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Abstrak 

Muhammad Zakki Amrulloh, 2014, Efektifitas Penggunaan Hot Potatoes untuk 

Meningkatkan Keterampilan Membaca di SMP Insan Cendekia Mandiri Boarding 

School Sidoarjo, Pembimbing: Drs. Afif Azhari, M.Fil.I. 
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Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim paling banyak di 

dunia, seperti yang telah diketahui bahwa Islam dan Bahasa Arab sangat erat 

kaitannya. Penyebaran bahasa Arab di Indonesia tak lepas dari perjuangan para Da’I 

yang menyebarkan islam yang berasal dari Timur Tengah. Selain itu, sumber utama 

Agama Islam yaitu Al-Quran berbahasa Arab, hal ini mendorong setiap orang untuk 

belajar bahasa Arab. 

Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia diselenggarakan di sekolah-sekolah 

agama dan Pondok Pesantren, namun kebanyakan pembelajaran yang dilakukan 

masih menggunakan system tradisional dan jarang sekali menggunakan media 

pembelajaran yang inovatif. 

Berdasarkan realita yang terjadi dalam pembelajaran Bahasa Arab di 

Indonesia, penulis ingin menggunakan media yang lazimnya digunakan dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris yaitu Software Hot Potatoes yang bias digunakan untuk 

membuat latihan-latihan pembelajaran dan bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan membaca. Rumusan masalah yang digunakan penulis adalah sejauh 

mana Efektifitas pnggunaan hot potatoes dalam meningkatkan keterampilan 

membaca di SMP Insan Cendekia Mandiri Boarding School, secara terperinci 

rumusan ini terbagi menjadi tiga; 1) Bagaimana penggunaan Hot Potatoes dalam 

pembelajaran keterampilan membaca di SMP Insan Cendekia Mandiri Boarding 

School?; 2) Bagaimana Pembelajaran keterampilan membaca di SMP Insan Cendekia 

Mandiri Boarding School?; 3) Bagaimana Efektifitas penggunaan Hot Potatoes dalam 

meningkatkan keterampilan membaca di SMP Insan Cendekia Mandiri Boarding 

School?. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eksperimen 

menggunakan pendekatan Kuantitatif, dengan variable bebas penggunaan Hot 

Potatoes dan Variabel terikat keterampilan membaca siswa. Penelitian ini 

menggunakan metode satu kelompok dengan populasi seluruh siswa kelas VIII SMP 

Insan Cendekia Mandiri Boarding School tahun ajaran 2013-2014. Sampel yang 
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diguanakan serupa karena jumlah seluruh siswa kelas VIII kurang dari 100. 

Instrumen pengumpulan data terdiri dari Observasi, Wawancara, Angket, dan Tes. 

Ringkasan Hasil penelitian ini adalah: 1) pembelajaran bahasa Arab di SMP 

Insan Cendekia Mandiri Boarding School sifatnya sebagai pelajaran tambahan, 

meskipun demikian, hal ini diwajibkan bagi siswa guna memnuhi standard 

kompetensi Lulusan, 2) pembelajaran bahasa Arab di SMP Insan Cendekia Mandiri 

Boarding School menggunakan Metode “Mumtaz” yang mempunyai basic metode 

Qawaid dan Terjemah. 3) penerapan media Hot Potatos untuk meningkatkan 

keterampilan membaca sesuai dengan kondisi siswa di SMP Insan Cendekia Mandiri 

Boarding School hal ini mereka tunjukkan secara antusias mengikuti pembelajaran. 4) 

penggunaan hot potatoes di SMP Insan Cendekia Mandiri Boarding School dapat 

dikatakan efektif, hal ini dtunjukkan dengan meningkatnya nilai siswa setelah 

penggunaan hot Potatoes, selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai T 

Hitung (-12.213) lebih kecil dari nilai T Tabel (2.30) hal ini menunjukkan ditolaknya 

Ho dengan nilai signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0.005. hal ini menunjukkan 

hipotesis bahwa pembelajaran bahasa Arab dengan Hot Potatoes adalah efektif 

diterima. 

 
 

  




