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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun1987 dan no. 0543 b/u/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan 

Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus.  

Di bawah ini daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan 

huruf Latin. 

Huruf 

Arab 

        Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 
 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ ث
es (dengan 

titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
ha (dengan 

titik di 

bawah) 
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 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Śal Ś ذ
zet (dengan 

titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye           ش

 Ṣad ṣ ص
es (dengan 

titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض
de (dengan 

titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan ط

titik di 

dibawah) 

 ظ

 

Ẓa ẓ 
zet (dengan 

titik di 

bawah) 

 ...‘.... Ain‘ ع
koma terbalik di 

atas 
 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و
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 Ha H Ha ه

› Hamzah ..´.. Apostrof 

 Ya Y Ye ى

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a) Vokal tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fatḥah a a َـ

 Kasrah i i ِـ

 ḍammah u u ُـ

 

b) Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan 

huruf, yaitu: 

Tanda dan 
Huruf 

Nama Gabungan 
Huruf 

Nama 

 Fatḥah dan ya Ai a dan i ...ْي     َـ

Fatḥah dan wau A ...وْ َـ

u 

a dan u 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan  huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 Fatḥah dan alif ... ا ...ي َـ  

atau ya 

Ā a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di ... ي ِـ

atas 

 ... و ُـ

 

ḍammah dan 

wau 

Ū u dan garis di 

atas 
 

 

4. Ta marbutah 

Taransliterasi untuk ta marbuṭah ada dua, yaitu: 

1) Ta marbuṭah hidup 

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah 

dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta marbuṭah mati. 

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh:  ْةُ األ ْطف ال ْوض   .rauḍah al- aṭfāl / rauḍatul aṭfāl - ر 

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. 
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Dalam transliterasi  ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan 

huruf, yaitu  huruf  yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

   Contoh:  َ ر بَّنا   -  rabbanā 

6. Kata sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu : ال . namun, dalam system transliterasinya kata sandang itu 

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dengan 

kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti 

kata sandang itu. 

Contoh:َ ُُجل  ar-rajulu - َالرَّ

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan 

dan sesuai dengan bunyinya. 

Contoh:  اْلق ل ُم – al-qalamu 

Baik diikuti oleh syamsiah maupun qamariah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan  tanda sambung/ hubung. 
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7. Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya terletak di 

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab beruba alif. 

Contoh:َ  ل  akala – أ ك 

8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il. Isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang enulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  

yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut 

bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bias pula 

dirangkaikan. 

Contoh:   إ نَّ هللا  ل هًو اِزق ْين   و  ْيُر الرَّ خ    

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 

- Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn 

9. Huruf kapital 

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama 

diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital  

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya 

Contoh:   ُسْوُل ٌد إاِلَّ ر  مَّ ما  ُمح     و 
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-Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
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ABSTRAK 

 

Widy Nur Fauziah, Korelasi Penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah (Bunyi Bahasa 

Arab) dengan Prestasi Belajar Bahasa Arab di Kelas VII Mts N Ngemplak, Sleman, 

Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguasaan as}wa<t} 
‘Arabiyyah (Bunyi Bahasa Arab)  bagi peserta didik di kelas VII MTs N Ngemplak, 

Sleman sebagai pembelajar bahasa Arab baru. As}wa<t} (bunyi) adalah salah satu 

unsur penting dalam mempelajari bahasa Arab. Dengan menguasai bunyi bahasa 

Arab yang baik diharapkan peserta didik mampu mempelajari bahasa Arab lebih 

mudah sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab yang nantinya 

berdampak pada prestasi belajar bahasa arab di kelas VII MTs N Ngemplak, 

Sleman. Adapun tujuan dari penelitian ini  adalah untuk mengetahui apakah ada 

hubungan yang signifikan antara penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa 

Arab) dengan prestasi belajar bahasa Arab di kelas VII Mts N Ngemplak, Sleman, 

Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas VII MTs N 

Ngemplak, Sleman, Yogyakarta tahun pelajaran 2016/2017 dan diambil sampel 

sebanyak 114 peserta didik. Pengumpulan data dilakukan dengan tes, observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi 

product moment yang kemudian diintrepetasikan dan diberikan kesimpulan.  

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah 

(Bunyi Bahasa Arab) kelas VII MTs N Ngemplak, Sleman berada dalam kategori 

sedang dengan nilai rata-rata 69,95. 2) Tingkat prestasi belajar bahasa Arab kelas 

VII MTs N Ngemplak, Sleman berada dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata 

66,66. 3) Hubungan antara penguasaan Penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah (Bunyi 

Bahasa Arab) dengan Prestasi Belajar Bahasa Arab di Kelas VII Mts N Ngemplak, 

Sleman, adalah positif dan signifikan, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,450. Dengan demikian, korelasi 

antara penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) dengan prestasi belajar 

bahasa Arab di kelas VII Mts N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta tahun pelajaran 

2016/2017 berada pada kategori sedang. 

 

Kata Kunci : Korelasi, As}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab), Prestasi Belajar 
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 تجريد

الفصل السابع مبدرسة  يفاللغة العربية  تعلمرتباط بني اتقان أصوات اللغة العربية بإجناز اويدى نور فوزية: 
. البحث . يوكياكرتا: قسم تعليم اللغة  ٦١٠٢\٦١٠٢يوكياكرتا سنة دراسية  ،سليمان، غمفآلك الثانوية احلكومية

 ٦١٠٢ ،جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية  يوكياكرتاعلوم الرتبوية وتأهيل املعلمني الالعربية بكلية 

لفصل السابع ا يفاتقان أصوات اللغة العربية للطالب  أمهيةاملشكلة هلذا البحث العلمى هي  ةيخلفإن 
 يفناصر اهلامة واحد من الع ياألصوات ه عتعلم اللغة العربية ادجديد.ملسليمان ، مبدرسة غمفآلك الثانوية احلكومية

بية بسهولة الطالب قادرون على تعلم اللغة العر  من يرجىتعلم اللغة العربية. باتقان أصوات اللغة العربية ادجيدة،
الفصل  يفاللغة العربية  علمالعتإجناز  سيكون هلا تأثري على ذيحىت يسعتطيع على حتقيق هدف تعليم اللغة العربية ال

ناك أي عالقة ملعرفة هل ههو فيمان. أما غرض هلذا البحث العلمى سل ،السابع مبدرسة غمفآلك الثانوية احلكومية
مفآلك الثانوية الفصل السابع مبدرسة غ يفاللغة العربية  تعلمبني اتقان أصوات اللغة العربية بإجناز  ذات معىن

 .٦١٠٢\٦١٠٢يوكياكرتا سنة دراسية  ،سليمان، احلكومية

 همفأما فاعل من هذ البحث العلمى  املدخل الكمي.سعتخدام ارتباط باالهذا البحث العلمى هو حبث 
  طالبا. ٠٠١ عينةسليمان و أخدت الباحثة من ال، الفصل السابع مبدرسة غمفآلك الثانوية احلكومية يفطالب 

ليل البينات اليت الوثائق. وأما حت واملقابلة  و املالحظة وخعتبار : االالبيانات اليت تسعتخدمها الباحثة هي مجعطريقة 
 منه النعتائج. تالباحثة وأخذ فسرته( مث product momentرتباطي )افهو حتليل  سعتخدمها الباحثةت

الفصل السابع  يف( اتقان أصوات اللغة العربية للطالب ٠على أن:  تدلالبحث العلمى  النعتائجه هذ
اللغة  تعلم( درجة إجناز ٦. ٢٦،٦٥ ةالطبقة املعتوسطة بالنعتائج املعدل يفسليمان ، مبدرسة غمفآلك الثانوية احلكومية

. ٢٢،٢٢ ةعتائج املعدلالطبقة املعتوسطة بالن يفسليمان ، الفصل السابع مبدرسة غمفآلك الثانوية احلكومية يفالعربية 
انوية احلكومية الفصل السابع مبدرسة الث يفاللغة العربية  تعلم( عالقة بني اتقان أصوات اللغة العربية بإجناز ٣

من نعتيجة أمهية  وذلك ظهر ،ةأمهي ذوو  ةهو عالقة إجابي ٦١٠٢\٦١٠٢يوكياكرتا سنة دراسية  غمفآلك، سليمان،
اللغة  علمترتباط بني اتقان أصوات اللغة العربية بإجناز االفإن  ذلكو ب. ١،١٥١رتباطية هي او نعتيجة  ١،١١١هي 

 يف ٦١٠٢\٦١٠٢اكرتا سنة دراسية يوكي ،سليمان، الفصل السابع مبدرسة غمفآلك الثانوية احلكومية يفبية العر 
 .الطبقة املعتوسطة

 .العتعلمإجناز  ،أصوات اللغة العربية ،رتباطالكلمة الرئسية : اال
. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Arab  merupakan salah satu mata pelajaran yang menempati 

posisi penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Khususnya dalam lembaga 

pendidikan Islam Indonesia, bahasa Arab merupakan pelajaran yang harus 

diajarkan kepada peserta didik karena bahasa Arab bukan hanya bahasa Agama 

tetapi juga bahasa pengetahuan yang berfungsi untuk memahami dan 

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an, hadist, dan buku-buku yang berbahasa Arab.74 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa Arab, tidak terlepas dari 

unsur bahasa dan beberapa keterampilan (maharah). Unsur bahasa Arab itu 

sendiri terdiri dari bunyi bahasa (as}wa<t}), kosakata (mufroda<t), dan tata bahasa 

(qowa<’id). Keterampilan-keterampilan dalam bahasa Arab meliputi maharah 

istima>’, maharah kala>m, maharah qiro>ah, dan maharah kita>bah .75  

Bunyi merupakan salah satu unsur dalam mempelajari bahasa Arab. Ilmu 

bunyi bahasa yang dalam bahasa Arab disitilahkan dengan ilmu as}wa<t} 

‘Arabiyyah yaitu ilmu yang mempelajari tentang pembentukan, perpindahan dan 

penerimaan bunyi bahasa.76 As}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) adalah 

komponen bahasa yang pertama kali dihadapi oleh pembelajar baru karena 

sebagaimana dalam definisinya bahasa adalah bunyi, sehingga jika kita 

                                                           
74 H.M Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi dan Media, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), hlm. 158. 
75 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovaif, ( Malang: UIN MALIKI 

PRESS, 2011), hlm. 16. 
76 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 6. 



2 
 

 
 

mengatakan bahasa maka kita akan memahami bahwa bahasa itu adalah sesuatu 

yang bisa didengarkan sehinnga dengan sederhana kita menyebutnya dengan 

bunyi (as}wa<t}) atau suara.77 

Dalam menguasai bahasa Arab, setiap peserta didik mempunyai 

kemampuannya masing-masing. Ada yang sebagian bisa menguasai secara cepat 

dan sebagian lagi merasa kesusahan dalam menguasai bahasa Arab. Hal ini 

disebabkan karena bahasa Arab bukanlah bahasa ibu yang dipelajari dan 

didapatkan secara alami dari kecil oleh peserta didik, maka bukanlah hal yang 

mudah dalam mempelajari bahasa Arab. Ketika peserta didik mempelajari 

bahasa Arab, ia harus meyesuaikan sistem bahasa Ibu ke dalam sistem bahasa 

Arab. Jika peserta didik masih sering melafalkan bahasa Ibu, maka guru harus 

menekankan latihan melafalkan dan menyimak huruf Arab yang sebenarnya 

secara terus – menerus.78  

Oleh karenanya di awal peserta didik belajar bahasa Arab, peserta didik 

akan sering dan terus berucap, berujar dan bahkan tidak jarang peserta didik 

berteriak – teriak melafadzkan huruf, kata atau kalimat dalam bahasa Arab. 

Tujuan dari cara tersebut agar pengucapan bahasa Arab sesuai dengan aturan 

bahasa yang telah ditetapkan. Penguasaan terhadap unsur bunyi bahasa Arab 

tidak hanya terbatas kepada pengucapan dan pelafalan saja tetapi juga 

penguasaan terhadap penekanan dan intonasinya. 

Syaiful Mustafa mengemukakan bahwa tata bunyi bahasa Arab (as}wa<t} 

                                                           
77 Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Penerbit Madani, 

2015), hlm. 9. 
78 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovaif, ( Malang: UIN MALIKI 

PRESS, 2011), hlm. 26. 
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‘Arabiyyah) merupakan hal yang sangat penting dalam bahasa Arab karena salah 

satu pengetahuan yang diperlukan untuk memahami suatu bahasa adalah 

pengetahuan tentang posisi dan fungsi suara dalam bahasa juga bagaimana suara 

itu dirangkai bersama membentuk beberapa unit makna. Oleh karena itu 

pengetahuan tentang suatu bahasa tidak dianggap lengkap dengan hanya 

memahami morfem, kata, frasa, dan kalimat saja tanpa mengetahui bunyi 

bahasa.79 

Dengan menguasai bunyi bahasa yang baik diharapkan peserta didik 

mampu mempelajari bahasa Arab lebih mudah dan dapat mencapai tujuan 

pembelajaraan bahasa Arab. Namun dalam kenyataannya proses pengajaran 

as}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) tidak mudah dilakukan karena bahasa 

Arab sebagai bahasa asing bagi orang Indonesia tidak terlepas dari adanya 

problematika kebahasaan. Diantara masalah kebahasaan yaitu berkaitan dengan 

tata bunyi, kosakata, tulisan dan gramatikal.80 

Begitu pula yang terjadi di MTs N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. 

Pengajaran bahasa Arab di kelas VII khususnya sebagai pembelajar baru pada 

saat belajar bahasa Arab mengalami masalah kebahasaan yaitu dalam aspek 

bunyi, sebagian peserta didik masih bingung dan sulit membedakan dengan 

pelafalan huruf-huruf Arab, seperti ketika melafadzkan kata  " ِِإثْ َنان "  ada yang 

                                                           
79 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovaif... hlm. 27. 
80 Nandang Sarip Hidayat “ Prolematika Pembelajaran Bahasa Arab” Jurnal Pemikiran 

Islam; Vol.37, No. 1 Januari-Juni 2012, hlm. 84. 
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melafadzkan dengan " ِِإْسَنان" ada juga yang melafadkan dengan " ِ81."ِإْشَنان 

Kesalahan pelafalan seperti itu akan mempengaruhi peserta didik dalam menulis 

kata bahasa Arab yang  juga berdampak pada arti kata tersebut karena ketika 

peserta didik melafalakan dengan benar kata  " ِِإثْ َنان"  artinya adalah “dua” dan 

ketika melafalakan kata " ِِإْسَنان"  atau " ِِإْشَنان "  itu tidak ada artinya dalam bahasa 

Arab .  

Ibu Rochmah selaku guru bahasa Arab menyadari kesalahan-kesalahan 

dalam pelafalan huruf Arab akan berdampak besar pada pemahaman peserta 

didik dalam belajar bahasa Arab dan pengaruhnya terhadap keterampilan 

menulis para peserta didik,  maka dari itu beliau selalu memberikan inovasi 

dalam proses belajar mengajar bahasa Arab seperti penggunaan metode 

campuran ketika proses pembelajaran bahasa Arab, evaluasi penguasaan unsur-

unsur pembelajaran bahasa Arab pada setiap pertemuan dan lain sebagainya.82 

Selain itu, dalam mengajarkan penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah Ibu Rochmah tidak 

hanya difokuskan pada latihan pengucapan bunyi saja tetapi juga dikaitkan 

dengan keterampilan (maharah) berbahasa Arab salah satunya adalah Maharah 

kita>bah (keterampilan menulis). 

 Maharah kita>bah (keterampilan menulis) berkaitan erat dengan unsur 

                                                           
81 Observasi Penelitian Pembelajaran Bahasa Arab kelas VII B MTs N Ngemplak 

Sleman, Yogyakarta, tanggal 6 Maret 2017 
82 Dra. Hj. Siti Rochmah, Guru Bahasa Arab Kelas VII MTs N Ngemplak Sleman, 

Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 13 Maret 2017. 
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bunyi dalam pembelajaran bahasa Arab karena tulisan adalah terjemahan  dari 

bahasa lisan. Bahasa tulisan dapat dikatakan valid ketika tulisan itu telah  

memuat simbol bunyi (huruf) yang lengkap seusai dengan bunyi yang terdapat 

dalam bahasa itu.83 Sehingga dengan menguasai as}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi 

bahasa Arab) yang baik  peserta didik dapat belajar bahasa Arab dengan baik 

sesuai dengan tujuan pembelajaran yang nantinya akan berdampak pada prestasi 

belajar bahasa Arab khususnya dalam prestasi maharah kita>bah (keterampilan 

menulis)  di kelas VII MTs N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta.  

Pentingnya penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah bagi peserta didik terutama di 

kelas VII MTs N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta sebagai pembelajar bahasa 

Arab baru, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana hubungan 

penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah dengan prestasi belajar bahasa Arab di kelas VII 

MTs N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Oleh karena itu peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Korelasi Penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah (Bunyi Bahasa 

Arab) dengan Prestasi Belajar Bahasa Arab di Kelas VII Mts N Ngemplak, 

Sleman, Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah (Bunyi Bahasa Arab) di kelas VII 

MTs N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta? 

                                                           
83 Ahmad Sayuti Anshari Nasution, Bunyi Bahasa, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 27. 
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2. Bagaimana prestasi belajar bahasa Arab di kelas VII MTs N Ngemplak, 

Sleman, Yogyakarta? 

3. Adakah korelasi penguasaan  as}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) 

dengan prestasi belajar bahasa Arab Kelas VII Mts N Ngemplak, Sleman, 

Yogyakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan 

masalah diatas adalah: 

1. Untuk mengetahui penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah (Bunyi Bahasa Arab) di 

kelas VII MTs N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui prestasi belajar bahasa Arab di kelas VII MTs N 

Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. 

3. Untuk mengetahui apakah ada korelasi Penguasaan  as}wa<t} ‘Arabiyyah 

(Bunyi Bahasa Arab) Dengan Prestasi Belajar Bahasa Arab di Kelas VII Mts 

N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan medatangkan hasil yang memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1.  Manfaat Penelitian Secara Teoritis: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tinjauan untuk 

mahasiswa yang hendak melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi khasanah keilmuan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan khususnya dalam matapelajaran bahasa Arab. 

2. Manfaat Penelitian Secara Praktis: 

a. Bagi guru bahasa Arab, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dan masukan yang positif dalam meningkatkan prestasi belajar bahasa 

Arab. 

b. Bagi peserta didik, dapat memberikan daya tarik belajar bahasa Arab 

dan kepercayaan untuk belajar bahasa Arab . 

c. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai bahasan masukan yang positif 

terhadap kemajuan sekolah khususnya dalam pembelajaran bahasa 

Arab. 

d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur 

keberhasilan proses penelitiannya. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai literatur 

hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan 

fokus permasalahan yang diteliti. Penelusuran ini dianggap penting guna 

menghindari terjadinya plagiasi (penjiplakan atas karya orang lain) dalam 

penelitian. 

Pertama, skripsi RD Isa Ramli Buldani jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001 yang 

berjudul “Hubungan Penguasaan Ilmu Al-As}wa<t dengan Maharah Kala>m dan 
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Maharah Kita>bah Dalam Pengajaran Bahasa Arab”.84 Penelitian tersebut adalah 

kajian pustaka dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, peranan atau fungsi al-as}wa<t sangat penting dalam 

pengajaran bahasa khususnya untuk menguasai maharah kitabah dan maharah 

kalam. Persamaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh RD Isa Ramli 

Buldani adalah meneliti tentang penguasaan As}wa<t} ‘Arabiyyah, sedangkan 

perbedaannya RD Isa Ramli Buldani meneliti tentang hubungan penguasaan 

ilmu al-ashwat dengan maharotul kalam dan maharotul kitabah dan peneliti 

meneliti tentang hubungan penguasaan As}wa<t} ‘Arabiyyah dengan prestasi 

belajar bahasa Arab. 

Kedua, skripsi Muhammad Nasir Pambudi jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2015 

yang berjudul “Korelasi Penguasaan Mufradat Terhadap Prestasi Belajar Bahasa 

Arab Siswa Kelas VIII Mts Ma’arif NU 01 Roudlotul Mubtadien Mungkid 

Magelang Tahun Ajaran 2014/2015“.85 Berdasarkan hasil penelitan diketahui 

bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara penguasaan mufrodat 

dengan prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Ma’arif NU 01. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,006 dan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,399. Sehingga hubungan ini termasuk dalam kategori rendah. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasir Pambudi  dengan 

                                                           
84 RD Isa Ramli Buldani, “Hubungan Penguasaan Ilmu Al-Ashwat dengan Maharotul 

Kalam dan Maharotul Kitabah Dalam Pengajaran Bahasa Arab”, skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, 

2001. 
85 Muhammad Nasir Pambudi, Korelasi Penguasaan Mufradat Terhadap Prestasi Belajar 

Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Mts Ma’arif NU 01 Roudlotul Mubtadien Mungkid Magelang Tahun 

Ajaran 2014/2015, skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015. 
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peneliti adalah meneliti tentang korelasi prestasi belajar bahasa Arab di 

Madrasah Tsanawiyyah. Adapun perbedaanya adalah saudara Muhammad Nasir 

Pambudi meneliti tentang penguasaan mufradat di kelas VIII Mts Ma’arif NU 

01  sedangkan peneliti meneliti tentang penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah di kelas 

VII MTs N Ngemplak, Sleman. 

Ketiga, skripsi Nurhafi Adriana dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2016 yang 

berjudul “Korelasi Antara Minat Belajar Bahasa Arab dengan Prestasi Belajar 

Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Mts N Lab. UIN Yogyakarta Tahun Ajaran 

2015/2016”.86 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa minat belajar bahasa Arab 

dan prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs N Lab. UIN Yogyakarta 

sama-sama berada pada ranking sedang. Terdapat hubungan yang positif antara 

dua variabel tersebut yang berarti apabila minat belajar bahasa Arab tinggi maka 

prestasi belajar bahasa Arab, begitu pula sebaliknya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Nurhafi Adriana sama dengan peneliti pada metode penelitian yaitu tentang 

korelasi dan salah satu variabel penelitiannya juga terdapat persamaan yaitu 

prestasi belajar bahasa Arab. Sedangkan perbedaanya saudari Nurhafi Adriana 

meneliti tentang minat belajar bahasa Arab dan peneliti tentang penguasaan 

as}wa<t} ‘Arabiyyah. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Erwin jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga tahun 2009 

                                                           
86 Nurhafi Adriana, Korelasi Antara Minat Belajar Bahasa Arab dengan Prestasi Belajar 

Bahasa Arab Siswa Kelas VIII Mts N Lab. UIN Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016, skripsi, UIN 

Sunan Kalijaga, 2016. 
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yang berjudul “Hubungan Baca Tulis Al-Qur’an Terhadap Prestasi Belajar 

Bahasa Arab di MTs N Piyungan (Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII, 

tahun pelajaran 2008/2009 semester genap)”.87 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap seberapa besar hubungan kemampuan baca tulis Al-Qur’an siswa 

dengan prestasi belajar bahasa Arab dan hasil penelitian menunjukan bahwa 

baca tulis Al-Qur’an mempunyai hubungan yang kuat terhadap prestasi belajar 

bahasa Arab. Terdapat persamaan penelitiaan yang dilakukan oleh Erwin dengan 

peneliti yaitu pada metode penelitian sama-sama menggunakan metode korelasi 

dan salah satu variabel penelitiannya juga terdapat persamaan yaitu prestasi 

belajar bahasa Arab. Perbedaannya saudara Erwin meneliti tentang kemampuan 

baca tulis Al-Qur’an sedangkan peneliti meneliti tentang penguasaaan as}wa<t} 

‘Arabiyyah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan terhadap penelitian dan tahapan-tahapannya, maka 

penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan yang berisi latar  belakang  penelitian,  rumusan  

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pusataka, dan sistematika 

pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran awal kepada pembaca 

mengenai rangkaian penelitian beserta gambaran urgensinya. 

Bab II : Kajian teori dan metode penelitian yang berisi teori-teori yang 

berkenaan dengan persoalan pembahasan skripsi ini, metode yang digunakan 

                                                           
87 Erwin, Hubungan Baca Tulis Al-Qur’an Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Arab di MTs 

N Piyungan (Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII, tahun pelajaran 2008/2009 semester 

genap), skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016. 
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dan hipotesis penelitian. 

Bab III : Berisi gambaran umum tentang Mts N Ngemplak Sleman 

Yogyakarta. Pembahasan dalam bagian ini difokuskan pada letak geografis, 

sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, kondisi guru dan peserta 

didik, sarana dan prasarana sekolah 

Bab IV : Hasil penelitian yang berisi tentang laporan hasil penelitian 

mengenai “Korelasi Penguasaan  as}wa<t} ‘Arabiyyah (Bunyi Bahasa Arab) 

dengan Prestasi Belajar Bahasa Arab di Kelas VII Mts N Ngemplak, Sleman, 

Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017“ 

Bab V : Penutup adalah bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi 

tentang kesimpulan, saran, dan penutup. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Setelah tahap demi tahap dalam penelitian  skripsi “Korelasi Penguasaan 

as}wa<t} ‘Arabiyyah (Bunyi Bahasa Arab) dengan Prestasi Belajar Bahasa Arab di 

Kelas VII Mts N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017” 

telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil tes lisan penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah yang peneliti 

laksanakan terhadap 114 peserta didik, dengan hasil nilai tertinggi 97 dan 

nilai terendah 93. Maka nilai rata-rata yang didapat sebesar 69,95 dengan 

standar deviasi sebesr 12,360. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah di Kelas VII Mts N Ngemplak, Sleman, 

Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017 termasuk dalam kategori sedang. 

2. Dari hasil dokumentasi UTS Kelas VII semester genap 2016/2017 diketahui 

nilai prestasi belajar bahasa Arab tertinggi adalah 90 dan nilai terendah 30. 

Maka nilai rata-rata yang didapat sebesar 66,66 dengan standar deviasi 

sebesr 12,374. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar 

bahasa Arab di Kelas VII Mts N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta Tahun 

Pelajaran 2016/2017 termasuk dalam kategori sedang. 

3. Adanya korelasi positif dan signifikansi antara penguasaan as}wa<t} 

‘Arabiyyah (Bunyi Bahasa Arab) dengan prestasi belajar bahasa Arab di 

kelas VII Mts N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta tahun pelajaran 2016/2017 
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yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefien 

sebesar 0,450. Sehingga hubungan ini termasuk dalam kategori sedang.  

Adapun untuk besarnya pengaruh antar variabel dihitung dengan analisis 

regresi sederhana dengan hasil sebesar 20,3%. 

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah tinggi rendahnya penguasaan 

as}wa<t} ‘Arabiyyah dapat mempengaruhi prestasi belajar bahasa Arab peserta 

didik di kelas VII MTs N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Dengan demikian 

masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar bahasa 

Arab seperti penguasaan nahwu shorof, penguasaan mufroda<t dan 4 

keterampilan dalam bahasa Arab. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan analisis yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian, 

maka diperoleh beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran terhadap pihak 

yan terkait adalah sebagai berikut: 

1. Sekolah 

a. Untuk pihak sekolah hendaknya memberi dukungan dengan 

mengadakan pelatihan bagi guru bahasa Arab, supaya dapat 

menunjang kreativitas guru dalam pembelajaran as}wa<t} ‘Arabiyyah 

(bunyi bahasa Arab). 

b. Pihak sekolah hendaknya lebih meningkatkan fasilitas pembelajaran 

unsur – unsur bahasa Arab khususnya yang berkaitan dengan unsur 

bunyi bahasa Arab dengan mengadakan koleksi buku yang 
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menunjang penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) 

peserta didik. 

2. Guru  

a. Hendaknya guru bahasa Arab dalam proses pembelajaran bahasa 

Arab untuk lebih bisa memperhatikan penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah 

(bunyi bahasa Arab) peserta didik, karena bunyi bahasa Arab 

merupakan unsur penting dalam mempelajari bahasa Arab. 

b. Hendaknya guru bahasa Arab lebih bisa mengoptimalkan 

penggunaan laboratorium bahasa, untuk menunjang penguasaan 

as}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) peserta didik .  

c. Guru hendaknya sering melakukan evaluasi penguasaan as}wa<t} 

‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) peserta didik karena bunyi bahasa 

merupakan unsur pertama ketika mempelajari bahasa asing seperti 

bahasa Arab. 

3. Peserta Didik 

a. Untuk para peserta didik hendaknya lebih banyak berlatih 

mempraktikan penggunaan bahasa Arab sehingga dapat menguasai 

unsur  as}wa<t} (bunyi bahasa) dan unsur pembelajaran bahasa Arab 

lainnya dengan baik dan benar. 

b. Para peserta didik jangan malu untuk bertanya, baik kepada teman 

maupun guru ketika mengalami kesulitan dalam pembelajaran as}wa<t} 

‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab). 
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c. Hendaknya para peserta didik lebih banyak membaca berbagai teks 

bahasa Arab agar lebih bisa menguasai bunyi bahasa Arab dengan 

baik dan benar sehingga bisa meningkatkan prestasi belajar bahasa 

Arabnya. 

C. Kata Penutup 

Dengan penuh rasa syukur peneliti ucapkan Alhamdulillah 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta 

pertolongannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik.  

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, peneliti sangat 

menyadari adanya banyak kekurangan, hal ini dikarenakan adanya 

keterbatasan pada diri peneliti. Oleh sebab itu, karya ini masih sangat 

membutuhkan berbagai kritik dan saran yang membangun dari semua 

pihak demi kebaikan dan kesempurnaan karya ini dan insya Allah untuk 

karya-karya berikutnya.  

Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

menambah wawasan keilmuan bagi peneliti khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya dan mampu menjadi rujukan untuk penulisan 

skripsi selanjutnya dengan tema yang serupa.  
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 



 

 

PEDOMAN PENELITIAN 

 

A. Pedoman observasi 

1. Letak geografis dalam kondisi lingkungannya 

2. Struktur organisasi sekolah 

3. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab 

4. Keadaan sarana dan prasarana 

5. Kondisi peserta didik dan guru 

B. Pedoman dokumentasi 

1. Letak geografis, sejarah berdiri dan perkembangan Mts N Ngemplak 

Sleman 

2. Struktur organisasi Mts N Ngemplak Sleman. 

3. Sarana dan prasarana di Mts N Ngemplak Sleman. 

4. Keadaan peserta didik, guru dan karyawan Mts N Ngemplak 

Sleman. 

5. Nama staf pengajar dan peserta didik Mts N Ngemplak Sleman. 

 

C. Pedoman wawancara untuk kepala sekolah 

1. Bagaimana sejarah berdiri dan perkembangan Mts N Ngemplak 

Sleman? 

2. Siapa pendiri Mts N Ngemplak Sleman? 

3. Apa visi dan misi didirikan Mts N Ngemplak Sleman? 

4. Bagaimana struktur organisasi di Mts N Ngemplak Sleman? 

5. Bagaimana keadaan guru dan peserta didik di Mts N Ngemplak 

Sleman? 



 

 

6. Bagaimana sarana dan prasaran serta fasilitas yang disediakan oleh 

Mts N Ngemplak Sleman? 

 

D. Pedoman wawancara dalam mengajar bahasa Arab untuk guru mata 

pelajaran bahasa Arab 

1. Bagaimana latar pendidikan sebelum mengajar di MTs N Ngemplak 

Sleman ? 

2. Bagaimana pengalaman anda selama mengajar di MTs N Ngemplak 

Sleman?



 

 

3. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam 

pembelajaran as}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) di kelas VII 

MTs N Ngemplak Sleman ? 

4. Strategi pembelajaran bahasa Arab apa yang digunakan dalam 

penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab)? 

5. Apa saja media yang digunakan dalam pembelajaran  as}wa<t} 

‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab)? 

6. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran bahasa 

Arab khususnya dalam pembelajaran as}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi 

bahasa Arab) ? 

7. Bagaimana usaha guru dalam meningkatkan penguasaan as}wa<t} 

‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) ? 

8. Berapa kali evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran bahasa Arab? 

9. Bagaimana prestasi belajar bahasa Arab kelas VII kelas VII MTs N 

Ngemplak Sleman? 

10. Apakah penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) 

berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik kelas VII? 



 

 

PANDUAN PENILAIAN ATAU SKORING 

A. Model Soal 

Soal dalam penilaian penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah (Bunyi Bahasa 

Arab) yaitu dengan tes lisan dan dibagi menjadi bagian berikut : 

1. Tes lisan mengidentifikasi vokal dalam bahasa Arab 

2. Tes lisan mengidentifikasi konsonan dalam bahasa Arab dengan 

memperhatikan lafal huruf yang hampir mirip. 

3. Tes lisan mengidentifikasi konsonan dalam bahasa Arab dengan 

memperhatikan letak huruf tertentu.  

B. Jumlah Soal 

Jumlah soal keseluruhan adalah 22 butir soal dengan pembagian 

sebagai berikut:  

1. Tes lisan mengidentifikasi vokal dalam bahasa Arab = 6 soal 

2. Tes lisan mengidentifikasi konsonan dalam bahasa Arab dengan 

memperhatikan lafal huruf yang hampir mirip = 9 soal 

3. Tes lisan mengidentifikasi konsonan dalam bahasa Arab dengan 

memperhatikan letak huruf tertentu = 7 soal 

 

 

 

 

 



 

 

C. Kriteria Penilaian 

NO 
ASPEK YANG DINILAI KETERANGAN SKOR 

1 Mengidentifikasi vokal dalam 

bahasa Arab. 

 1-3 

  1.1 Bacaan vokal dalam 

bahasa Arab sudah 

tepat. 

3 

  1.3 Bacaan vokal dalam 

bahasa Arab  kurang 

tepat. 

2 

  1.4 Bacaan vokal dalam 

bahasa Arab  tidak 

tepat. 

1 

2 Mengidentifikasi konsonan 

dalam bahasa Arab dengan 

memperhatikan lafal huruf 

yang hampir mirip. 

 
1-3 

  2.1 Bacaan konsonan dalam 

bahasa Arab dengan 

memperhatikan lafal 

huruf yang hampir mirip 

sudah tepat. 

3 

  2.2 Bacaan konsonan dalam 

bahasa Arab dengan 

memperhatikan lafal 

huruf yang hampir mirip 

kurang tepat. 

2 

  2.3 Bacaan konsonan dalam 

bahasa Arab dengan 

memperhatikan lafal 

huruf yang hampir mirip 

tidak tepat. 

1 

3 Mengidentifikasi konsonan 

dalam bahasa Arab dengan 

memperhatikan letak huruf 

tertentu. 

 
1-3 

  3.1 Melafalkan konsonan 

dalam bahasa Arab 

dengan memperhatikan 

letak huruf tertentu sudah 

tepat. 

3 

  3.2 Melafalkan konsonan 

dalam bahasa Arab 

dengan memperhatikan 

2 



 

 

letak huruf tertentu 

kurang tepat. 

  3.3 Melafalkan konsonan 

dalam bahasa Arab 

dengan memperhatikan 

letak huruf tertentu tidak 

tepat. 

1 

 

Keterangan: 

1. Skor tes lisan mengidentifikasi vokal dalam bahasa Arab, 3 x 6 = 18 

2. Skor tes lisan mengidentifikasi konsonan dalam bahasa Arab dengan 

memperhatikan lafal huruf yang hampir mirip, 3 x 9 = 27. 

3. Skor tes lisan mengidentifikasi konsonan dalam bahasa Arab dengan 

memperhatikan letak huruf tertentu, 3 x 7 = 21 

Skor maksimal keseluruhan = 18+27+21 = 66 

 

Nilai akhir keseluruhan skor tes lisan penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah = 

Jumlah skor perolehan x 100 = ..... x 100 = ..... 

Jumlah skor maksimal               66 

 

 



 

 

Tes  Penguasaan As}wa<t} ‘Arabiyyah (Bunyi Bahasa Arab)  

Bacalah teks bacaan berikut dengan memperhatikan vokal panjang dan pendek 

dalam bahasa Arab! 

َرة ْْهِذه١ِْْْ َرِتى.ُْصو  َرة ْْأُس  َْوِتل كَْْأَِخيْ َْوذلِكَْ.ْاُمِّىْهِذهِْْوَْْأَبِىْهَذاْوَْ.ْأََناْهَذا.َْكِبي 

ِتيْ  يَْوهَذا.ْأُخ  ِتيْ ْهِذهِْْوََْْجدِّ ِميْ .َْجدَّ ْ.َْفاُروقْ ْإِس 

ِمىْ.٢ َمانْ ْإِس  َرَسِتيْ ْهِذهِْ.َْطالِبْ ْأََنا.ُْسلَي  َرَسِتيْ .َْمد  َرة َْْمد  ِجدِْْأََمامَِْْهيَْْوَْ.َْكِبي  .ْال َمس 

ُنوُْسوْ َْشاِرعِِْْفيْ ِْهيَْْوَْ مَُْْكار  ْ.٧َْرق 

لِِْْفيْ َْطالِبُْْأََناْ.٣ لِْْال َفص  َوَّ لِيْ .ْاْل  َتَبةَِْْجِنبََْْفص  لِيْ ِْفيْ .ْال َمك  َرةَُْْفص  َرةِْالُْصو  ه  ْزَّ

َرةِْ ُبو  ْ.ال َحاِئطِْْوَْْال َكَراِسيْ ْوََْْوال َمَكاِتبَِْْوالسَّ

Bacalah teks bacaan berikut dengan memperhatikan tebal dan tipisnya vokal 

dalam bahasa Arab! 

قْ ِفي  ِدَْتو  يِّ ِر.ْللِسَّ ْال َكِبي  ْأَِبي  ق.َْوُهَوْأَُخو  ِفي  ُدَْتو  يِّ ُمُهْالسَّ ,ْإِس  َْعمٌّ ِميِْرَشاد.ِْعنِدي  .ْإِس 

ل .َْوُهَوْ َْوَْجِمي  ر  َْكِبي  ت  َْشاِرِعَْكاَبي  ُمِْفي  َماَياَْرق  َدا.٨ْلِي  َْساَماِرين 

َرة .َْوِهَيَْشَجَرة ٥ْ َكِبي  ِتَْشَجَرةْ  لِّيَْوَْطاَبَقُْعلِوّي.ْأََماَمْال َبي  ِتَْطاَبَقُْسف  ْال َبي  .َْوِْفي 

. َْواِسَعة  َقة  ِتَْحِدي  َجا.َْوَوَراَءْال َبي  َْمن 

م٦ِْ َْوُْغَرُفْالنَّو  َفة  اَبِقْالُعلِوّيْش ر  م.ْ.ِْْفىْالطَّ َراِهي  ُسُفَْوْإِب  لَْوُْيو  َماِعي  .ِْهَيِِْلس 

. ة  َْوُمَنَظمَّ َفة  َْنِظي  َفة  ُر.ِْهَيُْغر  َكِبي  ْال  ي  ُنَْعمِّ ل,ِْاب  َماِعي  ِمْ.ِْهَيِِْلس  و  ْالنَّ َفة  َوِْتل َكُْغر 

  

 

 

 



 

 

Bacalah kata – kata berikut dengan memperhatikan makhorijul hurufnya! 

٧ْ ِْهَداَيةْ ْ–.ِْحَداء ١٣َْْقاِرئْ ْ–.َْشاِرع 

١١ِْْحَوارْ ْ–.ِْخَزاَنة ٨ْ ف  فْ ْ–.َْضِعي  َْظِري 

َْكلَمْ ْ–.َْقلَم ١٥َْْذَهبَْْ–.َْدَرَس٩ْ

١١ْ تْ ْ–.َْحاِئط  ل ١٦َْْبي  عْ ْ–.َْزِمي  َْيِبي 

َرةْ ١٧َْثََلَثةْ ْ–.َْشَجَرةْ ١١ رْ ْ–.ُْصو  ُْسو 

١٢ْ َْْساِدَسةْ ْ–.َْشاِطئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Simaklah kata – kata berikut dan tirukanlah! 

٢٢ْ ءْ ْ–.ُْشَجاع  ُشو  َْكَذبَْْ–.َْذَكَر١٨ْ َمن 

 

َقافْ ْ–.َْقاِرُئ٢٣ْ َْوأَدَْْ–.ْأََدَم١٩ْ ِمي 

ْ 

ُْمَواَعدْ ْ–.َْعَرَج٢١ْ ٢١ْ ق  ُثو  ثْ ْ–.َْمو  ُرو  َْمو 

 

 َبِئسَْْ–.َْسِئَم٢٥ْ

 

 

 

 

 

 

 

َضَوى٢١ْ َفضَّْْ-.ْان  ْان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CATATAN LAPANGAN 1 

 

Metode Pengumpulan Data : Observasi Pembelajaran Bahasa Arab 

Hari/Tanggal   : Selasa, 7 Maret 2017 

Jam    : 09.00 – 10.30 

Lokasi    : MTs N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 

Sumber data   : kelas VII B MTs N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 

 

Deskripsi Data: 

 Observasi ini dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran bahasa 

Arab kelas VII MTs N Ngemplak, Sleman. Peneliti mengamati proses pembelajaran 

bahasa Arab di kelas VII B yang diampu oleh Ibu Dra. Hj. Siti Rochmah selaku 

guru bahasa Arab kelas VII di MTs N Ngemplak, Sleman. Ketika memasuki 

ruangan peserta didik terlihat ramai, namun ketika guru mengacapkan salam peserta 

mulai tenang dan terkondisikan. 

 Setelah mengucapkan salam guru mengajak peserta didik untuk membaca 

basmalah bersama- sama tanda pelajaran akan dimulai, kemudian guru mengabsen 

peserta didik satu persatu. Pengabsenan tidak hanya memanggil nama peserta didik 

saja, disamping itu guru menanyakan hafalan mufroda<t  yang telah dipelajari dalam 

pembelajaran sebelumya. Waktu ini memerlukan +/- 30 menit. Hal seperti ini 

diberlakukan oleh semua peserta didik yang diampu oleh Ibu Dra. Hj. Siti Rochmah 

dalam pembelajaran bahasa Arab. kegiatan tersebut dilakukan oleh guru bahasa 

Arab kelas VII selain untuk menguasai mufroda<t juga untuk menguasai bunyi 

bahasa Arab (as}wa<t) peserta didik dan kelancaran peserta didik dalam pengucapan 



 

 

berbahasa Arab. Setelah pengabsenan disertai hafalan kosakata selesei, guru 

menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut. 

 Karena pada pertemuan tersebut  membahas tentang rumah, maka dalam 

awal pertemuan tersebut bu guru bertanya kepada peserta didik tentang isi rumah. 

Dalam hal ini para peserta didik cukup antusias dan dapat meyesuaikan apa yang 

disampaikan oleh guru. Dalam menyampaikan materi guru menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab sehingga peserta didik dapat aktif dalam proses 

pembelajaran. Selanjutnya guru bersama peserta didik membaca materi yang 

dipelajari, sebelum menjelaskan bacaan materi guru beberapa kali menunjuk  

peserta didik satu persatu untuk membaca kalimat secara bergantian. Hal tersebut 

dilakukan untuk menambah penguasaan unsur bunyi bahasa Arab (as}wa<t)  peserta 

didik juga melatih kelancaran dalam membaca bacaan bahasa Arab. 

 Kemudian guru menjelaskan materi yang dipelajari, setelah itu guru 

mengawal peserta didik untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Sebelum pelajaran 

selesai guru menanyakan kembali tentang materi yang telah dipelajari dalam 

pertemuan tersebut. Selanjutnya guru memberikan tugas untuk menghafalkan 

mufroda<t yang telah dipelajari dan akan ditanyakan dalam pertemuan berikutnya. 

Pelajaran diakhiri dengan salam. 

  

 

 

 

 



 

 

 

CATATAN LAPANGAN 2 

 

Metode Pengumpulan Data : Observasi Madrasah 

Hari/Tanggal   : Rabu, 5 April 2017 

Jam    : 09.00 – 10.30 

Lokasi    : MTs N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 

Sumber data   : Letak, sarana dan prasarana MTs N Ngemplak, 

Sleman, Yogyakarta 

 

Deskripsi Data: 

 MTs N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta berlokasi di  Dusun Pokoh, Desa 

Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dengan 

batas-batas sebagai berikut: sebelah utara persawahan Desa Wonosari, sebelah 

timur swalayan GMT, sebelah selatan kantor kelurahan, sebelah barat Dusun 

Pokoh. 

 Letak MTs N Ngemplak, Sleman cukup strategis dan mudah dijangkau 

dengan berjalan kaki, motor ataupun mobil karena lokasi Madrasah yang berada di 

dekat jalan raya yaitu Jalan Raya Tajem. Walaupun berada di dekat jalan raya hal 

ini tidak mengganggu kegiatan di Madrasah hal ini dikarenakan letak ruangan yang 

berjauhan dengan jalan raya yaitu +/- 100 meter dari jalan raya.  Madrasah ini 

mempunyai sarana dan prasarana yang cukup lengkap yang terdiri dari ruang kepala 

Madrasah, ruang guru, ruang tata usaha, 12 ruang kelas, ruang laboratorium IPA, 

ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang perpustakaan, 

Musholla, 14 WC siswa, 3 WC guru, ruang UKS, ruang Osis, ruang BK, ruang 



 

 

koperasi siswa, ruang stpam, uang pramuka, ruang dapur, gudang, dan juga terdapat 

parkir untuk guru, pegawai dan peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CATATAN LAPANGAN 3 

 

Metode Pengumpulan Data : wawancara guru bahasa Arab 

Hari/Tanggal   : Rabu, 13 Maret 2017 

Jam    : 10.00 – 11.45 

Lokasi    : MTs N Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 

Sumber data   : Dra. Hj. Siti Rochmah 

 

Deskripsi Data: 

 Informan merupakan guru bahasa Arab kelas VII MTs N Ngemplak, 

Sleman. Pertanyaan yang diajukan dengan pedoman wawancara yang telah disusun 

oleh peneliti seperti proses pembelajaran bahasa Arab di kelas VII, strategi 

pembelajaran yang digunakan, media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Arab khususnya yang berkaitan dengan As}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) 

kendala dalam proses pembelajaran bahasa dan lain sebagainya. 

 Dari wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa Ibu Dra. Hj. Siti 

Rochmah telah mengampu mata pelajaran bahasa Arab di MTs N Ngemplak, Sleman 

sejak tahun 1986. Berbagai macam strategi pembelajaran telah beliau praktekan 

dari pertama kali mengajar sampai saat ini. Dalam mengajarkan bahasa Arab beliau 

berfilsafat kepada asal mula manusia yang tidak bisa membaca dan menulis oleh 

karena itu, strategi yang paling sering digunakan dalam mengajar bahasa Arab 

adalah fokus dalam membaca. Khususnya dalam penguasaan salah satu unsur 

kebahasaan yaitu As}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) beliau selalu 

menggunakan strategi membaca dan mengulang, beliau juga selalu memberikan PR 



 

 

menghafal kosakata dalam setiap pertemuan, hal itu beliau lakukan agar para 

peserta didik terbiasa membaca, mengulang dan menghafal karena dengan hal 

tersebut para peserta didik bisa menguasai kosakata lebih banyak, berlatih berucap 

dalam bahasa Arab dan penguasaan As}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) 

menjadi lebih baik. 

 Ibu rochmah juga sering menggunakan variasi media dalam pembelajaran 

bahasa Arab seperti poster, audio visual, buku dan lain sebagainya. Mata pelajaran 

bahasa Arab hanya diberikan sekali setiap Minggu setiap kelasnya dengan waktu 

+/- 90 menit. Hal tersebut menjadi kendala dalam proses pembelajaran bahasa Arab 

selain itu sebagian peserta didik kurang berminat dengan mata pelajaran bahasa 

Arab.  

 Menurut Ibu Rochmah penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah (bunyi bahasa Arab) 

untuk peserta didik sangatlah penting karena dengan menguasai bunyi bahasa Arab 

peserta didik dapat menguasai kefasihan dan kebenaran dalam mengucapkan abjad 

bahasa Arab dan juga ketepatan dalam mengucapkan bunyi, kata dan kalimat dalam 

bahasa Arab. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa penguasaan as}wa<t} 

‘Arabiyyah berhubungan dengan prestasi belajar peserta didik kelas VII khususnya. 

Meskipun demikian beliau belum pernah secara khusus mengadakan tes untuk 

mengetahui penguasaan as}wa<t} ‘Arabiyyah para peserta didik karena keterbatasan 

waktu dalam KBM mata pelajaran bahasa Arab sedangkan materi yang diajarkan 

cukup banyak. 



 

 

 Adapun untuk prestasi belajar bahasa Arab di kelas VII MTs N Ngemplak, 

Sleman tahun pelajaran 2016/2017 adalah baik, walaupun berada dalam kategori 

baik beliau mengemukakan bahwa prestasi untuk angkatan 2016/2017 belum lebih 

baik dari angkatan sebelumnya karena belum ada yang terlihat unggul 

kemampuannya dalam mata pelajaran bahasa Arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel hasil uji validitas dengan SPSS 16 

 

 



 

 

 

 



 

 

Tabel hasil uji reliabilitas dengan SPSS 16 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 33 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 33 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.905 23 



 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

skor 1 2.55 .666 33 

skor 2 2.70 .585 33 

skor 3 2.70 .529 33 

skor 4 2.36 .653 33 

skor 5 2.42 .663 33 

skor 6 2.42 .708 33 

skor 7 2.61 .556 33 

skor 8 2.27 .674 33 

skor 9 2.61 .496 33 

skor 10 2.45 .506 33 

skor 11 2.06 .788 33 

skor 12 1.73 .761 33 

skor 13 2.33 .540 33 

skor 14 2.24 .435 33 

skor 15 2.55 .506 33 

skor 17 2.85 .364 33 

skor 18 2.52 .619 33 

skor 19 2.88 .331 33 

skor 20 2.67 .540 33 

skor 21 1.94 .788 33 

skor 22 1.91 .678 33 

skor 23 2.21 .857 33 

skor 24 2.55 .617 33 

 

 



 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

skor 1 52.97 58.030 .675 .898 

skor 2 52.82 60.028 .545 .901 

skor 3 52.82 60.028 .611 .900 

skor 4 53.15 58.383 .653 .898 

skor 5 53.09 57.898 .692 .897 

skor 6 53.09 58.585 .575 .900 

skor 7 52.91 60.648 .504 .902 

skor 8 53.24 58.189 .649 .898 

skor 9 52.91 61.335 .481 .902 

skor 10 53.06 62.496 .321 .905 

skor 11 53.45 60.443 .347 .907 

skor 12 53.79 57.672 .611 .899 

skor 13 53.18 61.403 .428 .903 

skor 14 53.27 62.142 .436 .903 

skor 15 52.97 62.780 .285 .906 

skor 17 52.67 62.042 .548 .902 

skor 18 53.00 61.500 .354 .905 

skor 19 52.64 62.926 .434 .904 

skor 20 52.85 61.320 .438 .903 

skor 21 53.58 56.439 .697 .897 

skor 22 53.61 58.434 .620 .899 

skor 23 53.30 55.843 .682 .897 

skor 24 52.97 61.905 .313 .906 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

55.52 65.320 8.082 23 
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Gambar. 1 

Peneliti mengawali pelaksanaan tes 

dengan salam dan doa bersama peserta 

didik 

 

 
Gambar.2 

Peneliti mengadakan tes lisan 

penguasaan bunyi bahasa kepada 

peserta didik kelas VII 

 

 
Gambar.3 

Peneliti mengadakan tes lisan 

penguasaan bunyi bahasa kepada 

peserta didik kelas VII 

 

 

Gambar.4 

Peneliti mengadakan tes lisan 

penguasaan bunyi bahasa kepada 

peserta didik kelas VII  
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