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Kata kunci  Pembelajaran membaca menggunakan media kotak 

dan kartu misterius (kokami)  

 

Berdasarkan observasi peneliti di  MTs Atthahiriyah Sambung Makmur 

Banjar  dimana waktu pembelajaran keterampilan membaca teks bahasa arab, 

disana masih banyak ditemukan kesulitan dalam membaca teks-teks bahasa arab 

serta memahami isinya sehingga mereka beranggapan bahwa Bahasa Arab itu 

pelajaran yang sulit. Dan guru bahasa arab disana masih sering menggunakan 

metode konvensional  dan mereka jarang dan atau bahkan tidak pernah 

menggunakan strategi atau media yang bermacam-macam untuk memudahkan 

siswa dalam belajar sesuai tujuan pembelajarannya. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian ekspriment 

dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji 

normalitas dan uji homogenitas dalam menganalisis hasil pre-test dan post-test. 

Dan disana didapatkan bahwasanya hasil uji keduanya berdistribusi tidak normal 

dan homogen sehingga analisis terakhir peneliti menggunakan uji u. 

Berdasarkan penghitungan pada lampiran dalam penelitian ini, diketahui 

bahwasanya nilai hitung pada uji U 0,001 yang mana 0,001 < 0,05 hal tersebut 

menunjukan bahwa  Ha diterima dan Ho ditolak. Maka terdapat perbedaan antara 

kelompok ekspriment dan kelas control yang belajar menggunakan media kotak 

dan kartu misterius (kokami) dengan yang tidak menggunakan media tersebut. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan media kotak dan kartu misterius 

(kokami) di sekolah MTs Atthahiriyah dalam pembelajaran membaca bahasa arab 

adalah efektif.  

   

 
 


