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ABSTRAKSI 
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Ana Rahmawati, Efektifitas Metode Pembelajaran Qira’ah kelas VIII di 
MTsN Tempel Sleman Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN 
Sunan Kalijaga, 2008 

Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam 
membaca teks Arab baik itu yang bersyakal maupun yang tidak bersyakal dan itu 
disebabkan karena beberapa hal seperti latar belakang pendidikan siswa yang 
berbeda-beda, metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar dan juga adanya 
problematika linguistik maupun problematika non linguistik yang menyebabkan 
kegiatan belajar mengajar tidak efektif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang 
pelaksanaan pembelajaran Qira’ah dan efektivitas metode pembelajaran Qira’ah 
kelas VIII di MTsN Tempel Sleman Yogyakarta. Serta untuk mengetahui solusi 
yang tepat untuk faktor-faktor yang menghambat pembelajaran Qira'ah  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa 
deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan 
kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, 
dokumentasi, angket serta tes sebagai data pendukung. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 
Qira’ah berjalan dengan baik. Sedangkan efektivitas metode pembelajaran Qira’ah 
dilihat dari aspek input, proses, output, serta waktu yang cukup untuk 
pembelajaran Qira'ah dan juga dilihat dari aspek tugas dan fungsi, rencana atau 
program, aspek ketentuan atau aturan, dan aspek tujuan dan kondisi ideal, dari 
kesemuanya itu bisa dikatakan cukup efektif. Meskipun dari beberapa hal kurang 
efektif seperti pada sarana prasarana. 
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  مجرد

  انا رحمواتي

٠٤٤٢٠٩٣٣  

  

درب ا     كثيت راءة    فية في طريقة الت امن في المدرسة المتوسطه      لق ة  الفصل الث  الحكومي

ة اال    الكلية:يوآياآرتا  . تامفيل سليمان يوآياآرتا   ة جامع الي    سال ء التربي ة سونان آ مية الحكوم

   ٢٠٠٨جاآي 

ى   موقع هذا  ذ عل درة التالمي راءة  ال  تفحص هو نقصان ق ا   نص الع ل ق ره وم رب او بغي

ة التي ت          آمخالفة  . لك وهو بعض االحال   يسبب ذ  ذ والطريق يم التالمي مدرس  الستعمل  روية تعل

ى       و ايضا وجود مساءلة     ، في التدريس  سبب عل شاط  اللغوية وغيرها الذي آان ي دريس   ا ن ط الت

  . غير جيد

دق عن         يقصد من ه   ة   ذا التفحص وهو لمعرفة بال يم القراءةوالتكثيفي ذ التعل ة  تنفي  طريق

  يمان يوآياآرتاالتدريب القراءة الفصل الثامن في المدرسة الثانوية الحكومية تامفيل سل

ة     ي طريق ذالتفحص وه ي ه ستعمل ف ي ت ة الت فية الطريق ة وص ل نوعي ا  التحلي وعم

ستعمل وهوتقرب وصفية        قريالت ذي ي داد وهو بالمحا      ب ال اع ام ام   صياغة االجم ة ونظرالع دث

  باالءمتحان الءآمال االءمداد  وايضا واستفتاءوالثياقة

تفحص الحاصلو   ذا ال ن ه دل  م ران  ي دريب الق ة  ات ا تكثيفي الخير وعم سي ب ءة يم

ة  راءة ينظرمن جه دريب الق ة الت دخول والطريق ةت ة  وتخروجعملي ة الواجب ن جه ضا م  واي

ك     ن تل ال م صد والح ة الق ام وجه ر او النظ ة التقري امج وجه ة والتقريروالبرن ا والواظيف  آله

  يستطع ان يقال جيدا ولو ان من بعض الحال غير التكثيف مثل في االدوات المدرسة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar B

ahasa Arab dan kedudukanya 

dalam dan k ia telah mengambil bagian 

penting lam di Nusantara pada abad XII 

sampai  dir n dapat dilihat bahwa bahasa Arab tidak 

hanya  Is  hidup dilingkungan ulama, pesantren, 

madras dikiaw lembaga pendidikan 

yang b n bahasa Arab sebagai 

pelajar d sar atau madrasah ibtidaiyah sampai 

tingkat r yang menjadi permasalahan 

sekaran iri, yang pada saat ini 

masih d ai bahasa yang sulit untuk difahami, 

bahkan

ecahanya, dan di sini peran guru dan pakar 

bahasa Arab sangat dibutuhkan.  

ampuan memahami bahasa Arab bagi sebagian 

orang 

elakang Masalah 

Sebagaimana diketahui kegunaan b

masyarakat ebudayaan di Indones

 sejak berkembangnya agama Is

 saat ini masih asakan da

bahasa agama lam yang

ah, dan cen an muslim. Sehingga dalam 

ercirikan agama Islam selalu menyertaka

an utama, mulai ari tingkat da

 aliyah atau pergu uan tinggi. Akan tetapi 

g adalah bagaimana kualitas bahasa Arab itu send

ianggap oleh sebagian siswa sebag

 memandangnya saja menjadi momok. Hal ini merupakan tantangan 

yang harus segera diupayakan pem

Untuk mencapai kem

bukanlah hal yang mudah, karena dalam belajar bahasa Arab tidak 

terlepas dari permasalahan baik itu yang bersifat linguistik maupun non 

linguistik dan problematika itulah yang menjadikan kegiatan belajar mengajar 

kurang efektif.  
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Problema linguistik yaitu fonologi, (ilmu bunyi), tata bahasa (nahwu 

shorof), dan perbendaharaan kata (mufrodat). Sedangkan problematika non 

linguistik antara lain: siswa, guru, metode, materi, waktu, fasilitas, dan 

lingkun

kelas VIII. Latar 

belakan be eda,  siswa, 

kurangnya perbendaharaan kata dalam p etahuan 

tentang tata bahasa Arab, kurangnya pers rang 

tepatny Akan tetapi 

problem eno jol ba l Sleman 

Yogyak pu  arab, 

baik itu teks arab yang bersyakal maup kal, dan 

kurang karena 

kemam sil 

tidakny

gan tempat tinggal siswa.1 Sebagian besar dari kedua problem ini juga 

terjadi di MTsN Tempel Sleman Yogyakarta, khususnya 

g pendidikan yang rb kurangnya motivasi antar

embelajaran, kurangnya peng

iapan dalam pengajaran, serta ku

a metode yang dipakai oleh guru dalam pembelajaran. 

atika yang paling m n gi siswa di MTsN Tempe

arta adalah kurangnya kemam an siswa dalam membaca teks

un teks Arab yang tidak bersya

 tepatnya metode yang dipakai dalam pembelajaran, 

puan dalam membaca teks arab sangat mempengaruhi berha

a kegiatan belajar mengajar bahasa Arab khususnya kegiatan 

pembelajaran Qira’ah.   

Padahal seperti yang telah diketahui dalam mempelajari bahasa Arab 

seorang siswa harus menguasai empat kompetensi dasar berbahasa seperti 

yang telah disebutkan di atas, yaitu: al-Istima (mendengar), al-Qira’ah 

(membaca), al-Kitabah (menulis), dan al-Kalam (berbicara), dan kedudukan 

Qira’ah itu sendiri meduduki peranan yang sangat penting karena tanpa bisa 

                                                 
1  Sadtono, Ontologi Pengajaran Bahasa Asing  (Jakarta: DEPDIKBUD 1987), hlm. 17.  

lihat Khotibul Umam, Aspek-Aspek Fundamentalis dalam Pengajaran Bahsa Arab (Bandung: PT 
Almaarif 1980), hlm. 18. lihat juwariyah dahlan, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Surabaya: 
Al-Ikhlas, 1992), hlm. 83-91. 
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membaca (Qira’ah) siswa akan kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab, 

sedangkan di MTsN Tempel sendiri empat kompetensi dasar itu kurang 

diperha

 pada 

kenyata gan- kuran rui. 

Hal ini tidak hanya terjadi di lem aga-lembaga pendidikan swasta, akan tetapi 

juga terjadi pada sekolah negeri yang berada di bawah naungan Departemen 

Agama  ini 

belum tercapai dan sudah seharusnyalah dilakukan perubahan yang signifikan 

guna m in dic ai. 

TsN arta 

memili kan 

latar be k  yang erbed ang 

kurang oses 

belajar rab, 

bahkan g meru  

sebagian dari mereka sangat kesulitan. Selain kedua hal di atas yang bisa 

kemampuan siswa dalam membaca teks arab adalah metode 

n. Apakah metode itu efektif 

atau

guru b

metode me .2 Apabila dilihat dari hasil PPL 

                                                

tikan oleh siswa.  

Keempat hal di atas merupakan sesuatu yang ideal, meskipun

anya masih banyak kekuran ke gan yang harus diperbaha

b

. Oleh karena itu bisa dikatakan tujuan pembelajaran bahasa Arab

endapatkan tujuan yang ing ap

Sedangkan siswa kelas VIII M Tempel Sleman Yogyak

ki kemampuan membaca teks arab yang tidak sama, ini dikarena

lakang pendidikan mere a  b a, dan juga  lingkungan y

 mendukung dalam pembelajaran Qira'ah. Sehingga dalam pr

 mengajarpun mengalami kesulitan terutama dalam membaca teks a

 untuk membaca al-Quran yan  pakan kitab suci umat islam

mempengaruhi 

yang digunakan oleh guru dalam pembelajara

 tidak? dan dari hasil wawancara dengan bapak Dwi Purbantoro selaku 

ahasa Arab, bahwasanya metode yang digunakan oleh guru adalah 

mbaca dan gramatika tarjamah

 
2  Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Purbantoro, pada tanggal 25 Juni 2008. 
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kemare

dibeberapa kelas, yakni kelas VII A, VII B, juga kelas VII C yang 

dilaksa wi 

kelas V

bahasa Ara a beranggapan belajar bahasa Arab 

an yang sangat sulit untuk 

dipelaj menerangkan pelajaran banyak 

siswa y i di dalam kelas.3

yang muda gan di atas, maka diperlukan adanya 

uk mempermudah dalam mempelajarinya, dan metode 

merupa

interaksi 

edukas

g dipakai, disamping unsur tenaga pengajar yang 

tera pel Sleman Yogyakarta sebagian dari 

siswa 

pembelajar  digunakan oleh guru dalam 

pembel n membaca 

teks Ar   Arab  

khu  

      

n, khususnya hasil observasi dan hasil praktek pembelajaran 

nakan pada tanggal 15 juli 2007 ditemukan bahwa sebagian siswa/sis

II MTsN Tempel Sleman Yogyakarta kurang tertarik dengan pelajaran 

b, bahkan sebagian dari merek

adalah hal yang sangat membosankan dan pelajar

ari. Sehingga saat guru mengajar atau 

ang main sendiri, ngobrol, bahkan menyany

Karena mempelajari bahasa Arab bagi sebagian orang bukanlah hal 

h dan menarik seperti keteran

metode yang tepat unt

kan faktor yang sangat penting, karena menentukan sukses tidaknya 

tujuan pembelajaran. Selain itu metode mengajar merupakan alat yang dapat 

mendorong siswa dan membuat mereka senang terhadap proses 

i pembelajaran bahasa, termasuk pembelajaran membaca yang banyak 

dipengaruhi oleh metode yan

mpil. Sedangkan di MTsN Tem

kurang bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab khususnya 

an Qira'ah, oleh karena itu metode yang

ajaran harus tepat sehingga berpengaruh dalam kemampua

ab. Juga mendukung keinginan siswa dalam mempelajari bahasa

susnya pembelajaran Qira'ah. 

                                           
3  Obseravasi dan Praktik Pembelajaran kelas VII MTsN Tempel Sleman Yogyakarta, 

pada tanggal 15 juli 2007. 
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Da i uraian di atas terdapat bebr erapa kenyataan yang menjadi landasan 

terpent dang-kadang 

kurang disadari oleh guru maupun siswa, terutama problema Qira’ah 

(memb ) enjadi 

pertany

Arab khus MTsN Tempel Sleman 

Yogyakarta dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah-

mas an Qira’ah yang menjadi permasalahan utama di MTsN 

Tempe susnya kelas VIII yang menghambat 

efektifitas g mendorong penulis untuk 

melakukan penelitihan ini, karena apabila dilihat dari hasil praktek 

pembelajaran lapangan kelas VIII yang sekarang naik ke kelas IX dalam 

pembelajaran bahasa Arab khususnya pelajaran Qira’ah kurang efektif . 

 

B. Rumusan 

Dar n di atas, penulis 

menfokuskan penelitian pada Efektifitas Pembelajaran Qira’ah (tinjauan dari 

segi metod

1. Bagaim

Sleman

fektifitas metode pembelajaran Qira’ah di MTsN Tempel 

ing dalam penelitian ini karena problem seperti ini ka

aca  yang dihadapi oleh siswa. Dengan demikian yang m

aan besar di sini adalah bagaimana efektifitas pembelajaran bahasa 

usnya dalam pembelajaran Qira’ah di 

alah pembelajar

l Sleman Yogyakarta khu

belajar mengajar Qira'ah. Hal inilah yan

Masalah. 

i latar belakang masalah yang telah dikemukaka

e). Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 

ana proses pembelajaran Qira’ah di kelas VIII MTsN Tempel 

 Yogyakarta?  

2. Bagaimana e

Sleman Yogyakarta? 
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3. 

Qira’ah yang menghambat efektivitas belajar mengajar? 

 

C. Tujuan

1. Tujuan

a. 

MTsN Tempel Sleman Yogyakarta 

b. 

 Tempel Sleman Yogyakarta 

c. un siswa 

le atika hambat proses belajar 

2. Keguna

a. an ilmu pengetahuan 

khu bela ran Q

b. an an ba rab di MTsN 

gyak rta kh ekolah-sekolah yang 

n atika yang am menentukan 

eb asa Arab. 

 

D. Telaah

terja inya itian yang sama, 

maka p jian ustak ik itu 

Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi masalah pembelajaran 

 dan Manfaat Penelitian 

 Penelitian 

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pembelajaran Qira’ah di 

Untuk mengetahui efektifitas metode pembelajaran Qira’ah siswa 

kelas VIII MTsN

Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan guru maup

dalam mengatasi prob m  yang meng

mengajar sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

an Penelitian 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembang

susnya dalam pem ja ira’ah 

Sebagai bahan pertimb g gi pengajaran bahasa A

Tempel Sleman Yo a ususnya dan s

me galami problem   sama, yakni dal

k ijaksanaan peningkatan keberhasilan pengajaran bah

 Pustaka 

Untuk menghindari d pengulangan penel

eneliti melakukan ka  p a pada beberapa karya tulis ba
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yang b arya 

tulis ya alahan 

yang di ap n kary

1. Skripsi yang ditulis oleh Fanni’mah yang berjudul “Efektifitas Metode 

Sorogan Dalam Pengembangan Kemahiran Membaca Literatur Berbahasa 

 Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta” tahun 

200

mengalami kesulitan-

kes a alam membaca teks Arab.  

3. Penelitian lapangan oleh saudara Nurul Huda yang berjudul “Pengajaran 

Bahasa Arab di MAN LFT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tinjauan dari 

segi m tahun 2001, dalam skripsinya dia mengatakan bahwa 

metode pengajaran bahasa Arab yang relevan yang digunakan oleh guru 

bahasa Arab MAN LFT tersebut adalah metode pengajaran pola kalimat, 

mu h, dll. 

ari semua karya tulis di atas, penulis mencoba menjelaskan posisi 

yang akan dibahas dalam skripsi ini. Apabila karya tulis di atas menjelaskan 

erupa buku maupun skripsi, dan penulis menemukan beberapa k

ng berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan permas

angkat oleh penulis. Ad u a tulis tersebut adalah: 

Arab Santri Pondok

2 yang membahas tentang metode sorogan yang dipakai untuk 

mengembangkan kemahiran membaca literatur bahasa Arab, dan 

pengaruhnya dalam hasil belajar mengajar. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Nunung Fauziyah Agustiany yang berjudul 

"Problematika Siswa Dalam Membaca Teks Arab di MAN Sabdodadi 

Bantul Yogyakarta" yang membahas tentang problematika yang dihadapi 

siswa  dalam membaca teks Arab serta upaya yang ditempuh untuk 

mengatasi masalah tersebut sehingga siswa tidak 

ulit n yang mendalam d

etodologi)” 

hadasah, tarjama

D
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tentang metode sorogan, metode pengajaran pola kalimat untuk 

mengem

baca dan metode gramatika tarjamah) dalam pembelajaran 

Qira’ah di kelas VIII MTsN Tempel Sleman Yogyakarta. Apakah metode 

yang digunakan itu sudah tepat atau belum serta menemukan solusi yang tepat 

untuk atika pembelajaran Qira’ah yang menghambat 

proses . 

 

E. Landa

1. Efe

a. 

itu efektivitas dalam pembelajaran Qira’ah. 

iri dari input, proses, output 

Pem  komponen input, 

njang ke arah 

                    

bangkan kemahiran membaca maka di sini penulis akan membahas 

tentang bagaimana efektifitas metode yang digunakan oleh guru (yakni 

metode mem

menghadapi problem

belajar mengajar

san Teori 

ktivitas 

Pengertian Efektifitas 

Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang 

melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.4 Berdasarkan 

pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan 

dengan penelitian ini ya

Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari kesesuainnya 

masing-masing komponen sistem yang terd

terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang dicita-citakan. 

belajaran dapat dikatakan efektif apabila antara

proses, output saling mendukung dan saling menu

pencapaian tujuan. 

                             
4 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Rosda karya, 2003), hlm. 82. 
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Lebih jelasnya bisa digambarkan pada skema di bawah ini:5

 

 

input proses output 

Ket: 

Input : Dapat diketahui dengan melihat dan mengungkapkan 

n. 

gan melihat dan mengungkapkan 

dia olusinya. 

yan

berkaitan erat dengan 

per

irencanakan. Berdasarkan teori sistem, kriteria efektivitas harus 

mencerminkan keseluruhan siklus input, proses, output jadi tidak 

hanya output atau hasilnya saja yang dilihat melainkan seluruh 

                                                

kesiapan guru, siswa dan sarana belajar dalam pembelajara

Proses : Dapat diketahui den

proses belajar mengajar berlangsung serta hambatan-hambatan yang 

lami dan s

Output : Dapat diketahui dengan melihat dan mengungkapkan hasil 

g dicapai dari pembelajaran tersebut. 

Masalah efektivitas biasanya 

bandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang 

telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil 

yang d

sistem.6

Selain dari ketiga komponen di atas efektifitas kegiatan 

pembelajaran itu bisa dilihat dari waktu yang digunakan dalam 

pembelajaran itu, apakah waktu yang digunakan dalam pembelajaran 

 
as Pembelajaran PAI Pada Program Kelas Akselerasi di SMU N 

8 Yogyakarta, (Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Suka, 2003), hlm. 29. 
 
6 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis…, hlm. 82. 
 

5 Umi Fatonah, Efektivit
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itu cukup atau kurang. Karena waktu di sini juga sangat mempengaruhi 

7

eberhasilan yang sudah ditentukan oleh pengajar yang 

ersangkutan.8

spek Efektifitas 

9

 aspek-aspek berikut: 

pek Tugas atau Fungsi 

katakan efektif jika 

suatu 

                                                

pada efektifitas kegiatan belajar mengajar. 

b. Ukuran Efektivitas 

Efektivitas berarti menunjukkan taraf tercapainya tujuan, usaha 

dapat dikatakana efektif, apabila usaha itu mencapai tujuan yang 

diinginkan. Menurut Drs. Mudhofir mengatakan bahwa ukuran efektif 

dapat diukur dari beberapa jumlah siswa yang berhasil mencapai 

tujuan belajar dalam waktu yang telah ditentukan.

Menurut Suharsimi, spesifikasi jumlah tersebut dinyatakan 

dalam presentase. Mengenai berapa besarnya presentase tergantung 

pada standar k

b

c. Aspek-A

Berdasarkan pendapat Aswarni Sujud yang mengatakan 

efektifitas adalah keberhasilan dalam pelaksanaan tugas atau fungsi 

rencana atau program ketentuan atau aturan dan tujuan kondisi ideal.  

Maka efektifitas suatu program dapat dilihat dari

1) As

Seseorang atau suatu lembaga di

melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik Begitu juga 

 
nologi Instruksional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), hlm. 164. 

 
8 Su 6), 

hlm. 236. 
 
9 A idikan, (Yogyakarta: 

Purbasari,1989), hlm. 154.     

7 Mudhofir, Tek

harsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bina Aksara, 198

swarni Sujud, Matra Fungsional Administrasi Pend
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program pengajaran akan efektif apabila tugas dan fungsinya 

s 

atau fungsinya itu adalah tugas guru mengajar dengan baik dan 

jar dengan baik juga. 

materi yang 

ndisi Ideal 

rogram tersebut dicapai. Penelitian aspek 

ksanaan belajar mengajar akan 

terlaksana dengan baik dan akan mencapai sasaran yang telah 
                                                

dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan tuga

tugas peserta didik bela

2) Aspek Rencana atau Program 

Yang dimaksud rencana atau program di sini adalah 

rencana pengajaran yang terprogram yaitu berupa 

terwujud dalam sebuah kurikulum yang telah ditetapkan. 

3) Aspek Ketentuan dan Aturan 

Efektifitas suatu program juga dapat dilihat dari sudut 

berfungsi tidaknya ketentuan dan aturan yang telah dibuat dalam 

rangka menjaga berlangsungnya proses pengajaran. Aspek ini 

mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan peserta didik. 

Jika ketentuan ini dilaksanakan berarti ketentuan aturan telah 

berlaku secara efektif. 

4) Aspek Tujuan dan Ko

Suatu program dikatakan efektif dari sudut hasil apabila 

tujuan atau kondisi ideal p

ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.10

Apabila keempat aspek di atas dapat dilaksanakan dengan 

baik maka bisa dipastikan pela

 
10 Aswarni Sujud, Matra Fungsional Administrasi Pendidikan, (Yogyakarta: 

Purbasari,1989), hlm. 154.      
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ditetapkan oleh program pengajaran, dan inilah yang dikatakan 

2. M

 

tan dan model yang digunakan dalam 

m gaj

S

m engan siswa pada saat berlangsungnya 

digunakan guru untuk menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa untuk 

 kegiatan mengajar makin tepat metode yang 

na

d

m ang 

eh guru, karenanya guru harus dapat memilih dengan tepat 

b

p

diamati secara detail metode pengajaran bahasa banyak 

sekali macamnya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada 

                                                

pembelajaran yang efektif.  

etode Pembelajaran Qira'ah 

Metode sangat memegang peranan yang sangat penting dalam

pembelajaran. Apapun pendeka

en ar, maka harus difasilitasi oleh metode mengajar. Menurut Nana 

udjana metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam 

engadakan hubungan d

pengajaran.11  

Dalam pengertian lain metode mengajar merupakan cara-cara yang 

mencapai tujuan. Dalam

digu kan maka makin efektif dan efisien. Kegiatan belajar mengajar yang 

ilakukan antara guru dan siswa pada akhirnya akan menunjang dan 

engantarkan keberhasilan belajar siswa dan keberhasilan mengajar y

dilakukan ol

metode apa yang akan digunakan dalam mengajar dengan melihat tujuan 

elajar yang hendak dicapai, situasi, dan kondisi, serta tingkat 

erkembangan siswa. 

Kalau 

 
11 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung Sinar Baru,1989), 

hlm. 76. 
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yan a yang membuat siswa 

an cenderung pasif. 

D

d

a.

an bacaan, 

tnya melalui "reading readness" atau melalui "silent 

readi

-tahap awal, tingkat kecepatan baca erat kaitannya 

denga

(1977) mengajukan enam hal yang dipandang penting 

mbangkan reading readness. Keenam hal tersebut 

melip

engalaman 

3) D

osi dan sosial. 

                                                

g selalu merangsang siswa untuk aktif, adapul

kurang aktif d

alam mengajarkan bahasa ada beberapa macam metode yang 

igunakan, diantaranya:12

 Reading Method (Metode Membaca) 

Dalam metode ini lebih mengutamakan pemaham

secepat-cepa

ng" dengan kemahiran membaca bahasa asing seperti membaca 

teks arab. 

Pada tahap

n faktor kesiapan membaca (reading readness). Burron dan 

Claybaugh 

dalam memperti

uti: 

1) Fasilitas bahasa lisan 

2) Latar belakang p

iskriminasi auditori dan diskriminasi visual 

4) Intelegensi 

5) Sikap dan minat 

6) Kematangan em

 
12 http://qolbi.wordpress.com/2008/11/27/studi-prinsip-dasar-metode-pengajaran-bahasa-

arab. Diakses pada tanggal 25 Desember 2008, pukul 20.45 WIB. 
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Butir 1, 3, dan 6 (fasilitas bahasa lisan, diskriminasi auditori 

dan v

ntara butir 2, 4, dan 5 

(latar belakang pengalaman, intelegensi, dan sikap dan minat) 

1) Membaca ekstensif 

Yaitu dengan memahami isi teks yang penting-penting saja 

dan dibaca dengan cepat. Membaca ekstensif terbagi tiga, yaitu: 

a) Membaca survey, yaitu membca secara ringkas dengan cara 

meneliti, memeriksa daftar kata-kata yang ada dibuku, judul-

judul yang ada. 

b) Membaca sekilas, yaitu membaca dengan tujuan memperoleh 

suatu kesan umum dari suatu buku atau artikel, untuk 

menemukan hal tertentu dan suatu bahan yang diperlukan 

dalam perpustakaan. 

                                                

isual, dan kematangan emosi dan sosial) merupakan bekal bagi 

pembaca pemula dalam belajar membaca; seme

dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca 

pada tingkat lanjut. Dari ketiga faktor yang disebut terakhir yang 

dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi kecepatan baca pada 

tingkat lanjut.13

Sedangkan silent reading ini Secara garis besar dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

 
13 http://www.geocities.com/daudp65/e-book/part1/succes4c.html. Diakses pada tanggal 

25 Desember 2008, pukul 20.45 WIB 
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c) Membaca dangkal, yaitu membaca dengan tujuan memperoleh 

pemahaman yang dangkal yang bersifat luaran, yang tidak 

mendalam dari suatu bahan bacaan. 

2) Membaca Intensif 

Membaca intensif ini beranggapan bahwa bukanlah hakekat 

keterampilan-keterampilan yang terlihat yang paling diutamakan 

melainkan hasil-hasilnya. Dalam hal ini suatu pengertian, suatu 

pemahaman yang mendalam serta terperinci terhadap aksara dalam 

kertas. Yang termasuk ke dalam kelompok membaca intensif ini 

adalah membaca telaah (content study reading) dan membaca 

telaah bahasa (linguistic study reading). 

b. Gramatika Tarjamah 

Ciri khas dari metode ini adalah penghafalan aturan-aturan 

gramatika dan sejumlah kata-kata tertentu, yaitu suatu kalimat sesuai 

dengan nahwu shorofnya. Kata-kata ini kemudian dirangkaikan 

menurut kaidah tata bahasa yang berlaku. 

Metode ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai yang 

terkandung dalam suatu bacaan dan supaya siswa memiliki 

kemampuan kognitif yang terlatih dalam menghafal teks-teks serta 

memahami apa yang terkandung di dalam tulisan-tulisan atau buku-

buku teks arab, ciri metode ini adalah: 

1) Siswa diajarkan membaca secara detail dan mendalam tentang 

teks-teks arab dalam suatu materi bacaan 
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2) Penghayatan yang mendalam dan rinci terhadap bacaan sehingga 

siswa memiliki perasaan koneksitas terhadap nilai sastra yang 

terkandung di dalam bacaan, bahasa Arab - bahasa ibu 

3) Menitikberatkan perhatian pada kaidah gramatika (Qowa’id 

Nahwu/Sharaf) untuk menghafal dan memahami isi bacaan 

4) Memberikan perhatian besar terhadap kata-kata kunci dalam 

menerjemah, dan meminta siswa menganalisis dengan kaidah 

gramatikal yang sudah diajarkannya.  

c. Eclectic Method (Metode Elektik) 

Metode ini merupakan metode campuran dari metode langsung 

dan metode gramatika-tarjamah. Kemahiran bahasa diajarkan menurut 

urutan-urutan sebagai berikut: bercakap-cakap, menulis, memahami, 

dan membaca. 

d. Translation Method 

Metode ini menitik beratkan kegiatan-kegiatan yang berupa 

menerjemahkn bacaan-bacaan dari bahasa Arab ke bahasa siswa. 

e. Metode Audio Visual 

Yaitu suatu cara menyajikan pelajaran dengan menggunakan 

alat-alat pengajaran yang dapat memperdengarkan atau memperagakan 

bahan-bahan tersebut sehingga siswa dapat menyaksikan secara 

langsung. 
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Jika ditinjau dari pelajaranya, menurut Noor Bari, membaca 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Pelajaran membaca permulaan 

b. Pelajaran membaca lanjut (Membaca dengan akal fikiran, membaca 

yang sebenarnya)14 

Tujuan dari pelajaran membaca permulaan adalah memperoleh 

tehnik membaca yang benar, yaitu menyuarakan bahasa tertulis dengan 

cepat, tepat, dan cermat sesuai yang dimaksud oleh penulisnya. Dalam hal 

ini yang harus dipelajari murid adalah: 

a. Huruf yang melambangkan bunyi bahasa yang paling kecil 

b. Menggabungkan huruf menjadi kata 

c. Menggabungkan kata menjadi kalimat 

d. Menggabungkan kalimat-kalimat menjadi sebuah cerita 

e. Mengenal tanda-tanda baca.15 

Kendatipun sudah ada metode-metode tertentu yang harus dikuasai 

oleh seorang guru bahasa Arab ternyata masih banyak metode lain yang 

sangat mendukung dalam mengantarkan siswa pada suatu tujuan 

pengajaran. Metode tersebut menurut Abdul Qodir Ahmad,16 adalah: 

 

 

                                                 
14  Noor Bari, Metodologi Pengajaran Bahasa,  (Yogyakarta: Bagian penerbit IAIN), 

hlm. 33. 
 
15  Ibid, hlm. 33. 
 
16 Muhammad Abdul Qodir Ahmad, Turuqu ta’lim al-lughoh al-arobiyah (makatahan-

nahdhoh al-misriyah, 1979), hlm. 124.  
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a. Metode Juziyah Tarkibiyah 

Metode ini berjalan mulai dari mengajarkan membaca huruf 

kepada membaca kata atau biasa disebut dengan sinthetic method. 

b. Metode tahliliyah (kulliyah) 

Metode ini dimulai dengan mengajarkan membaca kata atau 

kalimat menuju pada taraf pengetahuan pelajar untuk mengetahui jumlah 

kata-kata yang sesuai secara melihat, kemudian berangsur-angsur 

menuju pada menguraikan kata-kata dan kalimat-kalimat itu menjadi 

huruf dan bunyi.17

c. Metode Taufiqiyah 

Metode ini disebut juga dengan metode mazdujah dan metode 

tarkibiyah tahliliyah, ini merupakan gabungan dari metode tarkibiyah 

dan metode tahliliyah. 

Eksperimen-eksperimen yang berkali-kali dilakukan di Negara-

negara di dunia menyatakan bahwa, tidak bisa hanya mencari satu metode 

yang dapat mencapai semua tujuan yang dikehendaki untuk mengajar 

bahasa. 

Masing-masing metode tersebut memiliki keistimewaan sendiri-

sendiri. Misalnya metode juziyah memiliki keistimewaan ketelitian 

mengenal dan mengucapkan kata-kata baru disebabkan ketelitian 

mengenal dan membaca huruf. Sedangkan metode kulliyah memberikan 

                                                 
17 Depag RI, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab,  (Jakarta: Depag RI, 1982), hlm. 184. 
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dorongan bagi pelajar untuk mampu menangkap keutuhan pengertian 

bacaan dan membaca dengan lancar tanpa terputus-putus.TPF

18
FPT 

Sedangkan untuk pelajaran membaca lanjut, metode yang 

digunakan umumnya adalah metode membaca dan metode gramatika 

tarjamah. Tujuanya adalah menangkap bahasa yang tertulis dengan akal 

fikiran. Oleh karena itu, dalam pelajaran membaca lanjut diperlukan 

pengamatan, pemahaman, dan pemikiran dari si pembaca. Untuk itu ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelajaran membaca lanjut, 

yaitu: 

a. Tehnik membaca, misalnya intonasi, pemisahan kelompok kata dan 

tanda-tanda baca lainya 

b. Mengerti akan maksud kata, ungkapan, kata majmuk, peribahasa, 

dan lain-lain 

c. Mengerti akan struktur kalimat dan kelompok kata atau mengerti 

tentang nahwu shorof.TPF

19
FPT 

3. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu proses pemberian latihan atau 

pengalaman terhadap seseorang atau kelompok orang agar terjadi 

perubahan tingkah laku yang relativ tetap pada orang tersebut. 

Pembelajaran dapat dilakukan pada suatu lembaga formal maupun non 

formal yang diorganisasikan, yang diatur dan diawasi agar kegiatan 

                                                 
TP

18
PTR RBusyairi Majidi, MPBA Penerapan Audio Lingual Method dalam All In One Sistem, 

(Yogyakarta: Sumbangsih OFFset, 1994), hlm. 55. 
 
TP

19
PTR R Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa Arab,  (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), 

hlm. 45. 
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pendidikan belajar terarah untuk memperoleh suatu pola tingkah laku baru 

sesuai dengan tujuan pendidikan. Proses belajar mengajar adalah suatu 

aspek dari lingkungan sekolah yang diorganisasi. Lingkungan ini diatur 

serta diawasi agar kegiatan pendidikan belajar terarah sesuai dengan tujuan 

pendidikan.TPF

20
FPT  

Sedangkan menurut UUSPN No 20 Tahun 2003 menyatakan 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.TPF

21
FPT Dengan kata lain 

pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreatifitas berfikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang lebih baik terhadap materi pelajaran. 

Pembelajaran memiliki dua karakteristik. Pertama dalam proses 

pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal, bukan 

hanya menuntut siswa sekedar mendengar, mencatat, akan tetapi 

menghendaki aktifitas siswa dalam proses berfikir. Kedua, dalam proses 

pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses tanya jawab terus 

menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan berfikir siswa, yang pada giliranya kemampuan berfikir itu 

                                                 
TP

20
PTR R Abdul Choir, Psikolinguistik Kajian Teoritik,  ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 84. 

 
TP

21
PTR R Saiful Sagala, Konsep dan makna pembelajaran,  (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 62. 
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dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka 

konstruksi sendiri.TPF

22
FPT  

Dalam pembelajaran, juga harus terjadi perubahan yang signifikan 

mencakup domain kognitif, psikomotor dan efektif, atau dengan kata lain 

aktifitas pembelajaran yang baik setidaknya pada akhir proses 

pembelajaranya mencapai salah satu dari tiga domain tersebut. Oleh 

karena itu sebaiknya dalam perumusan sasaran pembelajaran dan setiap 

kali pengajar melakukan evaluasi hasil pembelajaran, haruslah 

memperhatikan ketiga ranah kunci itu. 

Efektifitas pembelajaran tentu saja tidak hanya termaknai pada 

kalimat yang dituliskan pada sasaran pembelajaranya saja. Ada beberapa 

faktor yang juga turut mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Minat 

dan kemampuan intelektual peserta didik disatu sisi sangat mendukung 

keberhasilan. Seorang siswa yang memiliki minat pada bidang tertentu, 

sudah dapat dipastikan akan memiliki motivasi lebih tinggi untuk 

menguasai bidang yang diminatinya, dan  kerja keras tentu menjadi bagian 

dalam proses penguasaan bidangnya tersebut. Sementara, siswa yang tidak 

memiliki minat terhadap suatu bidang, akan tetapi adanya suatu keharusan 

untuk menguasainya, tentu yang ada hanyalah kerja paksa menjadi bagian 

dalam proses penguasaanya. Sistem pendidikan atau kurikulum juga 

menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pencapaian efektifitas 

pembelajaran. Sementara itu faktor-faktor seperti metode pengajaran, 

                                                 
TP

22
PTR R Ibid, hlm. 63. 
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kemampuan pengajar, pengelolaan pendidikan, dan alat bantu juga tidak 

sedikit menjadi pengaruh dalam proses keberhasilan pembelajaran. 

4. Pengertian Membaca atau Qira’ah 

Membaca adalah aktivitas mengucapkan kata-kata dengan keras 

atau lemah. Membaca juga dikatakan sebagai pengubahan lambang tulis 

menjadi lambang bunyi serta menangkap arti dari seluruh situasi yang 

dilambangkan dengan lambang-lambang tulis dan bunyi tersebut.TPF

23
FPT  

Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan (1985), membaca 

adalah proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media 

kata-kata atau bahasa tulis.TPF

24
FPT Dari pengertian di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa membaca bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata 

saja akan tetapi yang paling penting adalah seseorang mampu mengerti 

dan mampu memahami apa yang telah tertera dalam tulisan tersebut. 

Dengan demikian pembelajaran Qira’ah adalah suatu proses belajar 

mengajar yang menitik beratkan pada kemampuan membaca teks arab, 

sehingga siswa dapat menangkap pesan yang terkandung di dalam teks 

yang dibacanya serta mampu memahami kaidah-kaidah yang secara 

langsung menyertai teks tersebut seperti nahwu shorofnya, atau susunan 

kalimat yang terdapat dalam bacaan tersebut. 

                                                 
TP

23
PTR R Abdul Mu'in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia  (telaah 

terhadap fonetik dan morfologi), (Jakarta: Pustaka Al- Husna baru, 2004), hlm. 171. 
 
TP

24
PTR R H.G Tarigan, Membaca Sebagai suatu Keterampilan Berbahasa,  (Bandung: Angkasa 

1985), hlm. 7. 
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Apabila dilihat dari tujuanya, maka secara garis besar membaca 

memiliki dua tujuan, yaitu:  

a.  Tujuan Behavioral, tujuan tertutup atau tujuan intruksional, tujuan ini 

diarahkan pada kegiatan-kegiatan membaca yang meliputi: 

memahami makna kata, keterampilan-keterampilan studi dalam 

pengatahuan. 

b Tujuan Expressive atau tujuan terbuka, tujuan ini tercakup dalam 

kegiatan-kegiatan, membaca mengarahkan diri sendiri, membaca 

menafsirkan, dan membaca kreatif.TPF

25
FPT 

Membaca juga merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang 

akan dicapai dalam pengajaran, disamping keterampilan menyimak, 

berbicara dan menulis. Namun, membaca tulisan arab tidak sama dengan 

membaca tulisan latin, karena banyak hal yang berbeda dari segi tulisan 

dan cara membacanya. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari 

apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati).TPF

26
FPT 

Menurut H.G Tarigan, ada dua aspek penting dalam keterampilan 

membaca, yaitu: 

1. Keterampilan yang bersifat mekanis, meliputi: 

a.  Pengenalan bentuk-bentuk huruf 

b. Pengenalan bentuk-bentuk lingusitik (fonem, kata, frase, klausa, dan 

kalimat) 

c.  Pengenalan hubungan atau korespondensi pada ejaan dan bunyi. 
                                                 

TP

25
PTR R H.G Trigan, Membaca Ekspresif,   (Bandung: Angkasa,1991), hlm. 3. 

 
TP

26
PTR R Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ibid hlm.  62. 
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2. Keterampilan yang bersifat pemahaman, meliputi: 

a.  Memahami pengertian 

b. Memahami makna 

c.  Evaluasi 

d. Kecepatan membaca dengan fleksibel, yang mudah disesuaikan 

dengan keadaan.TPF

27
FPT 

Menurut Drs. Busyairi Majidi, membaca merupakan kunci untuk 

belajar bahasa sedang tulisan adalah gambar atau lambang dari kata-kata. 

Untuk belajar bahasa Asing, maka membaca dan menulis adalah langkah 

pertama bagi pelajar untuk dapat berbicara mengemukakan fikiranya.TPF

28
FPT 

Untuk dapat membaca dengan mahir diperlukan latihan dan 

bimbingan. Adapun ciri-ciri membaca yang baik adalah sebagai berikut: 

a. Fasih dalam mengucapkan teks arab dengan membunyikan huruf 

menurut makhrojnya 

b. Alunan suara yang bermacam-macam sesuai dengan huruf menurut 

makhrojnya 

c. Tengah-tengah antara cepat dan lambat antara suara tinggi dan suara 

rendah 

d. Lancar membacanya tidak terulang-ulang menyebutkan kata-kata 

dan tidak memotong kata-kata yang dapat merusak arti 

                                                 
TP

27
PTR R H.G Tarigan, Membaca Sebagai suatu Keterampilan Berbahasa,  (Bandung: Angkasa 

1990), hlm. 11-12. 
 
TP

28
PTR R Busyairi Majidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Sumbangsih 

Offset, 1994), hlm. 54. 
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e. Memperhatikan panjang pendeknya, idghom, waqof, iqlab. TPF

29
FPT 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk tercapainya penelitian sesuai dengan yang diharapkan, dan 

untuk mempermudah dalam penelitian ini maka diperlukan adanya beberapa 

metode. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Metode Penentuan Subyek 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek sekaligus menjadi sumber 

data adalah:  

a.   Guru atau pengajar bahasa Arab MTsN Tempel Sleman Yogyakarta  

b.   Siswa-siswi kelas VIII 

c.   Kepala sekolah MTsN Tempel Sleman Yogyakarta. 

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan sesuai dengan teknik 

pengajaran yang akan dipakai adalah: 

a. Penelitian Kualitatif  

Dalam penelitian ini pengambilan data dilakukan secara alami 

tanpa menggunakan angka atau non statistik. Data seperti ini berkaitan 

dengan kemahiran, kecerdasan, aktifitas dan rasa optimis dikalangan 

para siswa dengan cara metode pembelajaran: 

1) Induktif, yaitu pembahasan yang diawali dari suatu peristiwa atau 

keadaan khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 

                                                 
TP

29
PTR R Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bhasa Arab,  (Surabaya: Usaha 

Nasional, 1981), hlm. 39. 
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Dalam penelitian ini peneliti mengamati fenomena-fenomena yang 

tampak dalam kegiatan pembelajaran Qira’ah, kemudian 

mengambil kesimpulan dari fenomena-fenomena yang ada. 

2) Deskriptif, yaitu pembahasan yang diawali dari suatu peristiwa 

atau keadaan umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

b. Analisa Data Kuantitatif 

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang berwujud 

angka untuk diolah secara statistik deskriptif, data ini digunakan 

penulis untuk menganalisis hasil angket dalam hal ini penulis 

menggunakan rumus  distribusi frekuensi, yakni sebagai berikut: 

P = f    x 100 % 
      N  
 
Ket: 

P = Angka Prosentase 

f = Jumlah Frekuensi 

N = Number of Cases 

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang tepat dalam penelitian ini, penulis 

akan menggunakan metode sebagai berikut: 

a.   Metode Observasi 

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

(data) yang dilakukan dengan melakukan pencatatan dan pengamatan 

secara langsung dan sistematis terhadap gejala yang sedang dijadikan 
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sasaran pengamatan.TPF

30
FPT Dalam observasi ini penulis mengamati secara 

langsung proses belajar mengajar bahasa Arab beserta sarana dan 

prasarana penunjang yang ada di MTsN Tempel Sleman Yogyakarta. 

b.   Metode Interview atau Wawancara 

Jenis interview yang digunakan adalah bebas terpimpin artinya 

dalam metode ini pertanyaan yang diajukan kepada informan sudah 

dipersiapkan secara lengkap dalam pedoman wawancara akan tetapi 

pelaksanaannya tidak terikat sepenuhnya dengan pedoman yang telah 

ditentukan. Metode ini digunakan untuk mengetahui data tentang 

keadaan dan tanggapan mengenai keadaan sekolah, sistem pengajaran 

yang diterapkan, dan berbagai hal tentang kegiatan dalam 

pembelajaran Qira’ah. 

Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah:  

1) Guru bidang studi bahasa Arab hal ini bertujuan untuk mengetahui 

metode yang dipakai oleh guru, keadaan siswa dalam belajar 

bahasa Arab, selain itu untuk mengetahui ukuran efektifitas 

pembelajaran Qira’ah kelas VIII MTsN Tempel Sleman 

Yogyakarta.  

2) Siswa dengan tujuan untuk mengetahui metode-metode yang 

digunakan guru bahasa Arab dalam mengajar, bagaimana minat 

dan motifasi siswa dalam belajar bahasa Arab serta kesulitan-

kesulitan yang dihadapinya, khususnya dalam membaca. 

                                                 
TP

30
PTR R Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1996), hlm. 76. 
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3) Kepala sekolah MTsN Tempel Sleman Yogyakarta yang bertujuan 

untuk memperoleh data tentang fasilitas pengajaran, kondisi 

personel guru, siswa maupun karyawan dan penerapan kurikulum 

yang sedang berlaku serta kebijaksanaan yang ditempuh untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

c Metode Angket 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari siswa 

mengenei hal-hal yang berkaitan dengan diri siswa, serta aktifitas 

mereka dalam belajar bahasa Arab terutama dalam belajar Qira'ah atau 

membaca. 

d. Metode Tes 

Bentuk tes dalam penelitian ini adalah tes lesan dan tes tertulis. 

Untuk tes lesan yaitu dengan mengajukan soal dalam bentuk teks arab 

yang harus dibaca oleh siswa. Sedangkan untuk tes tertulis yaitu 

dengan menerjemahkan teks arab tersebut dengan baik dan benar. 

e. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk menghimpun data yang berkaitan 

dengan gambaran umum MTsN Tempel, sejarah berdirinya, letak 

geografis, keadaan guru, latar belakang siswa, kurikulum bahasa Arab, 

kondisi fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki oleh madrasah, 

serta dokumentasi lainya yang dapat digunakan untuk kelengkapan 

data. 
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f. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis terlebih dahulu mengumpulkan 

data-data yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta mampu berbicara banyak untuk 

menyimpulkan sesuatu yang ada. Dalam metode analisis data ini 

penulis menggunakan analisis kuantitatif yang diolah secara statistik 

deskriptif, seperti penjelasan di atas yakni dengan menggunakan rumus 

distribusi frekuensi.   

g. Keabsahan Data  

Untuk mengetahui kebsahan data peneliti menggunakan teknik 

dan kriteria dalam pemeriksaan keabsahan data, dengan menggunakan 

metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan 

melalui sumber lain.TPF

31
FPT 

Keabsahan data dilakukan dengan cara teknik triangulasi data 

yaitu mencari data yang mendukung dan mana data yang bertentangan 

dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Tujuan triangulasi 

adalah untuk mendapatkan informasi yang luas tentang perspektif 

penelitian, di samping data yang digunakan untuk mengetahui 

                                                 
TP

31
PT Lexy, J., Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,  

1991), hlm. 178. 
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seberapa jauh data yang ditemukan di lapangan benar-benar 

representative untuk dijadikan sebagai pedoman analisis. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis dan 

terfokus dalam pembahasan skripsi ini, terdiri dari bagian formulasi dan 

bagian isi. Pada bagian formulasi berisi tentang hal judul, pengesahan, kata 

pengantar, dan daftar isi. Sedangkan pada bagian isi meliputi empat bab, yaitu: 

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, 

tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tentang gambaran umum tentang MTsN Tempel 

Sleman Yogyakarta yang merupakan obyek dari penelitian yang meliputi: 

letak geografis, sejarah berdiri dan perkembangan madrasah, setruktur 

organisasi, keadaan guru, siswa, karyawan, serta sarana dan fasilitas. 

Bab Ketiga, berisi tentang laporan pelaksanaan proses belajar 

mengajar di MTsN Tempel Sleman Yogyakarta yang meliputi: pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Arab, efektifitas metode pembelajaran, problematika 

siswa dalam membaca teks Arab, dan upaya apa yang dilakukan untuk 

mengatasi problematika tersebut. 

Bab Keempat, adalah penutup yang dilengkapi dengan kesimpulan dan 

saran-saran, daftar pustaka serta lampiran-lampiran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian dan data yang penulis peroleh dari observasi, 

wawancara, dokumentasi dan angket yang dijelaskan diawal sebagai jawaban 

atas rumusan masalah, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran Qira’ah pada siswa kelas VIII di 

MTsN Tempel Sleman Yogyakarta, bisa diambil kesimpulan bahwa 

Kegiatan pembelajaran Qira’ah ini bisa berjalan dengan baik dan metode 

membaca dan metode gramatika tarjamah dan juga dibantu dengan 

beberapa metode lain seperti metode tarkibiyah dll, yang digunakan guru 

juga cukup efektif, karena bisa membangkitkan semangat belajar siswa, 

dilihat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pelatihan 

Iqra’ maupun kegiatan pembelajaran di kelas yang berlangsung sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan sebagaimana terlampir.  

2. Efektifitas metode pembelajaran Qira’ah untuk siswa kelas VIII dapat 

dilihat dari tiga komponen yaitu input, proses dan output, juga waktu yang 

cukup untuk pembelajaran Qira'ah. Ukuran efektifitas juga dapat dilihat 

dari keberhasilan pelaksanaan tugas atau fungsi, rencana atau program, 

ketentuan atau aturan dan juga tujuan kondisi ideal. 
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a. Input meliputi beberapa hal : 

1) Persiapan guru MTsN Tempel. Dalam memilih guru yang 

mengajarkan bahasa Arab MTsN Tempel mempersiapkan guru-

guru yang kompeten di dalam bahasa Arab dan lebih khususnya 

adalah dalam hal Qira’ah atau membaca teks arab. Ini dibuktikan 

dengan guru bahasa Arab di MTsN Tempel lulusan UIN SUKA 

2) Persiapan siswa MTsN Tempel, karena banyaknya siswa yang 

sadar akan kekurangan mereka dalam membaca teks arab, maka 

siswa-siswa MTsN Tempel begitu giat dalam belajar membaca dan 

tidak lupa aktif dalam kegiatan pelatihan Iqra’ yang dilaksanakan 

setelah jam pelajaran selesei.  

b. Proses pengajaran Qira’ah di MTsN Tempel adalah sebagaimana 

pembelajaran mata pelajaran lain pada umumnya. Yakni guru 

membacakan dan menerangkan materi Qira'ah, siswa mendengarkan. 

Kemudian guru meminta siswa untuk mempraktekan membaca di 

depan kelas sesuai dengan kaidah yang telah dipelajari. Selain itu guru 

meminta siswa untuk membuat kalimat dari materi yang telah 

diajarkan.  

c. Output siswa MTsN Tempel mengenai pembelajaran Qira’ah, penulis 

dapatkan dari dokumentasi nilai raport siswa, dari kelas VIII A dengan 

nilai rata-rata 70, kelas VIII B dengan nilai rata-rata 67,37, kelas VIII 

C dengan nilai rata-rata 67,36, kelas VIII D dengan nilai rata-rata 

67,23, kelas VIII E dengan nilai rata-rata 66, 84. 
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Selain ketiga komponen di atas dan juga waktu yang cukup untuk 

proses belajar mengajar, penulis juga melihat efektifitas metode 

pembelajaran Qir’ah dari segi keberhasilan pelaksanaan tugas atau fungsi, 

rencana atau program, ketentuan atau aturan dan juga tujuan kondisi ideal. 

a. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi. Di sini tugas guru 

mengajar dan tugas siswa belajar, dan dari hasil wawancara, obseravasi 

dan juga angket diketahui bahwasanya guru telah mampu 

melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni bukan hanya mengajarkan 

materi Qira’ah dan membuat siswa lancar dalam membaca teks arab. 

Akan tetapi guru juga memberikan motivasi atau dukungan kepada 

siswa agar lebih giat lagi dalam belajar. 

b. Aspek rencana atau program di MTsN tempel juga bisa dilaksanakan 

dengan baik. Guru membuat rencana pembelajaran Qira’ah yang telah 

terprogram dan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.  

c. Aspek ketentuan dan aturan. Aturan atau ketentuan yang telah dibuat 

oleh sekolah untuk menjaga berlangsungnya proses belajar mengajar 

juga dapat berfungsi dengan baik.  

d. Aspek tujuan dan kondisi ideal. Aspek ini bisa dilihat dari hasil raport 

siswa yang memiliki nilai rata-rata 66-70. 

 Dari ukuran keefektifan, penulis dapat menyimpulkan bahwa  

kegiatan dan metode yang digunakan guru dalam pembelajaran Qira’ah di 

MTsN Tempel dapat dikatakan cukup efektif. 



 95

3. faktor yang menghambat kegiatan pembelajaran Qira'ah dan solusinya 

antara lain: 

a. Latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Solusi untuk 

mengatasinya dengan cara guru selalu memberikan motivasi pada 

siswa agar tidak putus asa dan guru juga harus selalu siap memberi 

bimbingan kepada siswa yang menghadapi kesulitan dalam belajar 

membaca teks arab. 

b. Tidak tersedianya lingkungan bahasa yang mendukung. Solusi untuk 

mengatasinya guru memberikan anjuran pada siswa untuk selalu 

belajar berkelompok dan juga guru memberikan jam tambahan untuk 

belajar Qira'ah pada siswa. 

c. Kurangnya fasilitas. Mungkin di sini dari pihak sekolah memberikan 

tambahan media yang memadai guna mendukung demi tercapainya 

pembelajaran Qira'ah, misalnya dengan memberikan buku pegangan 

untuk siswa. 

d. Kurangnya kemampuan siswa dalam membaca teks arab yang bisa 

mengurangi minat belajar siswa. Di sini mungkin guru bisa 

memberikan reward/hadiah bagi siswa yang berprestasi 
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B. Saran-saran  

Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan 

pembahasan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian yang telah penulis lakukan mengangkat tentang efektifitas 

metode pembelajaran Qira’ah di MTsN Tempel Sleman Yogyakarta. Dari 

penelitian yang penulis lakukan tentunya masih kurang begitu lengkap dan 

banyak kesalahan di sana sini seperti dari segi penulisan, dan juga hal-hal 

yang harus lebih diteliti lagi. Oleh karena itu pada penelitian yang akan 

datang hendaknya diadakan penelitian yang lebih detail lagi mengenai 

kegiatan pembelajaran Qira’ah dalam meningkatkan kemampuan 

membaca siswa. 

2. Bagi lembaga pendidikan supaya lebih memperhatikan lagi tentang 

pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam pembelajaran Qira'ah dan 

menyediakan sarana maupun prasarana misalnya laboratium bahasa, atau 

tambahan untuk buku pegangan baik itu buku pegangan untuk siswa 

maupun untuk guru, sehingga bisa membantu terlaksananya pembelajaran 

Qira'ah di kelas maupun di luar kelas. Karena sarana itu sendiri merupakan 

media yang dapat digunakan untuk memfasilitasi siswa dalam 

mengekspresikan diri mereka. 
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C. Penutup 

Alhamdulilah segala puji bagi Allah atas segala rahmat, taufiq, 

hidayah, dan inayah-Nya. Mungkin inilah kata yang paling layak untuk 

diungkapkan sebagai rasa syukur bagi penulis yang telah dapat menyeleseikan 

penelitian ini. 

Namun penulis menyadari, dengan segala keterbatasan yang ada 

tentunya penelitian ini jauh dari pada kata sempurna. Segala kesalahan, 

kekurangan, maupun kekhilafan dalam penelitian ini adalah semata kesalahan 

penulis, adapun kelebihan yang ada semata-mat atas karunia Allah. Oleh 

karena itu segala kritik dan koreksi konstruksi demi perbaikan penelitian ini 

sangat penulis harapkan dengan segala kerendahan hati. 

Sebagai penutup kata, penulis menyampaikan terimakasih sedalam-

dalamnya kepada segenap pihak yang telah membantu dalam menyeleseikan 

penelitian ini, dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

para pembaca pada umumnya. 
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