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Genius Is One Percent Inspiration And Ninety-Nine 
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ABSTRAK 

 

Budiawan, 09430032, Strategi Pembelajaran Guru Bahasa Arab Dalam 

Meningkatkan Mahaarah Al- Qiro’ah  Siswa  Kelas XI Di MAN Gandekan 

Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2013. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui implementasi serta 

mengetahui faktor dan pendukung pembelajaran guru bahasa Arab dalam 

meningkatkan Mahaarah al-Qiro’ah siswa kelas XI di MAN Gandekan Bantul. 

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Obyek penelitian 

ini pada kelas XI program ilmu pengetahuan alam (IPA ) dan ilmu pengetahuan 

sosial (IPS) di MAN Gandekan Bantul. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. 

Selanjutnya teknis analisis data dengan analisis data secara induktif yaitu dengan  

mendeskripsikan realita fenomena sebagaimana apa adanya terpisah dari 

perspektif subyektif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Implementasi Strategi 

Pembelajaran Guru Bahasa Arab dalam meningkatkan Mahaarah al-Qiro’ah 

siswa kelas XI adalah dengan pendekatan individu, pendekatan kelompok, 

pendekatan edukatif, pendekatan pembiasaan, pendekatan fungsional. Metode 

yang digunakan adalah menggabungkan metode ceramah, metode demonstrasi, 

metode tanya jawab, metode diskusi, metode tugas dan resitasi. Strategi 

pembelajaran yang digunakan adalah strategi interaktif. Sedangkan langkah-

langkah Pembelajaran meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap 

evaluasi. (3)  Faktor pendukung dalam pembelajaran bahasa Arab adalah terdapat 

semangat guru dalam mengajar bahasa Arab dengan sikap keterbukaan terhadap 

penyampaian materi, terdapat  sumber belajar yang diwajibkan kepada siswa 

untuk memiliki yaitu lembar kerja siswa (LKS), terdapat semangat siswa 

mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa asing serta semangat kerja kelompok. 

Sedangakan faktor penghambat dalam pembelajaran bahasa Arab adalah ada 

beberapa siswa yang masih kurang dalam membaca text arab dan Al-Qur‟an, latar 

belakang pendidikan siswa yang berbeda-beda, waktu pembelajaran bahasa Arab 

yang minim 90 menit dalam seminggu sehingga keterbatasan waktu inilah 

menjadikan guru bahasa Arab kesulitan untuk membimbing peserta didik yang 

kurang lancar dalam membaca text arab. 
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 تجريد
 

 انمشاءح يٓبسح رشلٍخ فً انؼشثٍخ انهغخ يؼهى رؼهٍى اسهٕة.  43094490. بودياوان

 نهؼبو ٌٕكٍبكشرب ثُزٕل كُذٌكبٌ انحكٕيٍخ انؼبنٍخ ثبنًذسسخ ػشش بديانح انصف نهطالة

 سَٕبٌ جبيؼخ انًؼهًٍٍ رؤٍْم ٔ انزشثٍخ كهٍخ انؼشثٍخ انهغخ رؼهٍى لسى. انجحش. 0409 انذساسً

 .ٌٕكٍبكشرب انحكٕيٍخ اإلساليٍخ كبنٍجبكب
 زؼهٍىن انًؤٌذح انؼٕايم يؼشفخ ٔ انزؼهٍى اسهٕة رطجٍك يؼشفخ انجحش ْزا ٔغشض

 انؼبنٍخ ثبنًذسسخ ػشش انحبدي انصف نهطالة انمشاءح يٓبسح رشلٍخ فً انؼشثٍخ انهغخ يؼهى

 .ثُزٕل كُذٌكبٌ انحكٕيٍخ

 ػهى ثشَبيج فً ػشش انحبدي نهصف انجحش ْزا ٔيٕضٕع. كٍفً ثحش انجحش ْٔزا

 جًغ مخطشٌ ٔرسزخذو. ثُزٕل كُذٌكبٌ انحكٕيٍخ انؼبنٍخ ثبنًذسسخ اإلجزًبػً ػهى ٔ انطجٍؼً

 انجٍبَبد ثزحهٍم انجٍبَبد رحهٍم طشٌمخ ٔأيب. ٔانٕصبئك ٔانًمبثهخ انًالحظخ ثطشٌمخ انجٍبَبد

 .انًٕضٕػً انًُظٕس يٍ اَفصبال انًٕجٕد ْٕ كًب انظٕاْش ٔالغ ٔصف ْٕٔ اسزمشئٍب

 رشلٍخ فً انؼشثٍخ انهغخ يؼهى رؼهٍى اسهٕة رطجٍك 0: )أٌ ػهى انجحش ْزا َزٍجخ دنذ

 ٔانًذخم انجًبػً ٔانًذخم انشخصً ثبنًذخم ْٕٔ ػشش انحبدي نهصف ءحانمشا يٓبسح

 ٔ انٕطٍفخ طشٌمخ ًْ انًسزخذيخ ٔانطشٌمخ. انٕظٍفً ٔانًذخم انزؼٌٕذي ٔانًذخم انزشثٕي

 ػهى فزشزًم انزؼهٍى خطٕاد ٔأيب انزؼبيم ٔاسهٕة ْٕ انًسزخذو انزؼهٍى ٔاسهٕة. انزهفع

 ٔجٕد ًْ انؼشثٍخ انهغخ رؼهٍى فً انًؤٌذح ٔانؼٕايم( 9) .ٔانزمٍٍى ٔانزُفٍز اإلسزؼذاد خطٕح

 ثذ ال انزي انزؼهى يصذس ٔٔجٕد انًبدح إٌصبل إنى اكزشبفب انؼشثٍخ انهغخ رؼهٍى فً انًؼهى دافغ

 انهغخ رؼهى فً انطالة دافغ ٔٔجٕد( LKS) انطالة ػًم ٔسلخ ْٕٔ ًٌزهكّ اٌ نهطالة

 ًْ انؼشثٍخ انهغخ رؼهٍى فً انًؤٌذح انؼٕايم ٔأيب .انجًبػً انؼًم ٔدافغ اجُجٍخ كهغخ انؼشثٍخ

 نهطالة انزشثٌٕخ ٔخهفٍخ ٔانمشآٌ انؼشثٍخ انُصٕص لشاءح ػهى ٌمذس ال انزٌٍ انطالة ُْبن

 انحصخ ثبلزصبس األسجٕع فً دلٍمب 34 حٕانى لصٍشح انؼشثٍخ انهغخ رؼهٍى ٔحصخ انًخزهفخ

 انُصٕص لشاءح ػهى ٌمذس ال نزٌٍا انطالة إلسشبد يصؼجب انؼشثٍخ انهغخ يؼهى فٍكٌٕ

 .انؼشثٍخ
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KATA PENGANTAR 

 ثسى هللا انشحًٍ انشحٍى

َحًذِ َٔسزؼٍُّ َٔسزغفشِ، ٔ َؼٕر ثبهلل يٍ ششٔسأَفسُب ٔيٍ   انحًذ هلل سة انؼبنًٍٍ،

سٍبءد أػًبنُب يٍ ٌٓذ هللا فال يضم نّ ٔيٍ ٌضهم فال ْبدي نّ أشٓذ أٌ ال إنّ هللا ٔأشٓذ أٌ 

ٔسسٕنّ أيب ثؼذ :يحًذا ػجذِ   

Alhamdulillah, Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik tanpa halangan yang berarti. 

Serta shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW. 

Skripsi yang berjudul “STRATEGI PEMBELAJARAN GURU BAHASA 

ARAB DALAM MENINGKATKAN MAHAARAH AL- QIRO’AH  SISWA  

KELAS XI DI MAN GANDEKAN BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 

AJARAN 2013 “ ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai 

pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 Oleh karena itu, peneliti haturkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr.H.Musa Asy‟arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Prof. Dr.H.Hamruni, M.Si, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Drs. H. Ahmad Rodli, M. Pd selaku Ketua Jurusan PBA Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan 
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berbagai pengarahan selama kami belajar di UIN Sunan Kalijaga serta 

memberikan semangat kepada kami selama penelitian dan penulisan skripsi. 

4. Drs.H.Zainal Arifin Ahmad, M.Ag selaku Pembimbing Akademik sekaligus 

Dosen Pembimbing Skripsi dengan segala kesibukannya telah ridha dan sabar 

untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. 

5. Para karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada kami 

sehingga dari awal sampai akhir kami dapat menyelesaikan administrasi 

kampus. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan selama kami 

belajar di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

7. Drs.H.Abdul Mujib,M.Pd.I selaku kepala sekolah MAN Gandekan Bantul 

Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada kami untuk penelitian di 

MAN Gandekan Bantul Yogyakarta sekaligus memberikan informasi serta 

memberikan semangat yang menunjang dalam penulisan skripsi ini. 

8. Abdul Ghofur,S.Pd,M.Pd selaku guru mata pelajaran bahasa Arab dengan 

segala kesibukannya telah ridha membimbing dan memberikan informasi 

sebagai penunjang dalam pembuatan skripsi ini. 

9. Siswa-siswi kelas XI  MAN Gandekan  Bantul Yogyakarta tahun ajaran 

2012/2013 telah berpartisipasi dalam observasi dan wawancara. 
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10. Seluruh keluarga besar MAN Gandekan Bantul Yogyakarta dengan begitu 

hangatnya telah menerima kami bergabung dilingkungan MAN Gandekan 

Bantul. 

11. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan  kasih sayang, serta motivasi 

terbesar yang tak ternilai pengorbanannya baik moril, spiritual, maupun do‟a. 

12. Seluruh Teman-teman PBA A angkatan 2009 yang tidak dapat kami sebutkan 

satu persatu.  

13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi 

ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Dengan ridha Allah SWT, mudah-mudahan beragam bantuan dan 

partisipasi yang telah diberikan banyak pihak sebagaimana tersebut diatas, 

merupakan tabungan amal sholeh yang senantiasa terukir dan diterima oleh-

Nya. Amien. 

 

Yogyakarta,   30 Januari 2014 

Peneliti 

 

Budiawan 

09420032 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987, 10 September 1987. 

 

A. Konsonan tunggal 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 د

 س

 ج

 ح

 خ

 د

 ر

 س

 ص

 س

 ش

 ص

Alîf 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jîm 

Hâ‟ 

Khâ‟ 

Dâl 

Zâl 

Râ‟ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 
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 ض

 ط

 ظ

 ع

 ؽ

 ف

 ق

 ن

 ل

 و

ٌ 

ٔ 

 ْـ

 ء

 ي

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

gain 

fâ‟ 

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ‟ 

hamzah 

yâ‟ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

‟ 

Y 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 يزّؼذدح

 ػّذح

Ditulis 

Ditulis 

Muta„addidah 

„iddah 

 

C. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h. 
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 حكًخ

 ػهخ

Ditulis 

Ditulis 

Ḥikmah 

„illah 

 
Pada ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang 

sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 

sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya. 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ‟Ditulis Karâmah al-auliyâ كشايخاألٔنٍبء

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 

 Ditulis Zakâh al-fiţri صكبحانفطش

 

D. Vokal pendek  
 

__  َ _ 

 فؼم

__  َ _ 

 ركش

__  َ _ 

 ٌزْت

 

Fathah 

 

kasrah 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 
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E. Vokal panjang 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 جبْهٍخ

fathah + ya‟ mati 

 رُسى

kasrah + ya‟ mati 

 كـشٌى

dammah + wawu mati 

 فشٔض

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûd 

 

F. Vokal rangkap  
 

1 

 

2 

Fathah + ya‟ mati 

 ثٍُكى

fathah + wawu mati 

 لٕل

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 أأَزى

 أػذد

 نئُشكشرى

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

A‟antum 

U„iddat 

La‟in syakartum 
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H. Kata sandang alif dan lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 انمشآٌ

 انمٍبس

Ditulis 

Ditulis 

Al-Qur‟ân 

Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 انسًآء

 انشًس

Ditulis 

Ditulis 

As-Samâ‟ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 Ditulis menurut penulisannya. 

 رٌٔبنفشٔض

 أْالنسُخ

Ditulis 

Ditulis 

Żawî al-furûd 

Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah sarana komunikasi yang penting dalam kehidupan 

manusia sehari-hari untuk menyampaikan maksud dan tujuannya kepada 

orang lain. Bahasa merupakan alat yang dipakai manusia untuk memberi 

bentuk kepada sesuatu yang hidup di jiwanya sehingga diketahui orang dalam 

hal disini termasuk mimik ( gerak muka ), pantho mimik ( gerak anggota ), 

dan menggambar.
1
  

Tujuan mempelajari sebuah bahasa secara umum  adalah mampu 

menggunakan bahasa dalam komunikasi lisan atau tulisan dengan baik dan 

benar, sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyanto Sumardi: ”Adapun 

tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang yang mempelajari bahasa asing 

tujuan akhirnya adalah agar dapat menggunakan bahasa tersebut baik lisan 

maupun tulisan dengan tepat, fasih dan bebas berkomunikasi dengan orang 

yang mengunakan bahasa tersebut”.
2
 Pendapat ini dapat dijadikan sebagai 

landasan utama tujuan bagi orang yang ingin mempelajari bahasa asing yaitu 

bahasa Arab. 

Bahasa Arab merupakan suatu kata-kata yang sering dipergunakan 

oleh orang Arab untuk menyampaikan maksud mereka baik secara lisan 

                                                 
1
 M.Ngalim Purwanto dan Djeniah Alim, Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia di 

SD, (Jakarta: PT.Rosda Jaya Putra,1997),hlm.19. 
2
 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing, Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi, 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 56. 
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maupun tulisan. Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, bahasa 

Arab masuk ke Indonesia bersamaan dengan  masuknya agama Islam ke 

negeri ini.
3
  Bagi seorang muslim, bahasa Arab  tidak dapat terlepas dari 

agama Islam, sehingga bahasa Arab sering dianggap sebagai  bahasa agama 

Islam. Dengan bahasa Arab, orang dapat mengetahui ajaran-ajaran pokok 

agama Islam, dapat mengetahui sejarah, serta ilmu serta kebudayaan Islam.
4
  

Problema dalam pembelajaran bahasa Arab sering dihadapkan pada 

problem linguistik, problem metodologis , dan problem sosiologis.
5
 Problem 

linguistik bisa berupa morfologi (pembentukan kata), fonologi (ilmu tentang 

perbendaharaan fonem atau bunyi), sintaksis (struktur kalimat), dan simantik 

(pembelajaran tentang makna). Problem metodologis meliputi tujuan, 

pendidiknya, strategi, media, dan lain sebagainya. Sedangkan problem 

sosiologis bisa meliputi kebijakan pemerintah, sikap masyarakat mengenai 

bahasa Arab itu sendiri dan lingkungannya. 

Upaya penigkatan mutu pembelajaran bahasa Arab tidak terlepas dari 

persoalan pengayaan , metodologis dan strategi pengajaran. Di kalangan dunia 

pendidikan islam, pengajaran bahasa Arab bukan sesuatu yang asing tetapi 

secara fakta pengajaran bahasa Arab menjadi sesuatu yang dianggap sulit. 

Sukses tidaknya suatu program pembelajaran bahasa seringkali dinilai 

dari segi metode yang digunakan, sebab metodelah yang menentukan isi dan 

                                                 
3
 Mushtafa Al-Ghalayaini, Jami‟Addurus Al-Arabiyah, (Beirut: Al-Maktabah Al-

„Ashriyah, 1984), hlm.7. 
4
 Muhammad Thalib, Sistem Cepat Pengajaran Bahasa Arab, (Bandung: Gema Risalah 

Press, 1997), hlm. 7. 
5
 Pokja Akademik, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pokja 

Akademik UIN Sunan Kalijaga,2006), hlm.56. 
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cara mengajar bahasa.
6
 Tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan 

penggunaan metode yang tepat, sesuai dengan standar keberhasilan yang 

terpatri di dalam suatu tujuan.
7
 Jika seorang guru mampu menggunakan 

metode –metode yang tepat, maka ada kemungkinan untuk berhasil dalam 

proses belajar-mengajar dan dalam proses belajar-mengajar tentu dapat 

berjalan secara efektif dan efisien.  

Keberhasilan dalam pembelajaran sangat berkaitan dengan strategi dan 

metode pengajaran.  Dengan strategi pembelajaran yang tepat akan membina 

peserta didik untuk berpikir mandiri, kreatif dan sekaligus adaptif terhadap 

berbagai situasi yang terjadi.
8
  

Peranan strategi guru dalam kegiatan pembelajaran yang optimal, akan 

mengefektifkan proses tersebut, dengan semakin efektifnya proses, maka 

semakin tinggi pula hasil yang dicapai. Adanya kurikulum yang disusun 

dengan baik belum tentu berpengaruh banyak dalam prestasi belajar siswa jika 

tanpa didukung oleh strategi yang sesuai.
9
  

Pada umumnya tujuan pengajaran bahasa asing memiliki empat 

keterampilan yang ingin dicapai : keterampilan mendengar (listening skill), 

keterampilan berbicara (speaking skill), keterampilan membaca (reading 

skill), dan keterampilan menulis (writing skill).
10

 Dalam pembelajaran bahasa 

                                                 
6
 Muljanto Sumardi, Pengajaran…, hlm.7. 

7
 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rineka 

Cipta,2010),hlm.3. 
8
 Hisyam Zaini, dkk. Desain Pembelajaran di perguruan Tinggi, (Yogyakarta: 

CTSD,2002), hlm.96. 
9
 Zamroni, Pendidikan Masa Depan,(Yogyakarta: Bigraf Publising, 2000), hlm. 74-75 

10
 Henry Guntur Tarigan , Berbicara Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa ,( Bandung : 

angkasa,1981), hlm.1. 
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Arab salah satu kemahiran yang ingin di capai yaitu keterampilan dalam 

membaca yang sering dikenal dengan sebutan (mahaarah AL-Qiro‟ah). 

Keterampilan membaca merupakan suatu keterampilan yang menjadi 

tuntutan tersendiri. Sebab, dengan keterampilan membaca dapat membuka 

ilmu pengetahuan. Pentingnya keterampilan membaca merupakan hal yang 

dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dalam 

peristiwa turunnya al-Qur‟an , dimana ayat yang pertama kali diturunkan 

Allah SWT melalui malaikat Jibril untuk nabi Muhammad SAW adalah ayat 

tentang anjuran untuk membaca.
11

 

Membaca merupakan suatu kegiatan dimana melibatkan indera 

pengelihatan , serta pemikiran untuk menangkap isi kandungan teks secara 

induktif dan deduktif. Membaca ini bisa  dilakukan dengan melisankan atau 

hanya dalam hati. 

MAN Gandekan Bantul merupakan lembaga untuk belajar dan 

memberi pengajaran kepada siswa-siswa yang ingin belajar. Pada kelas XI  

madrasah ini memiliki program kelas unggulan Agama, program kelas jurusan 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan kelas jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS). Berkaitan  dengan  perbedaan kelas jurusan , MAN Gandekan Bantul 

dalam hal pembelajaran bahasa Arab memiliki perbedaan dalam materi yang 

diajarkan. Materi bahasa Arab untuk kelas program Agama berbeda dengan 

program kelas IPA dan IPS. 

                                                 
11
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Seiring dengan perbedaan program kelas unggulan terdapat isu tentang 

kemampuan siswa program kelas unggulan Agama dengan kelas program IPA 

dan IPS dalam membaca text arab masih kurang. Kelas program unggulan 

Agama lebih baik dibandingkan dengan jurusan IPA dan IPS dan terdapat 

berbagai permasalahan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Untuk 

itulah pada penelitian ini , peneliti memilih salah satu kelas MAN Gandekan 

Bantul , yakni kelas XI pada program Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

Hal inilah yang membuat penulis mengadakan penelitian di MAN 

Gandekan Bantul yang berjudul “Strategi Pembelajaran Guru Bahasa Arab 

dalam Meningkatkan Mahaarah Al- Qiro’ah  Siswa  kelas XI di MAN 

Gandekan Bantul Yogyakarta tahun ajaran 2013.” 

Pada strategi pembelajaran ini, strategi pembelajaran guru bahasa Arab  

yang penulis maksud adalah suatu upaya guru dalam meningkatkan mutu hasil 

belajar  bahasa Arab yaitu mahaarah Al-Qiro‟ah yang tidak terlepas pada 

peranan strategi guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Meningkatkan 

yang penulis maksud adalah menumbuhkan sesuatu yang pernah ada dan 

berusaha untuk eksis sehingga diharapkan dapat berhasil yang optimal, efektif 

dan efisien. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sebagai ruang lingkup dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan 

berbagai masalah. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah Implementasi Strategi Pembelajaran Guru Bahasa 

Arab dalam meningkatkan Mahaarah al-Qiro‟ah siswa kelas XI di 

MAN Gandekan Bantul ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Strategi Pembelajaran 

Guru Bahasa Arab dalam meningkatkan Mahaarah al-Qiro‟ah siswa 

kelas XI di MAN Gandekan Bantul ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka, penulis dapat 

mendeskripsikan berbagai tujuan dan kegunaan penelitian.  

1. Tujuan penelitian ini  

a. Untuk mengetahui implementasi Pembelajaran Guru Bahasa Arab 

dalam meningkatkan Mahaarah al-Qiro‟ah siswa kelas XI di MAN 

Gandekan Bantul. 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses Strategi 

Pembelajaran Guru Bahasa Arab dalam meningkatkan Mahaarah al-

Qira‟ah siswa kelas XI di MAN Gandekan Bantul 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk  mendapatkan berbagai informasi dari subyek sekaligus 

menganalisa tentang pelaksanaan strategi guru bahasa arab dalam 

pembelajaran Qiro‟ah kelas XI di MAN Gandekan Bantul. 
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b. Memberikan kontribusi kepada guru bahasa Arab dan siswa di MAN 

Gandekan Bantul supaya dalam proses dan hasil pembelajaran dapat 

berjalan lebih optimal. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. 

d. Sebagai solusi antara ilmu yang bersifat teoritis dan fakta di lapangan.  

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini menggunakan literatur karya tulis berupa buku dan 

skripsi sebagai kajian pustaka yang pembahasannya tidak jauh dari tema 

penelitian ini. Adapun karya tulis tersebut , diantaranya : 

Pertama , skripsi karya Eskawati Nurul Fajar yag berjudul ”Strategi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMU Islam Yogyakarta, tahun 

2003.” Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui strategi pembelajaran, 

mengetahui pelaksanaan evaluasi dan mengetahui pengaruh strategi 

pembelajaran terhadap pelaksanaan evaluasi di SMU Islam 3 Yogyakarta. 

Kedua, skripsi karya Ali Hafidh tentang  ”Strategi Bahasa Arab Di 

Kelas X MA Laboratorium Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, tahun 2009.” Skripsi tersebut 

membahas tentang strategi yang digunakan oleh guru bahasa Arab di kelas X 

MALFT UIN SUKA serta mengetahui pengaruh strategi pembelajaran bahasa 

Arab yang digunakan guru terhadap siswa kelas X MA. Hasil skripsi tersebut 

menunjukkan bahwa yang mempengaruhi senang dan tidaknya siswa dalam 
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pembelajaran bahasa Arab salah satunya tergantung pada strategi yang 

digunaan guru dalam pengajarannya, adapun strateginya yaitu strategi 

Reading Aloud (membaca keras ), strategi True or False (salah atau benar), 

dan strategi Per Lesson (belajar dari teman). Pengaruh dari strategi guru 

bahasa Arab antara lain  terdapat semangat siswa, terdapat siswa yang tidak 

peduli, akan tetapi guru berusaha supaya siswa senang dengan pelajaran 

bahasa Arab.
12

 

Ketiga, skripsi karya Muhajir tentang ”Pembelajaran Qiro'ah Dengan 

Cooperative Learning Untuk Siswa Madrasah Aliyah.” Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, tahun 2005. Skripsi tersebut membahas tentang konsep dasar 

metode cooperative learning serta urgensi prinsip-prinsip cooperative 

learning, serta mengetahui implementasi metode cooperative learning dalam 

pembelajaran  qiro‟ah untuk siswa tingkat Aliyah. Hasil skripsi menunjukkan 

bahwa teknik jigsaw sesuai untuk tingkat madrasah Aliyah dan dapat 

memberikan peran aktif bagi siswa karena siswa diberi kepercayaan untuk 

belajar mandiri. 
13

 

Setelah penulis mengadakan pengamatan terhadap penelitian terdahulu 

terdapat kesamaan dan perbedaan dalam tema penelitian. Penelitian ini 

memfokuskan pada strategi pembelajaran guru bahasa Arab dalam 

meningkatkan mahaarah al-Qiro‟ah . Sehingga dapat diperoleh gambaran 

                                                 
12

 Ali Hafidh yang berjudul, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Di Kelas X MA 

Laboratorium Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(Yogyakarta:UIN SUKA PBA, 

2009),hlm.70 
13

 Muhajir yang berjudul,Pembelajaran Qira‟ah dengan Cooperative Learning untuk 

Siswa Madrasah Aliyah, (Yogyakarta:UIN SUKA PBA 2005),hlm.12. 
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yang jelas pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab mahaarah Al-Qiro‟ah di 

lapangan.  

Mudah-mudahan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi semua  

pihak serta dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam pengembangan 

proses pembelajaran bahasa Arab mahaarah Al-Qira‟ah pada tingkat 

Madrasah Aliyah. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Strategi pembelajaran 

Strategi yang dalam bahasa Arab disebut uslub, menurut Atwi 

Suparman adalah cara yang sistematis dalam mengomunikasikan isi 

pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tertentu.
14

  

Menurut Edward Anthony (1963) strategi adalah kegiatan 

spesifik yang diimplementasikan dalam kelas selaras dengan metode 

dan pendekatan yang dipilih.
15

  Dari dua pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa strategi merupakan pola atau cara yang 

direncanakan dan ditetapkan secara sistematis guna melakukan 

tindakan yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan.  

Makna pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan seseorang 

atau kelompok orang melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, 

                                                 
14

 Atwi Suparman, Desain Instruksional, (Jakarta: PAU-PPAI Ditjen Dikti Departemen 

Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 166. 
15

 Suprihadi Saputra, dkk., Strategi Pembelajaran, (Malang : Departemen Pendidikan 

Nasional, UNM, 2000), hlm. 21. 
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metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan.
16

   

Pengertian pembelajaran menurut Gagne dan Brigga,1979 adalah 

rangkaian peristiwa yang mempengaruhi pembelajaran sehingga proses 

belajar dapat berlangsung dengan mudah. Sedangkan pengertian 

pembelajaran  menurut Corey,1986 adalah suatu proses dimana 

lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia 

turut serta dalam tingkah laku tertentu.
 
Pembelajaran merupakan subjek 

khusus dari pendidikan. 
17

  

Pengertian strategi pembelajaran digunakan dalam bidang 

pendidikan. Menurut Dick and Carey, sebagaimana telah dikutip Haryanto 

dkk mengatakan, bahwa strategi pembelajaran mempunyai pengertian 

suatu gari-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai 

sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan pembelajaran, strategi 

bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan pengajar dan peserta didik 

dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang 

telah digariskan.
18

 

Menurut Wina Sanjaya, 2006 menyatakan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan rencana tindakan rangkaian kegiatan termasuk 

                                                 
16

 Abdulmajid,Strategi Pembelajaran, ( Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.2013),hlm.4. 
17

 Ibid,hlm.4 
18

 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung : PT 

Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 8 
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penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan 

dalam pembelajaran.
19

  

Dari pengertian-pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa strategi pembelajaran adalah suatu rencana kegiatan secara 

sistematis, praktis termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sumber 

daya kekuatan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran hakekatnya 

terwujud dalam bentuk tindakan strategis guru dalam mengaktualisasikan 

pembelajaran. Hal-hal yang ada pada tindakan strategis tersebut meliputi 

interaksi, setting, media, sumber dan lain-lain.  

Pada pembelajaran seorang guru harus bisa memilih strategi 

pembelajaran. Proses pemilihan dan kemudian penetapan strategi 

pembelajaran, hal penting yang harus diperhatikan adalah tujuan 

pembelajaran (learning objetives), sebab tujuan pembelajaran merupakan 

sasaran atau target yang harus dicapai. Tujuan pembelajaran memiliki 

peranan yang sangat penting dalam mendesain suatu mata pelajaran dan 

tujuan pembelajaran dapat berpengaruh terhadap penentuan strategi 

pembelajaran yang akan diterapkan.
20

 

2. Jenis-Jenis Strategi Pembelajaran 

a. Strategi Pembelajaran Langsung (direct instruction) 

Strategi pembelajaran langsung adalah strategi pembelajaran 

dimana kadar berpusat pada gurunya paling tinggi, dan paling sering 

digunakan. Pada strategi ini termasuk didalamnya metode-metode 

                                                 
19

 Abdulmajid,Strategi Pembelajaran…hlm.8. 

 
20

 Hisyam Zaini, dkk, Desain Pembelajaran..., hlm. 96 
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ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek dan 

latihan serta demonstrasi. Tujuan strategi ini efektif untuk 

memperluas informasi dan mengembangkan keterampilan.
 21

 

Strategi Pembelajaran langsung memiliki ciri-ciri yaitu 

adanya tujuan pembelajaran, berbentuk ceramah, demonstrasi, 

pelatihan atau praktek, kerja kelompok, dan memberikan umpan 

balik, memiliki system pengelolaan dan lingkungan yang 

mendukung.
22

 

b. Strategi Pembelajaran Tidak Langsung 

Strategi pembelajaran tidak langsung merupakan kegiatan 

yang memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam 

melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi 

berdasarkan data. Sedangkan dalam pembelajaran tidak langsung 

disini guru berperan sebagai fasilitator, pendukung, dan sumber 

personal. Guru merancang lingkungan belajar, memberikan 

kesempatan siswa lebih terlibat, memberikan umpan balik pada saat 

siswa melakukan inkuiri (menemukan).
23

 

Pada strategi pembelajaran tidak langsung sering disebut 

dengan inkuiri, induktif, pemecahan masalah, pengambilan 

keputusan, dan penemuan. Karakteristik strategi ini memiliki sajian 

bahan ajar, pola interaksi kelas multiarah yaitu komunikasi antara 

                                                 
21

 Abdulmajid,Strategi Pembelajaran…hlm.11. 
22

 Ibid,hlm.79. 
23

 Ibid,hlm.11. 
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guru dengan peserta didik sehingga terjadi saling menanggapi), dan 

model intervensi (campur tangan) yang dilakukan guru.
24

 

c. Strategi Pembelajaran Interaktif 

Strategi pembelajaran interaktif adalah suatu cara pembelajaran 

yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran dan 

guru menjadi pameran utama dalam menciptakan situasi yang 

edukatif. Kegiatan yang merujuk pada bentuk diskusi dan saling 

berbagi di antara peserta didik. Strategi ini dikembangkan dengan 

cara diskusi kelas, diskusi kelompok besar dan kecil, pengerjaan 

tugas berkelompok, serta kerja sama siswa secara berpasangan.
25

 

Karakteristik strategi pembelajaran interaktif menurut Suparman 

dalam Tarhuri (2005:23-24) adalah sebagai berikut : 

Pertama, memiliki variasi kegiatan klasikal, kelompok, dan 

perseorangan. Kedua, keterlibatan mental siswa yang tinggi, guru 

berperan sebagai fasilitator, narasumber, dan manajer kelas yang 

demokratis. Ketiga, menerapkan komunikasi banyak arah. Keempat, 

suasana kelas fleksibel, demokratis, menantang, dan tetap terkendali 

oleh tujuan. Kelima, potensial dapat menghasilkan dampak 

pengiring lebih efektif dan dapat digunakan diluar kelas. 
26

 

d. Strategi Pembelajaran melalui Pengalaman (experiential 

learning) 

                                                 
24

 Ibid,hlm.8. 
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 Ibid,hlm.11 
26

 Ibid,hlm.85 
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Strategi ini dilakukan dengan belajar melalui pengalaman 

menggunakan bentuk sekuens induktif , berpusat pada siswa, dan 

berorientasi pada aktifitas. Strategi ini menekankan pada proses 

belajar. Guru merumuskan secara seksama rencana pengalaman 

secara terbuka serta memberikan rangsangan dan motivasi. 

Sedangkan siswa bekerja secara individual, kelompok kecil ataupun 

besar.
27

 

e. Strategi Pembelajaran Mandiri 

Strategi pembelajaran mandiri adalah suatu kegiatan yang 

bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan 

peningkatan diri.  Strategi ini memfokuskan pada perencanaan 

belajar mandiri oleh peserta didik dan guru hanya membantu kepada 

peserta didik. 
28

 

3. Istilah Pendekatan, Metode, Teknik, dan Taktik dalam 

Pembelajaran 

Solusi untuk memiliki strategi pembelajaran yang baik tentu  

harus menguasai  tentang pendekatan, metode, teknik, dan taktik dalam 

pembelajaran. Istilah-istilah tersebut selalu ada pada saat guru 

mengajarkan materi dan memilih strategi pembelajaran. Pada 

kenyataannya ketiga istilah ini memiliki kaitan yang sangat erat. 

Berikut ini peneliti akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam 

pembelajaran.  

                                                 
27
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28
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a. Pendekatan 

Istilah pendekatan berasal dari bahasa inggris “approach” 

yang dapat diartikan sebagai pendekatan. Pada pembelajaran tentu 

kata approach diartikan sebagai a way of beginning something (cara 

memulai sesuai). Dari hal itulah pendekatan dapat diartikan sebagai 

cara memulai pembelajaran.
29

 Jenis-jenis pendekatan dalam 

pembelajaran antara lain sebagai berikut : 

i. Pendekatan individu 

Pendekatan individu adalah suatu pembelajaran yang 

dilakukan oleh seorang guru yang mengutamakan proses 

pembelajaran individu peserta didik berdasarkan sifat-sifat 

yang dimiliki oleh peserta didik. 

ii. Pendekatan Kelompok 

Pendekatan kelompok adalah suatu proses belajar mengajar 

dengan membagi kelompok dengan tujuan memiliki interaksi 

sosial dan kerjasama dalam pembelajaran. 

iii. Pendekatan Bervariasi 

Pendekatan bervariasi adalah suatu proses belajar mengajar 

yang dilakukan seorang guru yang menggabungkan pendekatan 

individu dengan pendekatan kelompok sehingga terjadi variasi 

yang tidak monoton dalam pembelajarannya. 

iv. Pendekatan Edukatif 

                                                 
29
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Pendekatan edukatif adalah pendekatan yang dilakukan 

oleh guru untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan dengan 

memberikan suatu hukuman dan penghargaan sebagai usaha 

penanaman nilai-nilai aklak yang baik. 

v. Pendekatan Pembiasaan 

Pendekatan pembiasaan adalah suatu pendekatan yang 

pembelajaran yang menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang 

terbiasa siswa kerjakan. 

vi. Pendekatan Fungsional 

Pendekatan fungsional adalah suatu pendekatan yang 

pembelajarannya menerapkan ilmu pengetahuan melalui 

praktek dan latihan.
30

 

b. Metode 

Dalam bahasa Arab metode dikenal dengan istilah at-thariq 

yang artinya jalan-cara. Menurut J.R.David dalam Teaching 

Strategies for College Class Room (1976), metode adalah “a way in 

achieving something” yang dapat diartikan cara untuk mencapai 

sesuatu. Berdasarkan uraian di atas maka pengertian metode adalah 

cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang 

sudah disusun dalam kegiatan nyata supaya berbagai tujuan dapat 

tercapai dengan optimal. 
31

   

                                                 
30

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi  Belajar Mengajar,(Jakarta:Rineka 

Cipta, 2010),hlm.69. 
31
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Sebagai implementasi strategi pembelajaran, terdapat 

macam-macam metode pembelajaran. Adapun metode tersebut 

adalah sebagai berikut : 

i. Metode ceramah 

Metode ceramah merupakan suatu cara untuk mencapai 

sesuatu dimana yang digunakan dalam mengembangkan proses 

pembelajaran melalui cara penuturan (lecturer).  

ii. Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi merupakan suatu cara untuk 

mencapai sesuatu yang digunakan penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukan kepada siswa tentang 

suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya, atau 

hanya sekedar tiruan. Pada metode ini dapat membantu siswa 

mencari jawaban dengan usahanya sendiri berdasarkan fakta 

yang diperagakan guru. 

iii. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat 

two way traffic karena pada saat yang sama terjadi dialog 

antara guru dengan siswa.  

iv. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang 

menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Metode diskusi 
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ini memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan, 

menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan 

siswa, serta siswa mampu membuat suatu keputusan sendiri. 

Dalam metode diskusi ini memiliki sifat bertukar pengalaman 

antara satu sama lain. 

v. Metode Tugas dan Resitasi 

Metode ini merupakan suatu cara dimana guru 

memberikan tugas kepada siswa dengan cara pembacaan 

hafalan di muka umum atau hafalan yang diucapkan peserta 

didik di dalam kelas. Tujuan metode ini untuk merangsang 

siswa supaya aktif belajar baik secara individu maupun 

kelompok. 

c. Teknik Pembelajaran 

Teknik merupakan salah satu penjabaran dari metode 

pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan suatu cara yang 

ditempuh guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara 

spesifik dalam kegiatan belajar mengajar sehingga dapat 

memperoleh hasil yang optimal.
32

 

d. Taktik Pembelajaran 

                                                 
32
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Taktik pembelajaran adalah gaya seseorang dalam 

melaksanakan metode atupun teknik pembelajaran tertentu dan 

bersifat individual.
33

 

Dari pengertian-pengertian istilah pendekatan, metode, 

teknik, dan taktik pembelajaran maka dapat disimpulkan bahwa 

suatu strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru tergantung 

pada pendekatan yang dipergunakan. Strategi pembelajaran akan 

berjalan seiring dengan metode pembelajaran yang ditentukan. 

Dalam memilih metode pembelajaran, guru harus menentukan 

teknik yang relevan dengan metode sehingga dengan menentukan 

teknik seorang guru dapat memiliki taktik tersendiri.
34

 

6. Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran bahasa Arab adalah proses pendidikan yang akan 

diarahkan dalam rangka mendorong , membimbing, mengembangkan, 

dan membina kemampuan bahasa Arab baik secara aktif maupun pasif 

serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab.
35

 

Pembelajaran bahasa Arab memiliki interaksi belajar dan 

mengajar. Belajar dalam konteks ini adalah siswa. Sedangkan mengajar 

dalam konteks ini adalah guru sebagai pendidik. Belajar dan mengajar 

merupakan dua hal pokok yang tidak dapat terpisahkan untuk mencapai 

proses pembelajaran. Kedua hal ini semakin erat hubungannya 

                                                 
33

 Ibid.hlm.24. 
34
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35

 Departemen Agama RI, Petunjuk Teknik Mata Pelajaran Bahasa Arab,( Jakarta: 

Departemen Agama,1996),hlm.4-5 



 

 

20 

manakala terjadi suatu interaksi proses pembelajaran antara guru 

dengan siswa.   

Proses pembelajaran bahasa Arab seorang guru memiliki 

prinsip-prinsip dalam melaksanakan proses belajar mengajar untuk 

membangun interaksi yang optimal yaitu saling mempercayai antara 

guru dan peserta didik dan memperhatikan kebutuhan individu peserta 

didik, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohaniyah. 

 

7. Mahaarah al-Qira’ah 

Dalam pengajaran bahasa arab  ada empat kemahiran yang ingin 

dicapai yaitu : mahaarah al-istima‟ (keterampilan mendengar) 

mahaarah al-kalam ( Keterampilan berbicara), mahaarah Al-Qiro‟ah 

(keterampilan membaca), dan maharah al-kitaabah (keterampilan 

menulis).
36

 Dari keempat keterampilan tersebut, peneliti akan 

menjelaskan salah satu keterampilan yaitu mahaarah Al-Qiro‟ah. 

Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan 

oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh 

penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis.
37

 Dapat dipastikan 

bahwa membaca merupakan usaha pembaca untuk memahami pola-

pola bahasa yang disampaikan penulis melalui bahasa tulis sehingga 

pembaca mendapatkan informasi yang terkandung di dalam bahan 

                                                 
36
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tertulis. Tujuan utama membaca adalah untuk mencari serta 

memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami suatu makna 

dalam bacaan.  

Keterampilan membaca merupakan keterampilan yang harus 

mendapatkan banyak perhatian. Sebab keterampilan membaca akan 

membekali bagi peserta didik dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuannya. Dalam keterampilan membaca ada dua aspek penting 

untuk dipelajari. Aspek tersebut bersifat mekanis (mechanichal skills) 

dan keterampilan yang bersifat pemahaman (comprehension skills).  

Aspek keterampilan membaca bersifat mekanis mencakup 

pengenalan huruf, pengenalan lingustik meliputi (fonem, kata, frase, 

pola klause, dan kalimat), pengenalan korespondensi pola ejaan dan 

bunyi, dan kecepatan membaca bertaraf lambat. Sedangkan aspek 

keterampilan membaca bersifat pemahaman mencakup memahami 

pengertian sederhana (leksikal atau makna dasar,  gramatikal, retorikal 

keterampilan berbahasa secara efektif), memahami (makna, maksud, 

tujuan, pengarang, reaksi pembaca), mengevaluasi terhadap isi, dan 

kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan 

keadaan.
38

 

Pada aspek mekanis (mechanical skills) metode yang sesuai untuk 

dilakukan peserta didik adalah dengan membaca nyaring, dan membaca 

bersuara. Sedangkan pada aspek pemahaman (comprehension skills) 
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metode yang sesuai untuk dilakukan peserta didik adalah dengan 

membaca dalam hati. Membaca dalam hati ini dapat memiliki dua cara 

yaitu membaca secara ekstensif (membaca survey, membaca sekilas, 

membaca dangkal), dan  membaca intensif (membaca telaah isi dan 

membaca telaah bahasa).
39

 Jenis-jenis membaca yaitu : 

a. Membaca Nyaring 

Membaca nyaring adalah suatu aktifitas atau kegiatan yang 

merupakan alat bagi pembaca bersama-sama dengan orang lain 

atau pendengar untuk menangkap informasi, pikiran, dan perasaan 

seseorang pengarang.
40

 Pada membaca nyaring ini, pembaca 

hendaklah mempergunakan ucapan yang tepat, mempergunakan 

frase yang tepat, mempergunakan intonasi suara yang wajar supaya 

makna dapat dipahami, memiliki sikap yang positif, menguasai 

tanda-tanda baca, membaca jelas, membaca dengan ekspresi, 

mengerti bahan bacaan, kecepatan mata dan suara, dan percaya 

diri.
41

 

b. Membaca Dalam Hati 

Membaca dalam hati yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi dari bacaan tertulis, terbagi menjadi dua yaitu: 

i. Membaca Ekstensif,  

Membaca ekstensif adalah membaca secara luas terhadap 

obyek dengan waktu yang singkat. Pada membaca ekstensif ini 
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dapat ditempuh dengan tahap membaca survey, membaca 

sekilas, membaca dangkal.
42

 

Membaca survey adalah aktifitas meneliti terlebih dahulu 

apa yang akan ditelaah sebelum membaca seperti memeriksa 

indeks-indeks, daftar kata, meneliti judul, meneliti skema 

bacaan. 

Membaca sekilas adalah membaca yang membuat mata kita 

bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis 

untuk mencari serta mendapatkan informasi serta penerangan. 

Membaca sekilas ini sering disebut dengan skimming.  

Sedangkan membaca dangkal adalah membaca untuk 

mendapatkan pemahaman secara dangkal yang bersifat luaran, 

yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan.
43

 

ii. Membaca Intensif. 

Membaca intensif adalah membaca yang dilakukan secara 

studi seksama, menelaah teliti, dan penanganan  terperinci yang 

dilaksanakan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek 

kira-kira dua sampai empat halaman setiap hari.
44

 

 Membaca intensif ini memiliki dua teknik yaitu membaca 

telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi ini 

bertujuan untuk menelaah isi dari bacaan secara mendalam 
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untuk mendapatkan ide-ide pokok.
45

 Sedangkan membaca 

telaah bahasa bertujuan untuk memperbesar daya kata, 

mengembangkan kosa kata, dan mengembangkan gaya 

bahasa.
46

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendeketan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif menggunakan analisis data secara induktif dan juga penelitian 

yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi pada 

saat sekarang di mana peneliti berusaha memotret peristiwa dan 

kejadian yang menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian 

digambarkan sebagaimana adanya dalam bentuk kata dan kalimat yang 

dapat memberikan makna.
47

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan fenomenologis. Penelitian ini berusaha memahami arti 

peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu.
48

 

Peneliti berusaha masuk ke dunia konseptual para subjek yang diteliti 

sehingga dapat dimengerti apa dan bagaimana pengertian 
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dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Metode Penentuan Sumber Data 

Pemilihan subyek penelitian dilaksanakan dengan purposive 

sampling, yaitu untuk menjaring sebanyak mungkin informasi yang 

dijadikan dasar dari rancangan dan teori yang mucul. 

 Penelitian ini digunakan sampel bertujuan (purposive sample). 

Dengan cara ini pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan 

penelitian dan atas prinsip kejenuhan informasi. Bila dengan sampel 

yang telah diambil ada informasi yang masih diperlukan dikejar lagi 

sampel yang diperkirakan mempunyai informasi yang belum diperoleh. 

Sebaliknya bila dengan menambah sampel hanya diperoleh informasi 

yang sama, berarti jumlah sampel sudah cukup karena informasi sudah 

jenuh. Jadi dalam menentukan informan diperlukan pertimbangan-

pertimbangan dalam memperoleh subyek penelitian. 

Subyek penelitian  dan sekaligus sumber data primer adalah 

para siswa MAN Gandekan Bantul, guru bahasa Arab, sedangkan 

kepala sekolah serta para karyawan merupakan sumber data sekunder. 

Kepala sekolah dan karyawan sebagai sumber data sekunder 

karena sebagai pengelola data administrasi dan dianggap mampu 

menjelaskan situasi serta kondisi Madrasah.  

Guru bahasa Arab dianggap sebagai sumber data pokok yang 

dapat memaparkan masalah-masalah yang langsung berhubungan 
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dengan strategi pembelajaran bahasa Arab. Subyek penelitian siswa 

dalam penelitian ini seluruh siswa kelas XI MAN Gandekan Bantul 

menjadi subyek penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Secara garis besar metode atau teknik pengumpulan data yang 

akan penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

sedang dijadikan sasaran pengamatan. 

Observasi atau pengamatan yang dilakukan adalah observasi 

partisipatif yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang 

berlangsung. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap 

proses belajar mengajar yang sedang berlangsung di kelas, 

mengamati guru yang sedang mengajar, materi, strategi  yang 

digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab serta mengamati lokasi 

penelitian dan lingkungan untuk memperoleh data gambaran umum 

lokasi. 

b. Metode Wawancara ( interview ) 

Metode ini sering disebut dengan istilah interview yang 

berbentuk pengajuan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada sumber 
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data dan dilakukan dengan bentuk  tanya jawab secara sistematis dan 

berdasarkan pada tujuan penelitian.   

Dalam penelitian ini yang menjadi informan diantaranya adalah 

kepala MAN Gandekan Bantul, guru bahasa Arab, para staf karyawan 

dan siswa-siswi MAN Gandekan Bantul. 

Bentuk wawancara bersifat interview bebas terpimpin. Dengan 

kebebasan akan mencapai kewajaran sehingga tidak menyimpang dari 

tujuan. Untuk itu penulis menyiapkan pedoman wawancara yang berisi 

sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan.  

Tujuan metode ini untuk memperoleh data tentang keadaan guru 

dan siswa, metode dan alat bantu pembelajaran dan sebagainya. 

c.Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 
49

 

 Pengumpulan data melalui teknik ini digunakan untuk 

melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. 

Pengumpulan data melalui metode ini dengan menghimpun dokumen- 

dokumen MAN Gandekan Bantul antara lain buku profil sekolah, stuktur 

organisasi sekolah, silabus pembelajaran, rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan arsip-arsip lain sebagai pelengkap data dalam 

penulisan laporan. 
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4. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka teknik 

analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik, 

yaitu suatu analisa yang berangkat mendeskripsikan realita fenomena 

sebagaimana apa adanya terpisah dari perspektif subyektif. 
50

 

Selanjutnya dalam mengkaji data-data di atas penulis 

menggunakan langkah-langkah dalam analisis data  sebagai berikut:  

a. Pengumpulan Data  

Data ini berupa hasil dari observarsi, wawancara, dan 

dokumentasi di lapangan. Data ini dapat berupa dokumen catatan 

lapangan mengenai perilaku subyek penelitian. 

b. Reduksi Data 

Data ini dilakukan dengan mengklasifikasikan satuan terkecil 

yang terkait dengan fokus penelitian dan selanjutnya memberikan 

koding. Reduksi data merupakan data yang tidak dapat dipisahkan 

dari analisis data di lapangan. 

c. Penyajian Data 

Penyajian di sini perlu dibatasi untuk menyajikan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan penarikan kesimpulan. 

Penyajian data ini akan dianalisis secara deskriptif analisis yaitu 
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mengurai seluruh konsep yang berhubungan dengan pembahasan 

penelitian.
51

 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada hubungan informasi 

yang tersusun dalam suatu bentuk yang dipadu dalam penyajian 

data. 

Pemeriksaan keabsahan data penelitian ini, penulis 

menggunakan triagulasi data. Triagulasi data adalah teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data ittu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu.
52

 

Metode triagulasi data yang penulis gunakan adalah metode 

ganda dan sumber data. Contoh hasil wawancara dengan guru 

bahasa Arab dicek dengan sumber data lain dari pengamatan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

 Penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bagian, masing-masing 

terdapat sub-sub bab yang bersifat saling mendukung antara satu dengan yang 

lain dan menjelaskan bab-bab itu sendiri. Adapun rumusan sistematikanya 

adalah sebagai berikut: 
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BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, 

landasan teori, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Gambaran umum tentang MAN Gandekan Bantul, meliputi letak 

Geografis, sejarah berdirinya MAN Gandekan Bantul, visi-misi, 

tujuan pendidikan Madrasah, struktur organisasi, kepala sekolah, 

jurusan dan program MAN Gandekan Bantul, guru dan karyawan, 

sarana dan prasarana. 

BAB III : Pembelajaran bahasa Arab siswa kelas XI di MAN Gandekan 

Bantul, proses pembelajaran bahasa Arab, implementasi strategi 

pembelajaran guru bahasa arab dalam meningkatkan mahaarah al-

qiro‟ah, faktor pendukung dan penghambat dalam strategi 

pembelajaran guru bahasa arab dalam meningkatkan mahaarah al-

qiro‟ah. 

BAB IV : Penutup, berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata 

penutup. 

 

 

 

 



78 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya maka 

kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :  

 

I. Implementasi Strategi Pembelajaran Guru Bahasa Arab dalam 

meningkatkan Mahaarah al-Qiro’ah siswa kelas XI  

Pada pembelajaran ini, guru bahasa Arab menggunakan 

pendekatan  individu, pendekatan kelompok, pendekatan edukatif, 

pendekatan pembiasaan, pendekatan fungsional. Metode Pembelajaran 

guru bahasa Arab dalam pembelajarannya dengan metode ceramah, 

metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode diskusi, metode 

tugas dan resitasi. Sedangkan strategi pembelajaran yang guru bahasa 

Arab gunakan adalah menggunakan strategi interaktif. Adapun 

langkah-langkah pembelajaran guru bahasa Arab dalam 

pembelajaranya meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap 

evaluasi.  

 

II. Factor pendukung dan penghambat dalam Strategi Pembelajaran 

Guru Bahasa Arab dalam meningkatkan Mahaarah al-Qiro’ah 

siswa kelas XI di MAN Gandekan Bantul 
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1. Faktor Pendukung 

a) Terdapat semangat guru dalam mengajar bahasa Arab 

dengan sikap keterbukaan terhadap penyampaian materi.  

b) Terdapat  sumber belajar yang diwajibkan kepada siswa 

untuk memiliki yaitu lembar kerja siswa (LKS). Dengan 

sumber belajar LKS ini siswa dapat belajar di rumah 

dengan membaca dan memahami text arab. 

c) terdapat semangat siswa mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa asing serta semangat kerja kelompok. Hal inilah 

menyebabkan guru menentukan strategi yang sesuai dengan 

materi. 

2. Faktor Penghambat 

a. Ada beberapa siswa yang masih kurang dalam membaca 

text arab dan Al-Qur’an. Ini disebabkan kebiasaan peserta 

didik yang tidak belajar membaca dengan sungguh-

sungguh. 

b. latar belakang pendidikan siswa yang berbeda-beda. 

Perbedaan latar belakang siswa memnyebabkan tingkat 

kecerdasan siswa berbeda-beda. Dari hal ini kemampuan 

siswa dalam memahami text Arab ada yang langsung 

mengerti dan adapula yang lambat dalam memahami text 

arab.  
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c. Waktu pembelajaran bahasa Arab yang minim 90 menit 

dalam seminggu sehingga keterbatasan waktu inilah 

menjadikan guru bahasa Arab kesulitan untuk membimbing 

peserta didik yang kurang lancar dalam membaca text arab. 

 

B. Saran-saran 

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat 

berbagai kekurangan. Sebagai upaya menambah wawasan khasanah 

keilmuan maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran kepada pihak 

terkait.  

1. Kepada Guru Bahasa Arab 

a. Sebagai pendidik dalam hal ini mendidik bahasa Arab 

dalam mahaarah Al-Qira’ah, guru harus memberikan 

penegasan giat membaca  kepada peserta didik sehingga 

dalam proses pembelajaran bahasa Arab dapat berjalan 

efektif dan efisieen. 

b. Seorang Guru supaya memperhatikan peserta didik dalam 

pemilihan strategi sehingga peserta didik dapat lebih 

konsentrasi dalam belajar-mengajar. 

c. Seorang Guru supaya memperhatikan berbagai informasi 

terbaru dari berbagai media sehingga dengan adanya 

interkoneksi informasi dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi siswa. 
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2. Kepada Siswa 

a. Sedikitnya waktu pembelajaran bahasa Arab mahaarah Al-

Qira’ah maka siswa diharapkan tidak menggantungkan 

pada guru akan tetapi suapaya berperan aktif dalam belajar 

membaca Arab tersendiri.  

b. Selalu mematuhi perintah guru dalam pembelajaran bahasa 

Arab sehingga terjadi interaksi yang baik antara guru 

dengan siswa. 

3. Kepada Pihak Sekolah 

a. Sekolah diharapkan mengembangkan dan memperbarui 

manajemen sehingga dengan adanya pembaharuan dapat 

memberikan rangsangan rasa ingin tahu kepada siswa.  

b. Sekolah diharapkan mengadakan kegiatan membaca Arab 

dalam sehari-hari di MAN Gandekan Bantul. 

c. Sekolah diharapkan memperhatikan siswa yang kurang 

mampu dalam membaca Arab dengan program di luar jam 

pelajaran. 

4. Kepada Pemerintah 

a. Pemerintah diharapkan mengadakan sosialisasi kepada 

masyarakat supaya memperhatikan anak-anaknya untuk 

lebih giat dalam membaca Arab karena membaca Arab 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. 
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b. Pemerintah diharapkan memberikan media elektronik yang 

sesuai kepada sekolah sehingga dalam pembelajaran bahasa 

Arab mahaarah Al-Qira’ah lebih efektif dan efisien. 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

petunjuk dan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

Dengan bersyukur kepada Allah SWT penulis menyadari betapa masih 

banyak kekurangan dan kelemahan daam penulisan skripsi ini. Oleh 

karena itu perlu kiranya koreksi, saran dan kritik dari pembaca demi 

perbaikan selanjutnya. 

Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan 

dalam penulisan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis haturkan kepada 

seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam  menyelesaikan skripsi 

ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis pada khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Amin. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

No Data Indikator Sumber Data 

Metode 

Pengumpulan 

Data 

1. 

Gambaran 

umum MAN 

Gandekan 

Bantul 

Letak Geografis Sekertaris Madrasah 1. Wawancara  

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

Sejarah berdirinya 

Madrasah 

Sekertaris Madrasah 1. Wawancara  

2. Dokumentasi 

3.  

Tujuan Instusional 1. Kepala Madrasah 

2. Dokumen 

Dokumentasi 

 

Struktur Organisasi Dokumen Dokumentasi 

 

Keadaan Guru, 

Siswa, Karyawan 

1. Sekertaris 

Madrasah 

2. Dokumentasi 

1. Wawancara 

2. Dokumentasi 

2. 

Pengelolaan 

Strategi 

Pembelajaran 

Pendekatan 

pembelajaran 

1. Guru Bahasa Arab 

2. Proses 

pembelajaran 

Wawancara 

Observasi  

Metode 

Pembelajaran 

1. Guru Bahasa Arab 

2. Proses 

1. Wawancara 

2. Observasi  



 

 

 

pembelajaran 

Strategi 

Pembelajaran 

 

1. Guru Bahasa Arab 

2. Proses 

pembelajaran 

1. Wawanca 

2. Observasi 

 

Langkah 

Pembelajaran 

1. Guru Bahasa Arab 

2. Proses 

pembelajaran 

1. Wawancara 

2. Observasi  

3. 

 

Proses 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Waktu pembelajaran 1. Guru Bahasa Arab 

2. Proses 

pembelajaran 

3. Dokumen  

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. dokumentasi 

Tujuan 

Pembelajaran 

1. Guru Bahasa Arab 

2. Proses 

pembelajaran 

3. Dokumen 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. dokumentasi 

Materi Pembelajaran 1. Guru Bahasa Arab 

2. Proses 

pembelajaran 

3. Dokumen 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

 

Media /Sumber 

Belajar 

1. Guru Bahasa Arab 

2. Proses 

pembelajaran 

3. Dokumen 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. dokumentasi 



 

 

 

4.  

Faktor 

Pendukung dan 

Penghambat 

Factor pendukung 

 

1. Guru Bahasa Arab 

2. Proses 

pembelajaran 

3. Dokumen 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

Factor Penghambat 1. Guru Bahasa Arab 

2. Proses 

pembelajaran 

3. Dokumen 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CATATAN LAPANGAN I 

Metode Pengumpulan Data : Observasi Sekolah 

 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 10 Mei 2013 

Waktu   : 07.00 – 08.00 WIB 

Lokasi   : Komplek  MAN Gandekan Bantul 

Sumber  Data  : Drs.H.Abdul Mujib,M.Pd.I. 

 

Pada pertemuan ini , penulis mengawali dengan observasi sekolah. 

Observasi ini melakukan pertemuan dengan Drs.H.Abdul Mujib,M.Pd.I . Beliau 

adalah kepala sekolah MAN Gandekan Bantul. Dalam pertemuan ini membahas 

tentang pengarahan dari Beliau mengenai MAN Gandekan Bantul antara lain 

pengarahan tentang lokasi komplek Madrasah baik dari dalam lingkungan 

maupun luar lingkungan serta keadaan fisik bangunan Madrasah ini 

Setelah penulis menerima pengarahan dari kepala Sekolah, penulis  

mengadakan pengamatan  di komplek MAN Gandekan Bantul. MAN Gandekan 

Bantul memiliki lokasi yang sangat strategis. Madrasah Aliyah Negeri Gandekan 

Bantul terletak di jantung kota Kabupaten Bantul yang lokasinya berdekatan 

dengan kantor pemerintahan Kabupaten Bantul sekitar 500 meter arah barat. 

Tepatnya di Jln. Prof. Dr. Supomo, SH, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Adapun luas lokasi MAN Gandekan saat ini sebesar  6056 

M2 dan bersertifikat, dengan luas bangunan 3102 M2. 

 



 

 

 

Letak MAN Gandekan Bantul di pinggir jalan raya. Lokasi tersebut 

sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah 

menjangkau dengan roda dua, mobil atau angkutan umum. Dengan demikian 

peserta didik dapat dengan mudah datang ke MAN Gandekan secara cepat dan 

tepat waktu.  

MAN Gandekan Bantul memiliki ciri khas tersendiri karena secara fisik 

bangunan sekolah ini di desain dengan menarik. Madrasah ini memiliki gedung 

bertingkat dengan banyak ruang kelas. Memiliki Mushola yang strategis. 

Letaknya di dalam Madrasah yang dapat dipakai untuk pertemuan Majelis seluruh 

warga MAN Gandekan Bantul. Memiliki laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA), memiliki ruang computer, memiliki lapangan olahraga, meiliki ruang 

otomotif, memiliki ruang music,memiliki koperasi, memiliki halaman Madrasah 

yang luas yang setiap pagi dipergunakan untuk upacara, memiliki tanaman 

pelindung yang membuat suasana mendukung dan kondusif. Hal ini menyebabkan 

Madrasah ini  menjadi nyaman dalam beraktifitas. 

 

Peneliti, 

 

Budiawan 

09420032 

  



 

 

 

CATATAN LAPANGAN II 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal  : Jum’at ,10 Mei 2013 

Waktu   : 07.00 – 08.00 WIB 

Lokasi   : Komplek  MAN Gandekan Bantul 

Sumber  Data  : Bapak  Kepala  Sekolah 

 

Setelah penulis melakukan observasi di komplek sekolah, kemudian 

penulis melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang sejarah Madrasah, 

visi dan misi, keadaan Guru, Tujuan institusional, pengembangan pendidikan 

Madrasah. 

Wawancara ini, penulis dapat memaparkan hasil wawancara dengan 

kepala sekolah bahwa sekolah ini memiliki sejarah yang unik. Madrasah Aliyah 

Negeri Gandekan Bantul semula berasal dari PGA 4 tahun Muallimin. PGA 4 

tahun Muallimin ini  didirikan pada tahun 1965 . Pendiri PGA 4 adalah Yayasan 

Jam’iyah Nahdlatul ‘Ulama (NU) yang terletak di Dusun Gandekan Kelurahan 

Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.   

Kondisi PGA ini memiliki siswa hanya 1 kelas dengan tenaga pendidik 

Guru belum ada  yang memiliki status negeri.  

Pada tahun 1967 , dengan usaha jerih payah yayasan, akhirnya  Menteri 

Agama SK bahwa berdasarkan SK No. 140 Th. 1968 tertanggal 1 Juli 1968 

tentang perubahan status PGA 4 tahun Muallimin menjadi PGA Negeri 6 tahun 



 

 

 

Gandekan. Seiring dengan perubahan status PGA 4 tahun Muallimin menjadi 

PGA Negeri 6 tahun Gandekan maka jumlah peserta didik  semakin bertambah. 

Dengan adanya peraturan pemerintah tentang  guru-guru agama SD 

minimal lulusan D2, dan mempertimbangkan  SK Menteri Agama No. 17 th. 

1978, maka PGAN 6 Th Gandekan berubah menjadi MAN Gandekan Bantul 

hingga sekarang.  

Secara fisik pada tahun 1979 MAN Gandekan Bantul belum memiliki 

gedung .Seiring dengan perubahan PGA menjadi MAN maka tahun 1980 

mendapatkan bantuan gedung 7 lokal 

Tujuan MAN Gandekan Bantul secara internal, MAN Gandekan Bantul 

mengembangkan kegiatan peningkatan mutu pendidikan yang intelektual, tanggap 

dengan keadaan (IQ, EQ dan SQ) , membekali siswa dengan berbagai 

keterampilan (life skill). Selain itu juga berupaya untuk meningkatkan mutu 

madrasah seperti penataan sekolah, pengawasan terhadap kegiatan guru dan 

siswa, serta dukungan tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan lainnya. 

Secara intelektual, MAN Gandekan Bantul berusaha untuk menjadikan 

madrasah tersebut dapat dicintai dan dibanggakan oleh masyarakat. Oleh karena 

itu, diperlukan kerja sama yang baik antar seluruh stakeholder yang terlibat dalam 

proses pendidikan.  

Pemimpin  MAN Gandekan Bantul pertama  adalah Yayasan Jamiatul 

Nahdatul Ulama yang memimpin pada tahun 1965, dan telah terjadi beberapa kali 

pergantian kepemimpinan , yaitu : 



 

 

 

1. Tahun 1965 – 1975 dipimpin oleh Ridwan 

2. Tahun 1975 – 1989 dipimpin oileh Kamil Da 

3. Tahun 1989 – 1994 dipimpin oleh Dr.Whanan Drb Sedo 

4. Tahun 1994 – 1999 dipimpin oleh Drs.H.Affandi 

5. Tahun 1999 – 2000 dipimpin oleh Yuwono TS 

6. Tahun 2000 – 2004 dipimpin oleh Mulyadi Fadil  

7. Tahun 2005 – 2007 dipimpin oleh Arif Gunadi M.Pd 

8. Tahun 2007 – 2009 dipimpin oleh Imam 

9. Tahun 2009 sampai sekarang dipimpin oleh Drs.H.Abdul 

Mujib,M.Pd.I. 

 

Peneliti, 

 

Budiawan 

09420032 

 

  



 

 

 

CATATAN LAPANGAN II 

Metode Pengumpulan Data : Observasi Kelas 

 

Hari/Tanggal  : Jum’at ,10 Mei 2013 

Waktu   : 08.30 – 10.15 

Lokasi   : Kelas XI IPS 1 

Sumber  Data  : Guru Bahasa Arab dan Siswa 

   

Setelah mengadakan observasi dan wawancara dengan kepala sekolah 

maka penulis mengadakan observasi kelas. Sebelum mengadakan observasi, 

penulis mengadakan pertemuan dengan guru bahasa arab tentang perbincangan 

seputar observasi yang penulis lakukan. Penulis melakukan observasi  kelas 

partisipasi. Penulis ikut serta dalam proses guru melaksanakan belajar mengajar 

dan guru bahasa arab pun menerima dengan baik. 

Hasil yang penulis amati, penulis dapat memaparkan bahwa pada 

pertemuan ini Guru masuk dalam ruangan dengan mengucapkan salam. Guru 

hadir mempersilahkan siswa untuk duduk dengan baik supaya dalam 

pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Guru menyeselesaikan administrasi 

daftar siswa kemudian menanyakan kabar. Guru mengabsen siswa, siapa yang 

hadir dan siapa yang tidak hadir. 

Setelah selesai Guru melengkapi administrasi daftar hadir Guru menyakan 

tentang ada dan tidaknya PR untuk siswa. Guru membahas tentang PR untuk 

siswa dan guru memberikan arahan supaya pelajaran yang lalu untuk diingatkan. 

Guru memberikan istruksi tentang pembelajaran dan materi yang akan dipelajari. 



 

 

 

Guru menentukan materi tentang maharah Qira’ah. Guru menyuruh siswa 

membuka lembar kerja siswa yang sering disebut dengan LKS. Guru meminta  

membaca secara bersama –sama dengan cara guru guru memberikan contoh 

pengucapan membaca dalam satu kalimat. Setelah Guru membacakan  text 

perkalimat kemudian siswa diminta mengikutinya. Antusias siswa dalam 

membaca menirukan guru, siswa  terlihat bersemangat.  

Setelah selesai guru membacakan text dan siswa selesai mengikutinya, 

guru meminta siswa untuk membaca ulang  text yang telah dibaca secara bersama-

sama. Pertama guru meminta Siswa putra untuk membaca text bahasa arab secara 

keras dan berkelompok. Setelah kelompok putra selanjutnya guru meminta Siswi 

untuk mengulang membaca text arab secara berkelompok.  

Setelah selesai membaca secara berkelompok Guru menunjuk siswa-siswa 

satu persatu untuk maju ke depan kelas dan diminta membaca ulang. Guru 

menuntun, menyimak dan memberikan koreksi siswa yang membaca text arab 

masih kurang dan belum mendekati benar.  

Selesai membaca text arab Guru membahas kosa kata yang termuat dalam 

text bahasa arab. Guru bertanya kedapa siswa tentang setiap kosia kata. Dalam 

memberikan kosa kata, guru tidak serta merta memberikan arti langsung tetapi 

guru memancing siswa dalam berfikir sejenak dan guru merangsang siswa untuk  

mengartikan kosa kata menurut yang siswa tahu. Guru memnjelaskan setiap 

kata,kalimat,dana paragraph dengan membaca. Guru menganalisa text arab  dan 

memberikan wawasan secara umum berkaitan materi text arab. 



 

 

 

Guru berkeliling dalam menyampaikan materi supaya memeberikan 

perhatian kepada siswa. Guru memperhatikan siswa yang tidak menyimak dengan 

pendekatan individu bahwa guru memberikan arahan supaya pemikiran siswa 

masuk dalam konsep materi belajar. 

Guru dalam menyampaikan materi ini cara yang unik yaitu berceramah, 

tanya jawab , demonstrasi, mengungkapkan, penugasan, konfirmasi. 

Kondisi siswa ada yang menyimak dan berperan aktif  da nada pula siswa 

yang berperan pasif dalam menjawab pertanyaan guru dalam menyampaikan kosa 

kata dan memahami text arab. Guru memberikan demonstrasi untuk setiap kosa 

kata supaya siswa dapat menjawab kosa kata  yang ada dalam text arab.  

Beberapa siswa gaduh dalam kelas maka Guru memberikan pendekatan 

individu dengan pertanyaan seputar materi text arab kepada siswa. 

Proses pembahasan materi text arab selesai, Guru meminta siswa 

membaca text arab kembali di depan kelas secara berkelompok dan individu dan 

guru menyimak dan mengambil penilaian 

Selesai proses pembelajaran guru memberikan penegasan dan konfirmasi 

tentang kesimpulan dari materi text arab kepada seluruh siswa. Bel tanda 

pergantian jam pelajaran pun berbunyi, guru selesai memberikan penegasan dan 

konfirmasi guru meminta maaf kepada siswa bila ada penyampaian yang kurang 

dalam materi. Guru memberikan  semangat kepada siswa supaya belajar lebih 

baik lagi dan memberikan doa dengan ucapan salam.  

Peneliti, 

Budiawan 

09420032 



 

 

 

CATATAN LAPANGAN III 

Metode Pengumpulan Data : Observasi Kelas 

 

Hari/Tanggal  : Kamis, 23 Mei 2013 

Waktu   : 08.30 – 10.15 

Lokasi   : Kelas XI IPA 1 

Sumber  Data  : Guru Bahasa Arab dan Siswa 

  

Pertemuan observasi kelas yang ke dua ini, proses pembelajaran bahasa 

Arab di kelas XI IPA 1 tidak jauh berbeda dengan proses pembelajaran bahasa 

Arab di kelas IPS 1. Materi pembelajaran ini tentang maharah al-Qiro’ah. 

Proses pembelajaran diawali dengan sambutan salam dari guru bahasa 

Arab, Guru meminta siswa untuk duduk dengan rapi sesuai dengan tempatya. 

Guru menanyakan kabar kepada siswa dan bertanya siapa yang hadir dan yang 

tidak hadir.  

Proses pembelajaran berlangsung , guru meminta siswa untuk membuka 

materi text arab di LKS kemudian guru membacakan text tersebut siswa-siswi 

diminta mengikuti bersama –sama. 

Guru meminta membaca ulang secara berkelompok baik kelompok putra 

dan kelompok putri secara bergantian. Guru meminta siswa membaca text arab 

secara individu. Setelah selesai membaca, guru membahas kosa kata text arab 

dengan cara ceramah, Tanya jawab. Dalam memberikan kosa kata Guru tidak 



 

 

 

langung mengartikan tetapi guru  sebelum memberikan arti setiap kosa kata , guru 

memancing siswa supaya menjawab sendiri sesuai dengan apa yang ia ketahui. 

Ada beberapa siswa yang tidak mendengarkan dan gaduh selama proses 

pembelajaran berlangsung. Maka guru memiliki pendekatan dan metode  dalam 

mensikapinya. Pendekatan yang dipakai guru adalah pendekatan individu , 

penegasan,  dan pembiasan. Cara yang digunakan guru dalam pembelajaran ini 

adalah berceramah, Tanya jawab, konfirmasi. 

Pelajaran selesai, guru meberikan konfirmasi dan menyimpulkan bersama–

sama tentang materi mahaaraah al-Qira’ah dan memberikan PR kepada siswa. 

guru mengakhiri dengan ucapaan salam. 

Peneliti, 

Budiawan 

09420032 

 

  



 

 

 

CATATAN LAPANGAN IV 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 18 Mei 2013 

Waktu   : 08.30 – 10.15 WIB 

Lokasi   : Kelas XI IPA 2 

Sumber  Data  : Siswa 

 

Wawancara ini dilakukan dengan salah satu siswa kelas XI IPA 1 MAN 

Gandekan Bantul. Tema wawancara ini tentang proses pembelajaran di kelas. 

Penulis dapat memaparkan hasil dari wawancara dengan siswa bahwa 

selama pembelajaran berlangsung, siswa senang dengan guru dalam mensikapi 

proses pembelajaran. Senang dalam menyampaikan materi guru selalu 

menyayangi murid-muridnya dengan kesabaran, pendekatan individu, pendekatan 

kelompok dan selalu menciptakan hal-hal menarik dalam memberikan Tanya 

jawab. 

 Guru selalu memotivasi siswa supaya rajin membaca karena keterampilan 

membaca sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari –hari semisal untuk 

membaca Al-Qur’an. Motivasi ini selalu disampaikan dalam ceramah. Ceramah 

yang disampaikan guru tidak terlepas dari materi yang diajarkan pada saat itu. 

Peneliti, 

Budiawan 

09420032 

 



 

 

 

CATATAN LAPANGAN V 

Metode Pengumpulan Data : Observasi Kelas 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 31 Mei 2013 

Waktu   : 08.30 – 10.15 

Lokasi   : Kelas XI IPS 1 

Sumber  Data  : Guru Bahasa Arab dan Siswa 

 

Pertemuan observasi kelas ini, proses pembelajaran bahasa Arab di kelas 

XI IPS 1 tidak jauh berbeda dengan proses pembelajaran bahasa Arab di kelas IPS 

yang dilakukan dari hasil pertama observasi penulis di kelas IPS 1 . Materi 

pembelajaran ini tentang maharah al-Qiro’ah. 

Proses pembelajaran diawali dengan sambutan salam dari guru bahasa 

Arab, Guru meminta siswa untuk duduk dengan rapi sesuai dengan tempatya. 

Guru menanyakan kabar kepada siswa dan bertanya siapa yang hadir dan yang 

tidak hadir.  

Guru meminta membaca ulang secara berkelompok baik kelompok putra 

dan kelompok putri secara bergantian. Guru meminta siswa membaca text arab 

secara individu. Setelah selesai membaca, guru membahas kosa kata text arab 

dengan cara ceramah, Tanya jawab. Dalam memberikan kosa kata Guru tidak 

langung mengartikan tetapi guru  sebelum memberikan arti setiap kosa kata , guru 

memancing siswa supaya menjawab sendiri sesuai dengan apa yang ia ketahui. 



 

 

 

Maka guru memiliki pendekatan dan metode  dalam mensikapinya. 

Pendekatan yang dipakai guru adalah pendekatan individu , penegasan,  dan 

pembiasan. Cara yang digunakan guru dalam pembelajaran ini adalah berceramah, 

tanya jawab, konfirmasi. 

Pelajaran selesai, guru meberikan konfirmasi dan menyimpulkan bersama–

sama tentang materi text arab dan memberikan PR kepada siswa. Guru 

mengakhiri dengan hamdalah dan  ucapaan salam. 

Peneliti, 

 

Budiawan 

09420032 

 

  



 

 

 

CATATAN LAPANGAN VI 

Metode Pengumpulan Data : Observasi Kelas 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 31 Mei 2013 

Waktu   : 08.30 – 10.15 WIB 

Lokasi   : Kelas XI IPA 1 

Sumber  Data  : Guru Bahasa Arab dan Siswa 

  

Pertemuan observasi kelas ini, proses pembelajaran bahasa Arab di kelas 

XI IPA 1 tidak jauh berbeda dengan proses pembelajaran bahasa Arab di kelas 

IPS 1 dan pada pertemuan sebelumnya . Materi pembelajaran ini tentang maharah 

al-Qiro’ah. 

Proses pembelajaran diawali dengan sambutan salam dari guru bahasa 

Arab, Guru meminta siswa untuk duduk dengan rapi sesuai dengan tempatya. 

Guru menanyakan kabar kepada siswa dan bertanya siapa yang hadir dan yang 

tidak hadir.  

Proses pembelajaran berlangsung , guru meminta siswa untuk membuka 

materi text arab di LKS kemudian guru membacakan text tersebut siswa-siswi 

diminta mengikuti bersama –sama. 

Guru meminta membaca ulang secara berkelompok baik kelompok putra 

dan kelompok putri secara bergantian. Guru meminta siswa membaca text arab 

secara individu. Setelah selesai membaca, guru membahas kosa kata text arab 

dengan cara ceramah, Tanya jawab. Dalam memberikan kosa kata Guru tidak 



 

 

 

langung mengartikan tetapi guru  sebelum memberikan arti setiap kosa kata , guru 

memancing siswa supaya menjawab sendiri sesuai dengan apa yang ia ketahui. 

Ada beberapa siswa yang tidak mendengarkan dan gaduh selama proses 

pembelajaran berlangsung. Maka guru memiliki pendekatan dan metode  dalam 

mensikapinya. Pendekatan yang dipakai guru adalah pendekatan individu , 

penegasan,  dan pembiasan. Cara yang digunakan guru dalam pembelajaran ini 

adalah berceramah, Tanya jawab, konfirmasi. 

Pelajaran selesai, guru meberikan konfirmasi dan menyimpulkan bersama–

sama tentang materi mahaaraah al-Qira’ah dan memberikan PR kepada siswa. 

guru mengakhiri dengan ucapaan salam. 

Peneliti, 

 

Budiawan 

09420032 

 

  



 

 

 

CATATAN LAPANGAN VII 

Metode Pengumpulan Data : Observasi Kelas 

Hari/Tanggal  : Kamis, 23 Mei 2013 

Waktu   : 10.00 – 12.00 WIB 

Lokasi   : Ruang Guru MAN Gandekan BANTUL 

Sumber  Data  : Abdul  Ghofur, S.Ag, M.Pd 

 

Abdul  Ghofur, S.Ag, M.Pd, beliau adalah salah satu guru MAN 

Gandekan Bantul yang ditunjuk sebagai tenaga guru pendidik  bahasa Arab pada 

kelas XI . Dalam wawancara ini , penulis mengajukan tema tentang pengelolaan 

strategi pembelajaran bahasa Arab, pendekatan pembelajaran, metode 

pembelajaran, langkah yang dipakai dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, factor pendukung dan 

factor penghambat. 

Hasil dari wawancara dengan bapak Abdul  Ghofur, S.Ag, M.Pd, penulis 

dapat memaparkan bahwa bahasa Arab di MAN Gandekan bantul merupakan 

pelajaran yang harus diajarkan di Madrasah tersebut. Waktu pelajaran yang 

diberikan untuk menyampaikan pelajaran bahasa Arab 2 jam dengan alokasi 

waktu 90 menit. Waktu yang singkat tersebut belum cukup maksimal untuk 

mempelajari bahasa Arab. Untuk mensikapi hal itu tentu tidak terlepas dari 

manajemen guru bahasa Arab. Kontek manajemen disini adalah bagaimana 

seorang guru bahasa Arab dalam mengemas  untuk menyampaikan materi bahasa 

Arab kepada siswa-siswi supaya mendapatkan hasil yang optimal. 



 

 

 

Pengelolaan strategi pembelajaran bahasa Arab ini guru bahasa Arab 

sebelum mengajar telah membuat silabus dan RPP dengan menyesuaikan materi 

untuk kelas XI. Tujuan silabus dan RPP ini, supaya proses pembelajaran bahasa 

Arab dapat terkontrol, terarah, jelas, dan teratur.  Pendekatan pembelajaran yang 

digunakan yaitu pendekatan individu, pendekatan kelompok, pendekatan 

pembiasaan dan pendekatan edukatif . Metode pembelajaran yang dipakai adalah 

metode ceramah, inkuiri, modeling, diskusi, Tanya jawab. Langkah yang dipakai 

dalam pembelajaran yaitu  pendahuluan, kegiatan Inti meliputi eksplorasi 

elaborasi, konfirmasi, terakhir penutup.  

Tujuan pembelajaran bahasa Arab supaya siswa mampu dalam membaca 

text arab, menulis, menyimak, dan berbicara. Materi pembelajaran yaitu wacana 

text arab. Media/sumber belajar yaitu buku nawhu dan LKS.  

Factor pendukung dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu tersedianya 

sarana prasarana elektronik yang disediakan MAN Gandekan Bantul dapat 

memenuhi penyampaian materi bahasa Arab. Adapun faktor penghambat bahwa 

terdapat siswa tidak ada semangat dalam belajar bahasa Arab dan ada beberapa 

siswa yang masih kurang dalam membaca text Arab sehingga dapat menghambat 

terlaksanya belajar mengajar bahasa Arab.  

Peneliti, 

 

Budiawan 

09420032 
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