanan yang baik, maka kelompok 

kontrol juga diberi fasilitas dan layanan yang baik walaupun dalam 

kegiatan yang biasa. Perbaikan fasilitas dan layanan tersebut dapat 

menurunkan signifikansi perbedaan hasil pemberian perlakuan. 

12) Resentful Demoralization of The Control Group: kalau pada kelompok 

eksperimen, anggota kelompok memiliki moral yang tinggi karena 

status mereka sebagai kelompok eksperimen, maka kelompok 

kontrol memiliki moral yang rendah karena statusnya sebagai 

kelompok pembanding yang tidak diberi keistimewaan. 

b. Validitas Eksternal 



Selain validitas internal penelitian eksperimen juga memiliki 

validitas eksternal. Glenn Bracht dan Gene Glass (1968) 

mengemukakan hal yang perlu dikontrol berkenaan dengan validitas 

eksternal dalam eksperimen. 

1) Validitas populasi 

a) The extend to which one can generalize from the experimental sample to defined 

population: sejauh mana kesimpulan yang diperoleh dari eksperimen 

terhadap sampel dapat berlaku bagi populasi. Penelitian 

eksperimental melakukan penelitian terhadap sampel, sampel 

tersebut harus mewakili populasi agar temuan dan kesimpulan 

yang diperoleh dapat berlaku bagi populasi. 

b) The extend to which personological variables interact with treatment effect: sampai sejauh 

mana faktor-faktor personologis atau faktor-faktor kepribadian, 

terutama faktor kepribadian peneliti bisa berpengaruh terhadap 

perlakuan. Perlakuan yang berbentuk pengajaran, pembimbingan, 

pengawasan, dan lain-lain, sangat terkait dengan faktor-faktor 

kepribadian dari para pelaksana perlakuan. 

2) Validitas ekologis 

Validitas ekologis (ecological validity) menunjukkan sejauh mana 

hasil dari eksperimen yang dirancang dalam lingkungan tertentu 

dapat diterapkan dalam lingkungan lain. 

a) Explicit Description of The Experimental Design: peneliti hendaknya 

menjelaskan desain perlakuan yang diberikan sejelas mungkin,  agar 

peneliti lain dapat melakukan perlakuan yang sama dengan mudah. 

b) Multiple-Treatment Interference: dalam pemberian perlakuan sering kali 

terjadi bahwa tiap partisipan dalam eksperimen tidak diberi 

perlakuan hanya satu kali tetapi lebih dari satu kali. Tiap perlakuan 

memperlihatkan adanya perbedaan perlakuan kedua lebih baik 

dari yang pertama, yang ketiga lebih baik dari yang kedua, 

sehingga perlakuan-perlakuan tersebut sesungguhnya tidak bisa 

digeneralisasikan. 

c) Hawthorne Effect: dalam eksperimen partisipan sering mengetahui 

bahwa mereka ikut serta dalam eksperimen, mengetahui hal yang 

diharapkan terjadi dan mendapat perhatian khusus. Guru-guru 
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yang dilibatkan dalam eksperimen pembelajaran umpamanya juga 

diberi fasilitas dan perhatian khusus. 

d) Novelty And Disruption Effects: perlakuan yang diberikan merupakan hal 

baru bagi partisipan, berbeda dari yang biasa dilakukan dan hal itu 

dapat memberikan hasil yang lebih baik. Sebaliknya perlakuan 

baru yang diberikan juga dapat mengubah kebiasaan partisipan 

sehingga hasilnya menjadi lebih buruk. 

e) Experimenter Effect: dalam pelaksanaan eksperimen ada beberapa hal 

yang dirancang dan dikelola secara khusus. Rancangan dan 

pengelolaan khusus ini belum tentu dapat digeneralisasikan 

(diterapkan dalam berbagai situasi). 

f) Pretest Sensitization: sering kali isi dan kegiatan pretest ada 

hubungannya dengan perlakuan, sehingga bisa memengaruhi 

hasil. Isi dan kegiatan pretest mempertinggi kesiapan partisipan 

dalam melakukan perlakuan. Kalau perlakuan diulangi tanpa 

diadakan pretest hasil bisa berbeda. 

g) Posttest Sensitization: hampir sama dengan pretest, dalam posttest pun bisa 

terjadi hubungan antara perlakuan yang diberikan dengan posttest. Isi 

dan bentuk kegiatan perlakuan meningkatkan kesiapan partisipan 

dalam menghadapi posttest. 

h) Interaction of History And Treatment Effects: kegiatan pemberian perlakuan 

dapat berkaitan dengan hasil perlakuan. Bila partisipan merasa 

bahwa kegiatan yang dilakukan adalah hal-hal yang biasa saja, tidak 

mengandung pembaruan, maka hasil eksperimennya  juga akan 

rendah. Sebaliknya bila partisipan memandang apa yang 

dilakukannya merupakan hal baru, penting, menyenangkan maka 

hasilnya akan lebih tinggi. 

i) Measurement of Dependent Variable: generalisasi hasil penelitian 

dipengaruhi oleh bentuk pengukuran dari variabel terikat dalam 

posttest. Hasil dari posttest lebih tinggi bila menggunakan bentuk 

pilihan jamak, dibandingkan dengan menggunakan tes uraian. 

j) Interaction of Time of Measurement And Treatment Effect: hasil dari posttest juga 

dipengaruhi waktu pelaksanaan posttest. Hasil posttest lebih tinggi bila 



diberikan segera setelah perlakuan, dibandingkan bila diberikan lama 

setelah perlakuan. 

B. Eks Post Facto  

1. Pengertian Penelitian Ex Post Facto  

Penelitian ex post facto merupakan penelitian dimana variabel-

variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan 

variabel-variabel terikat dalam suatu penelitian. Nama ex post facto 

sendiri dalam bahasa latin artinya “dari sesudah fakta”. Hal ini 

menunjukkan bahwa penelitian itu dilakukan sesudah perbedaan-

perbedaan dalam variabel bebas itu terjadi karena perkembangan 

kejadian itu secara alami.1 5 Kerlinger dalam Emzir mengatakan bahwa 

penelitian ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis 

dimana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung 

karena eksistensi dari variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel 

tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Kesimpulan tentang 

adanya hubungan diantara variabel tersebut dibuat berdasarkan 

perbedaan yang mengiringi variabel bebas dan variabel terikat tanpa 

intervensi langsung.1 6  

Gay dalam Emzir, penelitian kausal komparatif (causal-

comparative research) atau ex post facto adalah penelitian di mana 

peneliti berusaha menentukan penyebab atau alasan, untuk keberadaan 

perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu.1 7 

Pendapat di atas menekankan pada dua variabel yang antara satu variabel 

dengan variabel lain tidak saling mengintervensi, karena masing-masing 

variabel dapat jalan secara sistem, kemudian pendapat berikutnya 

menekankan pada faktor penyebab serta perilaku dari masing-masing 

kelompok individu.  

Penelitian ex post facto secara metodis merupakan penelitian 

experimen yang juga menguji hipotesis tetapi tidak memberikan 

                                                         
1 5 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung; Alfabeta, 2011), h. 223.   
1 6 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan (kuantitatif dan kualitatif), (Cet.10; Depok; 
Rajagrafindo persada, 2017), h. 119.   
1 7 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan (kuantitatif dan kualitatif), (Cet.10; Depok; 
Rajagrafindo persada, 2017), h. 119.   
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perlakuan-perlakuan tertentu karena sesuatu sebab untuk memberikan 

perlakuan atau manipulasi. Biasanya karena alasan etika manusiawi atau 

gejala atau peristiwa tersebut sudah terjadi dan ingin menelusuri faktor-

faktor penyebabnya atau hal-hal yang mempengaruhinya.  

Penelitian Ex Post Facto bertujuan menemukan penyebab yang 

memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang 

disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, gejala atau fenomena yang 

disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan 

perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi. 

Penelitian Ex Post Facto merupakan penelitian dimana variabel-variabel 

bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel 

terikat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini keterikatan antara 

variabel bebas maupun antar variabel bebas dengan variabel terikat 

sudah terjadi secara alami. Dan peneliti dengan setting tersebut ingin 

melacak kembali jika dimungkinkan apa yang menjadi faktor 

penyebabnya. Jadi dapat dikatakan bahwa metode Ex Post Facto adalah 

suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah 

terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-

faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ini 

menggunakan logika dasar yang sama dengan penelitian eksperimen 

yaitu jika X, maka Y, hanya saja dalam penelitian ini tidak ada manipulasi 

langsung terhadap variabel bebas (independen).1 8  

Dalam hal ini dapat dikatakan perbedaan antara metode 

penelitian eksperimen terletak pada perlakuan variabel bebas. Pada 

eksperimen peneliti dituntut memberikan perlakuan variabel bebas 

namun pengukuran efek dari variabel bebas pada variabel terikat baik 

eksperimen maupun ex post facto tetap dilakuakan. Metode ex post 

fakto dapat dilakukan apabila peneliti telah yakin bahwa perlakuan 

variabel bebas telah terjadi sebelumnya. Metode ini banyak dilakukan 

dalam bidang pendidikan sebab tidak semua masalah pendidikan dapat 

diteliti dengan metode eksperimen. Dalam banyak hal variabel bebas 

dalam pendidikan tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti secara langsung 

                                                         
1 8 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas Implementasi dan 
Pengembangannya, (Jakarta; Bumi Aksara, 2012). h.165.   



(eksperimen), mengingat sifatnya telah ada dalam pribadi 

subjek/individu serta kondisinya diluar jangkauan peneliti untuk 

melakukan eksperimen.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

ex post facto merupakan penelitian yang menjelaskan atau menemukan 

bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan atau 

berpengaruh serta menemukan bagaimana gejala-gejala atau perilaku itu 

terjadi.  

2. Ciri-Ciri Penelitian Ex Post Facto  

Adapun ciri-ciri penelitian ex post facto adalah sebagai berikut : 

(1) Data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi, (2) Variabel terikat 

ditentukan terlebih dahulu, kemudian merunut ke belakang untuk 

menemukan sebab, hubungan, dan maknanya, (3) Penelitian ex post 

facto dilakukan jika dalam beberapa hal penelitian eksperimen tidak 

dapat dilaksanakan. Hal tersebut adalah: (a) Jika tidak mungkin memilih, 

mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang diperlukan untuk 

meneliti hubungan sebab akibat secara langsung, (b) Jika kontrol semua 

variabel kecuali independent tunggal, tidak realistik, dan artificial, 

mencegah interaksi yang normal dengan variabel lain yang 

mempengaruhi, (c) Jika kontrol secara laboratori untuk beberapa tujuan 

tidak praktis dari segi biaya dan etik dipertanyakan. 

3. Langkah-Langkah Penelitian Ex Post Facto  

Penelitian ex post facto dimulai dengan mendeskripsikan 

situasi sekarang yang diasumsikan sebagai akibat dari faktor-faktor 

yang telah terjadi atau bereaksi sebelumnya. Dengan demikian, 

peneliti harus menoleh ke belakang untuk menentukan faktor-

faktor yang diasumsikan penyebab, yang telah beroperasi pada masa 

yang lalu. Itulah sebabnya dalam penelitian ini peneliti tidak bisa 

memberikan kontrol yang biasa dilakukan dalam penelitian 

experimen yang diperlukan untuk menarik kesimpulan secara sah 

mengenai hubungan kausal. Hubungan-hubungan variabel yang 

dihasilkan dari penelitian ex post facto pada dasarnya adalah data dari 

variasi yang sama, karena tidak ada kontrol peneliti terhadap variabel 

bebas X yang mungkin telah menentukan variabel terikat Y. Di 

samping itu, peneliti tidak mempunyai dasar untuk menyimpulkan 
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hubungan kausal antara variabel X dengan variabel Y. Agar peneliti 

dapat menyimpulkan semacam hubungan sebab akibat antara 

variabel-variabel, peneliti harus mengumpulkan data untuk 

menunjukkan bahwa variabel terikat Y tidak mendahului variabel 

bebas X atau efek variabel Y tidak diakibatkan oleh faktor lain yang 

berhubungan dengan faktor penyebab (variabel ekstra di luar 

variabel bebas X). Untuk menjelaskan bagaimana prosedur penelitian 

ex post facto dilaksanakan, berikut ini akan dikemukakan sebuah 

contoh. 

Peneliti ingin melihat pengaruh atau hubungan motivasi 

belajar terhadap atau prestasi belajar bahasa Arab berdasarkan jenis 

kelamin siswa.. Variabel motivasi belajar siswa telah ada pada diri 

siswa itu sendiri hanya tinggal mengukurnya. Artinya, telah terjadi 

sebelumnya tanpa harus dilakukan perlakuan/manipulasi oleh 

peneliti. Jenis kelamin siswa telah jelas, tinggal memilih dan 

mengelompokkan menjadi dua kategori, yakni pria dan wanita. Prestasi 

belajar bahasa Arab siswa bisa dilakukan pengukuran misalnya nilai 

ulangan atau rapot, dan lain-lain. Siswa dipilih untuk kelas tertentu 

sebanyak yang diperlukan dengan jumlah yang sama antara siswa 

pria dan siswa wanita. Motivasi belajar dapat ditempatkan sebagai 

variabel bebas utama, jenis kelamin di tempat fungsinya sebagai 

variabel kontrol, dan prestasi belajar bahasa Arab sebagai variabel 

terikat. Jika digambarkan sebagai berikut: 

Variabel Bebas (X) Motivasi Belajar (X) 

Variabel control (Jenis kelamin) Pria (X1) Wanita (X2) 

Variabel terikat (Y) Prestasi belajar 

bahasa Arab 

Y1 Y2 

 

Analisis hubungan dapat dilakukan antara skor rata-rata hasil 

pengukuran motivasi belajar X dengan rata-rata skor hasil pengukuran 

prestasi belajar bahasa Arab Y. Lebih dari itu dapat pula dilakukan 

analisis hubungan antara skor rata-rata hasil pengukuran motivasi 

belajar siswa pria (X1) dengan skor rata-rata hasil pengukuran prestasi 



belajar bahasa Arab Y siswa pria (Y1). Hal yang sama juga terhadap 

siswa wanita (X2) dengan Y2. Peneliti juga dapat membandingkan 

motivasi belajar siswa pria dengan wanita (Y2 dengan Y1). 

Penelitian di atas dapat dikembangkan menjadi desain 

faktorial sederhana 2 x 2 dengan membagi variabel bebas motivasi 

menjadi dua kategori. Misalnya, motivasi belajar kelompok dan 

motivasi belajar individual. Jika digambarkan disainnya sebagai 

berikut: 

Variabel Bebas (X) Motivasi Belajar 

Kelompok 

Motivasi Belajar 

Individual 

Variabel kontrol (Jenis kelamin) Pria Wanita Pria Wanita 

Variabel terikat (Y) Prestasi 

belajar bahasa Arab 

Y1 Y2 Y3 Y4 

 

Analisis hubungan kedua variabel bebas dengan kedua variabel 

atribut jenis kelamin variabel terikat, prestasi belajar bahasa Arab 

dapat dijadikan dasar untuk melihat efek kedua variabel bebas 

tersebut. Lebih dari itu penelitian di atas dapat dikembangkan lebih 

lanjut lagi dengan memasukkan variabel atribut lainnya, misalnya 

tinggi rendahnya motivasi belajar pada jenis kelamin, sehingga 

menjadi desain faktorial 2 x 2 x 2. Variabel bebas utama motivasi 

belajar (kelompok-individual) kontrol pertama jenis kelamin, dan 

variabel kontrol kedua tinggi rendahnya motivasi dan variabel 

terikatnya prestasi belajar bahasa Arab. Desainnya sebagai berikut: 

Variabel 

Bebas (X) 

Motivasi Belajar 

Kelompok 

Motivasi Belajar 

Individual 

Variabel kontrol 

pertama (jenis 

kelamin) 

Pria Wanita Pria Wanita 

Variabel kontrol kedua 

(derajat motivasi) 

T R T R T R T R 

Variabel terikat (Y) 

prestasi belajar 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 
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bahasa Arab 

 

Berdasarkan contoh dari uraian sebelumnya, maka penelitian 

ex post facto dapat mengkaji dua variabel atau lebih, terutama variabel 

bebas aktif dengan variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel 

bebas aktif, artinya variabel bebas yang dapat dimanipulasi secara 

langsung seperti metode pengajaran, bimbingan belajar dan lain-

lain. Variabel bebas atribut adalah karakteristik yang telah dimiliki 

subjek, seperti jenis kelamin, motivasi, sikap, minat, dan lain-lain. 

Untuk contoh desain faktorial 2 x 2 x 2 di atas, prosedur penelitian 

yang dilakukan sebagai berikut: 

Pertama: peneliti melakukan pengukuran terhadap sejumlah 

siswa kelas tertentu pria dan wanita mengenai motivasi belajar 

kelompok dan motivasi belajar individual. Satu kelompok siswa 

diukur motivasi belajar kelompok, satu kelompok siswa lagi diukur 

motivasi belajar individual. Kedua: hasil pengukuran dua jenis 

motivasi belajar tersebut dipisahkan antara pria dan wanita, sehingga 

ada empat kategori, yakni hasil motivasi belajar kelompok siswa pria 

dan wanita, hasil pengukuran belajar individual pria dan wanita. 

Ketiga: hasil pengukuran masing-masing motivasi belajar untuk setiap 

jenis kelamin (pria dan wanita) dibedakan menjadi dua kategori, yakni 

motivasi tinggi dan motivasi rendah. Untuk itu, buat kriteria motivasi 

tinggi dan motivasi rendah berdasarkan hasil pengukuran yang 

dicapainya. Dengan demikian, akan terdapat delapan kelompok siswa 

atau delapan sel yang jumlahnya harus diusahakan sama. Sel 1 adalah 

siswa pria yang memperoleh skor motivasi belajar kelompok kategori 

tinggi, sel 2 siswa pria yang memperoleh skor motivasi kelompok 

kategori rendah. Sel 3 siswa wanita yang memperoleh skor motivasi 

belajar kelompok kategori tinggi, sel 4 siswa wanita yang memperoleh 

skor motivasi kelompok kategori rendah, dan sel 5 siswa pria yang 

memperoleh skor motivasi individual kategori tinggi, sel 6 siswa pria 

yang memperoleh skor motivasi individual kategori rendah, sel 7 siswa 

wanita yang memperoleh skor motivasi individual kategori tinggi, sel 8 



siswa wanita yang memperoleh skor motivasi individual kategori 

rendah. Keempat: mengadakan pengukuran prestasi belajar siswa 

kedelapan kelompok tersebut secara bersamaan. Jika tidak perlu 

diukur, peneliti dapat menggunakan prestasi belajar yang telah ada, 

misalnya hasil ulangan atau nilai rapot. Kelima: melakukan analisis 

hasil pengukuran prestasi belajar untuk menentukan efek-efek yang 

terjadi dari kedua variabel bebas dan kedua variabel atribut pada 

prestasi belajar sebagai variabel terikatnya. Hasil analisis dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis yang dibuat sebelumnya 

berdasarkan desain faktorial.  

Langkah-langkah di atas hanya sekadar contoh yang 

pengembangannya lebih lanjut tentu saja sesuai dengan langkah dan 

prosedur penelitian sebagaimana mestinya, seperti: perumusan 

masalah dan tujuan penelitian, telaahan pustaka dan kerangka 

pemikiran untuk menyusun hipotesis, verifikasi data (metode dan 

instrumen sampel, teknik analisis data) menguji hipotesis, menarik 

kesimpulan penelitian 

4. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian Ex Post Facto 

Ada ungkapan bahwa penelitian yang memiliki derajat 

kepastian yang dianggap paling tinggi (tidak mutlak) adalah penelitian 

eksperimen. Namun dalam banyak hal terdapat penelitian pendidikan 

yang tidak dapat diteliti secara langsung (eksperimen), mengingat 

sifatnya telah ada dalam pribadi subjek/individu serta kondisinya di 

luar jangkauan peneliti untuk melaksanakan eksperimen. Pertanyaan-

pertanyaan berikut ini sulit diteliti melalui eksperimen. Mengapa 

siswa malas belajar? Mengapa ada siswa yang rajin dan ada yang 

malas? Faktor-faktor dominan manakah yang berpengaruh terhadap 

motivasi belajar siswa? Bagaimana pengaruh sikap terhadap prestasi 

belajar? Bagaimana pengaruh status sosial ekonomi orang tua 

terhadap keberhasilan studi anaknya di sekolah? Dan pertanyaan lain 

yang sejenis. Variabel-variabel sosial ekonomi, inteligensi, sikap, 

motivasi, lingkungan keluarga, merupakan ciri dan karakteristik 

yang telah ada dalam diri subjek dan tidak dilakukan 

manipulasi/perlakuan oleh peneliti. Di lain pihak untuk 

mengumpulkan anak malas, orang tua diberikan perlakuan khusus 
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oleh peneliti melalui eksperimen adalah suatu hal yang mustahil 

dilakukan maka dalam kondisi seperti itu kita harus berpaling 

kepada metode ex post facto. Peneliti tinggal memilih subjek/ 

individu yang telah mendapat perlakuan atau manipulasi variabel 

bebas X sebelumnya, kemudian mengukur efek variabel bebas 

tersebut pada variabel terikat tertentu. Dengan demikian, penelitian ex 

post facto dapat mengkaji hubungan dua variabel bebas atau lebih dalam 

waktu yang bersamaan untuk menentukan efek variabel bebas 

tersebut pada variabel terikat. 

Kelemahan utama setiap rancangan ex post facto adalah 

tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Dalam batas-batas 

pemilihan yang dapat dilakukan, peneliti harus mengambil 

fakta-fakta yang dijumpainya tanpa kesempatan untuk 

mengatur kondisi-kondisinya atau memanipulasikan variabel-

variabel yang memengaruhi fakta-fakta yang dijumpainya itu. 

Untuk dapat mencapai kesimpulan yang sehat, peneliti harus 

mempertimbangkan segala alasan yang mungkin ada atau 

hipotesis-hipotesis saingan yang mungkin diajukan yang 

dimungkinkan memengaruhi hasil-hasil yang dicapai. Sejauh peneliti 

dapat dengan sukses membuat justifikasi kesimpulannya terhadap 

alternatif-alternatif lain itu, dia ada dalam posisi yang secara relatif 

kuat. 

Dilihat dari derajat kepastian jawaban termasuk kesimpulan 

yang ditarik, penelitian ex post facto lebih rendah daripada eksperimen. 

Oleh sebab itu, beberapa ilmuwan ada yang mengatakan bahwa 

metode ini tidak layak digunakan karena hasilnya bisa menyesatkan. 

Keterbatasan ex post facto terletak dalam metodologinya, mengingat 

tidak ada kontrol dan tanpa perlakuan secara langsung pada variabel 

bebas yang diduga mempunyai efek terhadap variabel terikat. Di lain 

pihak banyak pula ilmuwan yang menyatakan bahwa penelitian ex post 

facto justru lebih layak digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan 

pendidikan, mengingat tidak semua variabel penelitian dapat 

dilakukan melalui penelitian eksperimen, bahkan sedikit sekali 

kemungkinan penggunaan metode eksperimen. Menghindari 



penggunaan penelitian ex post facto dalam penelitain pendidikan 

tampaknya tidak dapat dilakukan. Sebaliknya penelitian eksperimen 

murni dalam pendidikan semakin terbatas. 
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BAB III 

STUDI KEPUSTAKAAN, VARIABEL PENELITIAN, 

KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

A. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk menelusuri literatur dan 

studi (penelitian) terdahulu. Peneliti perlu menggali teori-teori yang telah 

berkembang dalam bidang ilmu yang ditelitinya secara umum. Konsep 

menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan 

cara membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas (unik). Apabila 

konsep dibuat dan dihasilkan oleh ilmuwan secara sadar untuk keperluan 

ilmiah yang khas dan tertentu, seperti: kepuasan, perilaku, sikap, niat, 

maka konsep tersebut dinamakan konstruk. 

Untuk lebih mudah memahami tentang variabel, maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut: jika ada pertanyaan tentang apa yang akan 

diteliti, maka hal tersebut telah mengarah kepada variabel penelitian, 

sehingga jawabannya adalah berkenaan dengan variabel penelitian. 

Sebab, variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dianalisis, 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian dapat 

ditarik kesimpulan. 

B. Variabel Penelitian 

1. Pengertian Variabel Penelitian 

Disaat seseorang melakukan penelitian ilmiah, selalu seseorang 

tersebut dihadapkan dengan variabel. Variabel dapat saja tunggal dan 

dapat juga jamak yang dinyatakan secara explisit oleh seorang peneliti. 

Variabel dalam penelitian tidak bisa dilepas atau dipisahkan dengan teori. 

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan preposisi yang saling 

berkaitan satu sama lain. Keterkaitan antara konsep, difinisi dan 

preposisi ini perlu digambarkan untuk menjelaskan suatu fenomena. 

Katakanlah misalnya ketika dihadapkan dengan 2 (dua) orang mahasiswa 

yang bernama A dan B. Kedua mahasiswa mempunyai ciri ciri sebagai 

berikut : 

Mahasiswa A 



 Laki-laki 

 Tinggi 

 Orang Tua Kaya 

Mahasiswa B 

 Perempuan 

 Pendek 

 Orang Tua Miskin 

Dan seterusnya. 

Semua ciri yang menandai kedua mahasiswa (A dan B) tersebut 

seperti  laki laki-perempuan, jangkung-pendek, dari orang tua yang kaya-

miskin dinamakan atribut. Atribut pada kasus ini tidak lain merupakan 

ciri yang melekat pada mahasiswa di atas, sedangkan variabel merupakan 

suatu atribut. Atribut laki-laki dan perempuan disebut variabel jenis 

kelamin, tinggi-pendek disebut variabel tinggi badan serta dari orang tua 

yang kaya-miskin dinamakan variabel pendapatan orang tua. Dengan 

demikian apa itu variable ?. Variabel adalah atribut dari sesuatu (orang, 

benda mati/hidup, dokumen, sifat-sifat dan sebagainya) yang 

mempunyai variasi nilai. Variabel penelitian pada dasarnya merupakan 

segala sesuatu (berbentuk apa saja) yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya.1 9 

2. Macam Variabel 

Terdapat beberapa macam variable, dalam penelitian macam-

macam variabel tersebut belum tentu semuanya yang akan digunakan 

dalam penelitian. Tergantung dari tujuan penelitian yang akan digeluti. 

Macam-macam variabel tersebut adalah:2 0 

a. Variabel Bebas (indevedence variable) 

Variabel bebas disebut juga dengan variabel stimulus, 

variabel indevenden, atau variabel prediktor. Variabel bebas adalah 

variabel yang jika nilainya berubah akan menyebabkan terjadinya 

perubahan nilai variabel yang lain (variabel terikat) atau variabel 

                                                         
1 9 Rahmat, Statistika Penelitian, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 58. 

2 0 Ibid.,, h. 59 - 60 
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yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). 

b. Variabel Terikat (devendence variable) 

Variabel ini disebut pula dengan variabel output, variabel 

kriteria, atau variabel konsekwen. Variabel terikat adalah variabel 

yang nlainya akan berubah-ubah sebagai akibat adanya perubahan 

nilai variabel variabel bebas atau variabel yang dipengaruhi variabel 

lain atau variabel yang berubah karena variasi variabel lain 

c. Variabel Moderator (moderating variable) 

Variabel moderat merupakan variabel yang mempengaruhi, 

memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel 

independen dengan dependen. Variabel tersebut juga sebagai 

variabel independen ke dua. 

d. Variabel Antara (intervening variable)  

Variabel antara merupakan suatu variabel yang tidak 

disengaja ikut mempengaruhi varibel bebas dan atau variabel terikat, 

akan tetapi variabel ini sulit untuk diukur. Variabel ini merupakan 

variabel penyela/antara yang terletak di antara variabel independen 

dan dependen, sehingga variabel independen tidak langsung 

mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. 

e. Variabel Kontrol (controled variable) 

Variabel kontrol adalah merupakan suatu variabel yang 

mampu dikendalikan sehingga nilainya akan konstan dan biasanya 

digunakan sebagai alat pembanding dengan variable-variabel 

lainnya. 

C. Penyusunan Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual digambarkan berdasarkan hubungan antar 

variabel yang disusun melalui studi kepustakaan. Kerangka konseptual 

merupakan jalan pemikiran berdasarkan alur logika berpikir untuk 

pemecahan masalah penelitian, berisi tentang langkah-langkah atau 

kerangka pemecahan masalah yang harus dilakukan dalam penelitian. 

Sebelum menyusun kerangka konseptual, perlu dijelaskan terlebih 

dahulu tentang kerangka proses berpikir. Tujuan penyusunan kerangka 

proses berpikir ialah memberikan tuntunan berpikir secara deduktif 



melalui studi teoretis, serta memberikan tuntutan berpikir secara induktif 

melalui studi empiris. 

Studi teoretis merupakan landasan proses berpikir secara 

deduktif, karena proses berpikir ini didasarkan pada teori dan konsep 

yang telah ada yang bersifat general dan berlaku secara universal, untuk 

selanjutnya ditarik analisis permasalahan penelitian ke arah yang bersifat 

lebih khusus. Studi empiris merupakan landasan proses berpikir secara 

induktif, karena proses berpikir ini didasarkan pada temuantemuan 

penelitian terdahulu yang bersifat khusus, untuk selanjutnya ditarik 

analisis permasalahan ke arah yang bersifat umum. 

Pola berpikir deduktif adalah penarikan kesimpulan untuk hal-

hal spesifik atau khusus dari teori dan konsep yang berlaku universal 

atau umum, sedangkan pola berpikir induktif adalah suatu penarikan 

kesimpulan berdasarkan keadaan spesifik yang bersifat khusus ke arah 

hal-hal yang bersifat umum. Selanjutnya, berdasarkan studi teoretis 

dengan pendekatan deduktif dan studi empiris dengan pendekatan 

induktif yang saling berhubungan, maka ditetapkanlah variabel-variabel 

penelitian yang tergambar dalam kerangka konseptual, dan menjadi 

acuan dalam penyusunan hipotesis penelitian. 

D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengertian Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai 

keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang 

akan dikumpulkan dari sampel penelitian. Dari segi konstruksinya, 

hipotesis merupakan jawaban teoretik dan dianggap paling tinggi tingkat 

kebenarannya terhadap permasalahan atau pertanyaan penelitian. 

Jawaban teoretik ini perlu diuji kebenarannya secara empiris melalui data 

penelitian.  Istilah hipotesis berasal dari kata “hipo” dan “thesis”. Hipo 

berarti sementara atau dapat pula berarti kurang kebenarannya, 

sedangkan thesis berarti pernyataan atau teori. Dengan demikian yang 

dimaksud dengan hipotesis adalah: pernyataan sementara yang perlu 

diuji kebenarannya. Walaupun hipotesis itu merupakan dugaan 
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sementara.2 1 Hal ini bukan berarti dalam pengajuannya bersifat asal 

menduga tanpa dasar dan lain sebagainya.  

Suatu pertanyaan patut untuk disampaikan dalam hal ini, apakah 

setiap karya ilmiah memerlukan hipotesis ?. Tentu jawabannya tidak. 

Bukan berarti setiap karya ilmiah memerlukan hipotesis. Karya ilmiah 

terkadang mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain. Penelitian ada 

yang bersifat penggambaran semata, atau mengevalusi, tetapi ada juga 

penelitian yang bersifat mencari perbedaan, ataupun hubungan. 

Selanjutnya untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang 

telah diajukan, maka hipotesis perlu diuji dengan menggunakan alat uji 

yang disebut “pengetesan hipotesis atau pengujian hipotesis atau 

terkadang disebut pula dengan testing hipotesis”. Pengujian hipotesis 

akan memberikan kesimpulan menerima atau menolaknya. 

2. Pertimbangan Pengujian Hipotesis 

Pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu 

hipotesis yang baik, antara lain : 

a. Hipotesis harus relevan dengan teori 

Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Apa yang 

dahulu tidaklah mungkin kini bisa menjadi mungkin. Oleh karena 

itu sangatlah penting bagi peneliti untuk mempelajari berbagai 

literatur tentang topik atau materi yang akan diteliti sebelum 

merumuskan hipotesis. Peneliti harus dapat menyaring sejumlah 

prinsip atau buah pikiran pokok dan melihat hubungan antara satu 

dengan yang lain untuk menemukan teori yang mendasari hipotesis 

yang akan dirumuskan. Sebab bagaimanapun antar hipotesis dengan 

teori harus saling mendukung dan bertalian.  

b. Hipotesis harus dapat teruji  

Tidak jarang mahasiswa terjebak dalam membuat hipotesis 

yang kadang kadang agar kedengarannya kren, hebat dan sejenisnya. 

Padahal setelah dianalisis ternyata hipotesis yang dibuat itu tidak 

dapat diuji.  

                                                         
2 1 Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika, (Jakarta : Bumi 
Aksara, 2012), h. 119. 



1) Bila tsunami datang, maka gubuk-gubuk nelayan di bantaran 

pantai ini akan hanyut. 

2) Bila petir menggelegar, maka kilatan dan percikan gunung 

berapi akan mengeluarkan magma pijar. 

3) Hipotesis hipotesis di atas, nampaknya masih sangat umum. 

Artinya bisa saja tsunami datang, akan tetapi tidak serta merta 

akan  mengakibatkan gubuk gubuk nelayan dibantaran pantai 

ini akan hanyut. Tentu hal ini akan terjadi tergantung dari 

kekuatan dari tsunami itu. 

c. Hipotesis harus terukur, tidak ngambang akan tetapi mempunyai 

perwujudan dalam dunia empiris. 

Contoh: pada poin b, selain sulit dibuktikan, juga tidak 

dapat diukur. Misalnya kampung nelayan di bantaran pantai 

jaraknya berapa ?, dan kilat menggelegar ukurannya bagaimana dan 

lain sebagainya. 

d. Hipotesis harus bersifat spesifik 

Maksudnya adalah hipotesis itu harus mempunyai konsep 

yang jelas dan sedapat mungkin dapat diolah secara statistik atau 

dapat digolongkan dalam katagori tertentu. 

e. Hipotesis harus berkaitan dengan penelitian terdahulu 

Dimaksudkan terutama adalah bagi penelitian lanjutan atau 

penelitian yang bersifat berulang (berbeda waktu ataupun tempat 

dan lain lain). 

3. Kesalahan dalam Pengujian Hipotesis  

Untuk menguji hipotesis dengan statistik, harus terlebih dahulu 

dikemukakan/dirumuskan hipotesis statistiknya, yang dinyatakan dalam 

hipotesis nul (H0) dan hipotesis tandingan (H1). Uji hipotesis ini 

menggunakan aturan keputusan untuk “menerima” atau “menolak” 

hipotesis yang diajukan, dengan menyatakan taraf signifikansi yang 

digunakan. Taraf signifikansi dinyatakan dalam persen (%), persentase 

itu menunjukkan besarnya kemungkinan kekeliruan dalam kesimpulan 

yang menolak hipotesis nul di bawah pengandaian hipotesis nul itu 

benar. Taraf kekeliruan tersebut sering disebut kesalahan tipe I atau taraf 

kesalahan alfha (α). Jika peneliti menentukan taraf signifikansi 5%, maka 
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berarti peneliti bersedia menerima kemungkinan kesalahan menolak 

hipotesis nul yang benar sebanyak-banyak 5%.  

Dalam pengujian hipotesis, tidak mustahil akan terjadi kesalahan. 

Tentu kekeliruan ini sedapat mungkin dibuat sekecil mungkin agar hasil 

penelitian ini mempunyai makna yang optimal. Secara umum ada dua  

macam kesalahan dalam pengujian hipotesis yaitu :2 2  

a. Kesalahan type 1 yaitu kesalahan sebagai akibat menolak hipotesis 

yang seharusnya tidak ditolak, dalam hal ini kesalahannya disebut 

dengan kesalahan  α (Baca Alpha) 

b. Kesalahan type 2 yaitu kesalahan sebagai akibat  menerima hipotesis 

yang seharusnya ditolak, kesalahan pada type ini disebut dengan 

kesalahan β (Baca Betha). 

Dalam praktik statistik penggunaan α (Baca Alpha) disebut taraf  

significansi/taraf arti/taraf nyata. Besar kecilnya nilai α dan β yang dapat 

diterima dalam pengambilan kesimpulan sangat tergantung dari 

kekeliruan yang diperbuat. Jika nilai α diperkecil, maka nilai β akan besar 

dan sebaliknya. Untuk jelasnya kedua macam kesalahan tersebut 

disajikan tabel 1: 

Tabel 1. Kesalahan Pengujian Hioptesis 

Hipotesis 

Keputusan H0 benar 

H1 salah 

H0 salah 

H1 benar 

Menolak    H0  

Menerima  H1 

Kesalahan 

Tipe I (α) 

Tidak ada 

kesalahan 

Menerima  H0  

Menolak    H1 

Tidak ada 

kesalahan 

Kesalahan 

Tipe II (β) 

 

4. Bentuk Hipotesis Penelitian 

Ditinjau dari bentuknya, hipotesis dibedakan menjadi ;  

a. Hipotesis statistik merupakan hipotesis dimana sampel akan 

menjadi obyek penelitian. Dengan demikian bila seseorang atau 

                                                         
2 2 Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, Pengantar Statistika, (Jakarta : Bumi 
Aksara, 2012), h. 121-123. 



sekelompok orang tidak meneliti sampel, maka dengan secara tidak 

langsung tidaklah ada hipotesis statistik.  

b. Hipotesis kerja disebut pula hipotesis alternatif merupakan suatu 

hipotesis yang perumusannya didasarkan atas permasalahan dan 

teori yang handal. Hipotesis inilah yang akan dibuktikan 

kebenarannya. Lawan dari hipotesis kerja adalah hipotesis nol, yang 

dilambangkan dengan Ha. 

c. Hipotesis nol merupakan suatu hipotesis yang ditujukan untuk 

memperlihatkan “tidak adanya perbedaan antara populasi 

(parameter) dengan sampel yang diteliti”, maka pernyataan tersebut 

disebut dengan hipotesis nol (dilambangkan dengan Ho).  

Contoh:  

Ho  : Terdapat Pengaruh Metode Tata Bahasa dan Terjemah 

(Grammatical Translation Method) terhadap Kemampuan 

Membaca Bahasa Arab. 

Ha : Tidak terdapat Pengaruh Metode Tata Bahasa dan Terjemah 

(Grammatical Translation Method) terhadap Kemampuan 

Membaca Bahasa Arab. 

Ditinjau dari jenisnya, maka pengujian hipotesis dibagi menjadi 4 

yaitu: 

a. Pengujian hipotesis berdasarkan jenis parameternya 

Berdasarkan atas jenis parameter yang digunakan, pengujian 

Hipotesis dibedakan atas 3 jenis yaitu sebagai berikut : 

1) Pengujian hipotesis tentang rata rata 

Pengujian hipotesis tentang rata rata yaitu pengujian dari rata-

rata populasi berdasarkan data sampel seperti; pengujian 

hipotesis satu rata- rata, pengujian hipotesis beda dua rata-rata 

dan pengujian hipotesis beda tiga  rata-rata 

2) Pengujian hipotesis tentang proporsi 

Pengujian hipotesis tentang proporsi yaitu pengujian dari 

proporsi populasi berdasarkan data sampel seperti ; pengujian 

hipotesis satu proporsi, pengujian hipotesis beda dua  proporsi 

dan pengujian hipotesis beda tiga  proporsi. 

3) Pengujian hipotesis tentang varians 
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Pengujian hipotesis tentang varian adalah pengujian dari 

varians populasi berdasarkan data sampel seperti: pengujian 

hipotesis satu varian, dan pengujian hipotesis kesamaan dua 

varians. 

b. Berdasarkan Jumlah Sampelnya 

Berdasarkan atas jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian, maka pengujian hipotesis dibagi 2 jenis yaitu :  

1) Pengujian hipotesis sampel besar 

Pengujian hipotesis sampel besar yaitu pengujian hipotesis 

dengan jumlah sampel lebih besar dari 30 (n > 30).  

2) Pengujian hipotesis sampel kecil  

Pengujian hipotesis sampel kecil yaitu pengujian hipotesis 

dengan jumlah sampel lebih kecil atau sama dengan 30 (n ≤ 

30). 

c. Berdasarkan Jenis Distribusinya 

Berdasarkan jenis distribusi yang digunakan, pengujian 

hipotesis dibagi 4 jenis yaitu :  

1) Pengujian hipotesis dengan distribusi Z.  

Pengujian hipotesis dengan distribusi Z yaitu pengujian 

hipotesis yang menggunakan ditribusi Z sebagai uji statistis. 

Tabel pengujiannya disebut tabel normal standar. Hasil 

pengujian akan dibandingkan dengan hasil tabel guna 

menerima atau menolak hipotesis nol.  

2) Pengujian hipotesis dengan distribusi t Student.  

Pengujian hipotesis dengan distribusi t student yaitu pengujian 

hipotesis yang menggunakan ditribusi t sebagai uji statistis. 

Tabel pengujiannya disebut tabel t studen. Hasil pengujian akan 

dibandingkan dengan hasil tabel t guna menerima atau menolak 

hipotesis nol.  

3) Pengujian hipotesis dengan distribusi χ2 (Kai Kuadrat).  

Pengujian hipotesis dengan distribusi χ2 (Chi-Kuadrat) yaitu 

pengujian hipotesis yang menggunakan ditribusi χ2 sebagai uji 

statistis. Tabel pengujiannya disebut tabel χ2. Hasil pengujian 



akan dibandingkan dengan hasil tabel χ2 guna menerima atau 

menolak hipotesis nol.  

4) Pengujian hipotesis dengan distribusi F (F – ratio).  

Pengujian hipotesis dengan distribusi F yaitu pengujian 

hipotesis yang menggunakan ditribusi F sebagai uji statistis. 

Tabel pengujiannya disebut tabel F (F – ratio). Hasil pengujian 

akan dibandingkan dengan hasil tabel F guna menerima atau 

menolak  hipotesis nol.  

Ditinjau dari ekspalanasinya, maka hipotesis dibedakan menjadi 

3 rumusan yaitu;  

a. Hipotesis Deskriptif 

Hipotesis desktiptif adalah suatu hipotesis atau dugaan sementara 

terhadap nilai suatu variabel yang bersifat mandiri dan biasanya 

dikenakan untuk satu sampel. Berkaitan dengan itu penelitian pada 

jenis ini dapat dilakukan hanya pada satu jenis populasi atau hanya 

pada 1 jenis sampel dan kesimpulan yang akan dibuat hanya terbatas 

dengan apa yang diteliti. Maksudnya; jika peneliti mengamati 

sampel, maka kesimpulannyapun terbatas pada sampel dimaksud. 

Hipotesis ini juga tidak bersifat membanding bandingkan atau 

menghubung hubungkan dan lain sebagainya. Bahwa penelitian 

tidaklah dimulai dari sesuatu yang vakum atau yang “kosong” tetapi 

dilakukan atas dasar persepsi tentang adanya suatu masalah. Sebagai 

jawaban sementara atas perumusan masalah yang bersifat deskriptif, 

maka akan dijawab pula oleh hipotesis yang bersifat deskriptif. 

Contoh: 

1) Diduga kemampuan berbicara bahasa Arab Mahasiswa 

Program Studi PBA FTK UIN Matarama > 75 % dari rata-rata 

skor ideal.  

2) Diduga kemampuan berbicara bahasa Arab Mahasiswa 

Program Studi PBA FTK UIN Matarama = 80 % dari rata-rata 

skor ideal. 

b. Hipotesis Komparatif 

Hipotesis komparatif merupakan hipotesis yang membandingkan 

antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Variabel-

variabel tersebut berasal dari dua atau lebih sampel. Hipotesis 



53 

 
komparatif juga merupakan jawaban sementara dari perumusan 

masalah yang bersifat komparaif pula. 

Contoh: Diduga ada perbedaan kemampuan bahasa Arab 

mahasiswa Program Studi PBA FTK UIN Mataram antara 

mahasiswa yang bertempat tinggal di Maahad Al Jami’ah dengan 

tidak bertempat tinggal di Maahad Al Jami’ah  

c. Hipotesis Asosiatif 

Hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang mencari hubungan suatu 

variabel dengan varibel lainnya. Hubungan antar variabel tersebut  

dapat bersifat simetris, kausal dan interaktif. Sedangkan pengertian 

hubungan simetris, kausal dan interaktif adalah sebagai berikut : 

1) Hubungan Simetris 

Merupakan hubungan dua variabel atau lebih yang sifatnya 

setara.  

2) Hubungan Kausal 

Merupakan hubungan sebab akibat, dalam hal ini berarti ada 

variabel penyebab (variabel bebas) dan ada variabel akibat 

(variabel terikat). Misalnya; 

3) Hubungan Interaktif 

Merupakan hubungan yang sifatnya saling mempengaruhi. 

Pada keadaan ini sulit untuk diketahui mana variabel penyebab 

dan mana yang menjadi variabel akibat, misalnya : 

Berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesis, pengujian 

hipotesis dibagi menjadi 3 jenis yaitu : 

a. Uji dua pihak 

Uji dua pihak yaitu pihak kiri dan pihak kanan digunakan apabila 

hipotesis nol (Ho) menyatakan sama dengan atau tidak sama 

dengan. Formulasi hipotesisnya adalah : 

Ho  :  µ1  = µo    

Ha  :  µ1   µo 

Kriteria pengujiannya jika -t hitung  + t tabel maka Ho diterima 

b. Uji satu pihak yaitu pihak kanan 



Uji satu pihak yaitu pihak kanan digunakan apabila hipotesis nol 

(Ho) menyatakan lebih kecil atau sama dengan atau kata kata 

maksimal atau sama. Sedangkan hipotesis alternatifnya (Ha) 

menyatakan lebih besar (>).  

Formulasi hipotesisnya adalah: 

Ho  :  µ1  ≤ µo        

Ha  :  µ1  > µo 

Kriteria pengujiannya : jika t hitung < t tabel (Ho diterima) 

c. Uji Satu Pihak Yaitu Pihak Kiri 

Uji satu pihak (pihak kiri) digunakan apabila hipetesis Nol (Ho) 

menyatakan lebih besar atau sama dengan dan atau kata minimal 

atau sama. Formulasi hipotesisnya adalah: 

Ho  :  µ1  ≥ µo      

Ha  :  µ1  < µo 

Kriteria pengujiannya : jika t hitung > t tabel (Ho diterima) 
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BAB IV 

POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

 

A. Pengertian Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi berasal dari kata population (Bahasa Inggris), yang berarti 

jumlah penduduk. Oleh sebab itu, kata populasi sering dihubungkan 

dengan  masalah-masalah kependudukan. Hal tersebut ada benarnya, 

karena itulah makna kata populasi yang sesungguhnya. Pada 

perkembangan selanjutnya, kata populasi menjadi amat populer, dan 

digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam penelitian, kata populasi 

populer dipergunakan dalam menyebutkan serumpun atau sekelompok 

objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian merupakan 

keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, 

hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan 

sebagainya,sehingga objek-objek itu dapat menjadi sasaran sumber data 

penelitian.  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.2 3 Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan 

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek yang diteliti itu. 

Contoh : sebuah penelitian bertujuan mengukur tingkat kepuasan 

mahasiswa FTK UIN Mataram terhadap pelayanan akademik, maka 

keseluruhan mahasiswa dengan atribut yang melekat padanya merupakan 

populasi. 

2. Sampel 

Adakalanya penelitian yang dilakukan tidak dapat menjangkau 

seluruh populasi, karena berbagai keterbatasan. Untuk menyiasatinya 

dilakukan pengambilan dari sebagian populasi dalam penelitian. Unit 

                                                         
2 3 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 1997), h. 57. 



yang terpilih dinamakan sampel, dengan kata lain sampel adalah bagian 

dari populasi yang terpilih menjadi sasaran penelitian. Penentuan 

terpilihnya anggota populasi menjadi anggota sampel memerlukan 

ketelitian tersendiri, karena suatu sampel yang baik adalah sampel yang 

benar-benar mewakili seluruh karakteristik yang ada pada populasi. 

Untuk menentukan sampel yang representatif ada beberapa faktor yang 

harus dipertimbangkan, yaitu2 4:  

a. Derajat keseragaman (degree of homogenity) populasi. Populasi homogen 

cenderung memudahkan penarikan sampel, sapai pada menentukan 

besar kecil sampel yang dibutuhkan. Semakin homogen populasi, 

maka semakin besar kmungkinan penggunaan sampel dalam jumlah 

kecil. Pada populasi heterogen, kecenderungan menggunakan sampel, 

besar kemungkinan sulit dihindari, karena sampel harus dipenuhi 

oleh wakil-wakil unit populasi. Oleh karena itu, semakin kompleks 

atau semakin tinggi derajat keberagaman populasi, maka semakin 

besar pula sampel penelitian yang dibutuhkannya.  

b. Derajat kemampuan peneliti mengenai sifat-sifat khusus populasi. 

Selain mengenal derajat keberagaman populasi, peneliti juga harus 

mampu mengenal ciri-ciri khusus populasi ang sedang atau akan 

diteliti.  

c. Presisi (keseksamaan) yang dikehendaki penelitian. Faktor ketiga ini 

biasanya merupakan kebutuhan yang muncul pada penelitian survei 

atau penelitian kuantitatif lainnya. Populasi penelitian amat besar, 

sehingga derajat kemampuan peneliti dalam mengenal karakteristik 

populasi amat rendah. Untuk menghindari kebiasan sampel, maka 

dilakukan jalan pintas dengan cara menambah ukuran sampel. 

Apabila suatu penelitian menghendaki derajat presisis yang tinggi, 

maka merupakan keharusan dari penelitian tersebut menggunakan 

sampel dengan ukuran yang besar, karena derajat presisi menentukan 

besar kecilnya ukuran sampel. Pada permasalahan ini, presisi juga 

tergantung pada tenaga, biaya, dan waktu, karena untuk mencapai 

derajat presisi tinggi, peneliti harus mengeluarkan banyak tenaga, 

                                                         
2 4 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 100. 
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biaya maupun waktu untuk melayani sampel dengan ukuran yang 

besar.  

d. Penggunaan teknik sampling yang tepat. Penggunaan teknik sampling 

juga harus betul-betul diperhatikan untuk mendapatkan sampel yang 

representatif. Kesalahan dalam penggunaan teknik sampling, berarti 

salah pula dalam memperoleh sampel.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Populasi dan Sampel 

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan cara untuk menentukan 

anggota sampel yang disebut metode sampling. 

B. Teknik Penarikan Sampel 

Tehnik sampling merupakan tehnik dalam pengambilan 

sampling. Pada dasarnya tehnik sampling dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu:2 5  

1. Probability Sampling 

Probability sampling adalah tehnik sampling yang memberikan 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pemilihan sampel dengan cara 

probabilitas (probability) ini sangat dianjurkan pada penelitian kuantitatif. 

Dalam Probability sampling, ada 4 macam tehnik yang dapat digunakan, 

antara lain: 

a. Sampling acak (random sampling) 

Sampling acak adalah sampling dimana eleman-eleman 

sampelnya ditentukan atau dipilih berdasarkan nilai probabilitas dan 

pemilihannya dilakukan secara acak. Dalam penelitian, hal penting 

yang harus diperhatikan untuk mendapatkan responden yang akan 

                                                         
2 5 Abuzar Asra & Rudiansyah, Statistika Terapan, (Jakarat: In Media, 2013), h. 130-139. 
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dijadikan sempel, peneliti harus mengetahui jumlah responden yang 

ada dalam populasi. Tehnik memilih sampling acak ini dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 

1) Cara manual atau tradisional 

Cara manual atau tradisional ini dapat dilihat dalam 

kumpulan ibu-ibu arisan. Cara ini dapat dilakukan dengan 

beberapa langkah, yaitu: 

a) Tentukan jumlah populasi yang dapat ditemui 

b) Daftar semua anggota dalam populasi dan masukkan dalam 

kotak yang diberi lubang penarikan 

c) Kocok kotak tersebut dan keluarkan lewat lubang 

pengeluaran yang telah dibuat 

d) Nomor anggota yang dikeluarkan adalah mereka yang 

ditunjuk sebagai sampel penelitian 

e) Lakukan terus sampai jumlah yang diinginkan dapat dicapai 

2) Menggunakan tabel random 

Sampling acakan dengan menggunakan tabel ini mudah 

dilaksanakan, selain itu sampel yang diperoleh cukup presentatif 

asal populasi yang sesungguhnya telah diketahui. Langkah-

langkah yang digunakan untuk memilih sampel, yaitu: 

a) Identifikasi jumlah total populasi 

b) Tentukan jumlah sampel yang diinginkan 

c) Daftar semua anggota dengan nomor kode yang diminta 

d) Pilih secara acak dengan menggunakan penunjuk pada 

angka yang ada di dalam tabel 

e) Pada angka-angka yang dipilih, lihat hanya angka digit yang 

tepat yang dipilih 

f) Jika angka dikaitkan dengan angka terpilih untuk individual 

dalam populasi menjadi individu dalam dalam sampel 

g) Gerakan penunjuk dalam kolom atau angka, ulangi terus 

hingga jumlaj sampel yang diinginkan tercapai 

h) Membagi dalam kelompok kontrol dan kelompok perlakuan 

sesuai dengan bentuk desain penelitian 

b. Proportionate stratified random sampling 
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Pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan 

berstrata secara proporsional.  

Contoh : 

Jumlah mahasiswa pada masing-masing fakultas di UIN Mataram:  

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  : 13.000 orang 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  : 9000 orang 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi : 7500 orang 

Fakultas Syariah    : 7000 orang 

Fakultas Ushuludin dan Studi Agama  : 5000 orang 

Jumlah sampel yang diambil harus sama porsinya dengan 

jumlah masing-masing mahasiswa pada tiap-tiap Fakultas.  

c. Disproportionate stratified random sampling  

Sampling ini hampir sama dengan sampling stratifikasi, 

bedanya proporsi subkategori-kategorinya tidak didasarkan atas 

proporsi yang sebenarnya dalam populasi. Hal ini dilakukan karena 

subkategori tertentu terlampau sedikit jumlah sampelnya. Misal, kita 

mengambil populasi tenaga pengajar yang terdiri atas guru besar, 

lektor kepala, lektor, lektor muda, dan asisten. Sampel dapat diambil 

secara merata yakni untuk masing-masing kategori 1/5 atau 20 

persen.  

Maka peneliti menentukan sampel atas pertimbangan 

proporsi yang dianggapnya lebih representatif misalnya: 

Guru besar  10% 

Lektor kepala 20% 

Lektor  25% 

Lektor muda 25% 

Asisten  20% 

Bila jumlah sampel cukup besar, maka kepincangan sampling 

dengan sendirinya teratasi. Sampling ini tidak memakan banyak waktu 

dibandingkan dengan sampling secara proporsional. Sedangkan 

kelemahan sampling jenis ini adalah proporsi tiap kategori yang 

sebenarnya menurut populasi jadi terganggu. 

d. Tehnik klaser/sampling daerah/area sampling (cluster sampling) 



Area sampling ini merupakan sampling menurut daerah atau 

pengelompokannya. Tehnik klaser ini memilih sample berdasarkan 

pada kelompok, daerah, atau kelompok subjek secara alami 

berkumpul bersama. Langkah-langkah dalam menggunakan teknik 

klaser, yaitu: 

1) Identifikasi populasi yang hendak digunakan dalam studi 

2) Tentukan besar sampel yang digunakan 

3) Tentukan dasar logika untuk menentukan klaser 

4) Perkirakan jumlah rata-rata subjek yang ada pada setiap klaser 

5) Daftar semua objek dalam setiap klaser dengan membagi antara 

jumlah sampel dengan jumlah klaser yang ada 

6) Secara random, pilih jumlah anggota sampel yang diinginkan 

untuk setiap klaser 

7) Jumlah sampel adalah jumlah klaser dikalikan jumlah anggota 

populasiper klaser 

2. Non Probability Sampling 

Tehnik nonprobability sampling merupakan cara pengambilan 

sampel yang pada prinsipnya menggunakan pertimbangan tertentu yang 

digunakan oleh peneliti. Tehnik ini dapat dalakukan dengan mudah 

dalam waktu yang sangat singkat. Tapi kelemahan tehnik ini adalah 

hasilnya tidak dapat diterima dan berlaku bagi seluruh populasi, karena 

sebagian besar dari populasi tidak dilibatkan dalam penelitian. Dalam 

tehnik non probability sampling ini ada 4 macam tehnik memilih 

sampel, yaitu: 

a. Tehnik memilih sampel secara kebetulan (accidental sampling) 

Tehnik ini dikatakan secara kebetulan karena peneliti memang 

sengaja memilih sampel kepada siapapun yang ditemui peneliti atau by 

accident pada tempat, waktu, dan cara yang telah ditentukan. Sampel 

aksidental adalah sampel yang diambil dari siapa saja yang kebetulan 

ada. Misal, menanyakan setiap orang yang dijumpai di tengah jalan 

untuk meminta pendapat mereka tentang kenaikan harga. Teknik ini 

juga mempunyai kelebihan, metode ini sangat mudah, murah, dan 

cepat untuk dilakukan, sedangkan kekurangan teknik ini adalah 

sampel ini sama sekali tidak representatif tentu saja tak mungkin 

diambil suatu kesimpulan yang bersifat generalisasi.  
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Teknik ini mempunyai kekurangan dan kelebihan, kelebihan 

dari tehnik ini adalah mudah untuk dilakukan dan mudah 

memperoleh informasi yang diinginkan, sedangkan kekurangan dari 

tehnik ini jika orang yang lewat bukan orang yang diharapkan dipilih 

sabagai sampel, sehingga akan terjadi bias responden dan bias 

informasi. Misal, seorang peneliti berdiri di depan pintu gerbang 

sekolah dan menanyai setiap siswa yang kebetulan lewat pintu 

tersebut antara jam 08.00-10.00 pagi dan dilakukan berulang-ulang 

beberapa hari sampai akhirnya informasi yang dicari telah tercapai. 

b. Sampling sistematis  

Sampling sistematis yaitu pengambilan sampel didasarkan atas 

urutan dari populasi yang telah diberi nomor urut atau anggota 

sampel diambil dari populasi pada jarak interval waktu, ruang dengan 

urutan yang seragam. 

Contoh : jumlah populasi 140 pegawai diberi nomor urut 1 

s/d 140. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan nomor genap 

(2,4,6,8,10 dan seterusnya) atau nomor ganjil (1,3,5,7,9 dan 

seterusnya). Pengambilan sampel bisa juga dengan cara mengambil 

nomor kelipatan (7,14,21,28 dan seterusnya). 

c.  Sampel bertujuan (purposive sampling) 

Teknik ini digunakan apabila peneliti mempunyai 

pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan 

sampelnya atau pengambilan sampel untuk tujuan tertentu. Contoh: 

Peneliti ingin mengetahui model kurikulum SMA, maka sampel yang 

dipilih adalah para guru yang ahli dalam bidang kurikulum pendidikan 

dan manajemen pendidikan, masyarakat yang berpengalaman dan 

para ahli dibidang pendidikan.  

d. Memilih sampel dengan kuota atau jatah  (quota sampling) 

Sampling kuota ini merupakan metode memilih sampel yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang 

diinginkan. Contoh: Jemaah haji yang berangkat ke tanah suci sudah 

diberi jatah oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan 

pemerintah Arab Saudi, yaitu sebanyak 200.000 orang calon haji dari 

populasi 200.000.000 jiwa penduduk Indonesia yang menyebar di 



seluruh wilayah Indonesia, artinya satu orang calon haji mewakili 

1.000 jiwa penduduk yang menyebar di wilayah Indonesia, tergantung 

kepada jumlah penduduk setiap propinsi dan kabupaten. Jika peneliti 

ingin meneliti kesehatan calon haji, maka sampel yang dipakai 

sebanyak 200.000 orang yang menyebar di embarkasi dan kloter 

masing-masing wilayah.  

e. Snowball sampling 

Teknik sampling yang yang semula berjumlah kecil kemudian 

anggota sampel (responden) mengajak para sahabatnya untuk 

dijadikan sebagai sampel dan seterusnya sehingga jumlah sampelnya 

semakin membengkak jumlahnya (seperti bola salju yang sedang 

bergelinding semakin jauh semakin besar). 

f. Sampel jenuh  

Sampling dikatakan jenuh (tuntas) bila seluruh populasi 

dijadikan sampel. Misal, semua guru disuatu sekolah. Sedangkan 

dikatakan padat bila jumlah sampel lebih dari setengah dari populasi, 

misalnya 250-300 orang dari populasi 500 orang. Sampling jenuh baik 

digunakan jika jumlah populasinya di bawah 1000 orang, tapi apabila 

jumlah samplingnya lebih dari 1000 orang maka sampling jenuh tidak 

praktis lagi dikarenakan biaya dan waktu yang digunakan sangat 

banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Teknik Sampling 

C. Ukuran Sampel 
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Hal yang paling banyak dipersoalkan orang ketika melakukan 

penelitian adalah ukuran sampel. Ketepatan jenis dan ukuran sampel 

yang diambil akan sangat mempengaruhi keterwakilan populasi 

(representativeness) sampel terhadap populasi. Keterwakilan populasi akan 

sangat menentukan kebenaran kesimpulan dari hasil penelitian. Secara 

umum ada kecenderungan bahwa semakin besar ukuran sampel akan 

semakin mewakili populasi. Rata-rata dan simpangan baku sampel akan 

mewakili rata-rata dan simpangan baku dari populasi2 6. Di lain pihak, 

para peneliti ingin bekerja dengan sampel sekecil mungkin, sebab makin 

besar ukuran sampel akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan, 

makin banyak tenaga yang digunakan dan makin lama waktu yang 

diperlukan. Beberapa cara penentuan ukuran sampel yaitu : 

Burhan memiliki pendapat bahwa ukuran sampel dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus2 7: 

1N.d

N
 n 

2 
  

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran Populasi 

d = nilai presisi/ketepatan meramalkan. 

Contoh: Apabila ukuran sampel sebesar 4.540, dengan presisi 

sebesar 10% (0,1) maka ukuran sampel dapat diperoleh sebesar 97,84  

98 orang. Adapula rumus sampling yang dikemukakan oleh Hadari 

Nawawi2 8 dengan rumus: 
2

2/1










b

Z
pqn   

Keterangan : 

n  =  ukuran sampel 

                                                         
2 6 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja 
Rosda Karya, 2005), h. 260. 
2 7 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 105. 
2 8 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada 
University Press, 1983), h. 149. 



  = sama dengan atau lebih dari 

p  =  proporsi populasi persentase kelompok pertama 

q  =  proporsi sisa di dalam populasi 

Z1/2  =  besarnya harga Z untuk  tertentu (95% atau 99%) 

b  =  persentase perkiraan kemungkinan membuat kekeliruan 

dalam menentukan sampel 

Contoh:  

Jika diketahui jumlah guru SMA di Jawa Barat 400.000 orang, di 

antara mereka yang tinggal di daerah perdesaan sebanyak 5.000 orang. 

Berapa ukuran sampel yang diperlukan untuk penelitian di atas. Proporsi 

mereka yang tinggal di perdesaan adalah 5.000/400.000 x 100% = 

12,5% atau p= 0,125. q = 1 – 0,125 = 0,875. Z1/2  untuk  = 0,05 

adalah 1,96. Kemungkinan membuat kekeliruan sebesar 5% atau 0,05. 

Dimasukkan ke dalam rumus, sehingga diperoleh:  

16905,168
05,0

96,1
875,0125,0

2









 xn  

Ukuran sampel yang didasarkan atas pertimbangan hasil ujicoba 

yang dilakukan, dengan memperhatikan skor rata-rata dan simpangan 

baku.  Sutaryat Trisnamansyah2 9, mengemukakan bahwa ukuran sampel 

yang diperlukan dalam penelitian ditentukan oleh hasil ujicoba terhadap 

sebagian dari populasi yang dimaksud dalam penelitian. Hasil yang 

diperhitungkan untuk menghitung ukuran sampel digunakan rumus: 

2

22

1/2

b

s . Z
 no dan 

N

no
  1

no
 



n  

Keterangan : 

no  =  ukuran sampel minimal menurut perkiraan pertama 

n  =  ukuran sampel minimal 

N  =  ukuran populasi 

                                                         
2 9 Sutaryat Trisnamansyah, Pengaruh Motif Berafiliasi, Penerimaan  Berkomunikasi, 
Persepsi dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Perilaku Modern Petani (Disertasi), 
(Bandung: Pasca Sarjana IKIP Bandung, 1984), h. 367. 
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Z  =  harga yang diambil dari daftar distribusi normal baku 

menurut taraf signifikansi tertentu 

s  =  simpangan baku yang diperoleh secara empiris (dari hasil 

penelitian pendahuluan) 

b  =  perbedaan antara rata-rata yang sebenarnya dengan rata-

rata yang ditaksir yang dapat ditoleransikan. Untuk 

menentukan bias ini dipergunakan rumus: 

_

22

1/22

X

s . Z
  b  

Contoh: 

Diketahui: 

N = 2000 

Z1/2 untuk  = 0,05 adalah 1,96. 

Rata-rata skor variabel X1 = 110,7736 dengan s = 20,8323 

1520013.87949465  b  51172315.0504787  
110,7736

(20,8323) . )96,1(
  

22
2 b  

110.7736  
15,050479

(20,8323) . )96,1(
 

22

no  

105  89873104.960190  

2000

110,7736
  1

110,7736
 



n  

  



BAB V 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 

A. Pengertian Teknik Pengumpulan Data 

Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif menggunakan angka 

sebagai ukuran datanya. Tujuannya adalah untuk memberikan deskriptif 

statistik, hubungan, atau penjelasan. Teknik kuantitatif digunakan 

sebagai suatu cara untuk meringkas jumlah amatan yang besar serta 

untuk menujukkan tingkat kesalahan dalam mengumpulkan dan 

melaporkan data secara numerikal. Data tersebut dikumpulkan dengan 

instrumen yang telah didesain sebelumnya dengan cara tertentu. Dalam 

sebuah penelitian dikenal adanya beberapa teknik pengumpulan data, 

yaitu cara-cara yang ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data 

secara objektif. Walaupun dalam penelitian terdapat berbagai teknik 

penelitian, namun pada dasarnya kesemua teknik tersebut mempunyai 

tujuan yang sama, yaitu untuk mengumpulkan data atau informasi yang 

dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang diteliti dengan 

objektif. 

Ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data kuantitatif, yang secara garis besar dapat dibedakan 

menjadi tiga : tes, angket, dan dokumentasi. Masing-masing teknik 

mempunyai karaktersitik yang berbeda dari yang lain serta mempunyai 

kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, peneliti harus 

mempertimbangkan hal tersebut dalam memilih teknik agar sesuai 

dengan tujuan dan desain penelitiannya. Teknik-teknik tersebut dapat 

digunakan secara tersendiri atau kombinasi dengan teknik yang lain. 

Seyogyanya, sejak awal munculnya keinginan untuk meneliti, si peneliti 

sudah mempunyai gambaran mengenai variabel yang akan diteliti 

sekaligus memikirkan teknik apa saja yang akan dipakai untuk 

mengumpulkan data dalam penelitiannya. Dengan demikian, pada waktu 

menyusun proposal penelitian ia sudah dapat menulis instrument apa 

yang akan dipakai dalam penelitian tersebut. Pemilihan teknik yang tepat 

dalam setiap penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena 

dengan data tersebutlah kita dapat menjawab problematika, mencapai 

tujuan penelitian serta menguji hipotesis. Jadi, kalau instrumen 
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pengumpulan data tidak tepat atau tidak disusun dengan baik, maka 

mustahil hasil penelitian akan baik. Ungkapan yang dikenal ”gerbage in 

gerbage out”, kalau sampah yang masuk, maka sampah pula yang keluar. 

Biasanya disebut dengan singkatan GIGO (dalam komputer) hendaknya 

tidak terjadi. 

B. Instrumen Pengumpulan Data 

Setelah memutuskan teknik pengumpulan data, maka peneliti 

harus menentukan instrumen (alat pengumpul data) yang akan dipakai. 

Idealnya, sebagai alat ukur, instrumen yang digunakan harus sudah baku. 

Penggunaan alat yang baku ini akan memudahkan komunikasi bidang 

ilmu yang menjadi payung penelitian tersebut. Hal ini dikarenakan 

mereka menggunakan persepsi yang sama tentang fenomena yang sama 

berdasarkan alat ukur yang sama. Penggunaan alat ukur yang tidak baku, 

yang dibuat oleh masing-masing peneliti, tidak hanya menimbulkan 

pemborosan tetapi menimbulkan persepsi yang berbeda antar anggota 

komunitas bidang ilmu yang bersangkutan sehingga dapat menghambat 

kelancaran komunikasi antar mereka dan pada gilirannya menghambat 

perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang tersebut. 

Apabila instrumen yang diperlukan belum ada secara baku, maka 

peneliti dapat menyusun instrumennya sendiri dengan mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mendefinisikan variabel 

2. Menjabarkan variabel ke dalam indikator yang lebih rinci 

3. Menyusun butir-butir 

4. Melakukan uji coba 

5. Menganalisis keandalan, validitas dan realibilitas.3 0 

C. Jenis Instrumen Pengumpulan Data Penelitian Kuantitatif 

Instrumen penelitian berbeda-beda. Menurut bentuknya, 

instrumen penelitian kuantitatif terdiri atas beberapa jenis, yaitu : 

1. Angket (Questionnaire) 

Berpedoman kepada pendapat Hadjar bahwa angket 

(questionnaire) adalah suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang 

                                                         
3 0 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuwantitatif dalam Pendidikan. (Jakarta. 
Raja Grafindo Persada, 1996)., h. 171. 



topik tertentu yang diberikan kepada subyek, baik secara individual 

maupun secara kelompok untuk mendapatkan informasi tertentu, seperti 

preferensi, keyakinan, minat, dan perilaku.3 1 Surachmad, menjelaskan 

angket sebagai interview tertulis dengan beberapa perbedaan. Pada 

angket yang disebut juga questionnaire sampel dihubungi melalui daftar 

pertanyaan tertulis.3 2 Secara singkat, angket adalah teknik pengumpulan 

data melalui sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk 

mendapatkan informasi atau data dari sumber data atau responden. 

Dengan kata lain, kuesioner adalah lembaran pertanyaan yang 

berdasarkan pertanyaan terbuka, tertutup, atau kombinasi. Kuesioner 

digunakan manakala responden memiliki kemandirian dalam 

mengerjakan atau mengisi kuesioner. Latar belakang respponden 

tentunya sangat penting sehingga kuesioner dianggap mewakili 

kehadiran peneliti. 

Untuk mendapatkan informasi melalui angket ini, peneliti tidak 

harus bertemu langsung dengan subyek atau sampel, tetapi cukup 

dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan secara tertulis untuk 

mendapatkan data / respon. Pertanyaan atau pernyataan tersebut dibuat 

secara terstandar. Karena pengadministrasian relatif ekonomis, angket 

merupakan teknik yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan 

data atau informasi dari subyek. Namun demikian, penggunaan angket 

harus didasarkan pada pertimbangan bahwa sesuai dengan tujuan 

penelitian, angket tersebut merupakan teknik yang paling reliable 

diantara yang mungkin dapat digunakan. Oleh karena itu, peneliti harus 

membandingkan beberapa teknik yang mungkin dapat digunakan, 

terutama dalam hal keuntungan dan kerugian pengguna masing-masing. 

Bila telah mengambil keputusan untuk menyusun angket, eneliti harus 

terlebih dahulu menjabarkan masalah penelitiannya ke dalam tujuan-

tujuan yang cukup spesifik sehingga memberikan petunjuk bahwa 

informasi yang diharapkan dari masing-masing butir akan memenuhi 

tujuan tersebut. Dengan tujuan yang spesifik ini, berarti peneliti telah 

                                                         
3 1 Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuwantitatif dalam Pendidikan. (Jakarta. 
Raja Grafindo Persada, 1996)., h.160. 
3 2 Surahman, Winarno. (1980). Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik. 
(Bandung: Edisi Tujuh, Tarsito, 180)/, h. 180. 
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mampu mengidentifikasi secara terinci informasi yang diperlukan. Lebih 

lanjut, peneliti juga harus mempertimbangkan bagaimana masing-masing 

butir angket memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan khusus serta 

apa yang akan dilakukan terhadap informasi setelah terkumpul nanti. Hal 

ini semua mencerminkan pemahaman peneliti tentang masalah yang 

telah dikembangkan oleh peneliti lain untuk diadopsi atau dimodifikasi, 

atau akan dikembangkan sendiri. 

Ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam 

mengevaluasi angket yang telah tersedia untuk diadopsi atau 

dimodifikasi, atau dalam mengembangkan sendiri angket yang sama 

sekali baru; aturan umum penulisan butir perlu mendapatkan perhatian 

karena dapat memberikan kesan pertama kepada subyek sehingga dapat 

mempengaruhi kesediaannya untuk bekerja sama. Oleh karena itu, 

format harus dibuat semenarik mungkin. Format ini meliputi fisik 

peletakan jawaban) dan organisasai, misalnya urutan penyajian butir, 

penulisan kalimat, dan tata bahasa serta gaya bahasa. Perlu dicatat 

bahwa, menurut Gulo ada beberapa keunggulan dan kelemahan angket, 

yaitu:3 3 

a. Angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah 

besar responden yang menjadi sampel 

b. Dalam menjawab pertanyaan melalui angket, responden dapat lebih 

leluasa karena tidak dipengaruhi oleh sikap mental hubungan antara 

peneliti dan responden 

c. Setiap jawaban dapat dipikirkan masak-masak terlebih dahulu, 

karena tidak terikat oleh cepatnya waktu yang diberikan kepada 

responden/sampel untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan 

sebagaimana dalam wawancara. 

d. Data yang dikumpulkan dapat lebih mudah dianalisis, karena 

pernyataan yang diajukan kepada setiap responden sama.  

Selain kelebihan yang dimiliki angket, terdapat kelemahannya 

sebagai berikut: 

                                                         
3 3 Gulo, W., Metodologi Penelitian, (Jakarta:Grasindo, 2004), h. 122 



a. Pemakaian angket terbatas pada pengumpulan pendapat atau fakta 

yang diketahui responden, yang tidak dapat diperoleh dengan jalan 

lain. 

b. Sering terjadi angket diisi oleh orang lain (bukan sampel yang 

sebenarnya), karena dilakukan tidak secara langsung berhadapan 

muka antara peneliti dengan yang diteliti. 

c. Angket diberikan terbatas kepada orang yang melek huruf. 

Sebelum menyusun daftar pernyataan atau pertanyaan, ada 

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu : 

a. Kejelasan tentang konsep operasional dari variabel – variabel yang 

digunakan. Maksudnya, peneliti harus mengetahui dengan jelas 

batasan konsep-konsep yang digunakan melalui indikator dari 

konsep-konsep tersebut. Data mengenai indikator itulah yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian tersebut. 

b. Pertanyaan atau pernyataan yang disusun harus relevan dengan 

permasalahan yang diteliti.Selain itu pula, relevan bagi sample. 

c. Pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang disusun 

harus objektif dengan responden yang lain tidak terlalu berbeda 

dalam menafsirkan pertanyaan yang sama. Oleh karena itu, pakailah 

kata-kata atau bahasa yang mudah dipahami oleh sampel. Di 

samping itu,  pernyataan atau pertanyaan yang disusun tidak 

cenderung menggiring responden ke arah yang lebih berpihak 

kepada kepentingan tertentu. 

Selanjutnya, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

menyatakan butir angket serta cara meresponnya, diantaranya yang 

banyak digunakan adalah bentuk terbuka dan tertutup, bentuk skala, 

bentuk check list, dan bentuk ranking. Untuk memperjelas masing-

masing bentuk angket tersebut, akan dijelaskan di bawah ini: 

Angket bentuk terbuka dan tertutup, perbedaan kedua 

bentuk terletak pada respon yang diberikan oleh subyek. Dalam bentuk 

terbuka, subyek diberikan kebebasan untuk mengemukakan respon yang 

dikehendakinya dengan bahasanya sendiri. Bentuk ini lebih cocok 

digunakan untuk penelitian yang menekankan pada respon individual 

daripada kelompok. Kelebihannya ia dapat menampung variasi respon 

subyek yang tak terbatas sehingga lebih akurat karena dapat 
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mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Akan tetapi bentuk angket ini 

memerlukan waktu bag subyek untuk meresponnya. Disamping itu, 

bentuk ini jga menuntut kehati-hatian dalam menafsirkan respon subyek 

serta penskorannya. Contoh : buku apa saja yang Anda beli pada 

semester yang lalu ? Dalam bentuk tertutup atau terstruktur respon yang 

diberikan sudah tersedia sehngga subyek tinggal memilih (seperti pilihan 

ganda). Bentuk ini cocok bila penelitian lebih menekankan respon 

kelompok secara umum. Kelebihan utama respon tertutup adalah waktu 

yang dibutuhka untuk meresponnya relatif singkat karena subyek tinggal 

memilih alternatif respon yang sudah tersedia yang sesuai dengan 

keadaan dirinya. Bentuk tertutup sangat membantu subyek dalam 

menafsirkan butir yang diajukan sehingga mengurangi salah tafsir. 

Disamping itu, bentuk ini lebih mudah cara penskoran hasilnya dan 

lebih efisien. Kelemahan bentuk ini adalah terutama karena membatasi 

atau menyederhanakan variasi respon subyek sehingga kurang cermat 

atau kurang valid. Bila alternatif jawaban yang tersedia tidak ada yang 

relevan dengan kondisi atau karakteristik yang dimiliki subyek, sedang ia 

harus memilih diantara yang tersedia, maka respon yang diberikan tidak 

valid. Untuk mengatasi hal ini, peneliti dapat mencobakan butir 

pertanyaan secara terbuka kepada kelompok yang cukup luas untuk 

mengidentifikasi variasi respon yang mungkin diberikan oleh subyek. 

Cara lain dapat dilakukan dengan menambahkan alternatif lain. 

Angket bentuk skala, seringkali suatu karaktersitik yang 

dimiliki seseorang sulit diukur secara eksak meskipun dapat dirasakan 

adanya tingkatan, seperti keyakinan, sikap, dan pendapat. Konsep-

konsep seperti ini biasanya dinyatakan dengan misalnya, sangat kuat atau 

lemah, positif atau negative dan sebagainya. Untuk ini dapat digunakan 

butir skala, yakni serangkaian tingkatan, level atau nilai yang 

mendeskripsikan variasi derajat sesuatu. Ada beberapa jenis skala yang 

telah diajukan para ahli, seperti : Thurstone, Likert, dan perbedaan 

semantik. Skala Thurstone atau equal-appearing interval telah banyak 

digunakan oleh peneliti untuk membuat instrumen dalam pengukuran 

sikap. Teknk ini menuntut adanya pernyataan yang disajikan kepada 

subjek yang besar jumlahnya.Pernyataan-pernyataan tersebut meliputi 



spektrum evaluatif yang memiliki rentang sikap dari yang ekstrim positif 

ke ekstrim negatif terhadap objek sikap tersebut. Dalam merespon, 

subyek diminta untuk memilih salah satu pernyataan yang mereka 

setujui. Skor yang diperoleh adalah median dari nilai pernyataan yang 

dipilih oleh subyek. Skala Likert atau summated-rating scale dikembangkan 

oleh Likert terutama untuk mengukur sikap. Pendekatan ini menuntut 

sejumlah item pernyataan yang monoton yang terdiri dari pernyataan 

positif dan negatif. Dalam merespon item tersebut, subyek diminta 

untuk menunjukkan kesukaannya dengan cara memilih sistem rating 

kategori yang merentang dari ”sangat setuju” sampai ”sangat tidak 

setuju”. Penskoran tertinggi diberikan pada pilihan sangat setuju dan 

skor terendah pada ”sangat tidak setuju”, dan sebaliknya untuk 

pernyataan negatif. 

Perbedaan semantik, dikembangkan oleh Charles Osgood 

merupakan skala yang mengukur seberapa jauh subyek memiliki 

karaktersitik yang mencerminkan rentang dimensi arti dari obyek 

tertentu. Bentuk skala ini dimulai dari penyebutan obyek dan diikuti 

beberapa pasangan ajektif atau kata sifat, negatif dan positif yang 

menunjukkan rentang dimensi karakteristik obyek tersebut. Dalam 

merespon, subyek diminta untuk mengindikasikan seberapa jauh 

masing-masing pasangan ajektif mencerminkan objek. Karena 

bentuknya yang sederhana, skala ini mudah pembuatannya dan tidak 

memerlukan waktu yang banyak untuk subyek dalam meresponnya. 

Contohnya : Beri tanda silang pada posisi antara pasangan kata sifat 

berikut ini yang menggambarkan arti sekolah bagi sekolah Anda ? 

Menyenangkan------,------,------,------,------,------,membosankan 

Angket bentuk daftar cek, bentuk daftar check list merupakan 

suatu cara mendapatkan informasi dari subyek dengan mengajukan suatu 

pertanyaan atau pernyataan yang diikuti sejumlah alternatif respon. 

Dalam memberikan respon, subyek tinggal memilih alternatif yang 

tersedia sesuai dengan karaktesitik dirinya. 

Angket bentuk ranking, Angket bentuk ini sangat berguna 

untuk memperoleh informasi tentang perbedaan prioritas butir-butir 

yang tersedia. Bentuk ini terdiri dari beberapa butir pernyataan atau 

kategori. Untuk meresponnya, subyek diminta untuk menunjukkan 
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urutan ranking secara sekuensial dimulai dari prioritas utama sampai 

yang terakhir. Misalnya, karena keterbatasan dana, sekolah hanya bisa 

membiaya sebagian kegiatan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, sekolah 

akan memillih kegiatan yang paling disukai oleh siswa dengan cara 

mengajukan instrumen dalam bentuk ranking.  

2. Tes  

a. Pengertian Tes  

Istilah tes diambil dari kata testum (Prancis) yang diartikan 

sebagai piring untuk menyisihkan logam-logam mulia.3 4 Pada buku karya 

Anas Sudijono, secara garis besar Anas menyebutkan bahwa tes 

didefinisikan sebagai alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka 

pengukuran dan penilaian.3 5 Beberapa istilah lain mengenai tes seperti 

testing, tester, testees dan sebagainya memiliki definisi sendiri yang 

berbeda dengan konsep tes itu sendiri. Kalau dikaitkan dengan evaluasi 

pendidikan, tes adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur 

(yang perlu ditempuh) dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang 

pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas 

(baik berupa pertanyaan-pertanyaan (yang bisa di jawab), atau perintah-

perintah (yang harus dikerjakan) sehingga dapat dihasilkan nilai yang 

melambangkan tingkah laku.3 6  

Tes sebagai salah satu alat ukur adalah suatu prosedur yang 

sistematis untuk membandingkan perilaku beberapa orang.3 7 Untuk 

membandingkan perilaku beberapa orang dapat digunakan skala 

numerik atau sistem kategori tertentu. Dalam kaitan ini Fernandez 

mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan tes adalah suatu 

prosedur yang sistematis untuk mengamati perilaku seseorang kemudian 

menggambarkannya dengan bantuan skala numerik atau sistem kategori 

tertentu. Pendapat lain yang lebih rinci menyatakan bahwa tes adalah 

suatu instrumen atau prosedur yang sistematis untuk mengukur suatu 

                                                         
3 4 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi., h 66. 
3 5 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi ., h 66. 
3 6 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi ., h 66. 
3 7 Cronbach, Lee J. Essentials of Psychological Testing. New York: Harper and Row 
Publishers, 1960), h 21. 



perilaku tertentu.3 8 Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang terencana 

dan sistematis untuk mengukur suatu perilaku tertentu serta 

menggambarkannya dengan bantuan angka-angka atau kategori tertentu. 

Prosedur yang sistematis mengandung pengertian suatu proses yang 

teratur. 

Dalam hubungan ini, Brown menyatakan bahwa “measurement is 

the assignment of numerals to behavior according to rules”, Ini berarti bahwa 

pengukuran adalah pemberian tanda dengan angka terhadap perilaku 

menurut aturan tertentu.3 9 Sedangkan Kerlinger menyatakan bahwa 

pengukuran ialah pemberian angka pada objek-objek atau kejadian-

kejadian menurut suatu aturan.4 0 Pendapat yang hampir sama 

dikemukakan oleh Nunnally, yang menyatakan bahwa pengukuran 

terdiri dari aturan-aturan untuk mengenakan bilangan kepada objek 

sedemikian rupa guna menunjukkan kuantitas atribut pada objek itu.4 1 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengukuran adalah proses 

kuantifikasi atau pemberian tanda dengan bilangan kepada objek atau 

perilaku tertentu menurut aturan-aturan tertentu. 

Selanjutnya, Gronlund menyatakan bahwa tes prestasi belajar 

adalah suatu prosedur sistematis untuk mengukur sampel yang 

representatif tentang tugas-tugas pembelajaran peserta didik.4 2 Pendapat 

yang lebih spesifik dikemukakan oleh Salvia dan Ysseldyke, yang 

menyatakan bahwa tes adalah seperangkat pertanyaan atau tugas-tugas 

untuk menentukan bentuk-bentuk respon yang berkenaan dengan 

perilaku peserta didik yang dicari.4 3 Pendapat lain menyatakan bahwa tes 

                                                         
3 8 Linn, Robert L. and Gronlund, Norman E. Measurement and Assessment in Teaching. 
(Seventh Edition). (Ohio: Prentice-Hall, Inc, 1995), h 5. 
3 9 Brown, F. Principles of Educational and Psychological Testing, Third edition, (NY: 
Holt Rinehart, Winston. Chapter, 1983), h 11. 
4 0 Kerlinger, Fred N. Asas-asas Penelitian Behavioral (Edisi Ketiga), diterjemahkan 
Simatupang L. R. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), h 687. 
4 1 Nunally, Jum C. Psychometric Theory, Second Edition. (New Delhi: Tata 
McGrawHill Publishing Company Limited, 1978), h 3. 
4 2 Linn, Robert L. and Gronlund, Norman E. Measurement and Assessment in Teaching. 
(Seventh Edition). (Ohio: Prentice-Hall, Inc, 1995), h 1. 
4 3 Salvia, John and James E. Ysseldyke. Assessment. New Jersey: Houghton Mifflin 
Company, 1995), h 32. 
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adalah suatu instrumen atau prosedur yang sistematis untuk 

mengobservasi dan menggambarkan satu atau lebih ciri-ciri peserta didik  

dengan menggunakan skala numerik atau klasifikasi tertentu.4 4 

Dari uraian dan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan tes adalah instrumen atau alat atau 

prosedur yang sistematis, yang terdiri atas seperangkat pertanyaan atau 

tugas-tugas untuk mengukur suatu perilaku tertentu pada peserta didik  

dengan menggunakan bantuan skala numerik atau kategori tertentu. 

b. Fungsi Tes  

Fungsi tes yang secara umum terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:4 5 

(1) Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Hal yang diukur dalam 

hal ini ini berupa tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah 

dicapai oleh peserta didiksetelah menempuh proses belajar, (2) Sebagai 

alat pengukur keberhasilan program pengajaran karena dapat diketahui 

sejauh mana program pengajaran telah dicapai oeleh peserta didik.  

c. Penggolongan Tes  

Sebagai sebuah alat ukur, tes digolongkan kedalam beberapa 

golongan besar yang dapat dijabarkan sebagai berikut.4 6  

1) Berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan 

/kemajuan belajar peserta didik, tes dijabarkan menjadi 6 (enam) 

jenis yaitu tes seleksi (dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon 

siswa baru); tes awal (mengetahui pengetahuan materi awal sebelum 

materi disampaikan); tes akhir (untuk mengetahui ketercapaian 

materi yang sudah diajarkan); tes diagnostik (untuk mengetahui 

kesukaran suatu materi pelajaraan oleh peserta didik); tes formatif 

(mengetahui sejauh mana peserta didik sudah terbentuk dari materi 

yang diajaran) dan tes sumatif (dilakukan setelah semua materi ajar 

selesai dilaksanakan).  

2) Berdasarkan aspek psikis diungkap digolongkan atas tes intelegensi 

(mengetahui tingkat kecerdasan siswa); tes kemampuan 

                                                         
4 4 Nitko, Anthony J. Educational Assessment of Students. Englewood Cliffs, New Jersey: 
Prentice-Hall, Inc., 1996), h 6. 
4 5 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi ., h 67. 
4 6 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi ., h 68-74. 



(mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus siswa); tes sikap 

(mengetahui kecenderungan respons terhadap lingkungan sekitar); 

tes kepribadian (mengungkap ciri khas yang bersifat lahiriah) dan 

tes hasil belajar (untuk mengungkap pencapaian atau prestasi 

belajar).  

d. Ciri-ciri Tes Belajar yang Baik  

Ada empat ciri-ciri test hasil belajar yang baik yaitu: valid, 

reliabel, obyektif, dan praktis. Valid dapat diartkan sebagai ketepatan, 

kebenaran, kesahihan. Reliabel yaitu keajegan, kemantapan. Obyektif 

maksudnya jika suatu tes itu menurut apa adanya dari sumber. Praktis 

artinya suatu tes tersebut harus mudah dilaksanakan karena test itu harus 

bersifat sederhana dan lengkap. Senada dengan itu Suharsimi Arikunto 

juga menunjukkan ciri-ciri tes hasil belajar yang baik, yaitu memiliki:4 7  

1) Validitas  

Pembicaraan mengenai evaluasi pada umumnya sering 

dikenal istilah “valid” untuk alat evaluasi atau instrumrn evaluasi. 

Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai 

dengan keadaan nyatanya. Sebagai contoh misalnya informasi 

tentang seseorang bernama A menyebutkan bahwa si A pendek 

karena tingginya tidak lebih dari 140 sentimeter. Data tentang A ini 

dikatakan valid apabila memang sesuai dengan kenyataan, yakni 

bahwa tinggi si A kurang dari 140 sentimeter.  

 Jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen valid, maka 

dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid, karena dapat 

memberikan gambaran tendtang data secara benar sesuai dengan 

kenyataan atau keadaan sesungguhnya. Berkaitan dengan tes, seuah 

tes dikatakan valid apabila tes itu dapat mengukur apa yang 

hendakn diukur.   

2) Reliabilitas  

Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata 

reliability dalam bahasa Inggris, berasal dari kata reliable yang artinya 

dapat dipercaya. Seperti halnya istilah validitas dan valid, kekacauan 

penggunaan “reliabilitas” sering muncul dan dikacaukan dengan 

                                                         
4 7 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi ., h 57-60. 
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istilah “reliabel”. “Reliabilitas” merupakan kata benda, sedangkan 

“reliabel” merupakan kata sifat atau keadaan.  

 Seseorang dapat dikatakan dapat dipercaya jika orang 

tersebut selalu berbicara ajeg, tidak berubah-ubah pembicaraannya 

dari waktu ke waktu. Sama pula dengan sebuah tes dapat dikatakan 

dipercaya jia memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-

kali. Sebuah tes dikatakan reliabel apabila hasil-hasil tes tersebut 

menunjukkan ketepatan. Dengan kata lain, jika kepada siswa yang 

diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap 

siswa akan tetap berada dalam urutan (ranking) yang sama dalam 

kelompoknya.  

 Walaupun tampaknya hasil tes pada pengetesan kedua lebih 

baik, akan tetapi karena kenaikan dialami oleh siswa, maka tes yang 

digunakan dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi. 

Kenaikan tes kedua barangkali disebabkan oleh adanya 

“pengalaman” yang diperoleh pada waktu mengerjakan tes pertama. 

Dalam keadaan seperti ini dikatakan bahwa ada carry-over atau 

practice-effect, yaitu adanya akibat yang dibawa karena siswa telah 

mengalami suatu kegiatan. 

3) Objektifitas  

Pengertian sehari-hari sering ditemukan bahwa objektif 

berarti tidak ada unsur pribadi yang mempengaruhi. Sebuah tes 

dikatakan objektif apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada 

faktor subjektif yang mempengaruhi. Hal ini terutama terjadi pada 

sistem skoring yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.  

Apabila dikaitkan dengan reliabilitas maka objektifitas 

menekankan ketetapan (consistency) pada sistem skoring, sedangkan 

reliabilitas menekankan pada ketetapan dalam hasil tes. 

4) Praktikabilitas  

Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi 

apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya. 

Tes dikatakan praktis apabila tes tersebut: (1) Mudah dilaksanakan, 

misalnya tidak menuntut peralatan yang banyak dan memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian 



yang dianggap mudah oleh siswa, (2) Mudah pemeriksaannya, 

artinya bahwa tes itu dilengkapi dengan kunci jawaban; jawaban 

maupun pedoman skoringnya. Untuk soal bentuk objektif, 

pemeriksa akan lebih mudah dilakukan jika dikerjakan oleh siswa 

dalam lembar jawaban, (3) Dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk 

yang jelas sehingga dapat diberikan/diawali oleh orang lain.  

5) Ekonomis  

Yang dimaksud ekonomis di sini ialah bahwa pelaksanaan 

tes tersebut tidak dibutuhkan ongkos/biaya yang mahal, tenaga 

yang banyak dan waktu yang lama.  

6) Butir-butir soal tes harus merupakan sampel yang representatif dari 

populasi bahan pelajaran yangg dibelajarkan. 

7) Bentuk soal tes dibuat bervariasi 

8) Tes hasil belajar didesain sesuai dengan kegunaannya (plecement test 

berbeda dengan summative test) 

9) Menjadi sumber informasi yang berguna untuk memperbaiki cara 

belajar siswa dan cara mengajar guru 

e. Prinsip- Prinsip Dasar dalam Penyusunan Tes Hasil Belajar  

Ada beberapa prinsip dasar yang perlu dicermati di dalam 

menyusun tes hasil belajar agar tes tersebut dapat mengukur tujuan 

instruksional khusus untuk mata pelajaran yang telah diajarkan, atau 

mengukur kemampuan dan keterampilan peserta didik yang diharapkan, 

setelah mereka menyelesaikan suatu unit pelajaran tertentu.  

Pertama, tes hasil belajar harus dapat mengukur secara jelas 

hasil belajar (learning outcomes) yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan 

instruksional. Kejelasan mengenai pengukuran hasil belajar yang 

dikehendaki akan memudahkan bagi guru dalam menyusun butir-butr 

soal tes hasil belajar.  

Kedua, butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel 

yang representatif dari populasi bahan pelajaran yang telah diajarkan, 

sehingga dapat dianggap mewakili seluruh performance yang telah 

diperoleh selama peserta didik mengikuti suatu unit pelajaran.  

Ketiga, bentuk soal yang dikeluarkan dalam tes hasil belajar 

harus dibuat bervariasi, sehingga betul-betul cocok untuk mengukur 
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hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan tes itu sendiri. Untuk 

mengukur hasil belajar yang berupa keterampilan misalnya, tidak tepat 

kalau hanya menggunakan soal-soal yang berbentuk essay test yang 

jawabannya hanya menguraikan dan bukan melakukan atau 

mempraktekan sesuatu. Demikian pula untuk mengukur kemampuan 

menganalisis suatu prinsip, tidak cocok jika digunakan butir-butir soal 

yang berbentuk objective test yang pada dasarnya hanya mengungkap daya 

ingat peserta didik.  

Keempat, tes hasil belajar harus didesain sesuai dengan 

kegunaannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Pernyataan 

tersebut mengandung makna, bahwa desain tes hasil belajar harus 

disusun relevan dengan kegunaan yang dimiliki oleh masing-masing jenis 

tes. Desain dari placement test (tes yang digunakan untuk untuk penentuan 

penempatan siswa dalam suatu jenjang atau jenis program pendidikan 

tertentu) sudah barang tentu akan berbeda dengan desain dari formative 

test (tes yang digunakan untuk mencari umpan balik guna memperbaiki 

proses pembelajaran, baik bagi guru maupun bagi siswa) dan summatif test 

(tes yang digunakan untuk mengukur atau menilai sampai dimana 

pencapaian siswa terhadap bahan pelajaran yang telah diajarkan dan 

selanjutnya untuk menentukan kenaikan tingkat atau kelulusan siswa 

yang bersangkutan). Demikian pula desain dari diagnostic test (tes yang 

digunakan dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab kesulitan belajar 

siswa, seperti latar belakang psikologis, fisik, dan lingkungan sosial 

ekonomi siswa) tentu akan berbeda pula dengan tiga jenis tes yang telah 

disebutkan sebelumnya.  

Kelima, tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang dapat 

diandalkan. Artinya setelah tes hasil belajar itu dilaksanakan berkali-kali 

terhadap subyek yang sama, hasilnya selalu sama atau relatif sama. 

Dengan demikian tes hasil belajar itu hendaknya memiliki keajegan hasil 

pengukuran yang tidak diragukan lagi.  

Keenam, tes hasil belajar disamping harus dapat dijadikan alat 

untuk mencari informasi yang berguna untuk memperbaiki cara belajar 



siswa dan cara mengajar guru itu sendiri.4 8 Ada beberapa prinsip dasar 

dalam penyusunan test hasil belajar.  

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

(learning outcomes).  

2) Butir-butir soal tes hasil belajar harus merupakan sampel yang 

representatif dari populasi pelajaran yang telah disampaikan.  

3) Bentuk soal yang dibuat dalam test hasil belajar harus didesain 

secara bervariasi sehingga betul-betul cocok untuk mengukur hasil 

belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan test itu sendiri.  

4) Test hasil belajar harus didesain sesuai dengan kegunaannya untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan.  

5) Tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas (keajegan) yang andal. 

Artinya bahwa setelah tes diberikan berkali-kali terhadap subjek 

yang sama, hasilnya selalu sama atau relatif sama.  

6) Tes hasil belajar disamping harus dapat dijadikan alat ukur 

keberhasilan belajar peserta didik, juga harus dapat dijadikan alat 

untuk mencari informasi yang berguna memperbaiki cara belajar 

dan cara mengajar guru.    

 

 

 

 

 

 

  

                                                         
4 8 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi ., h 97-79. 



81 

 
BAB VI 

INSTRUMEN TES BAHASA ARAB 

 

A. Tes Komponen Bahasa Arab 

Dalam bahasa Arab, terdapat beberapa istilah penting yang 

sering digunakan dalam konteks evaluasi, yaitu; taqwim )تقويم(, taqyim 

 Taqwim dan taqyim berasal dari akar kata yang .)إختبار( dan ikhtibar ,)تقيم(

sama yaitu qa-wa-wa )قوم(, namun dalam implementasi keduanya 

memiliki pemaknaan yang berbeda. Kata aqwim )تقويم(, bermakna 

memberi nilai sesuatu, melakukan perubahan terhadap sesuatu, 

membetulkan yang salah, dan lebih tepat dipadankan dengan evaluasi 

(evaluation). Sedangkan kata taqyim )تقيم( lebih sempit diartikan memberi 

nilai atau pengukuran (measurement).4 9 Atau jika merujuk pada pendapat 

Gronlund dan Linn seperti yang dikutip oleh Ainin, maka evaluasi )تقويم( 

merupakan proses sistematis mengumpulkan, menganalisis dan 

menafsirkan data-data dengan pertimbangan nilai (value judgment), baik 

angka maupun non-angka dalam rangka mengambil keputusan. 

Sedangkan pengukuran )تقيم( adalah proses deskripsi menggunakan 

angka-angka tentang sifat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. 

Adapun kata ikhtibar )إختبار(, digunakan untuk menunjukkan istilah tes 

(test). Tes merupakan instrumen nomerik dalam melakukan 

pengukuran.5 0 Evaluasi dalam pendidikan sesungguhnya tidak semata 

merupakan tolak ukur dalam menentukan keberhasilan maupun prestasi 

peserta didik dalam belajar, melainkan fungsi yang jauh lebih utama dari 

itu adalah evaluasi menjadi acuan terpenting dalam pengembangan 

program pembelajaran lebih lanjut. Namun, tentunya dalam skala yang 

lebih mikro evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah perencanaan 

yang terukur dalam rangka mengetahui dan menilai keadaan sebuah 

objek dengan menggunakan berbagai instrumen, salah satunya adalah 

menggunakan tes (ikhtibar).   

                                                         
4 9 Muhbib Abdul Wahab, Epistimologi dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 311-313. 
5 0 Ainin dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Teori dan Praktek), (Malang: 
Misykat, 2006), hlm. 2-7. 



Ainin menjelaskan bahwa Djiwandono setidaknya membedakan 

tes berdasarkan pada 10 kriteria yaitu; [1] berdasarkan tujuan 

penyelenggaraan tes, [2] berdasarkan waktu penyelenggaraan, [3] 

berdasarkan cara mengerjakan, [4] berdasarkan cara penyusunan, [5] 

berdasarkan jumlah peserta, [6] berdasarkan bentuk jawaban, [7] 

berdasarkna cara penilaian, [8] berdasarkan acuan penilaian, [9] 

berdasarkan kriteria bakat dan kemampuan berbahasa, serta [10] 

berdasarkan pandangan terhadap bahasa.5 1 Namun dalam konteks 

bahasa Arab, pada umumnya tes dibedakan menjadi dua yaitu tes 

komponen kebahasaan صر اللغة()إختبار عنا  dan tes keterampilan 

berbahasa )إختبار مهارات اللغة(. Hal ini merujuk pada klasifikasi unsur-

unsur dalam pembelajaran bahasa Arab yang dibedakan menjadi 

komponen-komponen kebahasaan (al-‘Anashirul al-Lughawiyyah) dan 

keterampilan kebahasaan (al-Maharat al-Lughawiyyah).5 2 Masing-masing, 

baik tes komponen berbahasa maupun tes keterampilan berbahasa 

dibagi menjadi beberapa bagian. Tes komponen berbahasa terdiri dari 

tes bunyi bahasa )إختبار األصوات(, tes kosa kata )إختبار المفردات(, dan tes 

tata bahasa )إختبار قواعد اللغة(. Adapun tes keterampilan berbahasa terdiri 

dari; tes keterampilan menyimak )إختبار مهارة اإلستماع(, tes keterampilan 

berbicara )إختبار مهارة الكالم(, tes keterampilan membaca  إختبار مهارة(

5.)إختبار مهارة الكتابة( dan tes keterampilan menulis ,القراءة( 3 

Komponen berbahasa merupakan materi paling mendasar dalam 

membantu pembelajar bahasa menguasai empat keterampilan berbahasa 

lainnya. Sehingga, pembelajar bahasa yang belum memahami dan 

menguasai tiga komponen bahasa ini, maka akan mengalami kesulitan 

juga dalam memahami dan menguasai ke empat keterampilan bahasa 

lainnya. Untuk itu dalam rangka mengetahui dan mengukur penguasaan 

ke tiga komponen kebahasaan ini, pada bab IV ini akan dijelaskan 

                                                         
5 1 Ibid,. hlm. 114. Lihat juga Dwight Lioyd, Peter Davidson dkk, Asasiyyat at Taqyim fi 
at Ta’lim al Lughawy, terj. Khalid bin Abdul Aziz (Riyadl: Jami’ah Malik Saud, 2007), 
hlm. 8-18. 
5 2 Abdurrahman Ibrahim al Fauzan, Idla’at Li Mu’allimil Lughah al ‘Arabiyyah Ligairin 
Nathiqina Biha (Riyadh: Maktabah al Malik Fahd, 1432H/2011), hlm. 146-205. 
5 3 Rusydi Ahmad Thaimah, al Maharat al Lughawiyyah: Mustawayatuh, Tadrisuha 
Shu’ubatuha, (Kairo: Dar al Fikry al ‘Araby, 2004), hlm. 8-38. 



83 

 
tentang tes komponen berbahasa secara sitimatis mulai dari tes bunyi 

bahasa )إختبار األصوات(, tes kosa kata )إختبار المفردات(, dan tes tata bahasa 

 .)إختبار قواعد اللغة(

1. Tes Bunyi Bahasa )إختبار األصوات( 

Ilmu tentang bunyi bahasa atau dalam bahasa Arab sering 

dikenal dengan istilah ‘ilmul ashwat adalah ilmu yang memberikan 

perhatian dan penekanan pada pembelajaran tempat keluarnya bunyi 

huruf (makharijil huruf) dari alat berbicara manuisa seperti; tenggorokan, 

kerongkongan, rongga mulut dan lain-lain, sehingga diketahui sifat-sifat 

huruf secara khas.5 4 Dalam praktek pembelajaran bahasa Arab, biasanya 

komponen ini tidak terlalu banyak mendapat porsi atau perhatian, baik 

dalam materi buku ajar yang digunakan maupun dalam aktivitas 

pembelajaran berupa latihan-latihan. Padahal bunyi bahasa atau dalam 

bahasa Arab dikenal dengan ashwat, merupakan komponen paling 

mendasar sebelum beranjak pada pembelajaran atau penguasaan 

komponen kebahasaan lainnya, baik mufrodat maupun qawa’id-nya. 

Bahakan menurut Syamsuri seperti yang dikutip oleh Abdul Mu’in, bagi 

pembelajar bahasa asing yang bukan penutur aseli (dalam konteks ini 

tentu bahasa Arab lighairi an-Natiqina biha) pengetahuan ilmu bunyi dan 

penggunaannya merupakan condition sine quonon. Artinya, pengetahuan 

terhadap ilmu bunyi atau ashwat tersebut mutlak harus dikuasai, dipelajari 

serta diajarkan, dan seharusnya mendahului peletakan dasar-dasar tata 

bahasa (qawa’id) di dalam pengajarannya. Oleh karena itulah pengetahuan 

bunyi bahasa ini merupakan komponen dasar bagi siswa jika ingin 

menguasai bahasa Arab secara akurat.5 5 Komponen ini bisa 

dikategorikan merupakan komponen kebahasaan dalam bahasa Arab 

yang paling sulit dikuasai, terlebih bagi pembelajar Muslim Non-Arab 

pada level Pemula (Mubtadiin) yang belum bisa membaca al-Qur’an. Dan 

kesulitan dalam pembelajaran bunyi bahasa (ashwat) yang paling sering 

ditemukan adalah pada bunyi huruf hijaiyyah yang tidak memiliki 

                                                         
5 4 Tulus Mustofa dkk, Tadrisul Ashwat wa Fahmul Masmu’ (Yogyakarta: Akademik 
UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 5. 
5 5 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah 
terhadap Fonetik dan Morfologi) (Jakarta: Pustaka al Husna Baru, 2004), hlm. 4-5. 



padanan dalam bahasa Ibu (lughatul Umm).5 6 Oleh karena itu, pada fase 

pembelajaran komponen bahasa ini, pembelajar bahasa akan berlatih 

dalam mengucapkan bunyi bahasa/huruf (hijaiyyah) termasuk 

membedakan bunyi-bunyi huruf hijaiyah yang berdekatan pelafalannya (al 

huruf al mutajawirah). Pengajaran komponen ini merupakan unsur paling 

menentukan yang harus dilalui terutama oleh para pembelajar bahasa 

Arab pemula (al Mubtadi’in). Meskipun dalam prakteknya, komponen 

bahasa ini seringkali diajarkan atau diperkenalkan kembali dalam 

pembelajaran keterampilan mendengar (maharatul istima’),5 7 namun 

sesungguhnya aspek pengukuran atau tes komponen bunyi bahasa ini 

memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan lainnya.  

a. Macam-macam Jenis Latihan atau Tes Bunyi Bahasa  أنواع(

 تدريبات األصوات(

Setidaknya ada tiga jenis karakteristik tes bahasa untuk tes 

komponen bunyi bahasa )إختبار األصوات(, yaitu;5 8 

1) Tes pengenalan bunyi/suara )تدريبات التعرف الصوتي(; bertujuan 

mengenal bunyi satu huruf atau kata tertentu dan memahami 

perbedaan ketika mendengarkannya baik secara terpisah (munfasilan) 

dan berdiri sendiri, atau ketika bersambung (muttashilan) dengan 

huruf atau kata yang lain dalam satu kata atau kalimat. Jenis latihan 

ini menuntut siswa untuk lebih banyak mendengarkan bunyi huruf 

atau kata yang baik dan benar dari Guru atau rekaman yang sudah 

disiapkan. Sehingga Guru dalam hal ini juga harus lebih banyak 

membacakan dan mencontohkan dengan suara nyaring (qira’ah 

jahriyyah) bunyi atau pelafalan yang baik dan benar. Kata yang 

diperdengarkan juga sebaiknya yang familiar bagi siswa sehingga 

siswa tidak terbebani oleh tuntutan untuk memahami makna. 

Contoh: bunyi huruf ب (ba’) ketika beridiri sendiri (munfashilan), 

maupun ketika bersambung dengan huruf lain seperti bunyi huruf ب 

                                                         
5 6 Abdurrahman Ibrahim al Fauzan, Idla’at Li Mu’allimil Lughah al ‘Arabiyyah,.. hlm. 
148. 
5 7 Muhammad Ali al Khulli, al Ikhtibarat al Lughawiyyah, (Urdu: Dar al Falah, 2000), 
hlm. 83. 
5 8 Abdurrahman Ibrahim al Fauzan, Idla’at Li Mu’allimil Lughah al ‘Arabiyyah, hlm. 
150. 
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(ba’) pada kata حبيب. Atau bunyi kata حبيب sendiri ketika berdiri 

sendiri atau ketika berada dalam susunan kalimat. 

2) Tes membedakan bunyi/suara )تدريبات التمييز الصوتي(; bertujuan 

mampu membedakan dua bunyi huruf ketika mendengarkan atau 

mengucapkannya. Sehingga pada pembelajarannya, siswa harus 

difokuskan pada bunyi huruf tertentu yang hendak dibedakan. 

Contoh: bunyi huruf ب (ba’) dengan ف (fa’), atau dengan huruf-

huruf lain terutama yang memiliki kemiripan dari aspek bunyi. 

3) Tes identifikasi bunyi/suara )تدريبات التجريد الصوتي(; bertujuan 

mampu mengenali dan mengidentifikasi bunyi atau suara huruf 

maupun kata dalam potongan-potongan kalimat yang di dalamnya 

terdapat bunyi huruf atau kata tersebut. Dalam latihan ini, bentuk 

soal atau tes bisa berupa memperdengarkan potongan Ayat-ayat al-

Qur’an yang di dalamnya terdapat huruf-huruf atau kata yang akan 

diidentifikasi bunyinya. 

Contoh: bunyi huruf ب (ba’) dengan ف (fa’), pada kalimat الح،في بأ  

atau ة ماهرةبة طالفيفع . Atau bunyi huru ب (ba’) dan ف (fa’) pada 

potongan ayat berikut: 

 (1يل )الفيل: فال بأصحابك بعل ر ف فترى كيألم 

b. Sumber atau Bahan Penyusunan Tes Bunyi Bahasa  مصادر(

 اختبار األصوات(

Sebelum beranjak pada penyusunan tes bunyi (ikhtibarul ashwat), 

ada baiknya memahami apa saja yang seharunya dijadikan sebagai bahan 

atau sumber dalam penyusunan soal tes tersebut. Prinsip dalam 

penyusunan tes bunyi bahasa ini adalah tes atau soal harus disusun 

berdasarkan hasil identifikasi Guru terhadap berbagai kesulitan yang 

dihadapi oleh pembelajar atau siswa pada saat proses belajar mengajar 

atau latihan dilakukan. Sehingga tes yang diselenggarakan bisa efektif, 

dan proses pembelajaran tidak menghabiskan banyak waktu pada hal-hal 

yang semestinya tidak menjadi fokus perhatian.5 9 Misalnya dalam 

konteks pembelajaran bunyi bahasa Arab (ashwatul lughah al ‘Arabiyyah) di 

Indonesia, maka kebanyakan problem bunyi yang sering dihadapi oleh 
                                                         
5 9 Ibid., hlm. 151.  



siswa adalah pada bunyi huruf-huruf yang berdekatan sifat maupun 

karakteristik pelafalannya. Selain itu, problem yang tidak kalah penting 

dan sering ditemukan dalam pembelajaran ashwat bahasa Arab pada 

pembelajar Indonesia adalah adanya beberapa bunyi huruf pada bahasa 

tujuan (lughatul hadaf) atau bahasa ke dua, yang tidak ditemukan 

padanannya pada bahasa Ibu (lughatul umm) atau bahasa pertama. Hal ini 

sesuai dengan hipotesis kontrastif yang dikemukakan oleh Charless Fries 

dan Robert Lado yang menyatakan bahwa kesalahan yang sering terjadi 

di dalam mempelajari bahasa ke dua disebabkan oleh adanya banyak 

perbedaan antara bahasa Ibu dan bahasa sasaran. Namun, sebaliknya 

beberapa kesamaan yang didapati antara bahasa Ibu dan bahasa sasaran 

akan mempermudah pembelajar bahasa (siswa) dalam memahami bahasa 

sasaran atau  bahasa ke dua.6 0 

Di antara berbagai probelematika yang dihadapi dalam 

pembelajaran bahasa Arab, maka problem bunyi bahasa (ashwat) 

merupakan salah satu kesulitan yang paling sering dihapadi dan 

ditemukan di kalangan siswa. Terutama pada beberapa bunyi huruf 

hijaiyyah yang memiliki sifat dan karakteristik bunyi yang sama, namun 

tidak memiliki padanan dalam bahasa Ibu yaitu bahasa Indonesia. 

Beberapa di antara huruf tersebut antara lain: ص، -ش-ط، س-ف، ت-ع، ب-أ

ك،-ظ، ق-ز-ض، ذ-هـ، د-ح . Atau beberapa kesuliatan lainnya adalah pada 

aspek bunyi panjang dan pendek (maad) dan membedakan antara alif lam 

 qamariyyah.  Oleh karena itu, maka )ال( syamsiyyah dan alif lam )ال(

seyogyanya sumber yang dijadikan bahan dalam penyusunan soal atau 

tes bunyi bahasa merujuk pada kesulitan-kesulitan berbahasa pada aspek 

bunyi tersebut.6 1  

c. Menyusun Tes Bunyi Bahasa Arab  أساليب في تكوين اختبار(

 األصوات(

Merujuk pada apa yang dipaparkan oleh Ali Al-Khulli dalam 

bukunya yang berjudul; “Asalib Tadris Al-Lughah Al-‘Arabiyyah”, maka 

                                                         
6 0 Dony Handriawan, “Mempertegas Kembali Arah Pembelajaran Bahasa Arab 
(Perspektif Budaya terhadap Tradisi Belajar Bahasa Arab di Indonesia)”, Vol. 01, No. 
01 (Yogyakarta: Jurnal Al Mahara, Edisi Desember 2015), hlm. 53-78. 
6 1 Abdurrahman Ibrahim al Fauzan, Idla’at Li Mu’allimil Lughah al ‘Arabiyyah, hlm. 
151. 
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setidaknya ada empat cara yang bisa ditempuh untuk menguji (tes) 

kemampuan siswa dalam hal bunyi dan pengucapan.6 2  

Pertama; membaca nyaring. Cara ini dilakukan dengan meminta 

para siswa untuk membaca beberapa kelompok kata, kalimat atau 

bahkan paragraf secara nyaring, dengan membatasi jumlah kata. 

Pembatasan jumlah kata ini bertujuan untuk memudahkan pengukuran 

salah dan benarnya dalam pelafalan atau pengujaran (bunyi). 

Kedua; Membedakan dua pasang huruf atau kata. Cara ini bisa 

ditempuh dengan memerintahkan siswa mendengarkan bunyi huruf 

tertentu dari ujaran pengajar atau recorder, lalu menentukan apakah ke dua 

pasang huruf tersebut sama atau sebaliknya. Misalnya pada kasus 

beberapa huruf hijaiyyah yang seperti memiliki kesamaan dalam pelafalan 

(al huruf al mutajawirah), antara huruf س pada kata سار dan huruf ص pada 

kata  صار  . Latihan ini bisa ditempuh dengan memberikan variasi 

penekanan pada beberapa huruf yang memiliki kemiripan dari aspek 

makhraj-nya, sifat maupun bunyi-nya. Metode ini disebut oleh al Khulli 

sebagai metode pasangan minimal (Tsunaiyyat Sughra), dan metode ini 

sangat baik untuk mengatasi kesulitan siswa dalam membedakan dua 

huruf atau lebih yang memiliki karakteristik bunyi yang sama.  

Ketiga; Pengucapan dua pasangan huruf atau kata. Cara ini 

dilakukan dengan menuliskan beberapa kata yang mengandung pasangan 

minimal dan siswa diminta untuk membaca dan mengucapkan huruf 

atau kata yang sejenis dan mirip. 

Keempat; Menulis cara pengucapan. Cara ini bisa diterapkan pada 

kelas yang kemampuan berbahasa (Arab)-nya tinggi. Teknisnya, bisa 

dengan meminta mereka menuliskan kata atau kalimat sesuai dengan 

pengucapan atau fonemnya.  

Berikut pada bab ini akan dipaparkan beberapa contoh tes atau 

soal untuk komponen bunyi dan suara (ashwat) dalam pembelajaran 

bahasa Arab, berdasarkan beberapa klasifikasi yang telah dijabarkan 

sebelumnya. Namun sebelum itu, ada baiknya memperhatikan beberapa 

                                                         
6 2 Muhammad Ali al Khulli, Strategi Pembelajaran Bahasa, terj. (Yogyakarta: BaSan 
Publishing, 2010), hlm. 152-153.  



tahapan pembelajaran bunyi atau suara (marahil ta’lim al-ashwat) dalam 

pembelajaran bahasa Arab serta teknik pembelajarannya.  

1) Tahapan pertama adalah mendengarkan sebelum mengulangi. Pada 

tahapan ini siswa hanya akan diperdengarkan bunyi huruf tertentu 

tanpa mengulangi atau mengikuti apa yang didengarkan. 

2) Tahapan ke dua adalah mengulangi/menirukan apa yang 

didengarkan. Pada tahapan ini siswa diminta mengikuti atau meniru 

apa yang didengarkan baik dari Guru maupun recorder yang 

didengarkan. 

3) Tahapan ke tiga adalah memproduksi.  Pada tahapan ini siswa 

menyebutkan atau memproduksi sendiri bunyi huruf tertentu tanpa 

diperdengarkan terlebih dahulu. Pada fase ini biasanya siswa 

memproduksi bunyi hanya dengan ditunjukkan simbol huruf 

tertentu tanpa diperdengarkan. 

Dalam teknik pengajaran bunyi ini dapat dilaksanakan dengan 

mengikuti empat tahapan berikut ini, misalnya dengan mengambil 

contoh pengajaran bunyi huruf ص: 

1) Penyajian (at Taqdim), yaitu guru diharuskan untuk memperhatikan 

bacaan atau ujaran yang benar dari bacaan siswa, baik dari sisi 

makhraj-nya maupun ketepatan pelafalannya.  

Misalnya; diperdengarkan perintah !! إستمع جيدا 

 ص  –ص  –ص  -ص  –ص  .أ

 صار –صيف  –صدر  –صوم  –. صياد 1 .ب

 ناصر –قصة  –أصدقاء  –قصور  –مصير  (2

 مخصوص –تربص  –خالص  –حصص  –قص  (3

Pada tahapan ini guru membacakan huruf ص dengan pelafalan 

yang benar, baik baik secara terpisah (munfasilan) dan berdiri sendiri, 

atau ketika bersambung (muttashilan) dengan huruf yang lain dalam 

satu kata (di awal, tengah atau akhir kata seperti contoh di atas). 

3) Simulasi/pelafalan dan pengulangan (al Muhakah wa at Tikrar), yaitu 

siswa mulai meniru apa yang diucapkan oleh Guru secara persis, 

baik dan benar. 
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Misalnya: setelah memperdengarkan bunyi huruf ص secara mandiri 

seperti pada tahapan pertama, maka selanjutnya adalah meminta 

siswa untuk mengikuti atau meniru bancaan Guru dengan perintah 

 Dalam memberikan .(!dengarkan dan tirukan) إستمع ورّدد...!!!!

contoh bacaan yang baik dan benar, tentunya Guru harus 

menggunakan metode membaca nyaring (qira’ah jahriyyah). Adapun 

dalam pengulangan, Guru bisa menggunakan teknis pengulangan 

secara bersama-sama seluruh kelas (at Tikrar al Jama’i), pengulangan 

dalam kelompok-kelompok kelas (Tikrar al Majmu’at) atau 

pengulangan secara individu oleh masing-masing siswa (at Tikrar al 

Fardy). 

4) Membedakan (at Tamyiz), yaitu membatasi dan menentukan bunyi 

huruf-huruf yang memiliki kesamaan karakteristik, makhraj, 

maupun sifatnya. 

Misalnya; Guru memperdengarkan tiga bunyi huruf sekaligus yang 

memiliki karakteristik sama, kemudian meminta para siswa 

menentukan mana di antara tiga huruf yang diperdengarkan 

tersebut yang merupakan bunyi huruf ص. Guru meminta siswa 

menjawab dengan hanya menyebutkan urutan huruf yang 

diperdengarkan, apakah pertama,ke dua atau ke tiga! Perhatikan 

contoh berikut: 

 ص -س  –. س 4  ص –ش  –س  .1

 ش -ص  –. ش 5  س –ص  –ش  .2

   ش –س  –ص  .3

5) Penggunaan (al Isti’mal), yaitu tahapan dimana dalam praktek 

pembelajaran mulai menggunakan dan melibatkan instrument di 

sekitar.  

Misalnya; Secara lebih fleksibel Guru meminta para siswa untuk 

menyebutkan kosa kata, baik nama diri maupun benda yang di 

dalamnya terkandung unsur bunyi huruf ص, sepert:  فصل، قلم

 .dan lain-lain رصاص، صابر

Prinsipnya, dalam pengajaran bunyi bahasa (ashwat) tidak cukup 

hanya dengan latihan maupun tes tentang benar-salah, melainkan siswa 



harus sesering mungkin diperdengarkan bunyi atau ujaran yang baik dan 

benar (an nutqu ash shahihu). Oleh karena itu, menyusun tes bahasa untuk 

komponen bunyi bahasa (ashwat) harus didasarkan pada anlisa kesulitan 

berbahasa (terutama terkait dengan bunyi huruf hijaiyyah) yang paling 

sering ditemukan pada pembelajar bahasa tersebut. Hal ini perlu 

dilakukan agar tes untuk pembelajaran ashwat lebih efektif. Artinya, 

tidak semua bunyi huruf hijaiyyah tersebut harus dijadikan bahan tes, 

melainkan harus lebih fokus pada huruf-huruf yang sekiranya 

pembelajar bahasa Arab tersebut mengalami kesulitan di dalamnya. 

Apakah karena kemiripannya, atau justru karena tidak ditemukannya 

padanan bunyi yang tepat pada bahasa Ibu-nya.6 3 Untuk itu, berikut 

disajikan beberapa contoh tes bunyi atau suara berdasarkan klasifikasi 

karakteristik dan tahapan pembelajaran yang sudah dipaparkan 

sebelumnya:6 4 

1) Melafalkan Ulang Kata Yang Diperdengarkan 

Contoh; Latihan ini harus dilakukan dengan membaca nyaring 

(qira’ah jahriyyah)! 

 إستمع ثم أعد !

 سماء : مدرس  صوت : مدرس

 سماء : تلميذ     صوت : تلميذ   

 جبال : مدرس  جمل : مدرس

 جبال : تلميذ     جمل : تلميذ   

 قضاء : مدرس  جبل : مدرس

 قضاء : تلميذ     جبل : تلميذ   

2) Mengidentifikasi Bunyi Huruf Tertentu 

Contoh; Misalnya mengidentifikasi bunyi syiddah 

ْ لكمة واحدة اليت فهيا "شدة" من بّي )أأ، ب أأو ج(!إ ىل اللكامت الأتية، مث عّين  س متْع جيدا ا 

 ج ب أ رقم

َر  .1
َ
ظ

َ
ار   ن

َّ
ظ

َ
ُر  ن

ُ
 َيْنظ

                                                         
6 3 Abdurrahman Ibrahim al Fauzan, Idla’at Li Mu’allimil Lughah al ‘Arabiyyah, hlm. 
151. 
6 4 Ainin dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 156-157. 
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اح   .2 تَّ

َ
ُتْوح   ِمْفَتاح   ف

ُ
 ف

َمَل  .3
َ
َل  أ مَّ

َ
أ
َ
َمُل  ت

َ
 األ

ُم  .4
َّ
ل
َ
م   َيَتك

َ
ال

َ
م   ك

َ
ل
َ
 ق

5.  
 
ف

ْ
ل
َ
  خ

ُ
ف ِ

 
ل
َ
  ُيخ

 
ف

َ
 ِخال

3) Membedakan Bunyi Huruf yang Mirip (al Huruf al Mutajawirah) 

Contoh; Guru memperdengarkan bunyi kata atau frase dengan 

pelafalan yang baik dan benar, kemudian meminta para siswa 

menentukan pilihan yang tepat di antara beberapa pilihan yang 

sudah disediakan. 

 و د(!أأ  إستمع جيدا ثم اختر إجابة صحيحة مما تسمعه من المسّجل من بين )أ، ب ، ج

َحْت  .1
َ
ْصل

َ
 (Yang Diperdengarkan)أ

 د. أصلحت ج. أشلحت أصبحت .ب أسلحت .أ

2.  
َ
ْيَقظ

َ
 (Yang Diperdengarkan)  ِإْست

 د. إثتيقض ج. إستيقظ إشتيقض .ب إصتيقظ .أ

ُج 3 َزوَّ
َ
 (Yang Diperdengarkan). َيت

ز  .ب يتزّوج .أ د يتجو  ظ ج. يتزو   د. يتزو 

ِذْيًرا 4
َ
 (Yang Diperdengarkan). َبِشْيًرا َون

بسيرا  .أ

 ونزيرا

 د. بشيرا ونظيرا ج. بشيرا ونذيرا بصيرا ونذيرا .ب

2. Tes Kosa Kata )إختبار المفردات( 

Jika maaddah atau materi pertama dalam pembelajaran bahasa 

Arab yang harus ditempuh adalah pembelajaran bunyi atau suara 

(ashwat), maka hal tersebut tidak akan bermakna apa-apa jika tidak 

berlanjut pada pembelajaran kosa kata (mufradat). Bunyi merupakan pilar 

sebuah bahasa, karena bahasa adalah ujaran (al lughah hiya an nutqu). 

Namun, bunyi harus saling terikat dan terkait dengan bunyi-bunyi 

lainnya dalam ikatan sebuah kata. Dari perbendaharan kata itulah 



kemudian akan terkonstruk sebuah kalam dan terjalin komunikasi. Oleh 

karena itu, tidaklah akan ada bahasa tanpa sebuah kata.6 5  

Kosa kata merupakan komponen kebahasaan ke dua setelah 

ashwat. Hal ini setidaknya yang dikemukakan oleh Abdurrahman 

Ibrahim al Fauzan dalam Idla’at Li Mu’llimil Lughah al ‘Arabiyyah-nya. 

Selain itu, telah banyak para pakar bahasa yang mengungkapkan hal 

senada bahwa kosa kata atau mufradat (vocabularies) merupakan unsur 

pembelajaran bahasa yang sangat penting. Meskipun terdapat juga yang 

berpendapat bahwa pembelajaran mufradat tidaklah identik dengan 

belajar bahasa itu sendiri. Ini setidaknya dikemukakan oleh Muhbib yang 

mengutip pendapat Tamam Hasan dalam Kitab-nya; “al Lughah al-

‘Arabiyyah; Ma’naha wa Mabnaha”. Dalam kutipan footnote-nya, Muhbib 

menyebutkan bahwa menurut Tamam Hasan, makna suatu kata dalam 

struktur bahasa Arab dapat diketahui secara komperhensif jika al ma’na 

al maqali dan al ma’na al maqami dianalisis secara utuh.6 6 Menurut Tamam 

Hasan al Ma’na al Maqali dan al Ma’na al Maqami dijelaskan sebagai 

berikut; 

وهو مكون من املعنى الوظيفى )+( واملعنى املعجمى وهو يشمل القرائن  املعنى املقالى

املقالية كلما وجدت. أما املعنى املقامى وهو مكون من ظروف آداء املقال وهي التي 

 67تشمل على القراءن الحالية )وكل ذلك يسمى املقام(.

 

Yang dimaksud dengan al Ma’na al Maqali adalah perpaduan 

antara makna secara fungsional dengan makna kamus (makna leksikal). 

Sendangkan al Ma’na al Maqami adalah perpaduan makna dengan kondisi 

penyerta yang meliputi kata tersebut baik konteks sosial maupun budaya. 

Terlepas dari berbagai pandangan tersebut, yang pasti mufradat 

merupakan komponen yang penting untuk diajarkan dalam aktivitas 

pembelajaran bahasa Arab dan wajib dikuasi oleh pembelajar bahasa itu 

sendiri.  

                                                         
6 5 Mahir Sya’ban Abdul Bari, Ta’limul Mufradat al Lughawiyyah (Oman: Dar al 
Masiirah, 2011), hlm. 23. 
6 6 Muhbib Abdul Wahab, Epistimologi dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
hlm. 149-150. 
6 7 Tamam Hasan, al Lughah al ‘Arabiyyah; Ma’naha wa Mabnaha (Maroko: Dar al 
Tsaqafah, 1994), hlm. 339. 
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Mengingat pentingnya penguasaan kosa kata (mufradat) ini, maka 

aktivitas pembelajaran terhadap komponen ini juga harus mendapat 

porsi dan perhatian yang memadai, termasuk di dalamnya adalah 

perhatian terhadap ketersediaan instrumen tes untuk mengukur 

ketercapaiannya. Secara umum tes kosa kata atau mufradat 

dikelompokkan menjadi tes pemahaman dan tes penggunaan. Tes 

pemahaman merupakan intrumen yang digunakan untuk mengukur 

tingkat pemahaman siswa terhadap penguasaan kosa kata, dan tes 

penggunaan merupakan instrumen yang menitik beratkan pada aspek 

kemampuan siswa dalam menggunakan kosa kata dalam mengkonstruk 

kalimat, baik lisan maupun tulisan.6 8 Namun, menurut Ali al Khulli 

sebelum melakukan tes terhadap penguasaan kosa kata siswa pertanyaan 

yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah “Kosa kata atau mufradat 

manakah yang perlu diukur?”. Sebab tidak masuk akal jika setiap kosa 

kata dites, tanpa memperhatikan sasaran atau cakupan mufradat yang 

sudah diajarkan.6 9 Hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad 

Abdul Khaliq Muhammad dalam kitabnya yang berjudul: Ikhtibaratul 

Lughah. Beliau mengungkapkan bahwa sebelum menyusun tes untuk 

mengukur penguasaan mufradat, ada baiknya terlebih dahulu menentukan 

apakah kita akan mengukur penguasaan mufradat yang bersifat intajiyah 

(produktif) saja, baik ketika mereka berbicara (kalam) maupun menulis 

(kitabah)? Atau akan mengukur penguasaan mufradat siswa yang bersifat 

istiqbaliyyah (resevtif) yang akan mereka butuhkan dalam aktivitas 

mendengar (istima’) dan membaca (qira’ah) saja? Hal ini nantinya akan 

menentukan bahan (madah) yang akan dijadikan sebagai sumber 

(mashadir) dalam pembuatan soal tes.7 0 

Selain itu, tujuan pembelajaran mufradat sesungguhnya tidak 

hanya agar pembelajar atau siswa mampu mengucapkan kosa kata 

(mufradat) dengan benar, atau memahami maknanya dengan sempurna, 

atau memahami pecahannya (isytiqaqul kalimah) dengan baik dan benar. 

                                                         
6 8 Ainin dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 132-133. 
6 9 Muhammad Ali al Khulli, al Ikhtibarat al Lughawiyyah, hlm. 48. 
7 0 Muhammad Abdul Khaliq, Ikhtibaratul Lughah (Riyadh: Mathabi’ Jami’ah Malik 
Sa’ud, 1996), hlm. 89-105. 



Selain semua tujuan itu, yang paling penting menurut Rusydi Ahmad 

Tha’imah adalah pembelajaran mufradat harus berorientasi agar siswa 

atau pembelajar bahasa mampu menggunakan mufradat tersebut sesuai 

konteksnya.7 1 

Oleh karena itu, sebelum menyusun soal tes untuk mengukur 

penguasaan mufradar siswa perlu kiranya memperhatikan beberapa 

ketentuan dalam memilihi kosa kata yang akan diajarkan dan dites أسس(

berikut ini:7 ,اختيار المفردات(  2 

a. Keumuman kosa kata atau mufradat )الشيوع( 

b. Keterkaitannya dengan kebutuhan Siswa  )االرتباط بحاجات الدارسين( 

c. Keterkaitannya dengan Pengetahuan Siswa  االرتباط بعالم الدارسين(

 المعرفي( 

d. Keterkaitannya dengan Umur atau Level Siswa  االرتباط بمستوى(

 الدرسين العمري( 

e. Kebutuhan Komunikasi ة االتصالية( )األهمي  

f. Ketepatan dan Kefashohan Bahasa  )الصحة اللغوية والفصاحة( 

 أسس اختيار املفردات

 
Sebelum menyajikan beberapa contoh tes untuk mengukur 

penguasaan mufradat ada baiknya memperhatikan klasisfikasi jenis kosa 

kata dalam bahasa Arab menurut beberapa pendapat para pakar 

                                                         
7 1 Rusydi Ahmad Tha’imah dkk, al Marja’ fi Manahij Ta’lim al Lughah al ‘Arabiyyah Li 
an Natiqin Bilughatin Ukhra (Kairo: Dar al Fikry al ‘Araby, 2010), hlm. 615-616. 
7 2 Abdurrahman Ibrahim al Fauzan, Idla’at Li Mu’allimil Lughah al ‘Arabiyyah, hlm. 
158. 
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pembelajaran bahasa Arab. Rusydi Ahmad Tha’imah misalnya 

mengklasifikasi jenis mufradat menjadi beberapa jenis di antaranya: [1] 

Kosa kata yang kongkrit/nyata dan abstrak )[2] ,)مفردات حسية ومجردة 

Kosa kata aktif dan pasif )[3] ,)مفردات نشيطة وخاملة Kosa kata Konten 

dan Fungsional )7.)كلمات محتوى وكلمات وظيفية 3 Sedangkan Al Khulli 

memfokuskan klasifikasi mufradat menjadi dua jenis, yaitu; mufradat aktif 

 Mufradat aktif adalah .)مفردات خاملة(  dan mufradat pasif )مفردات نشيطة(

kosa kata yang kita harapkan bisa digunakan secara aktif oleh para siswa 

dalam berbagai praktik keterampilan berbahasa, baik keterampilan yang 

bersifat intajiyyah (produktif), seperti aktivitas berkomunikasi (kalam) dan 

menulis (kitabah), maupun dalam keterampilan yang bersifat istiqbaliyyah 

(reseftif) seperti aktivitas mendengarkan (istima’) dan membaca (qira’ah). 

Adapun mufradat pasif adalah kosa kata yang jarang digunakan karena 

belum dibutuhkan oleh siswa pada tingkat atau level pembelajaran 

bahasa yang sedang ditempuh. Oleh karenanya, kosa kata aktif pada 

level menengah (mutawassith) bisa jadi menjadi kosa kata pasif bagi siswa 

pada level pemula (mubtadi’). Demikian juga kosa kata aktif pada level 

lanjutan (mutaqaddim) kemungkinan akan menjadi kosa kata pasif bagi 

siswa pada level menengah (mutawassith).7 4 Maka untuk kosa kata aktif 

(mufradat nasyithah), dalam pelaksanaan tes-nya perlu untuk menguji atau 

mengukur berbagai aspeknya, terutama aspek yang bersifat produktif 

(intajiyyah) dalam penggunaan kosa kata. Sedangkan untuk kosa kata pasif 

(mufradat khamilah), maka cukup dengan menanyakan makna katanya saja 

dalam tes.  

Selanjutnya, terdapat beberapa bentuk tes yang bisa digunakan 

dalam menguji atau mengukur penguasaan kosa kata (ikhtibarul mufradat), 

seperti yang dipaparkan oleh Ali Al Khulli berikut ini:7 5 

a. Tes Mengisi yang Kosong  )اختبار ملء الفراغ( 

 (1مثال )

                                                         
7 3 Rusydi Ahmad Tha’imah dkk, al Marja’ fi Manahij Ta’lim al Lughah al ‘Arabiyyah, 
hlm. 616. 
7 4 Muhammad Abdul Khaliq, Ikhtibaratul Lughah,. hlm. 48-49. 
7 5 Ibid., hlm. 49-58. 



 الفراغ بكلمة واحدة من عندك!امأل 

سمى _________ .1
ُ
 مكان يتعلم فيها الطالب ت

 شيئ يكتب عليها التالميذ دروسهم _________ .2

 يصلى املسلمون في _________ .3

Pada jenis tes ini harus diperhatikan dan dipastikan kesesuian antara 

perintah dan soal yang dibuat, misalnya ketersediaan ruang kosong 

(faragat) pada soal. Jika perintahnya menyebutkan satu soal, maka 

sebaiknya juga harus menyediakan satu ruang kosong agar tidak 

membingunkan siswa. Ini merupakan contoh jenis soal untuk 

mengukur penguasaan mufradat yang bersifat intajiyyah (produktif) 

yaitu menuliskan kosa kata yang sesuai. 

b. Tes Memilih Synonim  )اختبار اختيار المرادق( 

 (2مثال )

 للكلمة التي تحتها خط!ضع دائرة حول الكلمة املرادفة 

 _____ )غني(، )فقير(، )كريم(، )بخيل( ثرويإنه رجل  .1

 ____ )كبير(، )قديم(، )جديد(، )ضيق( عتيقإن لي بيت  .2

Tes ini menguji keluasan penguasaan mufradat siswa terutama pada 

penguasaan sinonim kata-kata tertentu yang sudah dipelajari. Tes ini 

juga biasanya diberikan pada level menengah (mutawassith) dan 

lanjutan (mutaqaddim). 

c. Tes Menyebutkan Kata Sesuai Gambar  )اختبار صورة وبدائل( 

 (3مثال )

 الكلمة التي تناسب الصورة!ضع دائرة حول 

 _____ )أسد(، )بقر(، )غنم(، )جمل(                            .1

 _____ )شجرة(، )ثمرة(، )زهرة(، )خشاب(                            .2

 

Tes ini digunakan untuk menguji penguasaan mufradat siswa 

terutama pada penguasaan kosa kata yang sudah dipelajari sesuai 

tema tertentu. Tes ini sangat cocok digunakan untuk mengukur 

penguasaan mufradat pada level pemula (mubtadi’). 

d. Tes Menyebutkan Kata dari Definisi  )اختبار تعريف وبدائل( 

 صورة

 صورة
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 (4مثال )

 دائرة حول حرف البديل الصحيح!ضع 

 تساعد األم في البيت: )املدرس(، )البنت(، )األب(، )األخ( .1

 يساعد الطبيب في املستشفى: )املوظف(، )املمرضة(، )الكاتب( .2

 

Tes ini digunakan untuk menguji pemahaman siswa pada mufradat 

tertentu yang tentunya sudah dipelajari sebelumnya. Tes ini sangat 

cocok digunakan untuk mengukur penguasaan mufradat pada level 

menengah (mutawassith) dan lanjutan (mutaqaddim). 

e. Tes Menyebutkan Definisi dari Kata  )اختبار كلمة وتعريفات( 

 (5مثال )

 حول حرف البديل الصحيح! ضع دائرة

 العيادة هي ________ .1

 مكان يذهب إليه الناس عند املرض .أ

 مكان يصلى فيه الناس .ب

 مكان يتعلم فيه التالميذ .ت

 مكان يشترى فيه الناس البضائع .ث

Tes ini pada contoh ke 5 ini adalah kebalikan dari contoh soal ke 4. 

Jika pada contoh tes ke 4 berangkat dari sebuah definisi (ta’rifat), 

maka pada contoh tes ke 5 ini dimulai dengan menyebutkan 

mufradat tertentu (bisa tempat, profesi, alat dan lain-lain), kemudian 

menyajikan pilihan tentang definisi mufradat tersebut. Tes mufradat 

jenis ini juga lebih cocok digunakan untuk mengukur penguasaan 

mufradat pada level menengah (mutawassith) dan lanjutan 

(mutaqaddim). 

f. Tes Kelompok Kata yang Sebanding ت وحقل واقتران( )اختبار كلما  

 (6مثال )

 ضع خطا تحت كلمة واحدة في كل مجموعة بحيث تقترن تلك الكلمة مع الكلمة الرئيسية!

 (، )غرفة(، )شجرة(كرس يأثاث: )سيارة(، ) .1

 (، )برتقال(، )قمر(أسدحيوان: )تفاحة(، ) .2



Contoh tes mufradat nomor 6 ini merupakan tes yang digunakan 

untuk mengukur keluasan penguasaan kosa kata siswa serta 

pemahamannya. Tes ini menguji kejelian siswa dalam menganalisa 

kelompok kata yang sesuai dengan kata tertentu. Jenis tes ini juga 

lebih cocok digunakan untuk mengukur penguasaan mufradat pada 

level menengah (mutawassith) dan lanjutan (mutaqaddim). 

g. Tes Memasangkan Kata  )اختبار مزاوجة( 

 (7مثال )

 ضع أمام كل كلمة في القائمة األولى رقم الكلمة املرادفة لها من القائمة الثانية!

 (1قائمة )

 وفي   ________________

 ________________مكتظ 

 جدباء ________________

 جلي  _________________

 شفوق________________

 (2قائمة )

 قاحلة .1

 مخلص .2

 عطوف .3

 مزدحم .4

 هزلي .5

Seperti halnya pada tes tentang sinonim kata, tes ini juga menguji 

pemahaman siswa pada mufradat tertentu yang memiliki keterkaitan 

dengan mufradat yang lain. Tes ini juga sebaiknya diterapkan untuk 

mengukur penguasaan mufradat pada level menengah (mutawassith) 

dan lanjutan (mutaqaddim). 

h. Tes Menyusun Kata dalam Kalimat  )اختبار االستعمال في جملة( 

 (8) مثال

 إستعمل كل كلمة فيما يلى في جملة مفيدة!

 الشمس: ___________________________________ .1

 يتسّوق: ___________________________________ .2

 امللك : ___________________________________ .3

Contoh tes mufradat ke 8 ini merupakan tes yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan gramatikal siswa di samping penguasaan 

mufradat tertentu. Tes ini menguji pemahaman siswa terhadap kosa 

kata tertentu yang dibuktikan dengan kemampuannya dalam 

mengkonstruk kata tersebut dalam sebuah kalimat. Jenis tes ini juga 
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lebih cocok digunakan untuk mengukur penguasaan mufradat pada 

level menengah (mutawassith) dan lanjutan (mutaqaddim). 

i. Tes Menjelaskan Makna Kata  )اختبار الشرح( 

 (9مثال )

 إشرح معنى كل كلمة مما يلى!

 _____________________الصيدلة: ______________ .1

 العيادة:   ___________________________________ .2

 الصحفي:___________________________________ .3

Contoh tes mufradat ke 9 ini sesungguhnya tidak jauh berbeda 

dengan contoh tes no 5, dimana tes ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam memahami dan menjelaskan makna 

mufradat tertentu. Tes ini menguji pemahaman siswa terhadap kosa 

kata tertentu yang dibuktikan dengan kemampuannya dalam 

menjelaskan mufradat tersebut dalam bahasa sasaran (lughatul hadaf). 

Jenis tes ini juga lebih cocok digunakan untuk mengukur 

penguasaan mufradat pada level menengah (mutawassith) dan lanjutan 

(mutaqaddim). 

j. Tes Pecahan Kata شتقاق( )اختبار اال  

 (10مثال )

 اختر الكلمة املناسبة مللء الفراغ بعد تحويلها إلى مشتق مناسب!

 )أسرع، احترم، قاد(

 ذهب الولد ________________ إلى املدرسة .1

 انكسر      _________________ السيارة .2

م .3
ّ
 وقف التالميذ _________________ للمعل

Contoh tes mufradat ke 10 ini menuntut keterampilan siswa dalam 

gramatika sederhana bahasa Arab. Tes ini menguji pemahaman 

siswa terhadap kosa kata tertentu yang dibuktikan dengan 

kemampuannya dalam menyesuaikan mufradat dengan pecahan kata 

yang tepat (isytiqaq). Jenis tes ini juga lebih cocok digunakan untuk 

mengukur penguasaan mufradat pada level lanjutan (mutaqaddim). 

3. Tes Gramatika Bahasa Arab  )اختبار قواعد اللغة( 



Komponen ke tiga dari anashirul lughah al ‘arabiyyah adalah 

gramatika atau qawa’idul lughah. Komponen ini sering disebut sebagai 

komponen bahasa yang sulit dipelajari khususnya di Indnonesia. Banyak 

faktor yang mempengaruhi munculnya anggapan tersebut, salah satu di 

antaranya adalah adanya pengaruh tradisi Pesantren Salaf yang 

menempatkan qawa’id sebagai “subtansi” bahasa Arab itu sendiri.7 6 

Sesuatu yang lumrah bahwa kurikulum pembelajaran bahasa Arab di 

Pondok-pondok Pesantren Salaf lebih banyak menggunakan mashadir 

atau rujukan belajar dari kitab-kitab klasik yang tentunya memuat konten 

yang sangat luas tentang bahasa Arab itu sendiri. Sebut saja misalnya 

mulai dari Kitab al Jurumiyah, Imrithi sampai Alfiyyah. Pilihan ini pada 

akhirnya memang akan menggiring pada pendekatan belajar bahasa Arab 

sebagai Ilmu, di sisi lain mengesampingkan posisi-nya sebagai alat 

komunikasi seperti fungsi umumnya sebuah bahasa.  

Untuk itu perlu menjawab pertanyaan: “apakah semua 

grmatika/qawa’id perlu diajarkan bagi pembelajar bahasa Arab?”. Maka 

jawabannya pasti TIDAK. Sebab seperti halnya pada pembahasan 

tentang bunyi bahasa (ashwat) dan kosat kata (mufradat), terutama dalam 

pengajaran dan penyusunan soal tes untuk mengukur penguasaan siswa 

perlu memperhatikan kebutuhan dan level pengetahuan bahasa Arab 

siswa. Secara umum, para pakar pemebelajaran bahasa Arab 

membedakan tes gramatika baahasa fokus pada tes pembentukan kata 

(nahwu) dan tes pembentukan kalimat (Shorf). Dan tes gramatika bisa 

digunakan untuk mengukur kemampuan siswa memproduksi atau 

intajiyyah, baik menyusun kata atau kalimat secara lisan (kalam) maupun 

tulisan (kitabah). Juga, tes gramatika bisa digunakan untuk kemampuan 

siswa dalam menangkap (istiqbaliyyah) apa yang didengar (istima’) dan apa 

yang dibaca (qira’ah).7 7  

Yang paling penting dalam penyusunan tes gramatika bahasa 

Arab ini adalah Guru harus mengetahui betul level atau tingkatan siswa 

atau pembelajar yang akan diuji kemampuan gramatikanya. Selain itu 

diperlukan juga pembatasan materi sesuai dengan apa yang telah 
                                                         
7 6 Muhbib Abdul Wahab, Epistimologi dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
hlm. 184.  
7 7 Muhammad Ali al Khulli, al Ikhtibarat al Lughawiyyah, hlm. 61. 
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dipelajari oleh siswa. Karenanya tidak semua gramatika perlu untuk 

diujikan. Hal ini berlaku untuk tes gramatika di kelas atau ujian akhir 

pada pembelajaran bahasa Arab di kelas-kelas regular. Namun, selain itu 

terdapat juga bentuk tes gramatika yang lain seperti tes gramatika untuk 

mengukur kemampuan berbahasa Arab secara umum, atau tes 

pengelompokan dan penempatan yang sering dikenal dengan istilah 

placement test atau )اختبار تحدبد المستوى(, yaitu tes untuk menentukan level 

kemampuan berbahasa Arab seseorang. Dalam konteks saat ini tes ini 

biasa disebut dengan Test of Arabic as A Foreign Language (TOAFL).  

Beberapa landasan yang bisa dijadikan pertimbangan dalam 

menentukan jenis gramatika atau qawa’id yang harus diajarkan dan 

dievaluasi, dikemukakan oleh Abdurrahman Ibrahi al Fauzan di 

antaranya: 

a. Memilih Gramatika yang Populer  )اختيار التراكيب الشائعة( 

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa gramatika yang popular harus 

lebih dahulu diperkenalnkan daripada yang lain. Seperti contoh: Jika 

memilih antara materi fi’il mabny lil ma’lum dan fi’ili mabny lil majhul, 

maka tentu saja yang lebih popular dan sering digunakan adalah fi’il 

mabny lil ma’lum lebih popular dan sering digunakan. Demikian juga 

jika terdapat materi antara mengenalkan ta’ marbutah )ة( sebagai 

tanda perempuan (muannats) dalam kata طبيبة(-جميلة، طبيب-)جميل  

tentu itu lebih utama diajarkan daripada langsung menjejali siswa 

dengan tanda yang lain seperti alif dan hamzah pada kata  أحمر(– 

 حمراء(

b. Membatasi Jumlah Gramatika  )عدد محدود من التراكيب( 

Prinsip utama dalam pengajaran gramatika adalah tadarruj atau 

bertahap. Maka selam pengajaran gramatika yang nantinya juga 

berlaku pada penyusunan tes atau soal gramatika, harus dibatasi 

sesuai level siswa. Tidak boleh mengikuti selera pengaajar.  

c. Gramatika Baru pada Mufradat yang Lama  التراكيب الجديدة في مفردات(

 غير جديدة(

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengajaran gramatika adalah 

jangan membebani siswa dengan dua kesulitan, yaitu; penggunaan 

gramatika baru pada kosa kata yang baru pula. Yang harus 



dilakukan adalah mengenalakn gramatika baru menggunakan 

contoh kosa kata yang sudah diketahui oleh siswa. 

d. Pengulangan  )التكرار( 

Sudaha hal lumrah bahwa pengajaran gramatika menuntut 

pengulangan yang banyak. Terlebih jika gramatika yang diajarkan 

adalah gramatika baru yang belum diketahui sebelumnya. 

e. Gramatika Sederhana sebelum yang Lebih Kompleks  نواة التركيب(

 قبل التركيب الموسع( 

Gradasi pengenalan gramatika bahasa Arab harus mulai dari hal 

yang paling sederhana menuju hal yang leibh kompleks. 

Dari pemaparan di atas berikut disajikan beberapa contoh tes 

untuk mengukur kemampuan gramatika siswa menggunakan beberapa 

jenis tes yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

a. Tes Pilihan Ganda Untuk Soal Gramatika  )اختبار اختيار من المتعدد( 

Contoh:  

 (1مثال )

 ضع دائرة حول الكلمة الصحيحة بين القوسين!

اِتٌب(، )كتابة(، )مكتوب(كتبالفاعل من )إسم  .1
َ
َب(، )ك

َ
ات
َ
 ( هو... )ك

 رأيت ________ صديقي باألمس )أبو(، )أبي(، )أبا(، )أب( .2

Contoh soal (1) ini adalah contoh soal dalam bentuk pilihan ganda 

(Multiple Choice) untuk mengukur kemampuan gramatika siswa. 

b. Tes Mengisi yang Kosong  )اختبار ملء الفراغ( 

Contoh: 

 (2مثال )

 إمأل الفراغ بحرف الجر املناسب!

 رغب _____ التعليم ولم يشأ أن يكمل دراسته .1

2.  
 
 رغب _____ جمع املال، إذ كان يشعر بأنه في حاجة ماسة مزيد من األموال دائما

Contoh soal (2) ini adalah bentuk tes soal gramatika menggunakan 

bentuk mengisi kekosongan. Tes ini sesungguhnya bisa 

dimodifikasi untuk mengukur kemampuan siswa yang lain, seperti 

halnya bentuk-bentuk soal yang lain. Untuk contoh ini sebaiknya 

digunakan untuk mengukur kemampuan gramatika siswa pada level 

mutaqaddim (lanjutan). 
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c. Tes Memodifikasi Formula  )اختبار تعديل الصيغة( 

Conttoh: 

 (3مثال )

ل صيغة الكلمة التي بين القوسين لتناسب الجملة!  عد 

 لم _________ الولد أمس )أتى( .1

 إن _________ تنجح )درس( .2

 _________ )سمع(إن هللا  .3

Contoh soal (3) ini adalah bentuk tes soal gramatika untuk 

mengukur kemampuan gramatika siswa pada level mutaqaddim 

(lanjutan). Pada contoh soal ini, siswa diminta untuk menyesuaikan 

shigat kalimat agar tepat secara gramatikal. 

d. Tes Pecahan Kata  )اختبار االشتقاق( 

Contoh: 

 (4مثال )

 اشتق من األفعال اآلتية اسم الفاعل !

 َدَرَس _________ .1

 َجاَهَد _________  .2

َم __________ .3
َّ
َعل

َ
 ت

َم __________ .4
َّ
 َعل

5. _________ 
َ
َعاَون

َ
 ت

Contoh soal (4) ini adalah bentuk tes soal gramatika untuk 

mengukur kemampuan lanjutan siswa dalam penguasaan gramatika. 

Pada contoh soal ini, siswa diminta untuk menyebutkan isim fa’il 

dari beberapa fi’il yang disajikan dalam soal. Contoh soal ini bisa 

diterapkan mulai dari level pemula (mubtadi’) sampai level menengah 

(mutawashshith). 

e. Tes Penggabungan Kalimat  )اختبار الدمج( 

Contoh: 

 (5مثال )

 ادمج كل جملتين في جملة واحدة!



 __________________)جاء الرجل( __  )الرجل صديقك(:  .1

 )هذه حديقة( ___ )سور الحديقة عاٍل(: _________________ .2

Contoh soal (5) ini adalah contoh tes soal gramatika ini untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam menggabungkan dua kalimat 

menjadi satu kalimat utuh. 

f. Tes Membariskan Huruf Akhir  )اختبار الشكل( 

Pada bentuk soal ini, terdapat beberapa perintah yang bisa dijadikan 

acuan dalam pembuatan soal, di antaranya: 

 اشكل آخر الكلمة فقط! .1

اشكل الكلمة شكال كامال، أو ضع عالمة الشكل )فتح، ضمة، كسرة، سكون( على جميع حرف  .2

 الكلمة!

 خط! اشكل الكلمة التي تحتها .3

 (6مثال )

 اشكل آخر الكلمة!: )أريد ش يء آخر( .1

: )أوص ى ضع عالمة الشكل )فتح، ضمة، كسرة، سكون( على جميع حرف الكلمة! .2

 هللا الناس بطاعته(

 (اليسر)يريد هللا بكم  !اشكل الكلمة التي تحتها خط .3

Contoh soal (6) ini adalah contoh tes soal gramatika untuk 

mengukur kemampuan siswa dalam dalam hal nahwu dan shorf. Pada 

soal no. 01 dan 03  meminta siswa untuk memberikan syakl atau 

harakat akhir baik pada setiap kata (soal no 1), maupun hanya pada 

kata yang bergaris bawah (soal no 3). Contoh soal ini merupakan 

contoh soal yang hendak mengukur kemampuan nahwu siswa. 

Sedangkan soal no. 02 meminta siswa untuk memberikan syakl atau 

harakat pada kata semua kata, sehingga soal ini bisa digunakan 

untuk mengukur kemampuan shorf siswa. 

g. Tes Menyempurnakan  )اختبار اإلكمال( 

Contoh: 

 (7مثال )

 اكمل الجملة اآلتية ثم اشكل أواخر كلمات التكملة!

 على املسلمين ______________ .1
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 _________________يجب علينا  .2

Pada contoh soal (7) ini siswa diminta untuk melengkapi kalimat 

tersebut dengan kosa kata yang dimiliki kemudian memberi syakl 

atau harakat akhir pada setiap katanya. Tes ini menuntut siswa 

memiliki perbendaharaan kosa kata (mufradat) yang lebih untuk bisa 

menjawabnya, disamping pemahaman gramatikanya. Oleh karena 

itu, tidak mungkin memisahkan pembelajaran mufradat dan 

gramatika pada contoh soal ini. 

h. Tes Menemukan Kesalahan  )اختبار كشف الخطأ( 

Contoh:  Terdapat beberapa perintah atau instruksi dalam membuat 

soal jenis ini, beberapa di antaranya adalah: 

 !صحح الجمل اآلتية إن كانت خطأ 

 !جميع الجمل اآلتية تحتوى على أخطاء نحوية. أعد كتابتها صحيحة 

 

 (8مثال )

!
ً
 صحح الجمل اآلتية إن كانت خطأ

 َج  .1
ُ
 الَجاِمَعة

ْ
 ______________َصاَرت

ٌ
ة
َ
 ِمْيل

ُب ُمْجَتِهِدْيَن _________________ .2
َّ
ال
ُ
 إّن اللط

Pada contoh soal (8) ini siswa diminta untuk menemukan kata yang 

salah secara gramatika (nahwu), kemudian diminta untuk 

memperbaiki kalimat tersebut dengan menuliskannya kembali 

dalam kalimat yang benar. Pada contoh soal ini sudah dipastikan 

terdapat kesalahan secara gramatika (nahwu) sehingga siswa bisa 

fokus pada analisa cara membenarkannya. 

i. Tes I’rab  )اختبار اإلعراب( 

Contoh: 

 (9مثال )

 أعرب ما تحته خط وضع الجواب في الفراغ املحدد!

مه ______________ احتراماقام  .1
ّ
 ملعل

 بيمينى _________________ سرْ  .2



 الفجر وليال العشر ______________و  .3

Pada jenis contoh soal (9) ini siswa diminta untuk mengi’rab secara 

sempurna atau sebagaian kata yang sudah ditentukan. Misalnya 

khusus untuk kata yang bergaris bawah seperti pada ke tiga contoh 

di atas. 

j. Tes Memasangkan  )اختبار اإلضافة( 

Contoh:  

 (10مثال )

كتابة الجملة مع أي أضف الكلمة التي بين القوسين في موقعها املناسب في الجملة، وأعد 

 تغيير قد يكون ضروريا!

 استعار كتابا ليقرأه )صديقه( .1

 كان الولد نائما في الدرس )ما( .2

Contoh soal no (10) ini merupakan contoh soal untuk menguji 

kemampuan gramatika pada tingkat lanjutan (mutaqaddim). Menguji 

pemahaman siswa terhadap tarkib idlofy yang merupakan gramatika 

yang cukup sering digunakan tidak hanya pada aktivitas produksi 

bahasa (beribacara dan menulis), tetapi juga pada aktivitas 

penerimaan bahasa (mendengar dan membaca). 

k. Tes Menyusun Kata  )اختبار الترتيب( 

Contoh: 

 (11)مثال 

 أعد ترتيب هذه الكلمات لتكون جملة مفيدة!

. –ولكنهم  –امللعب  –يجدوا  –إلى  –ذهب  –لم  –األوالد  .1
 
 أحدا

 البيت. –الطفل  –في  –وجد  –أباه  .2

Contoh soal no (11) ini meminta siswa untuk menyusun atau 

merangkai kata-kata yang terdapat pada soal agar menjadi sebuah 

kalimat yang bermakna. Soal ini tentu menuntut kemampuan siswa 

dalam memahami hubungan antar kata secara nahwiyyah sehingga 

bisa merangkainya menjadi kalimat yang bermakna. 

l. Tes Mengubah Kata  )اختبار التحويل( 

Contoh: Pada jenis tes ini siswa diminta untuk merubah kata sesuai 

dengan kata gantinya (dlomir), atau merubah dari bentuk lampau 
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(madly) ke bentuk sedang atau akan dating (mudlorre’), sehingga ada 

beberapa perintah yang bisa digunakan, di antaranya: 

 !ل جميع األسماء في الفقرة اآلتية )أو الجمل اآلتية( إلى الضمائر املناسبة  حو 

 !ل جميع األفعال إلى املاض ى حيث أمكن ذلك  حو 

 !ل جميع األسماء إلى صيغة الجمع حيث أمكن ذلك  حو 

 ل األسماء  التي تحتها خط إلى املثنى! حو 

 !ل ما تحته خط إلى املؤنث  حو 

 !ل الجمل اآلتية من املبنى للمعلوم إلى املبنى للمجهول  حو 

 (12مثال )

ل األسماء التي تحتها خط إلى املثنى  !حو 

 واحدا في املعرض. كتاباإشتريت  .1

 إقامة الصالة. املسلمون يجب عليكم أيها  .2

Contoh soal no (12) ini mengambil perintah untuk mengubah kata 

yang bergaris bawah menjadi bentuk ganda (mutsanna). Meskipun 

yang diminta adalah kata yang bergaris bawah, tetapi perubahan itu 

akan memberikan konsekwensi perubahan pada kata lainnya, baik 

sebelum kata yang bergaris bawah atau setelahnya. Oleh karena itu, 

soal ini menuntut kejelian dari siswa untuk menganalisa perubahan 

yang dilakukan tersebut. Soal ini merupakan bentuk soal yang tepat 

untuk tingkat lanjutan (mutaqaddim), yang sudah memiliki 

pengetahuan gramatika lebih banyak. 

m. Tes Membenarkan  )اختبار التصحيح( 

Contoh: Pada contoh soal ini hampir mirip dengan bentuk soal 

pada contoh soal no (8) sebelumnya. Perbedaannya adalah jika pada 

contoh soal no (8) sudah dipastikan bahwa terdapat kesalahan pada 

kalimat, sehingga siswa hanya tinggal akan menganalisa bagaimana 

membenarkannya, sedangkan pada contoh soal (13) ini belum 

ditentukan apakah kata yang diperintahkan untuk dicermati 

(misalnya yang bergaris bawah) tersebut salah atau memang sudah 

benar. Sehingga siswa diminta melakukan dua analisa, pertama 

menganalisa kata tersebut apakah benar-benar salah secara 



gramatika, ke dua jika benar salah maka siswa harus memikirkan 

alternatif bagaiamana membenarkan kesalahan tersebut (seperti 

pada soal no 8). 

 (13مثال )

، وضع عالمة 
ً
ح الكلمات التي تحتها خط إن كانت خطأ راغ إن كانت )صواب( في الف ƴصح 

 !صوابا

 أمس _________. يلعباالطالبان كانا  .1

 دوسهم __________. يكتبون األوالد لم  .2

 ____________. تنجحواإن تدرسوا  .3

Contoh soal no (13) ini siswa diminta untuk mengamati kata yang 

bergaris bawah, untuk kemudian dianalisa apakah kata tersebut 

sudah betul secara gramatika atau masih salah. Jika dirasa sudah 

betul, maka siswa hanya diminta memberikan tanda ƴ (betul) pada 

kolom yang sudah disediakan. Namun jika masih dianggap salah 

secara gramatika maka siswa diminta untuk membetulkannya. Tes 

model ini juga lebih tepat untuk digunakan pada siswa yang sudah 

ada pada level lanjut (mutaqaddim). 

B. Tes Keterampilan Bahasa Arab 

Keterampilan berbahasa atau dalam bahasa Arab dikenal dengan 

istilah maharatu al-lughah adalah keterampilan yang seyogyanya dimiliki 

dan dikuasai oleh pembelajar bahasa ke dua, baik bahasa Arab atau 

bahasa-bahasa asing lainnya (al lughah al ajnabiyyah). Pada umumnya 

keterampilan berbahasa ini diklasifikasikan menjadi empat, yaitu 

keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca dan keterampilan menulis. Dalam bahasa Arab sendiri ke 

empat keterampilan tersebut dikenal dengan istilah; maharatul istima’ 

)مهارة  maharatul qira’ah ,)مهارة الكالم( maharatul kalam ,)مهارة اإلستماع(

7.)مهارة الكتابة( dan maharatul kitabah ,القراءة( 8  

Para Ulama’ bahasa selanjutnya mengklasifikasikan ke empat 

keterampilan itu dalam dua klasifikasi, pertama; adalah keterampilan yang 

bersifat produktif, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al maharat al 

                                                         
7 8 Abdurrahman Ibrahim al Fauzan, Idla’at Li Mu’allimil Lughah al ‘Arabiyyah, hlm. 
176. 
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intajiyyah, dan ke dua: adalah keterampilan yang bersifat reseftif, dalam 

bahasa Arab dikenal dengan istilah al maharat al istiqbaliyyah atau al 

maharat at ta’arrufiyyah.7 9 Media yang dibutuhkan dalam keterampilan 

yang bersifat produktf ini adalah bunyi atau suara, sedangkan media yang 

dibutuhkan dalam keterampilan yang bersifat reseftif adalah huruf yang 

tertulis. Selain itu kerampilan yang bersifat produktif  ini juga seringkali 

disebut dengan istilah kifayatul bayan ن()كفايات البيا  atau kemampuan 

untuk menjelaskan baik lisan maupun tulisan. Sedangkan keterampilan 

yang bersifat reseftif juga disebut dengan istilah kifayaatut tabayyun  كفايات(

 atau kemampuan untuk menangkap dan menerima penjelasan baik التبيّن(

lisan maupun tulisan. Baik keterampilan berbicara (kalam) maupun 

keterampilan menulis (kitabah) disebut sebagai kifayatul bayan karena 

masing-masing dari ke dua keterampilan itu membutuhkan kemampuan 

dalam hal menjelaskan sesuatu (informasi, berita dan lain-lain) baik 

secara lisan maupun tulisan. Adapun keterampilan mendengarkan 

(istima’) dan membaca (qira’ah) disebut sebagai kifayatut tabayyun karena 

masing-masing dari ke dua keterampilan itu membutuhkan kemampuan 

dalam hal menangkap atau menerima penjelasan (informasi, berita dan 

lain-lain) baik secara lisan maupun tulisan. 

Keterikatan antara satu keterampilan dengan keterampilan 

berbahasa yang lain sangat kuat. Artinya, tidak mungkin mempelajari 

satu keterampilan tertentu tanpa melibatkan pembahasan tentang 

keterampilan yang lain. Misalnya ketika berbicara tentang keterampilan 

mendengarkan (مهارة )اإلستماع  maka tidak mungkin untuk tidak 

membahas tentang keterampilan berbicara )مهارة الكالم( di saat yang 

sama. Karena keterampilan mendengar (istima’) sangat menopang 

keberhasilan berbicara (kalam) seseorang. Sehingga seringkali 

diungkapkan bahwa seseorang tidak akan memiliki kemampuan yang 

mumpuni dalam hal keterampilan berbicara (maharatul kalam) sebelum 

seseorang tersebut banyak berlatih (mumarasah) dalam keterampilan 

mendengar (maharatul istima’). Demikian juga dengan keterkaitan antara 

                                                         
7 9 Lihat misalnya Muhammad Ali al Khulli, al Ikhtibarat al Lughawiyyah. Kemudian 
lihat juga Rusydi Ahmad Tha’imah dkk, al Marja’ fi Manahij Ta’lim al Lughah al 
‘Arabiyyah. 



keterampilan membaca )مهارة القراءة( dengan keterampilan menulis 

 Sesorang akan memiliki kemampuan menulis yang baik .)مهارة الكتابة(

jika ditopang oleh latihan membaca yang intensif.  

Oleh karena itu, keterampilan berbahasa ini merupakan pondasi 

yang sangat dibutuhkan untuk bisa menguasai suatu bahasa. Seperti 

halnya tiga komponen bahasa yang telah dibahas pada bab sebelumnya, 

ke empat keterampilan berbahasa ini memiliki peranan yang sangat 

urgen bagi pembelajar bahasa Arab sebagai bahasa ke dua atau bahasa 

asing lainnya (foreign language). Pada bab ini akan dijelaskan secara spesifik 

tentang bagaimana ke empat keterampilan berbahasa tersebut diuji atau 

dites, untuk mengetahui tingkat pencapaian masing-masing 

keterampilan.  

1. Tes Keterampilan Mendengarkan  )اختبار مهارة اإلستماع( 

Keterampilan mendengarkan (maharatul istima’) merupakan 

keterampilan pertama yang diajarkan dalam setiap pemebelajaran bahasa, 

termasuk dalam pembelajaran bahasa Arab. Hal ini mengacu pada tabi’at 

penguasaan bahasa Ibu (bahasa pertama) pada anak-anak yang dimulai 

dari aktivitas mendengarkan. Inspirasi inilah yang kemudian dijadikan 

teori dalam pemerolahan bahasa (iktisabul lughah) dalam pembelajaran 

bahasa asing.  

Sudah lumrah bahwa sesorang pembelajar bahasa yang tidak 

pernah berlatih dalam mendengarkan (mumarasatul istima’) dapat 

dipastikan tidak akan memiliki keterampilan berbicara yang baik. Oleh 

karena itu, tidak bisa dibenarkan sesorang yang ingin meningkatkan 

keterampilan komunikasinya dalam bahasa tertentu tanpa memiliki 

kesungguhan dalam meningkatkan keterampilan mendengarnya. Betul 

bahwa mempelajari bahasa asing itu tergantung pada tujuannya, akan 

tetapi tidak bijak jika mempelajari keterampilan membaca atau menulis 

tanpa mendalami juga keterampilan mendengarkan dan keterampilan 

berbicara. Sebab sifat utama dari sebuah bahasa adalah ujaran (al lughah 

hiya an nutqu).  

Berikut ini dipaparkan area pembelajaran keterampilan 

mendengarkan (majalatu al istima’) yang selanjutnya bisa dijadikan acuan 

dalam penyusunan tes atau soal untuk mengukur kemampuan 

mendengarkan (mahatul istima’): 
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a. Mengenal bunyi-bunyi huruf atau kata berbahasa Arab dan mampu 

membedakannya. 

b. Mengetahui bunyi panjang dan pendek dalam aturan berbahasa 

Arab (bacaan maad) serta mampu membedakannya. 

c. Mampu membedakan bunyi huruf atau kata yang memiliki 

kesamaan dari karakteristik, sifat dan makharijil huruf-nya. 

d. Mengetahui hubungann antara simbol tertulis (huruf atau kata) 

dengan bunyinya serta mampu membedakan antara ke duanya. 

e. Mampu membedakan bunyi huruf maupun kata dalam bahasa Arab 

dengan bunyi huruf atau kata dalam bahasa Ibu si pembelajar 

bahasa. 

f. Mengenal bunyi tasydid dan tanwin dalam bahasa Arab serta mampu 

membedakan antara ke duanya. 

g. Mampu memahami ide pokok dari apa yang didengarkan. 

h. Mampu memahami beberapa kosa kata atau mufradat berbahasa 

Arab sesuai dengan yang sudah dipelajari oleh pembelajar bahasa. 

i. Mampu membedakan ide pokok dan ide penjelas dari sebuah teks 

atau percakapan. 

j. Mampu mengikuti sebuah percakapan dan memahaminya. 

k. Mampu menyimpulkan apa yang didengarkan. 

l. Mampu memahami kosa kata baru dan memahami maksud 

pembicara (mutakallim). 

m. Mampu mengenali dan memahami apa yang diinginkan oleh 

pembicara melalui nada dan intonasinya. 

Dari keseluruhan item area pembelajaran istima’ tersebut 

selanjutnya dalam penyusunan soal tes keterampilan mendengarkan 

 dapat dikemas ke dalam empat kategori soal )اختبار مهارة االستماع( 

berikut ini:8 0 

a. Membedakan bunyi huruf atau kata )تمييز األصوات( 

b. Memahami beberapa unsur tertentu seperti; percakapan  

dan mendengarkan serta memahami ujaran)الحوارات( )استفادة من فهم   

 المسموع(  

                                                         
8 0 Muhammad Abdul Khaliq, Ikhtibaratul Lughah, hlm. 107.  



c. Memahami teks panjang yang diperdengarkan secara lisan )نصوص  

 dan membiasakan diri dengan teks-teks tersebut فهم المسموع(  

ا يسمع( )اإللمام بم  

Dari beberapa penjelasan di atas berikut ini akan disajikan 

beberapa contoh soal untuk mengukur keterampilan mendengarkan 

(ikhtibar maharaul istima’) yang dirujuk dari kitab “Ikhtibarat al-

Lughawiyyah” yang ditulis oleh Ali al Khulli:8 1 

a. Tes Kata yang Diperdengarkan  )اختبار الكلمات المسموعة( 

Contoh: 

 (1مثال )

في هذا االختبار ستستمع إلى كلمة خاصة، إختر الكلماة املناسبة مما تسمعها من التسجيالت 

 !من بين أ، ب، ج أو د

 (Diperdengarkan)مستشفيات  .1

 مصتشفيات.أ. مشتسفيان    ب. مستشفيات   ج. مستصفيات   د. 

 (Diperdengarkan)بشيرا ونذيرا  .2

 أ. بشيرا ونظيرا    ب. بصيرا ونذيرا   ج. بسيرا ونزيرا

 .د. بشيرا ونذيرا

Pada contoh soal no (1) ini siswa diperdengarkan kata-kata yang 

terkandung di dalamnya huruf-huruf yang memiliki karakteristik, 

sifat dan mungkin makraj yang sama, sehingga siswa harus bisa 

menganalisa dengan tepat suara dari Guru maupun rekaman 

(recorder) yang diperdengarkan. Pada contoh soal ini sangat mirip 

dengan tes kemampuan mendengarkan suara (ikhtibarul ashwat) pada 

pembahasan bab sebelumnya. Tes ini bisa diberikan pada level siswa 

mulai dari level Pemula (mubtadi’) sampai lanjutan (mutaqaddim). 

b. Tes Kalimat yang Berbeda  )اختبار الجمل المختلفة( 

Contoh: 

 (2مثال )

استمع الجملة اآلتية، ثم إختر الجملة املناسبة مما تسمعها من التسجيالت من بين أ، ب، ج 

 !أو د

                                                         
8 1 Muhammad Ali al Khulli, al Ikhtibarat al Lughawiyyah, hlm. 76-100. 
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 (Diperdengarkan)هيا نتناول طعامنا ونكمل الحديث بعد ذلك!  .1

 أ. هيا نذهب إلى املطعم ونكمل الحديث بعد ذلك

 ب. هيا نكمل طعامنا ونتناول الحديث بعد ذلك

 ج. هيا نكمل الحديث ونتناول طعامنا بعد ذلك

 د. هيا نتناول طعامنا ونكمل الحديث بعد ذلك

الساعة اآلن الخامسة تماما، وسنصل في الجامعة بعد ربع الساعة  .2

(Diperdengarkan) 

 الخامسة  أ. الساعة اآلن الخامسة والربع، وسنصل في الجامعة الساعة

 ب. الساعة اآلن الخامسة تماما، وسنصل في الجامعة بعد ربع الساعة 

 ج. الساعة اآلن الخامسة تماما، والوصول في الجامعة بعد ربع الساعة

 د. الساعة اآلن الخامسة تماما، والوصول في الجامعة بعد الساعة

Contoh soal no (2) ini merupakan contoh soal istima’ yang lebih 

komplek dari contoh pertama. Pada contoh soal ini, siswa tidak 

hanya dituntut mampu menganalisa apa yang diperdengarkan oleh 

Guru maupun dari rekaman, tetapi juga harus jeli dalam 

menempatkan urutan kata yang ada dalam susunan kalimat tersebut. 

Contoh soal ini sangat cocok untuk tes istima’ pada level menengah 

(mutawashshith) hingga lanjutan (mutaqaddim). 

c. Tes Dioda atau Pasangan Kata  )اختبار الثنائيات( 

Contoh: 

 (3مثال )

التي سأنطق كلمة واحدة، وأمامك على ورقة اإلجابة أربع كلمات. ضع دائرة حول الكلمة 

 !تسمعها

(Diperdengarkan) 

 خليل .1

 صليل .2

 زوال .3

 وتكون ورقة اإلجابة لدى الطالب هكذا:

 . )خليل(  )كليل(  )جليل(  )دليل(1



 . )خليل(  )كليل(  )صليل(  )دليل(2

 . )زوال(  )سؤال(  )نوال(  )شّوال(3

Contoh soal no (3) ini merupakan bentuk soal untuk mengukur 

keterampilan istima’ siswa pada level pemual (mubtadi’). Pada soal ini 

siswa hanya diminta untuk menganalisa perbedaan bunyi huruf dari 

beberapa kata yang memiliki bentuk sama. 

d. Tes Jenis Ungkapan  )اختبار نوع الجملة( 

Contoh: 

 (4مثال )

إستمع إلى نغمات الجمل اآلتية التي سأقرأها لك، وقرر هل هي إخبارية، إستفهامية أم 

 !تعجوبية. وضع الجواب أمام رقم الجملة

(Diperdengarkan) 

 هل هو طبيب؟ .1

 هو طبيب. .2

 هو طبيب! .3

 وتكون ورقة اإلجابة لدى الطالب هكذا:

 إستفهامية. 1

 إخبارية. 2

 تعجوبية. 3

Pada contoh soal no (4) ini Guru akan memperdengarkan beberapa 

kalimat dengan intonasi yang berbeda, dan siswa diminta untuk 

menentukan jenis nada dan intonasi yang diperdengarkan oleh 

Guru, apakah langsung atau melalui recorder. Jenis tes ini merupakan 

tes keterampilan berbicara untuk mengasah rasa bahasa siswa 

(dzauqul lughah). 

e. Tes Gambar dan Kalimat  )اختبار الصور والجملة( 

Contoh: 

 (5مثال )

( إذا كانت ƴأنظر إلى الصورة واستمع إلى الجمل التي أقولها. وضع أمام رقم الجملة إشارة )

 !( إذا كانت الجملة غير مطابقة للصورةXمطابقة للصورة أو إشارة )الجملة 

(Diperdengarkan) 
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 في الصورة سيارتان ودراجة واحدة. .1

 في الصورة حصان وشجرتان. .2

 الحصان خلف السيارة! .3

 وتكون ورقة اإلجابة لدى الطالب هكذا:

1 .ƴ 

2 .X 

3 .ƴ 

Pada contoh soal (5) ini, tes menggunakan media gambar. Siswa 

diperdengarkan beberapa kalimat yang sekiranya sesuai atau tidak 

dengan gambar yang perlihatkan. Tes ini menjadi lebih menarik bagi 

siswa karena menggunakan gambar. Dan tes ini sangat cocok 

dengan untuk level pemula (mubtadi’) sampai level lanjutan 

(mutaqaddim). 

f. Tes Menggambar  )اختبار رسم األشكال( 

Contoh: 

 (6مثال )

ذ التعليمات في شكل ترسمه  !إستمع إلى التعليمات التي أقولها ونف 

(Diperdengarkan) 

ث. .1
ّ
 دائرة داخلها مثل

 مربع داخلها دائرة. .2

 مثلث بجانبه مربع .3

 هكذا:وتكون ورقة اإلجابة لدى الطالب 



 
Contoh tes no (6) juga menggunakan media gambar sebagai 

instrument tesnya. Tetapi berbeda dengan soal no (5) yang sudah 

menyediakan gambar untuk dipilih, maka pada contoh soal no (6) 

meminta siswa untuk menggambar apa yang didengarkan dari Guru 

maupun recorder. Bentuk soal ini juga akan sangat menarik, sehingga 

bisa digunakan dari level pemula (mubtadi’) sampai level lanjutan 

(mutaqaddim). 

g. Tes Peta  )اختبار الخريطة( 

Contoh: 

 (7مثال )

انظر إلى الخارطة التي أمامك، وتتبع التعليمات على الخارطة وبين خط السير على الخارطة 

 !حسب التعليمات التي تسمعها

(Diperdengarkan) 

 ابدأ من مدرسة املشرق  .1

 سر إلى الشمال حتى تقاطع الطرق  .2

 إذهب إلى الغرب حتى نهاية الشارع املغلق .3

 توجه إلى الجنوب حتى باب مدينة املالهي .4

Pada contoh soal no (7) ini menggunakan media peta sebagai 

instrument tesnya. Guru memberikan atau memperdengarkan 

beberapa arahan atau petunjuk yang harus ditempuh oleh siswa 
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dalam peta yang sudah disediakan di dalam lembar jawabannya, 

sehingga mereka bisa sampai pada tujuan yang sudah diarahkan 

melalui petunjuk yang diberikan atau diperdengarkan. Jika siswa 

berhasil mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui petunjuk 

yang diperdengarkan, maka ia akan mendapat nilai sempurna. 

Sebaliknya jika siswa tersebut tersesat tidak sampai pada tujuan 

sesuai petunjuk, maka ia tidak mendapatkan nilai karena itu berarti 

mereka tidak memahami petunjuk yang diperdengarkan. 

h. Tes Soal dan Jawaban  )اختبار السؤال واإلجابات( 

Contoh: 

 (8مثال )

 !صحيحة من بين أ، ب، ج أو داستمع إلى السؤال ثم اختر إجابة 

 (Diperdengarkan)متى سافر أخوك؟   .1

 ج. بالطائرة   د. بالقطار  ب. الساعة الخامسةنعم، أمس   .أ

 كم عمرك؟ .2

 أبريل      د. السنة اآلتية 26ج.    1986ب.      سنة 20 .أ

Contoh soal no (8) ini adalah bentuk soal yang menggunakan 

pertanyaan bebas sehingga membutuhkan jawaban sesuai dengan 

pertanyaan. Tingkat kesulitan dari pertanyaan yang disajikan juga 

harus disesuaikan dengan level siswa. Tentu untuk level pemula 

(mubtadi’) akan menggunakan pertanyaan yang lebih mudah 

dibandingkan dengan level menengah (mutawassith) apalagi lanjutan 

(mutaqaddim). 

i. Tes Mendengarkan Teks  )اختبار النص المسموع واألسئلة( 

Contoh: 

 (9مثال )

 استمع إلى النص ثم أجب عن األسئلة التي ستسمعها في بعد. 

(Diperdengarkan) 

 النّص 

هاجر جعفر )رض ي هللا عنه( إلى الحبشة، وعندما قابل ملكها قرأ عليه جزءا من سورة 

مريم، بكى النجاش ي ملك الحبشة، وبكى من كان عنده في القصر من الوزراء واألساقفة، 



عندما سمعوا القرآن. ثم قال النجاش ي لجعفر: "إن هذا والذي جاء له عيس ى، ليخرج من 

 مشكاة واحدة"، ودخل امللك في اإلسالم

 ملاذا بكى النجاش ي؟ .1

 خوفا على ملكه .أ

 ب. ألنه تأثر بالقرآن

 ج. ألنه قابل جعفر )رض ي هللا عنه(

 د. ألنه دخل في اإلسالم

 ......سوى العبارة التالية صحيحة  .2

 قرأ جعفر جزءا من سورة مريم .أ

 قابل جعفر ملك الحبشة .ب

 ج. قابل النجاش ي جعفرا

 النجاش ي خوفا لإلسالمد. بكى 

Pada contoh soal no (9) ini merupakan contoh soal istima’ untuk 

level lanjutan (mutaqaddim). Siswa diperdengarkan teks yang cukup 

panjang dan diminta untuk menjawab soal yang menyertainya. Pada 

contoh soal ini, dibutuhkan kejelian dan pemahaman yang baik 

terhadap teks yang diperdengarkan. 

j. Tes Percakapan  )اختبار الحوارات( 

Contoh: 

 (10مثال )

 استمع إلى الحوار ثم أجب عن األسئلة التي ستسمعها في بعد. 

(Diperdengarkan) 

ِبيُب  .1
َّ
لط

َ
ُعُر؟ بَم  : ا

ْ
ش

َ
َماُن    ت

ْ
ُعُر  : ُعث

ْ
ش

ً
 أ

 .ِبُصَداع  

ِبيُب  
َّ
لط

َ
ا : ا

َ
َعْرَت ِبَهذ

َ
َداِع؟ َمَتى ش َماُن  الصُّ

ْ
ْمِس  : ُعث

َ
  أ

ْ
َقط

َ
 .ف

ِبيُب  
َّ
لط

َ
َت  : ا

ْ
ناَول

َ
  َدواًء؟ َهْل ت

َماُن 
ْ
ُت  :  ُعث

ْ
ناَول

َ
َعْم. ت

َ
َداعُ  ن َهْب الصُّ

ْ
ْم َيذ

َ
 ِمَن املسكن َول

ً
ْرصا

ُ
 .ق

 السؤال : َهْل ذهب الصداع بعد أن تناول عثمان الَدواء؟

 ناول الدواع من املسكننعم، ت .أ
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 نعم، ذهب الصداع بعد أن تناول عثمان الدواء .ب

 ج. ال، لم يذهب الصداع

 د. ال، يشعر عثمان بالصداع

 ه. نعم، يشعر عثمان بالصداع بعد أن تناول الدواء

Pada contoh soal no (10) ini juga merupakan contoh soal istima’ 

untuk level lanjutan (mutaqaddim) seperti halnya pada contoh soal no 

(9). Siswa diperdengarkan teks percakapan (hiwar) yang cukup 

panjang dan diminta untuk menjawab soal yang menyertainya. Siswa 

dituntut untuk bisa memahami dan menganalisa apa isi dari 

percakapan yang diperdengarkan. Sehingga dibutuhkan kejelian dan 

pemahaman yang baik terkait isi percakapan yang didengarkan. 

2. Tes Keterampilan Berbicara  )اختبار مهارة الكالم( 

Keterampilan berbicara (Maharatul Kalam) adalah keterampilan 

berbahasa ke dua yang biasanya diajarkan berbarengan dengan 

keterampilan mendengarkan (maharatul istima’). Keterampilan berbicara 

yang dimaksud disini adalah bahasa lisan yang digunakan untuk 

mengungkapkan ide dan fikiran. Dan keterampilan berbicara (maharatul 

kalam) merupakan identitas sebuah bahasa, sebab bahasa sesungguhnya 

adalah ujaran (al lughah hiya an nutqu).  

Keterampilan ini berbeda dengan keterampilan menulis 

(maharatul kitabah) meskipun ke dua keterampilan ini sama-sama 

merupakan keterampilan yang bersifat produktif (intajiyyah). Namun 

demikian terdapat beberapa perbedaan spesifik antara keterampilan 

beribicara (maharatul kalam) dengan keterampilan menulis (maharatul 

kitabah). Abdurrahman Ibrahim Al Fauzan dalam kitab “Idla’at li 

Mu’allimil Lughah al ‘Arabiyyah Li an Natiqiin Bighairiha”, penulis kitab 

fenomenal yang banyak digunakan di Indonesia yaitu kitab “al ‘Arabiyyah 

baina Yadaik”, menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:8 2 

a. Manusia secara alami mengenal keterampilan berbicara (maharatul 

kalam) jauh sebelum keterampilan menulis (maharatul kitabah). 

Keterampilan menulis muncul jauh setelah keterampilan berbicara. 

                                                         
8 2 Abdurrahman Ibrahim al Fauzan, Idla’at Li Mu’allimil Lughah al ‘Arabiyyah, hlm. 
185. 



b. Mengikuti tabi’at pemerolehan bahasa (iktisabul lughah) pada anak-

anak, keterampilan berbicara diajarkan terlebih dahulu daripada 

keterampilan menulis. 

c. Manusia di dunia ini mampu berbicara dengan bahasa mereka 

masing-masing dengan fasih, meskipun belum tentu semuanya 

memahami atau mampu menulis. 

d. Terdapat beberapa bahasa di dunia yang masih diujarkan secara 

lisan, tetapi sudah tidak didapati secara tertulis. 

Dalam praktiknya, baik keterampilan mendengar (maharatul 

istima’) maupun keterampilan berbicara (maharatul kalam) adalah dua 

keterampilan yang sering tidak mendapat perhatian dalam pembelajaran 

bahasa Arab di Indonesia. Jika melihat pembelajaran bahasa Arab di 

Pondok-pondok Pesantren yang ada di Indonesia misalnya, maka akan 

lumrah ditemukan pembelajaran bahasa Arab yang fokus pada 

pembelajaran membaca (qira’ah) maupun menulis (kitabah). Kecuali 

beberapa Pondok Pesantren yang menerapkan kewajiban menggunakan 

bahasa Arab komunikatif dalam kesehariannya. Fenomena ini sudah 

berlangsung cukup lama sesungguhnya, karena dilatar belakangi oleh 

kebutuhan dan orientasi belajar bahasa Arab yang fokus pada tujuan 

memahami kitab-kitab klasik (turats) atau yang sering disebut sebagai 

kitab kuning. Tujuannya tentu adalah memahami teks-teks keagamaan, 

sebab bahasa Arab memang merupakan bahasa Agama yaitu bahasa 

yang dengannya diturunkan al Qur’an dan Hadist Nabi SAW. Dan sejak 

awal kemerdekaan, Agama (Islam) khususnya di Indonesia memberikan 

penghargaan terhadap bahasa Arab lebih bersifat profan. Sehingga 

bahasa Arab sebagai bahasa Qur’an lebih popular daripada sebagai 

bahasa pada umumnya sebagai alat komunikasi.8 3  

Namun terlepas dari itu semua identitas sebuah bahasa dari ada 

tidaknya penuturnya adalah hal yang pasti. Sehingga keharusan 

mempelajari keterampilan berbicara (maharatul kalam) ini juga tidak bisa 

dipungkiri. Oleh karena itu, penguasaan terhadap keterampilan ini 

adalah sebuah keharusan, terlebih di era sekarang ini. Diamana 

                                                         
8 3 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah dan Sekolah (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 
80. 
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kecendrungan pembelajar bahasa asing lebih dominan pada aspek 

komunikasinya. Meskipun hal ini belum terlihat pada kasus bahasa Arab, 

namun setidaknya saat ini sudah banyak yang mencoba untuk mulai 

memperkenalkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi sebagaimana 

fungsi sesungguhnya, selain mempelajari aspek keterampilan yang 

lainnya seperti membaca dan menulis yang selama ini memang menjadi 

orientasi dominan.  

Sebelum memaparkan beberapa contoh tes atau soal untuk 

mengukur keterampilan berbicara ini, ada baiknya memperhatikan 

beberapa hal terkait tingkatan pembelajaran dalam mempelajari 

keterampilan berbicara ini, agar bisa menjadi acuan dalam menyusun 

butir soal atau tes. Ada beberapa tingkatan latihan dalam menigkatkan 

keterampilan berbicara ini, di antaranya: 

a. Tingkatan pertama; Percakapan dengan jawaban tertutup  الحوارات(

 Pada tingkatan ini siswa dilatih untuk bisa .مغلقة اإلجابة( 

mengungkapkan ta’bir sederhana dalam bahasa Arab, baik bertanya 

maupun menjawab sebuah pertanyaan. Pada tingkatan ini biasa 

dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana dalam berkenalan 

seperti: 

 ن أنت؟...... إلخ(في التعارف مثال: )ما اسمك؟ ومن أي

  )إسمي محمد، أنا من إندونيسيا...إلخ( 

b. Tingkatan ke dua; Percakapan dengan jawaban terbuka  الحوارات(

 Pada tingkatan ini, percakapan (baik pertanyaan .مفتوحة اإلجابة(

maupun jawaban) mulai berorientasi pada hal yang lebih luas, tetapi 

tetap menggunakan ungkapan (ta’bir) sederhana yang mudah 

dipahami. Beberapa contoh percakapan untuk tingkatan ini 

misalnya: 

 مثل: حوارات مبسطة: )متى تذهب إلى الجامعة؟ ماذا تعلمت؟....إلخ(

مت العربية ...إلخ( 
 
 )ذهبت صباح األمس، تعل

c. Tingakatan ke tiga; Ungkapan terarah atau terbatas  التعبير الموّجه أو(

 Pada tingkatan ini siswa dilatih untuk mengungkapkan ide .المقيد(

atau gagasannya terkait tema atau hal tertentu secara sederhana. 

Pada tingkatan ini biasanya bentuk latihan bisa dilakukan dengan 



meminta siswa untuk mendeskripsikan gambar tertentu, atau 

menyusun beberapa kalimat menjadi sebuah cerita pendek, dan lain-

lain. 

d. Tingkatan ke empat: Ungkapan bebas )العبير الحّر(. Tingakatan ini 

adalah tingkatan tertinggi dari beberapa tingkatan sebelumnya. 

Karena pada tingkatan ini siswa sudah mampu berkomunikasi 

secara baik dan benar, serta mampu mengungkapkan ide dan 

gagasannya secara mendalam. Contoh paling sederhan untuk latihan 

pada tingkatan ini adalah ketika siswa mampu melakukan kegiatan 

wawancara menggunakan bahasa Arab, mampu berbicara baik 

monolog maupun dialog menggunakan bahasa Arab yang baik dan 

benar.  

Dari uraian di atas maka dapat dipaparkan beberapa bentuk soal 

atau tes untuk mengukur keterampilan berbicara (maharatul kalam) 

sebagai berikut;8 4 

a. Menggunakan Bentuk Ungkapan Baku 

Untuk jenis soal ini, tes bisa disusun dengan menstimuli dan 

merespon ucapan selamat atau merespon keadaan. Beberapa contoh 

seperti di bawah ini: 

 املثيرات اإلجابات

 صباح الخير..! صباح النور 

 مساء الخير..! مساء السرور

 حالك؟كيف  أنا بخير الحمد هلل

 أهال وسهال أهال بك

 إلى اللقاء مع السالمة

b. Memperkenalkan Diri 

Pada jenis tes ini, Guru bisa meminta kepada siswa untuk 

memperkenalkan identitas diri, keluarga atau orang, seperti pada 

contoh berikut ini: 

 ماذا تقول إذا قال لك أخوك ما يلي؟

 

                                                         
8 4 Ainin dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 163-169. 
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 املثيرات اإلجابات

 إسمي عبد هللا، ما اسمك؟ إسم سليمان

 ما اسم صديقك هذا؟ إسمه أحمد

 ما اسم أبيك؟ أبي رضوان

 أسكن في لومبوك، أين تسكن أنت؟ أسكن في جاكرتا

 هذا أخي محمد تشرفنا

 

c. Menceritakan Gambar Berseri dengan Panduan Pertanyaan 

Pada jenis soal ini, Guru bisa menampilkan sebuah gambar dengan 

beberapa pertanyaan yang menyertainya, seperti contoh berikut ini: 

ر الصورة اآلتية بالعربية مستعينا باألسئلة اآلتية!  عب 

 

 من هي؟ .1

 ماذا في يدها؟ .2

 ما لون قميصها؟ .3

 ماذا على عنكها؟ .4

 هل هي قائمة؟ .5

 من أين هي؟ .6

d. Menceritakan Gambar Berseri dengan Panduan 

Pada jenis soal ini, Guru meminta siswa untuk berbicara berbahasa 

Arab tentang gambar yang ada dengan bantuan pertanyaan yang 

sudah disediakan menyertai masing-masing gambar, seperti contoh 

berikut ini: 

م عن الصور التالية مستعينا 
 
 باألسئلة التي جانبها!تكل

 

 من في هذه الصورة؟ .1

 من أين هو؟ .2

سها؟ .3  وأي جمعية التي أس 



 

 من في تلك الصورة؟ .1

 ماذا يعمالن؟ .2

 ماذا عرفت عن تلك الصورة؟ .3

e. Mencertakan Gambar Tanpa Panduan 

Jika pada contoh sebelumnya Guru meminta siswa untuk berbicara 

berbahasa Arab tentang gambar dengan panduan beberapa 

pertanyaan yang menyertainya, maka pada contoh soal ini siswa 

diberikan kebebasan untuk mendeskripsikan gambar tertentu sesuai 

dengan keinginan siswa. Perintahnya seperti contoh berikut ini: 

ث عن الصور التالية!  تحد 

  

 
 

f. Mendeskripsikan Objek Tertentu 

Pada jenis tes ini siswa diminta untuk mendeskripsikan objek 

tertentu seperti kelas, sekolah, rumah dan lain-lain dengan 
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memberikan beberapa kosa kata yang berkaitan dengan objek 

tersebut, seperti contoh berikut ini: 

 شفهيا مستعينا بالعناصر التالية!صف فصلك 

 –اعة س –طالسة  –كتب م –رس ي ك –خريطة  –سبورة  –مريح  –نظيف  –الفصل 

 -داخل  –فوق  –على  –جانب  -صور أبطال –الط ب –ون ل –اب ب –افذة ن –مصباح 

 خارج

g. Wawancara 

Model tes untuk keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara 

ini adalah model tes untuk level lanjutan (mutaqaddim). Wawancara 

bisa dilakukan oleh Guru langsung dengan siswa atau meminta 

pihak lain untuk melakukan wawancara tersebut kemudian 

merekamnya. Tema wawancara sebaiknya diambil dari situasi atau 

apa yang sudah lumrah diketahui oleh siswa sehingga tidak terlalu 

menyulitkan, seperti tema agama, makanan, sekolah, keluarga, 

olahraga dan lain-lain. Berikut disajikan salah satu contoh 

wawancara dengan tema “Madrasah” dan “Makanan”: 

 املوضوع: املدرسة

 متى ذهبت إلى املدرسة؟ .1

 بيتك قريب من املدرسة؟ هل .2

 أراكبا أنت ذاهب إليها أم ماشيا؟ .3

 مع من ذهبت إلى املدرسة؟ .4

 في أي فصل جلست؟ .5

له في املدرسة؟ .6  أي درس من الدروس تفض 

 من يعلمك اللغة العربية؟ .7

 في أي ساعة تخرج من الفصل لالستراحة؟ .8

 من يجلس قريبا من في الفصل؟ .9

 هل رجعت إلى البيت بعد الظهر؟ .10

 األطعمة )اإلفطار(املوضوع: 

 هل تناولت اإلفطار؟ .1

 متى تناولته؟ .2

 ماذا تناولت فيه؟ .3

 من تناول معك اإلفطار؟ .4

ده لك؟ .5  من أع 

 أين تناولته؟ .6

ل في وجبة اإلفطار عادة؟ .7  ماذا تفض 

 ماذا تقول قبل تناول الطعام؟ .8

 ماذا تفعل قبل الجلوس إلى املائدة؟ .9

 ماذا تفعل بعد األكل؟..إلج .10

 

Untuk format penilaian dari proses wawancara (muqabalah) di atas 

maka menurut Abdul Khaliq Muhammad dalam kitabnya 



“Ikhtibaratul Lughah” mengutip Harris dan Heaton, ada lima unsur 

penilaian yang hendaknya dinilai tes keterampilan berbicara 

(maharatul kalam) yaitu:8 5 [1] Ujaran (Nutqu), [2] Qawa’id atau 

Gramatika, [3] Kosa kata (Mufradat), [4] Kelancaran (Thalaqah), dan 

[5] Pemahaman (al Fahmu). Ke lima unsur penilaian tersebut diukur 

dengan skor menurut skala interval 1 sampai 5 dengan ketentuan: 1 

= gagal, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, dan 5 = memuaskan. 

3. Tes Keterampilan Membaca )اختبار مهارة القراءة(  

Tes keterampilan membaca (ikhtibar maharatul qira’ah) merupakan 

salah satu tes keterampilan berbahasa yang cukup sulit dalam bahasa 

Arab. Sebagai salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang harus 

dikuasai, keterampilan ini membutuhkan berbagai latihan dan 

pengetahuan yang kompleks. Pengetahuan untuk menunjang 

keterampilan ini tidak cukup hanya dengan kecakapan membunyikan 

huruf-huruf yang terangkai dalam tulisan, akan tetapi keterampilan ini 

juga membutuhkan penguasaan unsur-unsur kebahasaan yang lain, 

seperti; kosa kata (mufradat), tata bahasa atau gramatika (qawa’id) dalam 

hal ini pengetahuan tentang ilmu nahwu dan shorf.8 6  

Seperti halnya pada tes keterampilan mendengar (ikhtibar 

maharatul istima’) yang menguji kemampuan siswa memahami apa yang 

didengar (fahmul masmu’), maka sebab ke duanya merupakan 

keterampilan yang bersifat reseftif, demikian juga halnya dengan tes 

keterampilan membaca ini (ikhtibar maharatul qira’ah), menguji 

kemampuan siswa dalam memahami apa yang dibaca (fahmul maqru’). 

Namun, jika pada tes keterampilan mendengarkan siswa tidak bisa 

mengulangi soal yang sudah diperdengarkan, maka berbeda dengan tes 

keterampilan membaca. Siswa bisa mengulangi membaca soal berkali-

kali selama waktu tes masih tersedia.8 7   

Abdul Khaliq Muhammad menyebutkan beberapa kecakapan 

yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin mendapatkan hasil yang 

                                                         
8 5 Muhammad Abdul Khaliq, Ikhtibaratul Lughah, hlm. 185. 
8 6 Ainin dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 172. 
8 7 Muhammad Abdul Khaliq, Ikhtibaratul Lughah, hlm. 197. 



127 

 
baik dalam mengikuti tes keterampilan membaca ini (ikhtibar maharatul 

qira’ah), beberapa di antaranya yaitu:8 8 

a. Yang pertama dan yang pasti adalah siswa sudah bisa membedakan 

bunyi huruf (minimal bisa membaca teks huruf Arab atau hijaiyyah). 

b. Mengetahui perbedaan antar kata dalam bahasa Arab sesuai shigat 

maupun isytiqaq-nya. Sehingga bisa membaca dengan benar ketika 

kata tersebut berdiri sendiri atau saat berada dalam satu kalimat. 

c. Memahami konteks sebuah  kata digunakan. Bahwa satu kata 

kadang memiliki defines yang berbeda tergantung pada konteks 

penggunaannya. 

d. Mengetahui makna aseli sebuah kata dan makna turunan ketika 

terkonstruk dalam sebuah kalimat. 

e. Memahami hubungan setiap ide berfikir yang saling terhubung dari 

pilihan kata yang digunakannya. 

f. Bisa menangkap nilai-nilai atau makna yang terkandung dari teks 

bacaan dengan penuh konsentrasi. 

g. Mampu menangkap informasi yang terkandung dalam teks secara 

cepat. 

h. Membaca secara seksama dan mendalam untuk bisa memberi kritik 

atau komentar. 

i. Memahami tanda-tanda baca dalam bahasa Arab, seperti 

penomoran, penggunaan kurung buka-tutup, paragraf dan lain-lain. 

j. Mampun menangkap ide penulis dari apa yang ditulis. 

k. Memahami metode dan pola yang digunakan oleh penulis. 

l. Memahami kandungan dari bacaan baik itu bentuk majaz, metafora, 

ta’bir-ta’bir yang digunakan maupun istilah-istilahnya. 

m. Mampu membaca ringkas tetapi mendalam, dan 

n. Terampil membaca cepat. 

Berikut ini dipaparkan beberapa contoh tes atau soal untuk 

mengukur keterampilan membaca yang dikutip dari tulisan Ali Al Khulli 

dalam kitab-nya “Ikhtibarat al Lughawiyyah” dan tulisan Abdul Khaliq 

dalam kitab-nya “Ikhtibaratul Lughah”: 

                                                         
8 8 Ibid., hlm. 198-199. 



a. Tes Menyesuaikan Kata  )اختبار مواءمة المفردات( 

Contoh: 

 
Contoh soal no (1) bisa diterapkan pada level pemula (mubtadi’). Tes 

ini bertujuan untuk menguji kemampuan membaca cepat siswa 

terhadap kata dengan memilih kata yang sesuai sebagai jawaban 

yang benar. 

b. Tes Menyesuaikan Kalimat  )اختبار مواءمة الجمل( 

Contoh: 

 
Sama seperti contoh soal no (1), contoh soal no (2) juga bisa 

diterapkan pada level pemula (mubtadi’). Tes ini juga bertujuan untuk 

menguji kemampuan membaca cepat siswa dengan memilih kalimat 

yang sesuai sebagai jawaban yang benar. 

c. Tes Arti Kosakata ار معنى المفردات( )اختب  

Contoh: 
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Pada contoh soal no (3) ini siswa diminta untuk memahami makna 

kata maupun lawan dan persamaan kata. Sehingga siswa dituntut 

juga memiliki perbendaharaan kosa kata yang luas. Sehingga contoh 

soal yang seperti ini lebih tepat digunakan untuk siswa pada level 

menengah (mutawassith) sampai level lanjutan (mutaqaddim). 

d. Tes Memasangkan Kalimat  )اختبار مزاوجة المحتوى( 

Contoh: 

 
Contoh soal no (4) ini adalah contoh soal memasangkan antara 

kalimat pada kolom (1) dan kolom (2). Tentu hal ini tidak akan bisa 

dilakukan jika siswa tidak memiliki pemahaman yang baik tentang 



kosa kata yang digunakan. Oleh karena itu, jenis tes ini juga lebih 

tepat diberikan pada level lanjutan (Mutaqaddim). 

e. Tes Menyusun Kalimat-kalimat menjadi Paragraf )اختبار الترتيب( 

Contoh: 

 
Contoh soal no (5) ini membutuhkan pemahaman pada setiap 

kalimat yang ditampilkan untuk bisa merangkainya menjadi sebuah 

paragraf yang utuh. Siswa diminta untuk mengurutkan masing-

masing kalimat tersebut secara acak agar menjadi satu paragrap yang 

bisa dipahami. Oleh karena itu, jenis soal ini merupakan salah satu 

bentuk soal dalam mengukur keterampilan membaca (maharatul 

qira’ah) terhadap teks yang dibaca (fahmul maqru’), untuk level 

lanjutan (mutaqaddim). 

f. Tes Memahami Teks Bacaan  )اختبار فهم المقروء( 

Contoh: 
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Contoh soal no (6) ini juga merupakan salah satu bentuk soal dalam 

mengukur keterampilan membaca (maharatul qira’ah) terhadap teks 

yang dibaca (fahmul maqru’), untuk level lanjutan (mutaqaddim). Pada 

soal ini siswa tidak hanya dituntut untuk memahami teks bacaan, 

tetapi juga dibutuhkan kemampuan analisa mereka terhadap isi 

bacaan dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. 

g. Tes Benar dan Salah  )اختبار صواب وخطأ( 

Contoh: 

 
Contoh soal no (7) ini adalah bentuk soal benar-salah dengan 

menganalisa masing-masing kalimat pada soal. Terlihat sederhana 

tetapi tentu membutuhkan pemahaman dan ketepatan analisa siswa. 

Oleh karena itu, meskipun sederhana bentuk soal ini bisa 

disesuaikan tergantung level siswa. Jika yang diuji keterampilan 

membacanya adalah siswa pada level pemula (mubtadi’), maka 

tingkat kesulitan kalimatnya-pun bisa disederhanakan. Demikian 

juga jika yang diuji keterampilan membacanya adalah siswa pada 

level menengah (mutawassith) atau lanjutan (mutaqaddim), maka 

tingkat kesulitan soalnya juga bisa ditingkatkan. 

h. Tes Menemukan Ide Pokok  )اختبار كشف الفكرة الرئيسية( 

Contoh: 



 
Bentuk soal pada contoh no (8) ini adalah contoh soal dengan 

analisa yang cukup mendalam dibandingkan contoh-contoh 

sebelumnya. Sebab pada contoh soal ini, untuk bisa menjawab 

pertanyaan pada soal siswa terlebih dahulu membaca dan 

memahami teks yang cukup panjang. Oleh karena itu, bentuk soal 

yang seperti ini lebih baik digunakan untuk siswa yang sudah 

mencapai level lanjutan (mutaqaddim). 

4. Tes Keterampilan Menulis  )اختبار مهارة الكتابة( 

Keterampilan menulis (maharatul kitabah) adalah seni 

memindahkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Keterampilan ini 

sering diletakkan pada urutan terakhir dari empat keterampilan 

berbahasa (maharaatul lughah al arba’ah) terutama setelah keterampilan 

membaca (maratul qira’ah). Sebab keterampilan ini hampir dapat 

dipastikan akan sulit dimiliki apabila tiga komponen berbahasa yang 

dibahas pada bab sebelumnya yaitu penguasaan bunyi bahasa (ashwath), 

penguasan kosa kata (mufradat), dan penguasaan gramatika (qawa’id), 

belum dikuasai dengan baik. Apalagi jika keterampilan membaca 
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(maharatul qira’ah)-nya belum terasah dengan baik pula.8 9 Seperti halnya 

bahasa Indonesia, tidak semua orang Indonesia memiliki keterampilan 

yang baik dalam menulis, karena memang keterampilan ini tidak hanya 

cukup dengan pengetahuan teoritis semata melainkan juga harus 

ditunjang oleh kebiasaan, pengalaman atau “jam terbang” yang tinggi 

dalam aktivitas menulis. Oleh karena itu, keterampilan ini seringkali 

hanya “digemari” oleh para akademisi yang memang menekuni bahasa 

Arab, atau akademisi yang memiliki kecendrungan dan kebutuhan 

terhadap aktivitas tulis-menulis dalam bahasa Arab. Namun, demikian 

tentu ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menguasai keterampilan 

ini.  

Seperti halnya keterampilan berbicara (maharatul kalam) 

keterampilan menulis ini juga merupakan keterampilan yang bersifat 

produktif atau intajiyyah.9 0 Sebab keterampilan ini juga berupaya 

memproduksi ide-ide atau gagasan penulis dalam wujud tulisan. Oleh 

karena itu, tes atau soal yang akan disusunpun harus memiliki kesesuaian 

dengan karakteristik keterampilan yang akan diukur. Jika tidak maka akan 

terjadi ketidak validan butir soal dan bisa jadi mengarah pada bentuk soal 

yang tidak reliabel.  

Tes untuk keterampilan menulis (ikhtibar maharatul kitabah) ini bisa 

berbentuk tematik (maudlu’iyah) dan bisa juga dzatiyyah. Sehingga seperti 

keterampilan-keterampilan berbahasa yang lain, tes keterampilan 

menulis-pun memiliki tingkatan-tingkatannya. Mulai dari tingkatan yang 

paling rendah seperti tes tekni menulis huruf (al kitabah al aliyah) yaitu tes 

untuk menguji keterampilan menulis huruf siswa (khatt), sampai pada 

tingkatan paling tinggi adalah tes keterampilan menulis ilmiah (kitabatul 

bahts). Dan di antara tingkatan terendah dan tertinggi ini, terdapat berbagai 

macam tes untuk keterampilan menulis seperti; tes menulis kata (ikhtibar 

kitabatul harf), tes menulis kalimat sederhana (ikhtibar kitabatul jumlah al 

bashithah), tes menulis paragrap (ikhtibar kitabatul faqraat) dan lain-lain. 

                                                         
8 9 Muhammad Abdul Khaliq, Ikhtibaratul Lughah, hlm. 231. 
9 0 Muhammad Ali al Khulli, al Ikhtibarat al Lughawiyyah, hlm. 133. 



Oleh karena itu, semakin tinggi level tes dalam keterampilan menulis 

maka akan semakin sulit dan kompleks pula tingkatannya. Misalnya tes 

menulis huruf tentu akan lebih mudah  dibandingkan dengan tes menulis 

kata. Demikian juga dengan tes menulis kata akan lebih mudah daripada 

tes menulis kalimat, sampai pada tes menulis paragrap maka tingkat 

kesulitannya juga akan semakin kompleks.  

Secara umum keterampilan menulis ini (maharatul kitabah) 

diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yaitu; latihan menulis huruf  التدريبات(

 dan ,)التعبير المقيد أو التعبير الموجه( menulis terbimbing ,على رسم الحروف( 

menulis bebas )9.)التعبير الحّر 1 Tingkatan pertama ini biasanya untuk 

pemula (mubtadi’) yang baru mengenal huruf hijaiyyah sehingga butuh 

latihan untuk menulis huruf dan merangkainya menjadi sebuah kata. 

Tingkatan latihan tertinggi dari level pertama ini adalah latihan menulis 

kata dengan cara didikte atau dalam pembelajaran bahasa Arab materi ini 

sering mendapat porsi tersendiri dalam pembelajaran “imla’”. Tes 

keterampilan menulis (ikhtibar maharatul kitabah) umumnya dibuat dengan 

tingkatan materi pada tingkat ke dua yaitu;  manulis terbimibing atau 

alkitabah almuwajjahah. Adapaun tingkatan ke tiga ini biasanya penilaian 

terhadap keterampilan menulis bisa dilihat dari kemampuan siswa dalam 

menulis berbahasa Arab secara baik dan benar, atau hasil tulisan secara 

bebas baik dalam bentuk cerita narasi maupun dalam bentuk tulisan 

ilmiah seperti penulisan artikel ilmiah, skripis, tesis maupun disertasi. 

Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan ditampilkan contoh 

soal tes keterampilan menulis (ikhtibar maharatul kitabah), untuk level 

menulis terbimbing, yaitu tes keterampilan menulis dengan menggunakan 

panduan tertentu atau stimulus seperti gambar, pertanyaan, kosa kata 

(mufradat) atau kalimat pemandu lainnya. Berikut disajikan beberapa 

contoh tes keterampilan menulis terbimbing: 

a. Tes Mengurutkan Kata Menjadi Kalimat  اختبار ترتيب الكلمات لتكون(

 جمال مفيدا(

                                                         
9 1 Abdurrahman Ibrahim al Fauzan, Idla’at Li Mu’allimil Lughah al 
‘Arabiyyah, hlm. 205-207. 
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Contoh:  

 

Pada bentuk soal no (1) ini siswa diminta untuk merangkai kata-kata 

tersebut sehingga tersusun menjadi kalimat yang memiliki makna. 

Tentunya dalam menyusun kata-kata tersebut siswa harus memiliki 

beberapa kompetensi lainnya seperti kosa kata (mufradat), maupun 

kemampuan dalam gramatika (qawa’id) bahasa Arab sederhana 

seperti memahami pola pembentukan kalimat nominal (jumlah 

ismiyyah) dan kalimat verbal (jumlah fi’liyyah). 

b. Tes Kalimat dengan Gambar  )اختبار تكوين الجمل بالصور( 

Contoh: 



 

 

Pada bentuk soal no (2) ini siswa diminta untuk menyusun sebuah 

kalimat bebas berdasarkan gambar yang ditampilkan. Seperti halnya 

pada contoh soal no (1), jenis soal ini juga menuntut siswa untuk 

menguasai perbendaharaan kosa kata yang luas dan penguasaan 

gramatika bahasa Arab minimal memahami pola pembentukan 

kalimat dalam bahasa Arab. 

c. Tes Menyusun Kalimat dari Kata  )اختبار تكوين الجمل بالكلمات( 

Contoh: 
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Pada bentuk soal no (3) ini siswa diminta untuk merangkai kalimat 

menggunakan mufradat yang sudah ditentukan sesuai contoh yang 

disajikan. Seperti halnya pada tes no (1) dan (2) tentunya dalam 

menyusun kalimat tersebut siswa harus memiliki beberapa 

kompetensi lainnya seperti kosa kata (mufradat), maupun 

kemampuan dalam gramatika (qawa’id) bahasa Arab sederhana 

seperti memahami pola pembentukan kalimat nominal (jumlah 

ismiyyah) dan kalimat verbal (jumlah fi’liyyah). 

d. Tes Mengurutkan Kalimat menjadi Paragrap  )اختبار تكوين الفقرات( 

Contoh: 



 

Contoh soal no (4) ini adalah langkah awal untuk menstimulus dan 

melatih siswa agar terbiasa merangkai kalimat menjadi sebuah 

paragrap utuh. Dalam contoh di atas siswa bisa merangkai kalimat-

kalimat tersebut menjadi sebuah paragrap dengan menyusun 

kembali urutan nomor kalimat, atau menulis ulang kalimat-kalimat 

tersebut dalam bentuk paragrap utuh. Latihan ini tentunya 

menuntut pemahaman siswa terhadap setiap kalimat, oleh karena 

itu sangat dibutuhkan penguasaan kosa kata yang luas serta 

pemahaman gramatika bahasa Arab. 

e. Tes Mendeskripsikan Gambar dengan Pertanyaan  اختبار الصور(

 واألسئلة( 

Contoh: 



139 

 

 

Contoh soal no (5) ini mengajak siswa untuk berlatih menyusun 

kalimat menjadi satu paragrap utuh sambil berimajinasi bebas 

dengan bantuan gambar. Dalam contoh di atas siswa bisa merangkai 

kalimat tersebut menjadi sebuah paragrap dengan bantuan gambar 

dan pertanyaan-pertanyaan yang menyertai gambar tersebut. 

Sehingga tes ini tidak membosankan bagi siswa karena adanya sajian 

gambar yang bisa menarik perhatian siswa, dan juga tidak terlalu 

menyulitkan sebab dibantu oleh adanya pertanyaan-pertanyaan yang 

menyertainnya. 

f. Tes Menyusun Paragrap dengan Pertanyaan  اختبار تكوين الفقرات(

 باألسئلة( 

Contoh: 

 

 



 

Seperti contoh-contoh sebelumnya, contoh no (6) ini adalah tes 

untuk mengukur keterampilan menulis siswa terutama dalam 

menyusun beberapa kalimat menjadi sebuha paragrap. Media yang 

digunakan adalah beberapa pertanyaan yang diajukan terkait tema 

yang sudah ditentukan. Tingkat kesuliatan soal ini hampir sama 

dengan dua contoh sebelumnya, sehingga pada tes ini siswa juga 

dituntut untuk memiliki beberapa kompetensi lainnya seperti kosa 

kata (mufradat), maupun kemampuan dalam gramatika (qawa’id) 

bahasa Arab sederhana seperti memahami pola pembentukan 

kalimat nominal (jumlah ismiyyah) dan kalimat verbal (jumlah fi’liyyah). 
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BAB VII 

UJI PRASYARAT ANALISIS PENELITIAN KUANTITATIF 

 

Analisis data dimaksudkan untuk melakukan pengujian 

hipotesis dan menjawab rumusan masalah penelitian. Apabila 

menggunakan skala interval dan rasio, maka sebelum melakukan 

pengujian harus dipenuhi persyaratan analisis terlebih dahulu, dengan 

asumsi bahwa data harus: (1) Dipilih secara acak (random), (2) 

Homogen artinya data yang dibandingkan (dikomparasikan) sejenis 

(homogen) maka perlu diuji homogenitas, (3) Normal artinya data yang 

dihubungkan dan atau dikomparasikan, berdistribusi normal, maka perlu 

uji normalitas dan (4) Bersifat linier artinya data yang dihubungkan 

berbentuk garis linier, maka perlu uji linieritas. 

A. Uji Homogenitas 

Ada beberapa cara yang dipergunakan untuk menguji 

homogenitas data, di antaranya menggunakan uji Bartlet. Adapun 

langkah-langkah pengujian homogenitas data menggunakan uji Bartlet, 

adalah: 

1. Memasukan angka-angka statistik untuk pengujian homogenitas 

pada tabel uji Bartlet : 

Tabel 2. Tabel Kerja Uji Bartlet 

Sampel db = (n-1) 2

iS  2

iSLog  (db) Log 2

iS  

X1     

X2     

dst     

Jumlah = 

3 

∑ (ni -1) =   ∑ (db) Log 2

iS  

 

Keterangan: 

X1,X2…. = Variabel penelitian 

Db  = Derajad bebas 

n  = Jumlah sampel  
2

iS  = Varians ke…. 



2. Menghitung varians gabungan 

     
...

......

321

2

33

2

22

2

112






nnn

SnSnSn
S  

3. Menghitung log 
2S  

4. Menghitung nilai B = (log 
2S ).∑ (ni – 1) 

5. Menghitung nilai hitung
2  

6. Bandingkan hitung
2  dengan nilai tabel

2  untuk α = 0,05 dan 

derajad kebebasan (db) = k – 1 

7. Kriteria pengujian: 

Jika :  hitung
2  > tabel

2  : tidak homogen 

Jika :  hitung
2  ≤ tabel

2  : homogen 

Contoh: 

Perbedaan kemampuan berbicara bahasa Arab antara mahasiswa 

lulusan MA dengan lulusan SMA.  

1. Data kemampuan berbicara bahasa Arab antara mahasiswa lulusan 

MA dengan lulusan SMA  

No 

Kemampuan Berbicara 

Bahasa Arab Lulusan MA 

(A1) 

 Kemampuan Berbicara 

Bahasa Arab Lulusan SMA 

 (A2) 

1 34 31 

2 34 30 

3 33 30 

4 33 29 

5 33 29 

6 32 27 

7 31 27 

8 31 26 

9 30 25 

10 29 24 

11 28 23 

12 28 23 



143 

 

No 

Kemampuan Berbicara 

Bahasa Arab Lulusan MA 

(A1) 

 Kemampuan Berbicara 

Bahasa Arab Lulusan SMA 

 (A2) 

13 27 22 

14 26 21 

15 25 21 

16 23 20 

17 21 19 

18 20 19 

19 18 17 

20 18 17 

21 17 16 

22 16 15 

 

2. Data kemampuan berbicara bahasa Arab dibuat dalam bentuk data 

kelompok  

a. Data kemampuan berbicara bahasa Arab mahasiswa lulusan MA 

dibuat dalam bentuk data kelompok 

No Kelas  

Interval 

Nillai 

Tengah 

f 

absolut 

f  

kum 

f relatif 

% 

Relatif  

kum 

1 16 – 19 17,5 4 4 18,18 18,18 

2 20 – 23 21,5 3 7 13,64 31,82 

3 24 – 27 25,5 3 10 13,64 45,45 

4 28 – 31 29,5 6 16 27,27 72,73 

5 32 – 35  33,5 6 22 27,27 100 

Jumlah   22  100  

 

Xi f f.Xi Xi² f.Xi² 

17.5 4 70 306.25 1225 

21.5 3 64.5 462.25 1386.75 

25.5 3 76.5 650.25 1950.75 

29.5 6 177 870.25 5221.5 

33.3 6 199.8 1108.9 6653.34 



 

22 587.8 3397.9 16437.34 

 

b. Data kemampuan berbicara bahasa Arab mahasiswa lulusan SMA 

dibuat dalam bentuk data kelompok 

No Kelas  

Interval 

Nillai 

Tengah 

f 

absolut 

f 

kum 

f relatif 

% 

Relatif  

kum 

1 15 – 18 16.5 4 4 18,18 18,18 

2 19 – 22 20.5 6 10 27,27 45,45 

3 23 – 26 24.5 5 15 22,73 68,18 

4 27 – 30 28.5 6 21 27,27 95,45 

5 31 – 34  32.5 1 22 4,55 100 

Jumlah   22  100  

 

Xi f f.Xi Xi² f.Xi² 

16.5 4 66 272.25 1089 

20.5 6 123 420.25 2521.5 

24.5 5 122.5 600.25 3001.25 

28.5 6 171 812.25 4873.5 

32.5 1 32.5 1056.25 1056.25 

  22 515 3161.25 12541.5 

 

c. Menghitung varians  

1) Varians A1 

 

 
 1

.

1

.
22

2








nn

Xif

n

Xif
S  

 
 
 12222

8,587

122

34,16437
2

2





S  

34,87747,86782,732 S  

2) Varians A2 

 

 
 1

.

1

.
22

2








nn

Xif

n

Xif
S  
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 12222

515

122

5,12541
2

2





S  

23,13574,08597,212 S  

3. Memasukan angka-angka statistik untuk pengujian homogenitas 

pada table uji bartlet: 

Sampel Db 1/db Si2 log Si2 db log Si2 1/db 

1 21 0.05 34,87 1,542 32,382 0.05 

2 21 0.05 23,13 1,364 28,644 0.05 

Jumlah   0.10 - - ∑ 61,026 0.10 

 

4. Menghitung varians gabungan: 

     
29

42

485,73732,27

2121

13,232187,3421
2

2 











db

Sidb
S

 

log S2  = log 29 = 1,462 

5. Nilai Bartlet 

B = (∑db) (log S2 ) = 42 (1,462) = 61,404 

Harga 
2 = (In 10) {B – (db) log Si2 }  

       = (2,3026) (61,404 – 61,026) 

  = (2,3026) (0,378) 

  = 0,870 

Untuk α = 0,05 dan db=k-1 = 2-1 = 1, 
2 t = (0,95;1) = 3,841. 

Karena 
2 h = 0,870 dan 

2 t = 3,841, artinya; Xh2 < Xt2 maka 

terima Ho. Kesimpulan kedua kelompok data berasal dari populasi 

yang homogen. 

B. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: 

(1) Uji kertas peluang, (2) Uji lilifors, (3) Uji chi kuadrat. Berikut, contoh 

pengujian normalitas dengan chi kuadrat. Langkah-langkah pengujian 

normalitas data menggunakan chi kuadrat adalah, sebagai berikut:9 2 

                                                         
9 2 Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 79-82 



1. Membuat data tunggal menjadi data kelompok 

2. Menghitung nilai rata-rata 

3. Menentukan simpangan baku 

4. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan jalan 

a. Menentukan batas kelas yaitu angka skor kiri kelas interval 

pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor-skor kanan 

kelas interval ditambah 0,5.  

b. Mencari nilai Z-skor untuk batas kelas interval dengan rumus : 

s

XZ
Z i

i




  

c. Mencari luas O – Z dari table kurve normal O – Z dengan 

menggunakan angka-angka untuk batas kelas. 

d. Mencari luas (selisih) tiap kelas interval dengan jalan 

mengurangkan angka-angka O – Z yaitu angka baris pertama 

dikurangi baris kedua, angka baris kedua dikurangi baris ketiga 

dan begitu seterusnya. Kecuali untuk angka yang berbeda pada 

baris paling tengah ditambahkan dengan angka pada baris 

berikutnya. 

e. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara 

mengalikan luas tiap interval dengan jumlah responden (n = 

22). 

5. Menguji normalitas berdasarkan tabel distribusi Χ² dengan rumus : 

 





e

eo

f

ff
2

2  

6. Mencari Χ² tabel dengan derajad kebebasan yaitu jumlah kelas – 

satu (df = jumlah kelas – 1), pada taraf signifikansi 5 % atau 1 %.  

7. Membuat kesimpulan, dengan kriteria : 

Apabila: ,22  hitung  maka sebaran frekuensi dinyatakan normal 

Apabila: ,22  hitung  maka sebaran frekuensi dinyatakan tidak 

normal 

Contoh: 

1. Data kemampuan berbicara bahasa Arab antara mahasiswa lulusan 

MA dengan lulusan SMA  
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No 

Kemampuan Berbicara 

Bahasa Arab Lulusan MA 

(A1) 

 Kemampuan Berbicara 

Bahasa Arab Lulusan MA  

(A2) 

1 34 31 

2 34 30 

3 33 30 

4 33 29 

5 33 29 

6 32 27 

7 31 27 

8 31 26 

9 30 25 

10 29 24 

11 28 23 

12 28 23 

13 27 22 

14 26 21 

15 25 21 

16 23 20 

17 21 19 

18 20 19 

19 18 17 

20 18 17 

21 17 16 

22 16 15 

 

2. Menghitung uji normalitas data A1 

a. Data kemampuan berbicara bahasa Arab mahasiswa lulusan MA 

dibuat dalam bentuk data kelompok 

No Kelas  

Interval 

Nillai 

Tengah 

f 

absolut 

f kum f relatif 

% 

Relatif  

kum 

1 16 – 19 17,5 4 4 18,18 18,18 

2 20 – 23 21,5 3 7 13,64 31,82 



3 24 – 27 25,5 3 10 13,64 45,45 

4 28 – 31 29,5 6 16 27,27 72,73 

5 32 – 35  33,5 6 22 27,27 100 

Jumlah   22  100  

 

Xi f f.Xi Xi² f.Xi² 

17.5 4 70 306.25 1225 

21.5 3 64.5 462.25 1386.75 

25.5 3 76.5 650.25 1950.75 

29.5 6 177 870.25 5221.5 

33.3 6 199.8 1108.9 6653.34 

 

22 587.8 3397.9 16437.34 

 

b. Menentukan rata-rata (Mean) 

72,26
22

8,587





fi

Xifi
Me  

c. Menentukan simpangan baku  

Varians: 

 

 
 11

22

2








nn

fX

n

fX
S  

 
 
 12222

8,587

122

34,16437
2

2





S  

34,87747,86782,732 S  

Simpangan Baku: 

2Ss   

5,9187,34 s  

d. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan jalan: 

1) Menentukan batas kelas yaitu angka skor kiri kelas interval 

pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka skor-skor kanan 

kelas interval ditambah 0,5. Sehingga didapat Mengkonversi 

batas-batas interval kelas ke dalam bilangan baku Z (juga di 
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sebut skor Z) dan menyusunnya dalam bentuk tabel, yaitu : 

15,5  19,5  23,5  27,5  31,5  35,5  

2) Mencari nilai Z-skor untuk batas kelas interval dengan rumus : 

s

XZ
Z i

i




  

90,1
91,5

72,265,15
1 


Z  

22,1
91,5

72,265,19
2 


Z  

54,0
91,5

72,265,23
3 


Z  

13,0
91,5

72,265,27
3 


Z  

81,0
91,5

72,265,31
4 


Z  

49,1
91,5

72,2635
5 


Z  

3) Mencari luas O – Z dari table kurve normal O – Z dengan 

menggunakan angka-angka untuk batas kelas, sehingga didapat: 

0,4713  0,3888  0,2054  0,0517  0,291  0,4319 

4) Mencari luas (selisih) tiap kelas interval dengan jalan 

mengurangkan angka-angka O – Z yaitu angka baris pertama 

dikurangi baris kedua, angka baris kedua dikurangi baris ketiga 

dan begitu seterusnya. Kecuali untuk angka yang berbeda pada 

baris paling tengah ditambahkan dengan angka pada baris 

berikutnya. 

0,4713 - 0,3888 = 0,083 

0,3888 - 0,2054 = 0,183 

0,2054 - 0,0517 = 0,154 

0,0517 - 0,291  = - 0,239 

0,291 - 0,4319  = - 0,141 



5) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara 

mengalikan luas tiap interval dengan jumlah responden (n = 

22), sehingga diperoleh: 

0,083  x 22 = 1,82 

0,183 x 22 = 4,03 

0,154 x 22 = 3,38 

0,239 x 22 = 5,26 

0,141 x 22 = 3,10 

N

o 

Kelas  

Interval 

Batas 

Kelas 
Z 

Luas 

Kurva 

Normal 

Selisih 

Luas 
fe fo 

    15,5 -1,90 0,4713       

1 16 – 19       0,083 1,82 4 

    19,5 -1,22 0,3888       

2 20 – 23       0,183 4,03 3 

    23,5 -0,54 0,2054       

3 24 – 27       0,154 3,38 3 

    27,5 0,13 0,0517       

4 28 – 31       0,239 5,26 6 

    31,5 0,81 0,291       

5 32 – 35        0,141 3,10 6 

    35,5 1,49 0,4319       

Jumlah          
17,5

9 
22 

 

e. Menguji normalitas berdasarkan tabel distribusi Χ² dengan rumus : 

 





e

eo

f

ff
2

2  

Hasil penghitungannya: 

No 
Kelas  

Interval 
fo fe (fo-fe) (fo-fe)² (fo-fe)²/fe 

1 16 – 19 4 1.82 2.18 4.7524 2.611 

2 20 – 23 3 4.03 -1.03 1.0609 0.263 

3 24 – 27 3 3.38 -0.38 0.1444 0.000 
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4 28 – 31 6 5.26 0.74 0.5476 0.104 

5 32 – 35  6 3.1 2.9 8.41 2.713 

Jumlah  22 17.59     5.691 

 

f. Mencari Χ² tabel dengan derajad kebebasan yaitu jumlah kelas – 

satu (df = jumlah kelas – 1), pada taraf signifikansi 5 % atau 1 %.  

Pada taraf signifikansi (tingkat kepercayaan) 95 % atau α = 0.05 dan 

df = 5-1 = 4, maka
2  tabel = 9.488.  

g. Membuat kesimpulan, dengan kriteria : 

,22  hitung  maka sebaran frekuensi dinyatakan normal 

,22  hitung  maka sebaran frekuensi dinyatakan tidak normal 

Jadi
2 hitung < 

2 tabel atau 5,691 < 9.488 sehingga distribusi data 

normal. 

 

 

 

 

C. Uji Linieritas 

Langkah-langkah pengujian linieritas data: 

1. Mencari jumlah kuadrat regresi  aregJK dengan rumus:  

 
 

n

y
aregJk

2


  

2. Mencari jumlah kuadrat regresi (Jk reg (b/a)) dengan rumus:

 22.

..



  





XXn

YXXYn
b  

 
  

















n

yx
xybabregJk ./  

3. Mencari jumlah kuadrat residu (Jk res) dengan rumus: 

   aregJkabregJkyresJk  /2  

4. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi (Rjk reg(a)) dengan rumus: 

Untuk menguji normalitas data A2 dilakukan dengan cara yang sama 

seperti menguji normalitas data A1 

 



Rjk reg (a) = Jk reg (a)  

5. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi (Rjk reg(b/a)) dengan 

rumus: 

Rjk reg (b/a) = JK reg (b/a)  

6. Mencari rata-rata jumlah kuadrat residu (Rjk reg) dengan rumus: 

2


n

resJk
resRJk  

7. Jumlah kaudrat error (JkE) dengan rumus: 

 




















k n

y
yJkE

2

2  

8. Mencari jumlah kuadrat tuna cocok (JkTC) dengan rumus:  

JkTC = Jkres – JkE  

9. Mencari rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJkTC) dengan rumus: 

2


K

Jk
RJk TC

TC  

10. Mencari rata-rata jumlah kuadrat error (RJk eror) dengan rumus: 

kn

Jk
RJk E

E


  

11. Mencari jumlah nilai F hitung dengan rumus: 

E

TC
hitung

RJk

RJk
F   

12. Menentukan keputusan pengujian: 

Jika F hitung < F tabel artinya data berpola linier 

Jika F hitung > F tabel artinya data berpola tidak linier 

13. Mencari F tabel dengan rumus: 

F tabel= F (1-a) (dkTC.dkE) 

      = F (1-0,05) (dk = kk-2. dk = n-k) 

14. Membandingkan F hitung dengan F tabel 

Ternyata F hitung < F tabel atau 1,081 < 2,107 maka data berpola 

linier. 

Contoh: 

1. Data hasil penelitian tentang pengaruh penguasaan mufradat 

terhadap kemampuan berbicara bahasa Arab:    
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No  

Responden 

 

Penguasaan 

Mufradat 

(X) 

Kemampuan Berbicara 

Bahasa Arab 

(Y) 

1 61 112 

2 101 121 

3 62 83 

4 100 78 

5 125 159 

6 58 82 

7 43 97 

8 62 83 

9 54 70 

10 67 83 

11 80 69 

12 95 90 

13 146 135 

14 75 121 

15 71 100 

16 145 157 

17 77 92 

18 79 94 

19 153 165 

20 79 97 

21 70 83 

22 80 88 

23 133 146 

24 130 150 

25 80 98 

26 81 98 

27 126 140 

28 83 99 

29 84 131 

30 122 134 



No  

Responden 

 

Penguasaan 

Mufradat 

(X) 

Kemampuan Berbicara 

Bahasa Arab 

(Y) 

31 117 97 

32 88 105 

33 99 115 

34 93 110 

35 70 73 

36 97 114 

37 88 108 

38 102 118 

39 56 84 

40 53 70 

41 102 122 

42 99 124 

43 102 126 

44 109 126 

45 116 129 

46 87 104 

47 121 132 

48 87 101 

49 57 74 

50 126 146 

51 83 99 

52 129 144 

53 149 138 

54 80 91 

55 80 97 

56 137 154 

57 77 97 

58 70 95 

59 130 162 

60 79 85 

2. Uji Linieritas Y terhadap X1 
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No X Y X² Y² X.Y 

1 61 112 3721 12544 6832 

2 101 121 10201 14641 12221 

3 62 83 3844 6889 5146 

4 100 78 10000 6084 7800 

5 125 159 15625 25281 19875 

6 58 82 3364 6724 4756 

7 43 97 1849 9409 4171 

8 62 83 3844 6889 5146 

9 54 70 2916 4900 3780 

10 67 83 4489 6889 5561 

11 80 69 6400 4761 5520 

12 95 90 9025 8100 8550 

13 146 135 21316 18225 19710 

14 75 121 5625 14641 9075 

15 71 100 5041 10000 7100 

16 145 157 21025 24649 22765 

17 77 92 5929 8464 7084 

18 79 94 6241 8836 7426 

19 153 165 23409 27225 25245 

20 79 97 6241 9409 7663 

21 70 83 4900 6889 5810 

22 80 88 6400 7744 7040 

23 133 146 17689 21316 19418 

24 130 150 16900 22500 19500 

25 80 98 6400 9604 7840 

26 81 98 6561 9604 7938 

27 126 140 15876 19600 17640 

28 83 99 6889 9801 8217 

29 84 131 7056 17161 11004 

30 122 134 14884 17956 16348 

31 117 97 13689 9409 11349 

32 88 105 7744 11025 9240 



No X Y X² Y² X.Y 

33 99 115 9801 13225 11385 

34 93 110 8649 12100 10230 

35 70 73 4900 5329 5110 

36 97 114 9409 12996 11058 

37 88 108 7744 11664 9504 

38 102 118 10404 13924 12036 

39 56 84 3136 7056 4704 

40 53 70 2809 4900 3710 

41 102 122 10404 14884 12444 

42 99 124 9801 15376 12276 

43 102 126 10404 15876 12852 

44 109 126 11881 15876 13734 

45 116 129 13456 16641 14964 

46 87 104 7569 10816 9048 

47 121 132 14641 17424 15972 

48 87 101 7569 10201 8787 

49 57 74 3249 5476 4218 

50 126 146 15876 21316 18396 

51 83 99 6889 9801 8217 

52 129 144 16641 20736 18576 

53 149 138 22201 19044 20562 

54 80 91 6400 8281 7280 

55 80 97 6400 9409 7760 

56 137 154 18769 23716 21098 

57 77 97 5929 9409 7469 

58 70 95 4900 9025 6650 

59 130 162 16900 26244 21060 

60 79 85 6241 7225 6715 

∑ 5605 6595 568065 765139 652585 

 

3. Mencari jumlah kuadrat regresi 
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724900,42
60

43494025

60

6595
22




n

y
aregJk  

4. Mencari jumlah kuadrat regresi (Jk reg (b/a)) dengan rumus:

 

0,82
2667875

2190125

31416025-34083900

36964975-39155100

560556806560

6595560565258560

.

..
222

















  
x

xx

XXn

YXXYn
b

 

 
  

  

36502,08

60

65955605
65258582,0

./





























n

yx
xybabregJk

 

5. Mencari jumlah kuadrat residu (Jk res) dengan rumus: 

   

3736,5

42,72490008,36502765139

/2





 aregJkabregJkyresJk

 

6. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi (Rjk reg(a)) dengan rumus: 

Rjk reg (a) = Jk reg (a) = 724900,42 

7. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi (Rjk reg(b/a)) dengan 

rumus 

Rjk reg (b/a) – JK reg (a + b/a) = 36502,08 

8. Mencari rata-rata jumlah kuadrat residu (Rjk reg) dengan rumus 

 
64,42

58

5,3736

2





n

resJk
resRJk  

9. Jumlah kaudrat error (JkE) dengan rumus 

 
87,1035

2

2


 















k n

y
yJkE  



Sebelum mencari JkE urutkan data x mulai dari data yang paling 

kecil sampai data yang paling besar berikut disertai pasangannya (y) 

seperti tabel penolong berikut. 

No X Kelompok  n Y 

1 43 1 1 97 

2 53 2 1 70 

3 54 3 1 70 

4 56 4 1 84 

5 57 5 1 74 

6 58 6 1 82 

7 61 7 1 112 

8 62 
8 2 

83 

9 62 83 

10 67 9 1 83 

11 70 

10 3 

83 

12 70 73 

13 70 95 

14 71 11 1 100 

15 75 12 1 121 

16 77 
13 2 

92 

17 77 97 

18 79 

14 3 

94 

19 79 97 

20 79 85 

21 80 

15 5 

69 

22 80 88 

23 80 98 

24 80 91 

25 80 97 

26 81 16 1 98 

27 83 
17 2 

99 

28 83 99 

29 84 18 1 131 

30 87 19 2 104 
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No X Kelompok  n Y 

31 87 101 

32 88 
20 2 

105 

33 88 108 

34 93 21 1 110 

35 95 22 1 90 

36 97 23 1 114 

37 99 
24 2 

115 

38 99 124 

39 100 25 1 78 

40 101 26 1 121 

41 102 

27 3 

118 

42 102 122 

43 102 126 

44 109 28 1 126 

45 116 29 1 129 

46 117 30 1 97 

47 121 31 1 132 

48 122 32 1 134 

49 125 33 1 159 

50 126 34 1 140 

51 126 35 1 146 

52 129 36 1 144 

53 130 
37 2 

150 

54 130 162 

55 133 38 1 146 

56 137 39 1 154 

57 145 40 1 157 

58 146 41 1 135 

59 149 42 1 138 

60 153 43 1 165 

 

JkE = 1035,87 



10. Mencari jumlah kuadrat tuna cocok (JkTC) dengan rumus  

JkTC = Jkres – JkE = 3736,5 – 1035,87 = 2700,63 

11. Mencari rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJKTC) dengan 

rumus: 

65,87
243

2700,63

2








K

Jk
RJk TC

TC  

12. Mencari rata-rata jumlah kuadrat error (RJk eror) dengan rumus: 

60,93
4360

1035,87








kn

Jk
RJk E

E
 

13. Mencari jumlah nilai F hitung dengan rumus: 

1,081
93,60

87,65


E

TC
hitung

RJk

RJk
F  

14. Menentukan keputusan pengujian 

Jika F hitung < F tabel artinya data berpola linier 

Jika F hitung > F tabel artinya data berpola tidak linier 

15. Mencari F tabel dengan rumus: 

F tabel = F (1-a) (dkTC.dkE) 

 = F (1-0,05) (dk = kk-2. dk = n-k) 

 = F (1-0,05) (dk = 43-2. dk = 60-43) 

 = F (1-0,05) (dk = 41. dk = 17)  

 = F (0,95) (41.17) 

Cara mencari F tabel dk = 41 sebagai angka pembilang 

 dk = 17 sebagai angka penyebut 

16. Membandingkan F hitung dengan F tabel 

Ternyata F hitung < F tabel atau 1,081 < 2,107 maka data berpola 

linier. 
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BAB VIII 

PENELITIAN KUANTITATIF DESKRIPTIF DI BIDANG 

PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

 

A. Pengertian Penelitian Kuantittif Deskriptif 

Deskripsi secara bahasa berarti penggambaran, pemerian atau 

pelukisan yang dicancang untuk memperoleh informasi tentang status 

atau gejala pada saat penelitian dilakukan. Istilah penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala, fakta atau 

kejadian secara sisitimatis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau 

daerah tertentu. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

terhadap variabel-variabel mandiri, tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. Berarti penelitian deskripsi 

adalah penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi 

tentang status atau gejala mengenai populasi atau daerah tertentu, atau 

memetakan fakta berdasarkan cara pandang (kerangka berpikir tertentu 

pada saat penelitian dilakukan.  

Tugas utama penelitian deskriptif adalah memaparkan apa 

adanya9 3 atau menggambarkan apa adanya yang didapat pada saat 

penelitian dilakukan dan tidak mesti mencari atau menerangkan bentuk 

saling hubungan diantara variable, ataupun menganalisisnya atau 

menguji hipotesisnya. Kalau demikian maka penelitian deskriptif adalah 

representrasi obyektif terhadap fenomena yang tampak dan sebagainya 

yang ditangkap seperti apa adanya, tanpa mencampur adukkan dengan 

pendapat peribadi (subyektif), tanpa pertimbangan nilai, tanpa 

saran/rekomendasi kearah tindakan, tanpa justifikasi atau klaim 

pendapat, tetapi sifatnya sebagai pemecahan masalah pada masa 

sekarang/actual.  

Fenomena yang diseskripsikan bisa alamiah, buatan/rekayasa 

manusia, bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 

kesamaan, perbedaan fenomena lain, sikap, sifat individu, pandangan 

sehingga ditemukan pengetahuan yang luas terhadap suatu obyek pada 

                                                         
9 3 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. (Jakarta: 
PT. Bumi Aksara, 2009)., h.157. 



suatu masa tertentu. Sungguh banyak temuan yang dihasilkan penelitian 

deskrptif, seperti sistem tata surya, peredaran bumi-bulan dan planet 

lainnya, pertumbuhan tanaman, kehidupan binatang, kehidupan manusia 

dalam berbagai lingkungan hidup, bagaimana kepala sekolah memimpin, 

bagaimana guru-guru dalam mengjar, dan bagaimana peserta didik 

belajar.  

Penelitian deskriptif tidak memerlukan administrasi atau 

pengontrolan terhadap suatu perlakuan, jika tidak dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis tertentu seperti pada penelitian eksplanasi, tetapi 

hanya menggambarkan atau menegaskan suatu konsep atau gejala atau 

menjawab pertanyaan apa adanya tentang suatu variable, gejala atau 

keadaan. Dalam artian hanya mencari informasi yang dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan.  

Arief Furchan mengemukakan bahwa penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang 

status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Biasanya tidak diarahkan 

untuk menguji hipotesis.9 4 Bahkan menurut Etna Widodo & Mukhtar 

penelitian deskriptif kebanyakan tidak dimasudkan menguji hipotesis. 

Whistney menegaskan bahwa penelitian deskriptif adalah metode 

pencarian fakta dengan intrepretasi yang tepat. Sehingga demikian 

metode penelitian deskriptif biasa juga disebut metode survei normatif, 

karena ingin mepelajari norma-norma atau standar-standar yang 

diperpegangi dan diperlakukan oleh masyarakat. 

B. Tujuan Penelitian Deskriptif  

Penelitian deskriptif dipusatkan pada pemecahan masalah yang 

dihadapi karena peneliti tidak ingin menghubungkan dengan variabel 

lainnya, tetapi hanya ingin mengetahui keadaan masing-masing varibel 

secara lepas. Ciri penelitian deskriptif adalah: paling utama, paling 

dominan, paling popular dan lebih mudah atau paling sederhana, karena 

hanya menyajikan potret keadaan, rancangan penelitiannya dengan 

menggunakan sumber data dalam bentuk populasi dan sampel dengan 

teknik pengumpulan data melalui oservasi, wawancara dan pengedaran 

                                                         
9 4 Arif Furhcan. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. (Yogyakarta:Usaha Nasional, 
2005.)., h.447. 
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angket. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas dan 

akurat tentang materi dan fenomena yang sedang diselidiki. Atau 

melukiskan variabel, kondisi apa saja yang ada dalam situasi tertentu 

pada saat penelitian dilakukan. 

C. Ruang Lingkup Penelitian Deskriptif  

Ruang lingkup atau yang tergolong dalam penelitian deskriptif 

adalah metode: studi kasus, survey, studi perkembangan, studi tindak 

lanjut, analisis dokumenter, analisis kecenderungan, studi korelasi, studi 

perbandingan, studi kemasyarakatan, studi waktu dan gerak, serta 

analisis kegiatan dan seterusnya. Yang secara ringkas dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Studi Kasus  

Studi kasus (case study) merupakan metode untuk menghimpun 

dan menganalisis data yang berkenaan sesuatu kasus, karena adanya 

masalah, kesulitan, hambatan dan penyimpangan, ataupun karena 

keunggulan (keberhasilan). Kasus bisa berkenanan dengan perorangan, 

kelompok (kerja, kelas, sekolah, etnis, ras, agama, sosial (klub, gang, 

pembegal, pemalak) budaya, keluarga, lembaga, organisasi, 

daerah/wilayah, masyarakat dan lainnya. Studi kasus diarahkan untuk 

mengkaji kondisi, kegiatan, perkembangan serta faktor-faktor penting 

yang terkait dan menunjang kondisi atau perkembangan tersebut. Studi 

kasus adalah suatu metode penyelidikan yang dilakukan secara 

mendalam (intensif), totalitas, mendetail, walaupun terkadang sempit 

tentang kasus (spesifik, khas, karakteristik, tipikal) tentang individu atau 

unit sosial yang diselidiki.  

2. Survei  

Penelitian secara survei merupakan studi pengumpulan data yang 

relatif terbatas (sampel), tetapi relatif besar jumlahnya (populasi), dengan 

tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi tentang variable 

berdasarkan ruang lingkupnya (sensus) dan subyeknya (hal nyata dan 

tidak nyata) sebagai perwakilan.  

3. Studi Perkembangan  

Srudi perkembangan (development studies) adalah mengkaji 

perubahan (keadaan dan tahapannya), kemajuan yang dicapai oleh 



sesorang, suatu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat tertentu. 

Perkembangan ada yang sifatnya longitudional approach (waktunya 

panjang), dan ada yang cross sectional approach (jangka pendek atau 

hanya tahapan tertentu). 

4. Studi Tindak Lanjut  

Studi tindak lanjut (follow up study) adalah mempelajari 

perkembangan subyek sesudah diberikan perlakukan atau kondisi 

tertentu dengan menggunakan longitudional approach. Contohnya 

analisis data terhadap para lulusan atau orang yang telah menyelesaikan 

program pendidikan, latihan atau pembinaan dengan maksud untuk 

mengetahui kegiatan dan perkembangan mereka setelah keluar dari 

institusi.  

5. Analisis Dokumenter  

Analisis dokumenter (analisa isi) ditujukan untuk menghimpun 

dan menganalisis dokumen resmi, perundang-undangan, kebijakan, 

hasil-hasil penelitian, buku teks (teoritis dan emperis) tentang validitas 

dan releabilitasnya untuk mengetahui makna, kedudukan dan hubungan 

berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, peristiwa yang 

ada/terjadi, untuk selanjutnya diketahui manfaat dan dampak hal-hal 

tersebut.  

6. Analisis Kecenderungan  

Analisis kecenderungan (trend analysis atau trend study) 

merupakan perpaduan antara metode dokumenter dan survei. 

Pelaksanaan analisis kecenderungan bertolak/berdasar pada suatu teori 

yang dikemukakan oleh berbagai ahli dan bahan literatur, lalu dibuat 

perkiraan kecenderungan yang akan terjadi tentang sesuatu di masa 

mendatang, dengan menghubungkan teori atau hasil survei itu, dengan 

data yang diperoleh di masa lalu (Arief Furchan, 2005:462). Prediksi 

tentang pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, pendapatan 

perkapita, kerusakan hutan, peningkatan polusi, penigkatan jumlah 

siswa, lulusan guru, mutu sekolah, prestasi belajar dan kinerja guru perlu 

diprediksi berdasarkan studi kecenderungan. Demikian juga halnya 

dengan sekolah (lembaga pemerintah) perlu membuat proyeksi tentang 

permintaan terhadap jasa mereka dimasa mendatang, lewat analisis 

dokumenter atau survei yang diulang pada saat tertentu agar dapat 
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dipelajari kecepatan dan arah perubahan atau kecenderungan, yang 

nantinya digunakan untuk meramalkan keadaan di masa depan (H. 

Mohammad Ali, 1993:130).  

7. Studi Korelasi  

Studi korelasi ( correlational study) biasa juga disebut 

assosiational study pada hakekatnya merupakan penelaan antara dua 

variable pada suatu situasi atau satu kelompok subyek. Hal ini dilakukan 

untuk melihat hubungan antara fenomena atau hubungan antara satu 

variable dengan variable lain. Umpamanya hubungan kecepatan 

membaca dengan hasil belajar siswa pada sistem modul, hubungan 

antara nilai tes masuk dengan prestasi belajar, hubungan IQ dengan hasil 

belajar Matematika, dengan cara mengidentifikasi variabel yang ada pada 

suatu obyek, kemudian diidentifikasi pula variable lain, pada obyek yang 

sama untuk dilihat apakah ada hubungan dan berapa besar hubungan 

antara keduanya (Arif Furchan, 2005: 128).  

8. Studi Perbandingan  

Studi perbandingan (comparative study atau causal comparative 

study) merupakan bentuk penelitian deskriptif yang sifatnya 

membandingkan dua atau lebih: situasi, kejadian, kegiatan, program yang 

sejenis atau hampir sama tentang unsur atau komponennya (dasar, 

tujuan, lingkup, langkah-langkah kegiatan, organisasi, pelaksana, sarana 

dan alat, biaya, pengelolaan sampai dengan hasil. Analisis diarahkan 

untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam 

perencanaan,pelaksanaan, faktor-faktor pendukung dan hasil. Dari 

perbadingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur atau faktor-faktor 

penting yang melatar belakangi persamaan dan perbedaan.  

9. Studi Kemasyarakatan  

Studi kemasyarakatan (community study) merupakan kajian 

intensif yang dilakukan terhadap suatu kelompok masyarakat yang tingal 

bersama di suatu daerah yang memiliki ikatan dan karakteristik tertentu. 

Ikatan dan karakteristik itu mungkin berkenaan dengan sejarah, budaya, 

tradisi, agama, kepercayaan, iklim dan suber daya alam, kegiatan 

ekonomi dan sebagainya. Biasanya yang dipilih dalam studi 



kemasyarakatan adalah pola-pola kehidupan, keorganisasian, kebiasaan, 

cara kerja yang khas, berbeda dari kelompok masyarakat pada umumnya.  

10. Studi Waktu dan Gerak  

Studi waktu dan gerak (time and motion study) ditujukan untuk 

meneliti atau menguji jumlah waktu dan gerakan yang minimal yang 

digunakan seperti dalam industri atau pabrik dengan mengukur waktu 

dan gerak penggunaan mesin alat-alat produksi, gerak manusia dalam 

pekerjaan yang bersifat manual (pencucian bahan dan alat, pengolahan 

bahan, penjemuran, pengepakan). Dalam bidang pendidikan 

(penyusunan jadwal, latihan, belajar mandiri, penggunaan alat praktik 

dan alat bantu pembelajaran terutama yang rentang hawa panas.  

11. Analisis Kegiatan  

Analisis kegiatan (activity analysis) diarahkan untuk menanalisis 

kegiatan yang dilakukan dalam suatu pelaksanaan tugas atau pekerjaan, 

seperti dalam bidang industri, bisnis, pemerintahna, lembaga, sosial, baik 

yang berkenaan dengan kegiatan produksi maupun pemberian jasa dan 

layanan. Dalam pendidikan analisis kegiatan dapat dilakukan pada tugas 

dan pekerjaan pengawas, kepala sekolah, guru, konselor, laboran, 

perpustakaan, staf adminstrasi maupun para siswa dan mahasiswa. Hasil 

analisis dapat digunakan: a) menyusun standar kegiatan/kerja untuk 

suatu jabatan, tugas atau posisi, b) menyususn program pendidikan atau 

pelatihan untuk suatu bidang pekerjaan atau tugas tertentu, c) menyusun 

program dan kegiatan bagi pembinaan pesonalia termasuk program 

pelatihan dalam jabatan (in sevice training), d) menghimpun data bagi 

penentuan besarnya gaji dan honorarium. 

D. Pengujian Hipotesis Deskriptif 

Untuk menguji hipotesis deskriptif digunakan rumus t-test satu 

sampel:9 5 

n

s

X
t 0




 

Dimana: 

                                                         
9 5 Rahayu Kariadinata & Maman Abdurahman, Dasar-Dasar Statistika Pendidikan, 
(Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 197.  
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t  = Nilai t yang dihitung 


X   = Nilaia rata-rata 

0  = Nilai yang dihipotesiskan  

s  = Simpangan baku sampel 

n  = Jumlah anggota sampel  

Langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan rumus t-test 

satu sampel: 

1. Menghitung skor ideal untuk variabel yang diuji, skor ideal adalah 

skor tertinggi karena diasumsikan setiap responden memberi 

jawaban dengan skor yang tertinggi.  

2. Menghitung rata-rata nilai variabel (


X ) 

3. Menentukan nilai yang dihipotesiskan ( 0 ) 

4. Menghitung nilai simpangan baku variabel (s) 

5. Menentukan jumlah anggota sampel (n) 

6. Menghitung dengan rumus t-test satu sampel. 

Contoh:  

1. Judul Penelitian : Kemampuan Mahasiswa dalam Memahami Syi’ir 

Arab (Studi Analisis Deskriptif Terhadap Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab FTK UIN Mataram). 

2. Adapun data hasil penelitian berupa kemampuan mahasiswa dalam 

memahami Syi’ir Arab:   

1. 34  12. 30 

2. 31  13. 27 

3. 33  14. 25 

4. 33  15. 21 

5. 32  16. 23 

6. 33  17. 20 

7. 31  18. 26 

8. 28  19. 18 

9. 29  20. 16 

10. 28  21. 17 



11. 34  22. 18 

 

3. UJi Hipotesis: 

a. Uji Hipotesis Pihak Kanan  

Hipotesis: diduga kemampuan memahami Syi’ir Arab mahasiswa 

Program Studi PBA FTK UIN Mataram paling tinggi 75 %. 

1) Menghitung skor ideal.  

4 x 10 x 22 = 880 

880 : 22 = 40 

Untuk variabel kinerja dosen, nilai yang dihipotesiskan adalah 

paling tinggi 75 % dari nilai ideal, hal ini berarti 0,75 x 40 = 30. 

Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut: Ho 

untuk memprediksi π lebih rendah atau sama dengan 75 % dari 

skor ideal. Paling tinggi = lebih rendah atau sama dengan (≤). 

Ha lebih besar dari 75 % dari skor ideal/yang dihadapkan.  

Ho : π ≤ 75 % ≤ 0,75 x 40 = 30 

Ha : π ≤ 75 % > 0,75 x 40 = 30 

2) Menghitung rata-rata nilai variable (


X ) 

n

X
X

i




 

22

18....333134 




X  

22

587




X  

68,26


X  

3) Menentukan nilai yang dihipotesiskan ( 0 ) = 30 

4) Menghitung nilai simpangan baku variabel (s) 

a) Mencari selisih antara nilai Xi dengan nilai rata-rata (


X )  

Data ke 1.   53,58)68,2634 2

2













XXi  
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No 
Nilai 

(X) 

Rata-rata 


X  
 

2

 











XXi  

1 34 26,68 53,58 

2 31 26,68 18,66 

3 33 26,68 39,94 

4 33 26,68 39,94 

5 32 26,68 28,30 

6 33 26,68 39,94 

7 31 26,68 18,66 

8 28 26,68 1,74 

9 29 26,68 5,38 

10 28 26,68 1,74 

11 34 26,68 53,58 

12 30 26,68 11,02 

13 27 26,68 0,10 

14 25 26,68 2,82 

15 21 26,68 32,26 

16 23 26,68 13,54 

17 20 26,68 44,62 

18 26 26,68 0,46 

19 18 26,68 75,34 

20 16 26,68 114,06 

21 17 26,68 93,70 

22 18 26,68 75,34 

Jumlah 764,77 

 

b) Menghitung Nilai Standar Deviasi 

1
















n

XX

s
i

 

122

77,764


s  



6.035s  

5) Menentukan jumlah anggota sampel (n) = 22 

6) Menghitung dengan rumus t-test satu sampel 

22

035,6

3068,26 
t  

451,1t  

7) Menentukan t tabel 

Derajad kebebasan (dk) = n – 1 = 22 – 1 = 21 dan taraf 

kesalahan α = 5 % untuk uji satu pihak (one tail test) diperoleh t 

tabel = 1,721. 

8) Membuat kesimpulan 

t hitung = - 1,452 dan t tabel 1,721 maka t hitung < t tabel (- 

1.452 < 1,721), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi hotesis 

yang menyatakan diduga kemampuan memahami Syi’ir Arab 

mahasiswa Program Studi PBA FTK UIN Mataram paling tinggi 

75 % dari yang diharapkan dapat diterima. 

b. Uji Hipotesis Pihak Kiri 

Hipotesis: diduga kemampuan memahami Syi’ir Arab mahasiswa 

Program Studi PBA FTK UIN Mataram paling rendah 30 %. 

Ho : π ≥ 40 % ≥ 0,30 x 40 = 12 

Ha : π < 40 % < 0,30 x 40 = 12 

1) Menghitung dengan rumus t-test satu sampel 

22

035,6

1268,26 
t  

11.406t  

2) Menentukan t tabel 

Derajad kebebasan (dk) = n – 1 = 22 – 1 = 21 dan taraf 

kesalahan α = 5 % untuk uji satu pihak (one tail test) diperoleh t 

tabel = 1,721. 

3) Membuat kesimpulan 
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t hitung = 11,406 dan t tabel 1,721 maka t hitung > t tabel 

(11,406 > 1,721), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi 

hipotesis yang menyatakan kemampuan memahami Syi’ir Arab 

mahasiswa Program Studi PBA FTK UIN Mataram paling 

rendah 30 % dari yang diharapkan dapat diterima. 

c. Uji Hipotesis Dua Pihak 

Hipotesis: diduga kemampuan memahami Syi’ir Arab mahasiswa 

Program Studi PBA FTK UIN Mataram sama dengan 60n% dari 

yang diharapkan ditolak. 

Ho : π = 60 % = 0,6 x 40 = 24 

Ha : π ≠ 60 % ≠ 0,6 x 40 = 24 

1) Menghitung dengan rumus t-test satu sampel 

22

035,6

2468,26 
t  

2.082t  

2) Menentukan t tabel 

Derajad kebebasan (dk) = n – 1 = 22 – 1 = 21 dan taraf 

kesalahan α = 5 % untuk uji satu pihak (one tail test) diperoleh t 

tabel = 1,721. 

3) Membuat kesimpulan 

t hitung = 2,082 dan t tabel 1,721 maka t hitung > t tabel (2,082 

> 1,721), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi hipotesis yang 

menyatakan diduga kemampuan memahami Syi’ir Arab 

mahasiswa Program Studi PBA FTK UIN Mataram sama 

dengan 60% dari yang diharapkan ditolak. 

  

 

 

  



BAB IX 

PENELITIAN KUANTITATIF KOMPARATIF BIVARIAT  

DI BIDANG PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

 

A. Pengertian Penelitian Kuantitatif Komparatif  

Penelitian komparatif biasa juga disebut compative studi (studi 

perbandingan) atau causal caomparative, atau penelitian non 

eksperimen, yang menjadi bagian dari penelitian deskriptif. Bahkan 

penelitan komparatif sejenis dengan penelitian deskriptif, karena ingin 

mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan 

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu 

fenomena tertentu.9 6 Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang 

bersifat membandingkan variabel yang masih mandiri, terhadap sampel 

yang lebih dari satu.  

Penelitian komparatif bersifat expost facto (data yang 

dikumpulkan setelah kejadian/peristiwa yang dipermasalahkan terjadi) 

dengan maksud untuk mengetahui apakah ada persamaan dan peredaan 

dari dua hal atau kelompok, fakta, sifat atau obyek yang diteliti, dengan 

tujuan mewujudkan hasil yang dapat dipercaya (releabel), karena 

menggunakan instrumen yang bisa diuji. Dalam kaitannya dengan itu, 

tujuan penelitian komparatif adalah menemukan persamaan-persamaan 

dan perbedaan-perbedaan tentang: benda-benda, orang, prosedur kerja, 

ide-ide, kritik terhadap orang lain, kelompok, pandangan orang terhadap 

grup, negara, atau peristiwa. Demikian halnya perbandingan bidang studi 

di kota dan di desa, pengaruh sebab-akibat makanan siap saji, 

perbandingan manajemen kuliner dengan bahan yang sama tetapi 

bumbu yang berbeda atau berasal dari tempat yang berbeda, rekreasi, 

perbandingan kemampuan anak yang sekolah dengan yang tidak sekolah, 

waktu kerja dan ketenangan kerja.  

Kerlinger, mengemukakan bahwa penelitian causal komparatif 

adalah penyelidikan yang sistimmatis, dimana ilmuan tidak 

mengendalikan variabel bebas secara langsung, karena eksistensi dari 

variabel tersebut telah terjadi, atau karena variabel tersebut pada 

                                                         
9 6 Moh. Nazir. Metode Penelitian. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988)., h. 58. 
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dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Kesimpulan tentang adanya 

hubungan antara variabel tersebut, dibuat berdasarkan perbedaan yang 

mengiringi variabel bebas dan variabel terikat, tanpa intervensi langsung. 

Sedangkan Guy menegaskan bahwa penelitian causal comparative, 

peneliti berusaha menentukan penyebab atau alasan, untuk keberadaan 

perbedaan dalam perilaku atau status dalam kelompok individu. Dalam 

artian bahwa apa yang telah diamati dari kelompok yang berbeda dengan 

beberapa variabel, lalu peneliti mengidentifikasi faktor utama yang 

menyebabkan perbedaan tersebut.  

Rumusan masalah dalam penelitian komparatif adalah 

membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih, pada dua atau 

lebih sampel yang berbeda atau waktu yang berbeda. Dengan demikian 

penelitian komparatif adalah mendudukkan satu hal dengan hal yang lain 

untuk dilihat apa persamaannya, dan apa perbedaannya, berdasarkan 

kerangka pemikiran tertentu . Atau membandingkan dua variabel yang 

mirip (hampir sama) untuk dilihat apa persamaannya dan apa 

perbedaannya. Contoh judul: Perbedaan produktivitas kerja antara PNS 

dan Pegawai kontrak (Studi pada STAIN Watampone). Perbedaan 

kemampuan dn displin kerja antara dosen tetap dengan dosen kontrak. 

Perbedaan kualitas manajemen antara jurusan Syariah dan Tarbiyah. 

Perbedaan daya beli antara kelompok masyarakat petani dan nelayan. 

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat 

membandingkan. Variabelnya masih sama dengan penelitian variabel 

mandiri tetapi untuk sample yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang 

berbeda. 

B. Tujuan Penelitian Kompatif  

1. Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih 

fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti, berdasarkan kerangka 

pemikiran tertentu.  

2. Untuk membuat generalisasi, tingkat perbandingan berdasarkan 

cara pandang atau kerangka berpikir tertentu.  

3. Untuk bisa menentukan mana yang lebih baik dan yang sebaiknya 

dipilih.  



4. Untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan 

cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, dan 

mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab, melalui 

data tertentu.  

C. Pengujian Hipotesis Komparatif 

1. Pengujian Hipotesis Komparatif Untuk dua Sampel  

a. Dua Sampel yang Saling Berhubungan (Berkorelasi) 

Rumus:9 7 

































2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

21

2
n

s

n

s
r

n

s

n

s

XX
t  

Keterangan: 

1X 1 = Rata-rata sampel 1 

2X   = Rata-rata sampel 2 

S1    = simpangan baku sampel 1 

S2    = simpangan baku sampel 2 

S1
2   = varians sampel 1 

S2
2  = varians sampel 2 

r    = korelasi antara dua sampel 

Contoh: 

Seorang guru bahasa Arab melakukan penelitian tentang 

penggunaan metode mubasyarah dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Ia ingin melihat perbedaan kemampuan berbicara bahasa Arab 

antara sebelum dan sesudah diterapkan pembelajaran dengan 

metode mubasyarah. Dari hasil pre tes dan pos tes (hasil penelitian) 

di peroleh data kemampuan berbicara bahasa Arab siswa sebelum 

dan setelah diterapkan metode mubasyarah: 

 
No 

 
Nama 
Siswa  

Kemampuan Berbicara Bahasa Arab  

Sebelum  Sesudah  

1 A  65  70  

                                                         
9 7 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 122. 
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2 B  70  73  

3 C  67  70  

4 D  78  80  

5 E  69  80  

6 F  67  83  

7 G  60  78  

8 H  70  76  

9 I  72  78  

10 J  67  74  

11 K  78  78  

12 L  70  76  

13 M  76  76  

14 N  75  75  

15 O  78  78  

16 P  58  80  

17 Q  65  82  

18 R  67  70  

19 S  66  71  

20 T  69  73  

 

Jawab: 

1) Merumuskan hipotesis Ha dan Ho 

Ha : Terdapat perbedaan kemampuan berbicara bahasa Arab 

antara sebelum dan sesudah diterapkan pembelajaran 

dengan metode mubasyarah.  



 Ho : Tidak terdapat perbedaan kemampuan berbicara bahasa 

Arab antara sebelum dan sesudah diterapkan pembelajaran 

dengan metode mubasyarah.  

2) Simpangan baku data X1 (sesudah) 

a) Nilai Rata-Rata 

n

X
X

i




 

20

1521




X  

05,76


X  

b) Mencari selisih antara nilai Xi dengan nilai rata-rata (


X )  
2

 











XXi  

No 
Nilai 

(X) 

Rata-rata 


X  
 

2

 











XXi  

1 70 76.05 36.603 

2 73 76.05 9.302 

3 70 76.05 36.603 

4 80 76.05 15.603 

5 80 76.05 15.603 

6 83 76.05 48.303 

7 78 76.05 3.803 

8 76 76.05 0.002 

9 78 76.05 3.803 

10 74 76.05 4.202 

11 78 76.05 3.803 

12 76 76.05 0.002 

13 76 76.05 0.002 

14 75 76.05 1.102 

15 78 76.05 3.803 
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No 
Nilai 

(X) 

Rata-rata 


X  
 

2

 











XXi  

16 80 76.05 15.603 

17 82 76.05 35.403 

18 70 76.05 36.603 

19 71 76.05 25.503 

20 73 76.05 9.302 

Jumlah 304.950 

 

Menghitung Nilai Standar Deviasi 

1
















n

XX

s
i

 

122

950,304


s  

3.811s  

3) Simpangan baku data X2 (sebelum) 

a) Nilai Rata-Rata 

n

X
X

i




 

20

1387




X  

35,69


X  

b) Mencari selisih antara nilai Xi dengan nilai rata-rata (


X )  
2
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No 
Nilai 

(X) 

Rata-rata 


X  
 

2
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1 65 69.35 18.922 



No 
Nilai 

(X) 

Rata-rata 


X  
 

2
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2 70 69.35 0.423 

3 67 69.35 5.522 

4 78 69.35 74.823 

5 69 69.35 0.122 

6 67 69.35 5.522 

7 60 69.35 87.422 

8 70 69.35 0.423 

9 72 69.35 7.023 

10 67 69.35 5.522 

11 78 69.35 74.823 

12 70 69.35 0.423 

13 76 69.35 44.223 

14 75 69.35 31.923 

15 78 69.35 74.823 

16 58 69.35 128.823 

17 65 69.35 18.922 

18 67 69.35 5.522 

19 66 69.35 11.223 

20 65 69.35 0.122 

Jumlah 596.550 

 

Menghitung Nilai Standar Deviasi 

1
















n

XX

s
i

 

122

550,596


s  

5.329s  

4) Varians 
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Rumus varians = simpangan baku dikuadratkan 

14.5243.81122

1 S  

28.3985.329 22

2 S  

5) Korelasi (r): 

a) Membuat tabel penolong 

No 
1X  

2X  2

1X  
2

2X  1X .
2X  

1 70 65 4900 4225 4550 

2 73 70 5329 4900 5110 

3 70 67 4900 4489 4690 

4 80 78 6400 6084 6240 

5 80 69 6400 4761 5520 

6 83 67 6889 4489 5561 

7 78 60 6084 3600 4680 

8 76 70 5776 4900 5320 

9 78 72 6084 5184 5616 

10 74 67 5476 4489 4958 

11 78 78 6084 6084 6084 

12 76 70 5776 4900 5320 

13 76 76 5776 5776 5776 

14 75 75 5625 5625 5625 

15 78 78 6084 6084 6084 

16 80 58 6400 3364 4640 

17 82 65 6724 4225 5330 

18 70 67 4900 4489 4690 

19 71 66 5041 4356 4686 

20 73 69 5329 4761 5037 

Jumlah 1521 1387 115977 96785 105517 

 

b) Membuat tabel penolong 
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6) Menghitung menggunakan uji-t 

































2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

21

2
n

s

n

s
r

n

s

n

s

XX
t  






















20

329,5

20

811,3
084,0.2

20

398,28

20

524,14

35,6905,76
t  

  1.1920.8520.1681.4190.726

6.7


t  

1.405

6.7
t  

4.769t  

7) Menentukan t tabel 

Harga t hitung, dibandingkan dengan harga t pada table 

dengan db = n1 + n2 – 2 = 40-2 = 38.  Harga t tabel untuk 

db 38  dan dengan taraf signifikansi 5% (α = 0,05) adalah 

2,025. (dihitung menggunakan rumus interpolasi, karena t 

tabel dengan db 38 tidak ditemukan di lampiran t tabel). 

Nilai 38 berada diantara 30 dan 40, t tabel untuk signifikansi 5 

% berarti: t tabel 30 = 2,042 dan t tabel 40 = 2,021 

Jadi t tabel dengan nilai 38 adalah: 

})1387(96785.20}{)1521(115977.20{

)1387)(1521(105517.20

22 


r

}19237691935700}{23134412319540{

21096272110340




r

}11931}{6099{

713
r

8530.367

713
r

0.084r
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 021,2042,2
10

8
-2,042 tabelt  

0,017-2,042tabelt  

2,025tabelt  

8) Membuat kesimpulan 

t hitung > t tabel (4,769 > 2,025), dengan demikian, harga t 

hitung lebih besar daripada harga t table, sehingga Ho 

ditolak dan H1 diterima. Ini berarti, terdapat perbedaan yang 

signifikan kemampuan berbicara bahasa Arab antara 

sebelum dan sesudah diterapkan pembelajaran dengan 

metode mubasyarah. 

b. Dua Sampel yang Tidak Berhubungan (Tidak Berkorelasi) 

atau Indevenden 

Rumus:9 8 

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

XX
t




       rumus (separated varians)  

atau 

   



















2121

2

22

2

11

21

11

2

11

nnnn

snsn

XX
t    rumus (polled varians) 

Keterangan: 

b) Jika n1 = n2 dan varians homogen, dapat digunakan salah satu 

rumus tersebut di atas; dengan db = n1 + n2 – 2  

c) Jika n1 ≠  n2 dan varians homogen, digunakan rumus polled 

varians; dengan db = n1 + n2 – 2 

d) Jika n1 = n2  dan tidak homogen, dapat digunakan salah satu 

rumus di atas; dengan db = n1– 1  atau  n2– 1 (bukan  n1 + n2 – 

2). 

                                                         
9 8 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 138-139. 



e) Jika n1 ≠  n2 dan tidak homogen, digunakan rumus separated 

varians, harga t pengganti t table dihitung selisih dari harga t 

table; dengan db = (n1– 1) dan db =  (n2– 1), dibagi dua, 

kemudian ditambah dengan dengan harga t yang terkecil.  

Contoh: 

Untuk mengetahui kecepatan memasuki dunia kerja antara lulusan 

Prodi PBA FTK UIN Mataram dan Prodi PBA dari Perguruan 

Tinggi Swasta ; responden 22 orang lulusan SMU dan 18 lulusan 

SMK, datanya seperti tabel berikut: 

No. 

resp. 

Lama menunggu SMU  

dalam Tahun 

Lama menunggu SMK  

dalam Tahun 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

6 

3 

5 

2 

5 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

4 

3 

4 

2 

3 

1 

5 

1 

3 

1 

4 

2 

1 

3 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

- 

- 

- 

- 
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No. 

resp. 

Lama menunggu SMU  

dalam Tahun 

Lama menunggu SMK  

dalam Tahun 

 n1         = 22,00 



1X       = 2,91 

s1         = 1,51 

s1
2       = 2,28 

n2      = 18,00 



2X    = 1,78 

s2       =  0,81 

s2
2     =  0,65 

 

Uji homogenitas varians (dengan uji F) 

 Rumus uji F = 
kecilVarianster

besarVarianster
 

F = 
65,0

28,2
 = 3,508; lihat table F dengan db pembilang = 22-1 dan 

db penyebut 18-1. Dengan taraf signifikansi. 5%, ternyata harga F 

table = 2,22 (harga antara pembilang 20 dan 24). Dengan demikian, 

harga F hitung = 3,508 > dari F table = 2,22); ini berarti Ho ditolak 

dan H1 diterima; jadi varians tidak homogen. 

Setelah diuji dengan Uji F (Uji Fisher), variansnya tidak homogen, 

maka digunakan rumus separated varians. 

Hipotesis Penelitian: 

Ho: Terdapat perbedaan lama menunggu untuk mendapatkan 

pekerjaan antara lulusan Prodi PBA FTK UIN Mataram dan 

Prodi PBA dari Perguruan Tinggi Swasta 

H1: Tidak terdapat perbedaan lama menunggu untuk mendapatkan 

pekerjaan antara lulusan Prodi PBA FTK UIN Mataram dan 

Prodi PBA dari Perguruan Tinggi Swasta 

Rumus:       

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

XX
t




             

18

65,0

22

28,2

78,191,2




t  = 3,020 

Kemudian, t table dihitung dari selisih harga t table dengan db = 

n1– 1 dan db = n2 – 1 dibagi dua, dan kemudian ditambahkan 

dengan harga t terkecil seperti berikut. 

n1 = 22; db = 21; maka t table = 2,08 (α = 5%) 



n2 = 18; db = 17; maka t table = 2,11 

Selisihnya dibagi dua, yaitu: (2,11 – 2,08 ) : 2 = 0,015; kemudian 

ditambah dengan harga t table terkecil, yaitu 2,08, sehingga menjadi: 

2,08 + 0,015 = 2,095. Ternyata t hitung = 3,020 > 2,095, sehingga 

H0 ditolak dan H1 diterima.  

Kesimpulan: terdapat perbedaan secara signifikan masa menunggu 

untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan Prodi PBA FTK UIN 

Mataram dan Prodi PBA dari Perguruan Tinggi Swasta. Dilihat dari 

nilai rata-rata, ternyata lulusan Prodi PBA FTK UIN Mataram 

cenderung lebih cepat memperoleh pekerjaan. 

2. Pengujian Hipotesis Komparatif Untuk k Sampel (Analisis 

Varian) 

a. Analisis Varian Satu Jalur 

Rancangan analisis varian satu jalur, disebut juga rancangan satu 

faktor, yaitu rancangan yang menggunakan hanya satu variabel bebas 

atau variabel klasifikasi sampel, misalnya variabel jenis kelamin atau 

variabel lokasi tempat tinggal, atau variabel klasifikasi lainnya, seperti 

metode pembelajaran, media pembelajaran dan lain-lainnya. Jika dalam 

penelitian menggunakan metode pembelajaran sebagai variabel bebas, 

maka metode pembelajaran diklasifikasi menjadi metode satu (A1) 

metode dua (A2), metode tiga (A3) dan seterusnya sesuai dengan 

keperluan. 

Dalam penelitian eksperimental, rancangan ini disebut Simple 

Randomized Design. Jika menggunakan rancangan ini, maka ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) sampel-sampel langsung diambil 

dari populasi, bukan dari subpopulasi, (2) pemilihan sampel dilakukan 

secara acak/rambang, (3) penentuan perlakuan dilakukan secara 

rambang/acak, dan (4) yang memberi perlakuan dilakukan secara 

rambang/acak pula. Model matematik yang digunakan dalam analisis, 

sering disebut rancangan analisis rancangan A, baik untuk penelitian 

eksperimental maupun bukan eksperimenta, adalah sebagai berikut. (1) 

Jika yang terlibat dalam penelitian hanya dua sampel, digunakan uji-t 

unruk sampel independen (bebas). (2) Jika yang dilibatkan dalam 
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penelitian lebih dari dua sampel, digunakan uji-F (Analisis Varians) satu 

jalur. Langkah-langkah pengujian hipotesis dengan anava satu jalur:9 9 

1) Menghitung Jumlah Kuadrad Total (JKtot): 

JKtot= ∑ Xtot
2  

2) Menghitung Jumlah Kuadrad Antar Kelompok (JKantar): 

JKantar =
   

N

X

n

X tot

A

A

22





  

3) Menghitunng Jumlah Kuadrad Dalam Kelompok (JKdal): 

JKdal  = JKtot─ JKantar 

4) Menghitung Mean Kuadrad  (Rerata Jumlah Kuadrat atau RJK) 

antar Kelompok (RJKantar): 

RJKantar  =
1a

JK antar
 a = jumlah kelompok 

5) Menghitung Rerata Jumlah Kuadrat dalam Kelompok (RJKdal) 

RJKdal = 
aN

JK dal


 N = jumlah seluruh sampel 

6) Menghitung harga Fhitung dengan rumus: 
dalam

antar

RJK

RJK
 

7) Konsultasikan pada table F dengan db pembilang (a-1) dan db 

penyebut  (N-a) 

8) Aturan keputusan : Jika F hitung lebih besar daripada F tabel pada 

ataraf signifikansi tertentu (Misalnya: 5% atau 1%), maka Ha 

diterima dan H0 ditolak. 

9) Membuat kesimpulan, apakah terdapat perbedaan yang signifikan 

atau tidak 

10) Membuat tabel ringkasan analisis varians untuk menguji hipotesis k 

sampel 

Sumber 

Variasi 

JK (SS) db 

(df) 

RJK 

(MS) 

Fh Ftab Taraf sig 

0.05 0.01 

                                                         
9 9 Wayan Koyan, Statistik Dua, Analisis Varians, Kovarians dan Jalur, (Singaraja : 
Universitas Pendidikan Ganesha, 2012), h. 2.  

 
N

X tot

2






antar A  



A

A

n

X
2

 

a-1 

1a

JK
 

dal

antar

RJK

RJK

 

….   

dalam 

(error) 

JKdal  = JKtot─ JKantar 

 

N-a 

aN

JKdal


 

-- --   

Total 

∑ Xtot
2  

N-1 -- -- --   

 

 

Contoh: 

Peneliti ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran 

terhadap hasil belajar bahasa Arab. Ada empat metode yang 

dibandingkan, yaitu : metode ceramah (A1), metode diskusi (A2), metode 

pemberian tugas (A3), dan metode campuran (A4). 

Hipotesis Statistik: 

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4 

H1 : µ1  ≠   µ2 ≠ µ3  ≠ µ4  (salah satu tanda ≠) 

 (A1) (A2) (A3) (A4) Total 

3 

2 

4 

0 

4 

5 

6 

5 

7 

4 

5 

8 

7 

7 

7 

8 

9 

10 

9 

8 

 

n1  = 5 

∑X1 = 13 

∑X1
2 = 45 

n2 = 5 

∑X2 = 27 

∑X2
2 = 151 

n3 = 5 

∑X3 = 34 

∑X3
2 = 236 

n4 = 5 

∑X4 = 44 

∑ X4
2 = 

390 

N = 20 

∑Xtot = 

118 

∑Xtot
2 = 

822 

X 1 = 2,6 X 2 = 5,4 X 3 = 6,8 X 4 = 8,8 X tot = 5,9 

 

 
N

X tot

2




 
N

X tot

2
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Langkah-langkah penghitungan: 

1. JKtot = ∑ Xtot
2  = 822

20

118 2

  = 125,8 

2. JKantarA=    
   

N

X

n

X tot

A

A

22





  

      
         

N

X

n

X

n

X

n

X

n

X tot

A

A

A

A

A

A

A

A

2

4

2

4

3

2

3

2

2

2

1

2

1 
  

5

44

5

34

5

27

5

13 2222

 - 8,101
20

1182

  

JKdal  = JKtot─ JKantar = 125,8 – 101,8 = 24 

 

Atau JK dal:  

 
24

5

44

5

34

5

27

5

13
822

22222

2 









A

A
tot

n

X
X  

dbA  = a-1 = 4-1 = 3 

3. RJKantar  = JKantar : dbantar  = 101,8 : 3 = 33,93. 

db dalam = N – a = 20-4 = 16 

4. RJKdal = JKdal : dbdal= 24:16 = 1,5 

Fhitung = RJKantar: RJKdal=  33,93 : 1,5 = 22,66 lihat table F 

5. Tabel ringkasan analisis varians  

Sumber 

Variasi 

JK db RJK Fh Ftab Keputusan 

5 % 1% 

Antar A 101,8 3 33,93 22,62 3,24 5,29 Signifikan 

dalam 24 16 1,5 -- -- -- -- 

Total 125,8 19 -- -- -- -- -- 

 

6. Uji t Scheffe: db t sama dengan db dalam = 16 

t1-2 : 615,3

5

5,12

0,46,2





x
t  signifikan 

 
N

X tot

2






t1-3: 




5

5,12

8,66,2

x
t  5,422 signifikan 

t1-4: 




5

5,12

8,86,2

x
t  -8,004  signifikan 

t2-3: 




5

5,12

8,64

x
t -1,807  non signifikan 

t2-4: 




5

5,12

8,84

x
t - 4,389 signifikan 

t3-4: 




5

5,12

8,88,6

x
t - 2,582  signifikan 

7. Menarik kesimpulan 

a. Metode mengajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

b. Metode mengajar IV lebih berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa dari pada metode mengajar III, II, dan I 

c. Metode mengajar III lebih berpengaruh terhadap prestasi 

belajar siswa daripada metode mengajar II dan I 

d. Metode mengajar II lebih berpengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa dibandingkan dengan metode mengajar I. 

b. Analisis Varian Dua Jalur 

Rancangan faktorial merupakan perluasan rancangan satu faktor. 

Rancangan faktorial, sampel-sampel diklasifikasi atas dasar lebih dari 

satu variabel. Untuk klasifikasi sampel yang terdiri atas dua variabel, 

rancangan faktorialnya disebut rancangan faktorial dua faktor. Jika dua 

faktor itu diberi lambang menurut abjad, yaitu A dan B, maka nama 
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rancangannya disebut rancangan AB. Langkah penghitungan 

menggunakan anava dua jalur:1 0 0 

1. Jumlah Kuadrat (JK) 

a) Menghitung JK Total 

 
N

X
XJK

tot
tottot

2

2 
   

b) Menghitung Jumlah Kuadrat Kolom  

   
N

X

n

X
JK

tot

kol

kol

kol

22





  

c) Menghitung Jumlah Kuadrat Baris  

   
N

X

n

X
JK

tot

bar

bar

bar

22





  

d) Menghitung Jumlah Kuadrat Interaksi 

 barkolbag JKJKJKJK int  

 
     

N

X

n

JK

n

JK
JK

tot

bag

bag

bag

bag

bag

2

2

2

2

1

2

1
........


  

e) Menghitung Jumlah Kuadrad Dalam 

 intJKJKJKJKJK barkoltotdal   

f) Menghitung dk 

- Dk kolom = k -1  

- Dk baris = b -1  

- Dk interaksi = dk kolom x dk  

- Dk dalam = (N – k.b)  

- Dk total = (N – 1)  

g) Menghitung Mean Kuadrat (MK) yaitu masing-masing JK dibagi 

dengan dk nya.  

- MK kolom 
A

A

db

JK
  

                                                         
1 0 0 Kadir. Statistika Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. (Jakarta ; Rosemata Sampurna, 
2010), h.217. 



- MK baris 
B

B

db

JK
  

- MK interaksi 
AB

AB

db

JK
  

- MK dalam 
d

D

db

JK
  

h) Menghitung harga F hitung kolom, F hitung baris, dan F hitung 

interaksi dengan cara membagi setiap MK dengan MK dalam 

- F hitung kolom 
dalam

kolom

MK

MK
  

- F hitung baris 
dalam

baris

MK

MK
  

- F hitung interaksi 
dalamMK

intraksiMK
  

i) Mencari F tabel 

- Untuk kolom, harga F tabel dicari dengan berdasarkan dk 

antar kolom (pembilang), dan dk dalam (penyebut), pada taraf 

signifikansi 5 %  atau 1 %. 

- Untuk baris, harga F tabel dicari berdasarkan dk pembilang 

dan penyebut (dk dalam), pada taraf signifikansi 5 % atau 1 

%.   

- Untuk interaksi, harga F tabel dicari berdasarkan dk 

pembilang (dk interaksi) dan dk penyebut (dk dalam), pada 

taraf signifikansi 5 % atau 1 %. 

j) Kriteria Pengujian: 

- Karena Fh (A) > Ft, maka terdapat perbedaan yang signifikan 

antar kolom 

- Karena Fh (B) < Ft, maka terdapat perbedaan yang signifikan 

antar baris 

- Karena Fh (I) > Ft, maka terdapat perbedaan yang signifikan 

antar kolom (MP) dan faktor baris (KL). 

Contoh:  
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1. Judul  

Pengaruh strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar bahasa Arab. 

2. Rumusan Masalah 

a. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Arab antara 

kelompok siswa yang belajar menggunakan strategi pembelajaran 

inkuiri dengan kelompok siswa yang belajar menggunakan strategi 

pembelajaran langsung? 

b. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran 

dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar bahasa Arab ? 

c. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Arab antara 

kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi yang belajar 

menggunakan strategi pembelajaran inkuiri dengan yang belajar 

menggunakan strategi pembelajaran langsung ? 

d. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Arab antara 

kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar rendah yang 

belajar menggunakan strategi pembelajaran inkuiri dengan yang 

belajar menggunakan strategi pembelajaran langsung ? 

3. Hipotesis Penelitian 

a. Terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Arab siswa yang belajar 

dengan strategi pembelajaran inkuiri dengan siswa yang belajar 

dengan strategi pembelajaran langsung. 

b. Terdapat pengaruh interaksi antara strategi pembelajaran dengan 

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar bahasa Arab.  

c. Hasil belajar bahasa Arab siswa yang belajar dengan strategi 

pembelajaran inkuiri dan memiliki motivasi belajar tinggi lebih 

baik dari siswa yang belajar dengan strategi pembelajaran langsung 

dan memiliki motivasi belajar tinggi 

d. Hasil belajar bahasa Arab siswa yang belajar dengan strategi 

pembelajaran inkuiri dan memiliki motivasi belajar rendah lebih 

rendah dari siswa yang belajar dengan strategi pembelajaran 

langsung dan memiliki motivasi belajar rendah. 

4. Data Hasil Penelitian  



No 

Data Motivasi Belajar 

dan Data Hasil Belajar Bahasa 

Arab  

Kelompok Eksperimen  

  
No 

Data Motivasi Belajar 

dan Data Hasil Belajar Bahasa 

Arab  

Kelompok Kontrol  

Skor Motivasi 

Belajar 

Hasil Belajar 

Bahasa Arab 

Skor Motivasi 

Belajar 

Hasil Belajar 

Bahasa Arab 

Kelompok Motivasi Belajar Tinggi 

1 140 34 1 138 30 

2 135 31 2 138 29 

3 135 33 3 132 27 

4 135 33 4 130 24 

5 133 32 5 130 21 

6 132 33 6 129 23 

7 132 31 7 128 22 

8 124 28 8 120 16 

9 120 29 9 120 17 

10 120 28 10 120 19 

11 118 34 11 116 15 

Kelompok Motivasi Belajar Rendah 

12 75 30 12 70 31 

13 75 27 13 68 26 

14 72 25 14 65 30 

15 70 21 15 65 27 

16 70 23 16 65 29 

17 64 20 17 58 25 

18 64 26 18 55 23 

19 60 18 19 55 20 

20 58 16 20 52 21 

21 55 17 21 52 19 

22 55 18 22 50 17 
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5. Analisis Data  

a. Jumlah Kuadrat (JK) 

1) Menghitung JK Total 

   

27400,0928810

44

1098
-28810

22

2







N

X
XJK

tot
tottot           

= 1409,91    

2) Menghitung Jumlah Kuadrat Kolom  

   
N

X

n

X
JK

tot

kol

kol

kol

22





  

44

1098

22

509

22

589 222

  

27400,0911776,4115769,14   

= 145,46 

3) Menghitung Jumlah Kuadrat Baris  

   
N

X

n

X
JK

tot

bar

bar

bar

22





  

44

1098

22

511

22

587 222

  

        09,2740011869,1415662,23                       

= 131,28 

4) Menghitung Jumlah Kuadrat Interaksi 

 barkolbag JKJKJKJK int  

    

     
N

X

n

JK

n

JK
JK

tot

bag

bag

bag

bag

bag

2

2

2

2

1

2

1
........


  

     

         
44

1098

11

268

11

241

11

243

11

346
22222

       

                          

09,274006529,465280,095368,0910883,27    

                 = 660,82 



     
 28,13146,14582,660int JKJadi  

= 660,82 – 276,74 

= 384,08 

5) Menghitung Jumlah Kuadrad Dalam 

 intJKJKJKJKJK barkoltotdal   

         = 1409,91  – (145,46 + 131,28 + 384,08) 

         = 1409,91 – 660,82 

         = 749,09 

b.  Menghitung dk 

1) Dk kolom = k -1 dalam hal ini jumlah kolom 2. Jadi dk kolom = 

2 - 1 = 1 

2) Dk baris = b -1 dalam hal ini jumlah baris = 2. Jadi dk baris = 2 

- 1 = 1 

3) Dk interaksi = dk kolom x dk baris = 1 x 1 = 1 atau (k - 1) (k - 

1) 

4) Dk dalam = (N – k.b) = 44 - (2 x 2) = 40 

5) Dk total = (N – 1) = 44 – 1 = 43 

c. Menghitung Mean Kuadrat (MK) yaitu masing-masing JK dibagi 

dengan dk nya.  

1) MK kolom  

46,145
1

46,145
  

2) MK baris  

28,131
1

28,131
  

3) MK interaksi  

      08,384
1

08,384
  

4) MK dalam  

 18,73
40

09,749
  

d. Menghitung harga F hitung kolom, F hitung baris, dan F hitung 

interaksi dengan cara membagi setiap MK dengan MK dalam 

1) F hitung kolom  
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7,77
73,18

46,145
  

2) F hitung baris  

 7,01
73,18

28,131
  

3) F hitung interaksi  

20,51
73,18

384,08
  

e. Mencari F tabel 

1) Untuk kolom, harga F tabel dicari dengan berdasarkan dk antar 

kolom (pembilang) = 1, dan dk dalam (penyebut) = 40 sehingga 

(F tabel 1 : 40). Berdasarkan dk (F tabel 1 : 40), maka harga F 

tabel pada taraf signifikansi 5 % = 4.08 dan 1 % =  7.31. 

2) Untuk baris, harga F tabel dicari berdasarkan dk pembilang = 1 

dan penyebut = 40 (dk dalam), sehingga (F tabel 1 : 40) maka 

harga F tabel pada taraf signifikansi 5 % = 4.08 dan 1 % =  7.31.   

3) Untuk interaksi, harga F tabel dicari berdasarkan dk pembilang = 

1 (dk interaksi) dan dk penyebut 40 (dk dalam), sehingga  (F 

tabel 1 : 40). Berdasarkan dk (F table 1 : 40), maka harga F tabel 

pada taraf signifikansi 5 % = 4.08 dan 1 % =  7.31. 

f. Memasukan hasil penghitungan ke dalam tabel ringkasan anova dua 

jalur:   

Sumber Variasi dk Jumlah 

Kuadrat 

Mean 

Kuadrat 

Fh Ft 

5 % 

Antar Kolom 2-1 = 1 145,46 145,46 7,77 4.08 

Antar Baris 2-1 = 1 131,28 131,28 7,01 4.08 

Interaksi 

(Kolom x 

Baris) 

1x1 = 1 384,08 384,08 20,51 4.08 

Dalam 44 - (2x2) = 

40 

749,09 18,73   

Total 44 – 1 = 43 1409,91    

 

g. Kriteria Pengujian: 



1) Karena Fh (A) > Ft yaitu 7,77 > 4.08 maka terdapat perbedaan 

yang signifikan antar kolom 

2) Karena Fh (B) < Ft yaitu 7,01 > 4.08, maka terdapat perbedaan 

yang signifikan antar baris 

3) Karena Fh (I) > Ft yaitu 20,51 > 4.08, maka terdapat perbedaan 

yang signifikan antar kolom dan faktor baris. 

Karena ada perbedaan maka analisis dilanjutkan dengan uji Dunnet 

untuk melihat perbandingan manakah di antara rerata kelompok lebih 

tinggi secara signifikan. 

h. Rumus Uji t-Dunnet 

1) Rerata skor kelompok yang akan diuji: 

 A1 A2 

B1 𝑋 1 = 31,45 𝑋 2 = 22,09 

B2 𝑋 3 = 21,91 𝑋 4 = 24,36 

 

2) Hipotesis statistika 

- Ho : µA1B1 ≥ µA2B1  

H1 : µA1B1 < µA2B1 

- Ho : µA1B2 ≤ µA2B2 

H1 : µA1B2 > µA2B2  

3) Perhitungan: 

Rumus : 
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4) Menentukan t tabel 

Harga t tabel untuk db = 22 dan α = 0,05 yaitu t tabel = t (0,05 ; 

22) = 1,717 

5) Kesimpulan 

a) t hitung = 5,059 > t tabel = 1,717 maka Ho di tolak dan Ha 

di terima. Hasil belajar bahasa Arab siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi dan dibelajarkan dengan strategi 

inkuiri lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar bahasa 

Arab siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan 

dibelajarkan dengan strategi langsung. 

b) t hitung = - 1,324 < t tabel = 1,746 maka Ho di tolak dan 

Ha di terima. Hasil belajar bahasa Arab siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah dan dibelajarkan dengan strategi 

langsung lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar 

bahasa Arab siswa yang memiliki motivasi belajar rendah 

dan dibelajarkan dengan strategi inkuiri. 

  



BAB X 

PENELITIAN KUANTITATIF KORELASI DI BIDANG 

PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

 

A. Pengertian Penelitian Korelasi 

Gay dalam Sukardi menyatakan penelitian korelasi merupakan 

salah satu bagian penelitian ex–post facto karena pada umumnya peneliti 

tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari 

adanya suatu hubungan dan tingkat hubungan variabel yang dinyatakan 

dalam koefisien korelasi.1 0 1 Penelitian korelasi atau korelasional adalah 

suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan 

antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi 

variabel tersebut sehingga tidak terdapat manipulasi variabel.1 0 2 Menurut 

Mc Millan dan Schumacher sebagaimana dikutip Syamsuddin 

menyatakan bahwa adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting 

karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan 

dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis 

penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik/tingkat hubungan 

yang disebut dengan korelasi.1 0 3 

B. Tujuan Penelitian Korelasional  

Penelitian korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

karakteristik seseorang atau keberadaan yang lainnya, atau penelitian 

korelasional atau correlational research pada hakikatnya bertujuan untuk 

menentukan dan mengetahui seberapa besar variansi-variansi pada satu 

faktor berkaitan dengan variansi-variansi pada satu atau beberapa faktor 

lain berdasarkan koefesien korelasi.1 0 4 Berkaitan dengan tujuan di atas, 

penelitian korelasional juga dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian 

                                                         
1 0 1 Gay, L.R. Educational Evaluation and Measurement: Com-petencies for Analysis 
and Application. Second edition. (New York: Macmillan Publishing Company, 1991).,h 
166. 
1 0 2 J.R. Fraenkel, dan Wellen N.E, How to Design and Evaluate Research in 
Education, (New York: McGraw-Hill, 2008), h. 328.   
1 0 3 Syamsuddin dan Vismaia S. Damaianti, Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa, 
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 25.   
1 0 4 Donna, M. Johnson, Approach to Research in Second Language Learning, (Harlow, 
Essex, England: Longman, 1992), h. 66.   
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yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Di samping itu, penelitian korelasional bertujuan untuk 

memahami hubungan antar sifat/karakteristik orang atau entitas lainnya. 

Muri Yusuf menjelaskan bahwa tujuan utama dalam melakukan 

penelitian korelasional adalah untuk membantu menjelaskan pentingnya 

tingkah laku manusia atau untuk meramalkan suatu hasil. Lebih lanjut ia 

mengatakan bahwa penelitian korelasional terkadang juga berbentuk 

penelitian deskriptif karena menggambarkan hubungan antara variabel-

variabel yang diteliti. Karena itu, penelitian korelasional merupakan 

upaya untuk menerangkan dan meramalkan sesuatu (explanatory studies 

dan prediction studies).1 0 5 Tujuan penelitian korelasional adalah untuk 

mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan 

dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada 

koefisien korelasi. Menurut Gay dalam Emzir menyatakan bahwa tujuan 

penelitian korelasional adalah untuk menentukan hubungan antara 

variabel, atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat 

prediksi. Studi hubungan biasanya menyelidiki sejumlah variabel yang 

dipercaya berhubungan dengan suatu variabel mayor, seperti hasil belajar 

variabel yang ternyata tidak mempunyai hubungan yang tinggi 

dieliminasi dari perhatian selanjutnya.1 0 6 

Tujuan penelitian korelasional adalah: (1) untuk mencari bukti 

terdapat tidaknya hubungan (korelasi) antar variabel, (2) bila sudah ada 

hubungan, untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel, dan 

(3) untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan 

tersebut berarti (meyakinkan/significant) atau tidak berarti 

(insignificant). 

C. Macam-Macam Penelitian Korelasional  

1. Penelitian Hubungan  

Penelitian hubungan, relasional, atau korelasi sederhana 

(seringkali hanya disebut korelasi saja) digunakan untuk menyelidiki 

                                                         
1 0 5 A. Muri Yusuf, M.Pd., Prof. Dr., Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & 
Penelitian Gabungan, Cet. IV;  (Jakarta: Kencana, 2017)., h 64. 
1 0 6 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, (Cet.10; Depok; 
Rajagrafindo Persada,2017).,h. 38. 



hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda 

dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel 

(bivariat). Lebih lanjut, penelitian jenis ini seringkali menjadi bagian dari 

penelitian lain, yang dilakukan sebagai awal untuk proses penelitian lain 

yang kompleks. Misalnya, dalam penelitian korelasi multivariat yang 

meneliti hubungan beberapa variabel secara simultan pada umumnya 

selalu diawali dengan penelitian hubungan sederhana untuk melihat 

bagaimana masing-masing variabel tersebut berhubungan satu sama lain 

secara berpasangan. 

Penelitian korelasi sederhana ini hubungan antar variabel 

tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi. Nilai koofisien korelasi 

merupakn suatu alat statistik yang digunakan untuk membantu peneliti 

dalam memahami tingkat hubungan suatu variabel. Nilai koefisien 

bervariasi dari -1,00 sampai +1,00 diperoleh dengan menggunakan 

teknik statistik tertentu sesuai dengan karakter dari data masing-masing 

variabel.  

Prinsipnya, desain penelitian hubungan ini cukup sederhana, 

yakni hanya dengan mengumpulkan skor dua variabel dari kelompok 

subjek yang sama dan kemudian menghitung koefisien korelasinya. Oleh 

karena itu, dalam melakukan penelitian ini, pertama-tama peneliti 

menentukan sepasang variabel yang akan diselidiki tingkat hubungannya. 

Pemilihan kedua variabel tersebut harus didasarkan pada teori, asumsi, 

hasil penelitian yang mendahului, atau pengalaman bahwa keduanya 

sangat mungkin berhubungan. 

Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur 

kekuatan hubungan antar variabel. Untuk mencari hubungan variabel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y) digunakan uji pearson product 

moment:1 0 7 

 

 

 

                                                         
1 0 7Soegyarto Mangkuatmodjo, Statistik Lanjutan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 244. 
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Korelasi pearson product moment dilambangkan dengan (r) dengan 

ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1 ≤ r ≤ + 1). Apabila r = -1 

artinya korelasinya negatif sempurna, r = 0 artinya tidak ada korelasi, 

dan r = 1 berarti korelasinya sempurna positif (sangat kuat). Sedangkan r 

akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r sebagai berikut:1 0 8 

Tabel 3. Interpretasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

Untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variable X 

terhadap Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien diterminan sebagai 

berikut:1 0 9 KP = r² x 100 % 

2. Penelitian Prediktif  

Pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, banyak situasi yang 

menghendaki dilakukannya prediksi atau peramalan. Pada awal tahun 

ajaran baru, misalnya, setiap sekolah karena keterbatasan fasilitas, 

seringkali harus menyeleksi para pendaftar yang akan diterima menjadi 

calon siswa baru. Brog dan Gall dalam Abidin, menyatakan bahwa 

penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap 

satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau 

meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Penelitian 

ini sebagaimana penelitian relasional, melibatkan penghitungan korelasi 

antara suatu pola tingkah laku yang kompleks, yakni variabel yang 

menjadi sasaran prediksi atau yang diramalkan kejadiannya (disebut 

kriteria), dan variabel lain yang diperkirakan berhubungan dengan 

kriteria, yakni variabel yang dipakai untuk memprediksi (disebut 

prediktor). Teknik yang digunakan untuk mengetahui tingkat prediksi 

                                                         
1 0 8 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), h. 87. 
1 0 9 Riduwan & Akdon, Rumus dan Data dalam Analisis Statistika, (Bandung : Alfabeta, 
2013), h. 125. 



antara kedua variabel tersebut adalah teknik analisis regresi yang 

menghasilkan nilai koefisien regresi, yang dilambangkan dengan R. 

Regresi adalah bentuk hubungan fungsional antara variabel 

respon dan prediktor. Kegunaan regresi adalah untuk melakukan 

prediksi. Regresi linear sederhana Y atas X. Misalnya, apakah hasil 

belajar (Y) dapat diprediksi dari motivasi (X) ?. Konstelasi masalahnya 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4. Hubungan antara Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

Variabel X = variabel prediktor (bebas, independen) 

Variabel Y = variabel kriterium (respon, terikat, tergantung, dependen) 

Persamaam regresi linear sederhana: Rumus: Ŷ = a + bX1 1 0 

Keterangan: a = konstanta (bilangan konstan) 

         b = koefisien arah regresi 

Rumus:
n

XbY
a

 


.
 

             

  
  

 





22 XXn

YXXYn
b  

3. Korelasi Multivariat  

Teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan 

antara kombinasi dari tiga variabel atau lebih disebut teknik korelasi 

multivariat. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan, dua diantaranya 

yang akan dibahas di sini adalah: regresi ganda atau multiple regresion 

dan korelasi kanonik. Regresi ganda. Memprediksi suatu fenomena yang 

kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor (variabel prediktor) 

seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Dalam banyak 

hal, semakin banyak informasi yang diperoleh semakin akurat prediksi 

yang dapat dibuat, yakni dengan menggunakan kombinasi dua atau lebih 

variabel prediktor, prediksi terhadap variabel kriteria akan lebih akurat 

dibanding dengan hanya menggunakan masing-masing variabel 

                                                         
1 1 0 Sudjana, Metoda Statistika, (Bandung : Tarsito, 2013), h. 312. 

X Y 
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prediktor secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, penambahan jumlah 

prediktor akan meningkatkan akurasi prediksi kriteria.1 1 1 

Analisis regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana 

keadaan (nail turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau 

lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik 

turunkan nilainya). Adapun konstelasi masalah dari regresi ganda adalah: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hubungan antara Variabel Prediktor dan Kriterium 

Dimana: 

X1 = Supervisi 

X2 = Prestasi Kerja 

Y  = Perkembangan Karier 

Rumus persamaan regresi: Ŷ = b0 + b1X1+ b2X2
1 1 2

 

                            Ŷ = prediksi atau ramalan kriterium 

                          b0 = a = (konstan)  

                          b1 = beta prediktor X1 

                          b2 = beta prediktor X2 

D. Contoh Penelitian Korelasi  

1. Judul: 

Hubungan penguasaan mufrodat dengan kemampuan berbicara 

bahasa Arab siswa 

2. Rumusan Masalah 

a. Apakah ada hubungan penguasaan mufrodat dengan kemampuan 

berbicara bahasa Arab ? 

                                                         
1 1 1 McMilan, J dan Schumacher, S. Research in Education. (New York: Longman, 
2003), h. 38.   
1 1 2 Wayan Koyan, Statistika Dua Analisis Varians, Kovarians dan Jalur, (Singaraja : 
Universitas Pendidikan Ganesha, 2012), h. 34. 

X1 

X2 

Y 



b. Berapakah besar sumbangan (kontribusi) penguasaan mufrodat 

terhadap kemampuan berbicara bahasa Arab ?  

3. Hipotesis Penelitian 

a. Ada hubungan yang signifikan antara penguasaan mufrodat dengan 

kemampuan berbicara bahasa Arab. 

b. Besar sumbangan (kontribusi) penguasaan mufrodat terhadap 

kemampuan berbicara bahasa Arab sebesar 75 %.   

4. Analisis Data Hasil Penelitian  

a. Data Hasil Penelitian 

No 

 

Penguasaan Mufrodat 

(X) 

Kemampuan Berbicara 

(Y) 

1 70 65 

2 73 70 

3 70 67 

4 80 78 

5 80 69 

6 83 67 

7 78 60 

8 76 70 

9 78 72 

10 74 67 

11 78 78 

12 76 70 

13 76 76 

14 75 75 

15 78 78 

16 80 58 

17 82 65 

18 70 67 

19 71 66 

20 73 69 

 

b. Membuat tabel penolong 
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No X Y 
2

X  
2

Y  X.Y 

1 70 65 4900 4225 4550 

2 73 70 5329 4900 5110 

3 70 67 4900 4489 4690 

4 80 78 6400 6084 6240 

5 80 69 6400 4761 5520 

6 83 67 6889 4489 5561 

7 78 60 6084 3600 4680 

8 76 70 5776 4900 5320 

9 78 72 6084 5184 5616 

10 74 67 5476 4489 4958 

11 78 78 6084 6084 6084 

12 76 70 5776 4900 5320 

13 76 76 5776 5776 5776 

14 75 75 5625 5625 5625 

15 78 78 6084 6084 6084 

16 80 58 6400 3364 4640 

17 82 65 6724 4225 5330 

18 70 67 4900 4489 4690 

19 71 66 5041 4356 4686 

20 73 69 5329 4761 5037 

Jumlah 1521 1387 115977 96785 105517 

 

c. Menghitung dengan rumus: pearson product moment  
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d. Hubungan antara penguasaan mufrodat dengan kemampuan 

berbicara bahasa Arab sebesar (r = 0,084) tergolong sangat rendah. 

e. Besarnya sumbangan (koefisien diterminan) penguasaan mufrodat 

terhadap kemampuan berbicara bahasa Arab dengan rumus: 

KP = r² x 100 % = 0,084 x 100 % = 8,4 % dan sisanya 91,6 % 

ditentukan oleh variable lain. 

f. Menguji signifikansi dengan rumus t hitung: 

2
hitnug

1

2
t

r

nr




  

2
hitnug

084,01

220084,0
t




  

0.996

0.356
t hitnug   

0.357t hitnug   

g. Kriteria pengujian: 

Jika t hitung ≥ t tabel, maka signifikan 

Jika t hitung < t tabel, maka tidak signifikan 

h. Menghitung t tabel: 

Db = n – 2 = 20 – 2 = 18 pada taraf signifikansi α = 0,05, sehingga 

t tabelnya adalah 2,101.  

i. Membuat kesimpulan 

T hitung < t tabel (0,357 < 2,101) : hubungan antara penguasaan 

mufrodat dengan kemampuan berbicara bahasa Arab dinyatakan 

tidak signifikan.  

E. Contoh Penelitian Prediktif 

1. Judul  

}11931}{6099{

713
r

8530.367

713
r

0.084r
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Pengaruh Penguasaan Nahwu terhadap keterampilan Tarjamah 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab  

2. Rumusan Masalah 

Apakah pengaruh penguasaan nahwu terhadap keterampilan 

tarjamah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab  

3. Hipotesis Penelitian 

Ha :  Terdapat pengaruh penguasaan nahwu terhadap keterampilan 

tarjamah mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh penguasaan nahwu terhadap 

keterampilan tarjamah mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab. 

4. Analisis Hasil Penelitian  

a. Data Hasil Penelitian 

No  

Responden 

Supervisi 

(X) 

Prestasi Kerja 

(Y) 

1 61 112 

2 101 121 

3 62 83 

4 100 78 

5 125 159 

6 58 82 

7 43 97 

8 62 83 

9 54 70 

10 67 83 

11 80 69 

12 95 90 

13 146 135 

14 75 121 

15 71 100 

16 145 157 

17 77 92 

18 79 94 



No  

Responden 

Supervisi 

(X) 

Prestasi Kerja 

(Y) 

19 153 165 

20 79 97 

21 70 83 

22 80 88 

23 133 146 

24 130 150 

25 80 98 

26 81 98 

27 126 140 

28 83 99 

29 84 131 

30 122 134 

31 117 97 

32 88 105 

33 99 115 

34 93 110 

35 70 73 

36 97 114 

37 88 108 

38 102 118 

39 56 84 

40 53 70 

41 102 122 

42 99 124 

43 102 126 

44 109 126 

45 116 129 

46 87 104 

47 121 132 

48 87 101 

49 57 74 
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No  

Responden 

Supervisi 

(X) 

Prestasi Kerja 

(Y) 

50 126 146 

51 83 99 

52 129 144 

53 149 138 

54 80 91 

55 80 97 

56 137 154 

57 77 97 

58 70 95 

59 130 162 

60 79 85 

 

b. Tabel Penolong  

No X Y X² Y² X.Y 

1 61 112 3721 12544 6832 

2 101 121 10201 14641 12221 

3 62 83 3844 6889 5146 

4 100 78 10000 6084 7800 

5 125 159 15625 25281 19875 

6 58 82 3364 6724 4756 

7 43 97 1849 9409 4171 

8 62 83 3844 6889 5146 

9 54 70 2916 4900 3780 

10 67 83 4489 6889 5561 

11 80 69 6400 4761 5520 

12 95 90 9025 8100 8550 

13 146 135 21316 18225 19710 

14 75 121 5625 14641 9075 

15 71 100 5041 10000 7100 

16 145 157 21025 24649 22765 

17 77 92 5929 8464 7084 



No X Y X² Y² X.Y 

18 79 94 6241 8836 7426 

19 153 165 23409 27225 25245 

20 79 97 6241 9409 7663 

21 70 83 4900 6889 5810 

22 80 88 6400 7744 7040 

23 133 146 17689 21316 19418 

24 130 150 16900 22500 19500 

25 80 98 6400 9604 7840 

26 81 98 6561 9604 7938 

27 126 140 15876 19600 17640 

28 83 99 6889 9801 8217 

29 84 131 7056 17161 11004 

30 122 134 14884 17956 16348 

31 117 97 13689 9409 11349 

32 88 105 7744 11025 9240 

33 99 115 9801 13225 11385 

34 93 110 8649 12100 10230 

35 70 73 4900 5329 5110 

36 97 114 9409 12996 11058 

37 88 108 7744 11664 9504 

38 102 118 10404 13924 12036 

39 56 84 3136 7056 4704 

40 53 70 2809 4900 3710 

41 102 122 10404 14884 12444 

42 99 124 9801 15376 12276 

43 102 126 10404 15876 12852 

44 109 126 11881 15876 13734 

45 116 129 13456 16641 14964 

46 87 104 7569 10816 9048 

47 121 132 14641 17424 15972 

48 87 101 7569 10201 8787 

49 57 74 3249 5476 4218 
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No X Y X² Y² X.Y 

50 126 146 15876 21316 18396 

51 83 99 6889 9801 8217 

52 129 144 16641 20736 18576 

53 149 138 22201 19044 20562 

54 80 91 6400 8281 7280 

55 80 97 6400 9409 7760 

56 137 154 18769 23716 21098 

57 77 97 5929 9409 7469 

58 70 95 4900 9025 6650 

59 130 162 16900 26244 21060 

60 79 85 6241 7225 6715 

∑ 5605 6595 568065 765139 652585 

 

c. Menghitung rumus b 

  
  

 





22 XXn

YXXYn
b

 

  
 2
5605568065.60

65955605652585.60




b

 

3141602534083900

3696497539155100




b

 

2667875

2190125
b

 0.821b

 d. Menghitung rumus a 

n

XbY
a

 


.

 

60

5605.821,06595 
a

 

60

4601.7056595 
a

 



60

1993.295
a

 
33.22a  

e. Persamaan regresi sederhana dengan rumus: 

Ŷ = a + bX = 33,22 x 0,82.X 

f. Mencari jumlah kuadrat regresi 

 
   

724900,42
60

43494025

60

6595
22




n

y
aregJk  

g. Mencari jumlah kuadrat regresi (Jk reg (b/a)) dengan rumus: 
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h. Mencari jumlah kuadrat residu (Jk res) dengan rumus: 

   

3736,5

42,72490008,36502765139

/2





 aregJkabregJkyresJk

 

i. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi (Rjk reg(a)) dengan rumus: 

Rjk reg (a) = Jk reg (a) = 724900,42 
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j. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi (Rjk reg(b/a)) dengan 

rumus 

Rjk reg (b/a) – JK reg (a + b/a) = 36502,08 

k. Mencari rata-rata jumlah kuadrat residu (Rjk res) dengan rumus 

 
64,42

58

5,3736

2





n

resJk
resRJk

 

l. Menguji signifikansi:  

 
566.63

42,64

08,36502/


res

abreg

hitung
RJk

RJk
F  

m. Menentukan keputusan pengujian 

Jika F hitung ≥ F tabel artinya Ho ditolak 

Jika F hitung < F tabel artinya Ha ditolak 

n. Mencari F tabel dengan rumus 

Taraf signifikansi α = 0,05 db res = n – 2 = 60 – 2= 58.  

F tabel = F (1-a) (db reg b/a).(db.res) 

   = F (1-0,05) (1).(58) 

   = F (0,95) (1:58) 

Cara mencari F tabel dk = 1 sebagai angka pembilang 

    dk = 58 sebagai angka penyebut 

Berarti F tabel = 566,63 

o. Membandingkan F hitung dengan F tabel 

Ternyata F hitung > F tabel atau 566,63 > 4,000 maka Ho di tolak 

dan Ha diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pengaruh penguasaan nahwu terhadap keterampilan tarjamah 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. 

F. Contoh Penelitian Multivariat 

1. Judul 

Pengaruh Penguasaan Kosakata dan Kemampuan Berbicara Bahasa 

Arab Terhadap Kemampuan Berpidato Bahasa Arab Mahasiswa 

Prodi.PBA 

2. Rumusan Masalah 



Apakah ada pengaruh penguasaan kosakata dan kemampuan 

berbicara bahasa Arab terhadap kemampuan berpidato bahasa Arab 

mahasiswa Prodi.PBA ? 

 

3. Hipotesis Penelitian 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan penguasaan kosakata dan 

kemampuan berbicara bahasa Arab terhadap kemampuan 

berpidato bahasa Arab mahasiswa Prodi.PBA 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan penguasaan kosakata 

dan kemampuan berbicara bahasa Arab terhadap kemampuan 

berpidato bahasa Arab mahasiswa Prodi.PBA 

4. Analisis Hasil Penelitian 

a. Data Hasil Penelitian 

No Penguasaan Kosakata 

Bahasa Arab 

X1 

Kemampuan 

Berbicara 

Bahasa Arab 

X2 

Kemampuan 

Berpidato 

Bahasa Arab 

Y 

1 10 7 23 

2 2 3 7 

3 4 2 15 

4 6 4 17 

5 8 6 23 

6 7 5 22 

7 4 3 10 

8 6 3 14 

9 7 4 20 

10 6 3 19 

 

b. Tabel Data 

No X1 X2 Y X1
2 X2

2
 X1 

X2 

X1Y X2Y Y2 

1 10 7 23 100 49 70 230 161 529 

2 2 3 7 4 9 6 14 21 49 

3 4 2 15 16 4 8 60 30 225 
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No X1 X2 Y X1

2 X2
2
 X1 

X2 

X1Y X2Y Y2 

4 6 4 17 36 16 24 102 68 289 

5 8 6 23 64 36 48 184 38 529 

6 7 5 22 49 25 35 154 110 484 

7 4 3 10 16 9 12 40 30 100 

8 6 3 14 36 9 18 84 42 196 

9 7 4 20 49 16 28 140 80 400 

10 6 3 19 36 9 18 114 57 361 

∑ 60 40 170 406 182 267 1122 737 3162 

 

Hasil perhitungan pada tabel di atas adalah: 

∑X1  = 60 

∑X2 = 40 

∑Y = 170 

∑X1
2  = 406 

∑X2
2  = 182 

∑X1X2  = 267 

∑X1Y = 1122 

∑X2Y = 737 

∑Y2 = 3162 

c. Menghitung beta dengan rumus deviasi 

Cara perhitungan koefisien-koefisien b0,  b1, dan b2 di atas sangat 

panjang dan rumit. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat digunakan 

cara lain yang lebih sederhana, yaitu hanya dengan dua persamaan, 

tetapi harus diubah menjadi skor deviasi terlebih dahulu. Dengan 

demikian, persamaannya menjadi: ў = b0+b1x1 +  b2x2 

b1, b2 dapat dihitung dari persamaan berikut 

212

2

111 xxbxbyx    

 
2

222112 xbxxbyx  

Sedangkan b0 dapat dihitung menggunakan b1, danb2  serta rata-rata 

YdanXX ,, 21  



d. Menghitung skor deviasi 

Selanjutnya, koefisien regresi dapat dihitung menggunakan rumus 

berikut. 

22110 XbXbYb 
 

 
 






2

21

2

2

2

1

2211

2

2

1
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xxxx
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Untuk menghitung skor simpangan (deviasi), digunakan rumus-

rumus berikut. 

n

Y
Yy


 

2

22
)(

 

n

X
Xx


 

2

22
)(

 


 

 
n

YX
YXyx

i

ii

))((
 


 

 
n

XX
XXxx

ji

jiji

))((
 

Skor rata-rata 17,4,6 21  YdanXX  (lihat tabel di atas, rata-

rata = ∑X dibagi n). 

Telah diketahui (lihat tabel data di atas):  

N  = 10 

∑X1  = 60 

∑X2 = 40 

∑Y = 170 

∑X1
2 = 406 

∑X2
2  = 182 

∑X1X2  = 267 

∑X1Y    = 1122 

∑X2Y   = 737 

∑Y2      = 3162 
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Selanjutnya dapat dihitung harga-harga skor deviasi (menggunakan 

lambang huruf kecil) sebagai berikut. 

n

Y
Yy


 

2

22
)(

= 3162 – (1702 : 10) = 272 

n

X
Xx


 

2

12

1

2

1

)(
= 406- (602 : 10) = 46 

n

X
Xx


 

2

22

2

2

2

)(
 = 182 – (402 : 10) = 22 


 

 
n

YX
YXyx

))(( 1

11 = 1122 – ((60x170) : 10) = 102 


 

 
n

YX
YXyx

))(( 2

22 = 737 – ((40x170) : 10) = 57 


 

 
n

XX
XXxx

))(( 21

2121  = 267 – ((60x40) : 10) = 27 

Dengan menggunakan rumus deviasi, dapat dihitung harga b1, danb2  

sebagai berikut: 

283:705
)27()22)(46(

)57)(27()102)(22(
21 




b = 2,491 

22
)27()22)(46(

)102)(27()57)(46(




b = -0,466 

 )4466,0()6491,2(170 xxb 3,918 

Persamaan garis regesinya: Ŷ = 3,918 + 2,491X1 - 0,466X2 

e. Keberartian Regresi Ganda 

Setelah diperoleh koefisien arah regresi, dilanjutkan dengan 

menghitung korelasi ganda untuk 2 prediktor, dengan rumus 

berikut. 

Ry (1,2) = 


 
2

2211

y

yxbyxb
 



             = 912,0
272

)57*466,0()102*491,2(



 

Koefisien determinasi (R2) = 0,912; ini artinya bahwa sebesar 91,20 

% perkembangan karier dapat dijelaskan oleh variabel supervisi dan 

prestasi kerja.  

f. Uji Keberartian Regresi 

Untuk Uji signifikansi regresi, menggunakan uji F regresi:  

F = 
)1/()(

/)(

 knsisaJK

kregJK
 

JK(reg) = yxbyxb   2211  

             = (2,491)(102)+(-0,466)(57)= 227,52 

JK(T) = ∑y2 = 272 

JK(sisa) = JK(T) =∑y2 – JK(reg) = 272 – 227,52 = 44,48 

dk reg = k (prediktor = 2) 

RJK (reg) = JK(reg)/dk reg = 227,52 : 2 = 113,76 

dk (sisa) = n – k – 1 = 10-2-1 = 7 

RJK(sisa) = JK(sisa)/dk sisa = 44,48 : 7 = 6,354 

F reg = RJK(reg)/RJK(sisa) = 113,76 : 6,354 = 17,90 

Berikut merupakan ringkasan anava untuk menguji keberartian 

regresi: 

Sumber 

Variasi 

JK Dk RJK F hitung F tabel 

0,05 0,01 

Regresi 227,52 2 113,76 17,90 4,74 9,55 

Sisa 44,48 7 6,354 - - - 

Total 272 9 - - - - 

 

Harga F hitung selanjutnya dikonsultasikan dengan F tabel dengan 

derajat kebebasan (dk) pembilang = 2 dan dk penyebut = 7 untuk 

taraf signifikansi 5%, diperoleh F tabel = 4,74 dan untuk taraf 

signifikansi 1% = 9,55. Dengan demikian, harga F hitung = 17,90 > 

dari harga F tabel pada ts. 5% = 4,74; sehingga hipotesis nol ditolak 

dan hipotesis alternatif, diterima. Ini berarti bahwa koefisien regresi 

ganda yang diperoleh adalah bermakna/berarti. 
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Setelah diketahui harga R bermakna, maka dapat disimpulkan 

bahwa sebesar 91,20 % variasi yang terjadi pada perkembangan 

karier (Y)  dapat dijelaskan/dikontribusi/diprediksi oleh variabel 

supervisi (X1) dan prestasi kerja (X2) melalui persamaan regresi Ŷ = 

3,918 + 2,491X1 - 0,466X2. 

g. Uji Keberartian Koefisien Regresi Linear Ganda 

Meskipun ternyata regresi ini berarti, untuk menilai ketepatan 

ramalan (prediksi), perli dilihat galat baku taksiran (simpangan baku 

taksiran) yang diberi lambang s2
y.12, dapat dihitung dengan rumus 

berikut. 

354,6
7

48,44

)1210(

48,44

)1(

)(
12.

2 






kn

SisaJK
s y  

 

Dengan demikian galat baku taksiran, sy.12 = √6,354 = 2,521. 

Dengan galat baku taksiran ini, dapat dihitung galat baku koefisien 

b1 dan b2 yang diberi lambang  sbi, dapat dihitung dengan rumus: 

)1( 22

12.
2

2

iij

y
bi

Rx

s
s





 

Selanjutnya, uji keberatian koefisien regresi, digunakan statistik: 

 t = bi / sbi 

dengan dk = (n-k-1) = 10-2-1 = 7 

Dengan persamaan regresi Ŷ = 3,918 + 2,491X1 - 0,466X2, apakah 

koefisien-koefisien 2,4909 dan 0,466 bermakna atau tidak. Untuk 

itu, perlu dihitung galat baku b1 dan b2. 

Selanjutnya, dihitung harga-harga:  
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Korelasi antara X1 dan X2 =  
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r2 = 0,721.  

Dengan demikian, dapat dihitung varians galat baku berikut: 

017,1035,1.....035,1
138,6

354,6
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t = b1 / sb1 = 2,491/ 0,704 = 3,538  tt 0,05 =1,895; jadi t hitung 

lebih besar dari t tabel; ini berarti bahwa koefisien arah yang 

berkaitan dengan X1 adalah berarti. 

t = b2 / sb2 = - 0,466 / 1,017 = 0,458  t hitung lebih kecil dari t 

tabel sehingga koefisien arah yang berkaitan dengan X2 tidak 

berarti. 

Dari pengujian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa daya ramal 

prediktor penguasaan kosakata bahasa Arab terhadap kemampuan 

berpidato bahasa Arab adalah berarti/bermakna; sedangkan daya 

ramal kemampuan berbicara bahasa Arab terhadap kemampuan 

berpidato bahasa Arab, tidak bermakna.  
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