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ABSTRAK 

 

Asri Solikhati. 14420030. Implementasi Pendekatan Humanistik dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X MIPA MAN 4 Bantul Tahun Ajaran 

2017/2018. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.  

Dalam dunia pendidikan dikenal beberapa teori pendidikan. Salah satunya 

adalah teori humanistik yang fokus dalam pembahasan ini adalah perilaku 

manusia. Realitanya proses pembelajaran yang berlangsung di kelas tidak berjalan 

dengan semestinya, karena proses pembelajaran di kelas didominasi oleh peran 

guru.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran bahasa Arab di kelas X MIPA MAN 4 Bantul 

dengan menggunakan pendekatan humanistik. Dengan penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan solusi kepada semua pihak dalam pembelajaran bahasa Arab 

umumnya, dan khususnya MAN 4 Bantul sebagai tempat dilakukannya penelitian 

ini.    

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara dan 

dokumentasi. Adapun analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis 

deskriptif.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada implementasi pendekatan 

humanistik dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas X MIPA MAN 4 Bantul, 

penulis melihat pada proses pembelajaran bahasa Arab yang berlangsung. Guru 

sudah mampu dalam mengimplementasikan pendekatan humanistik pada metode 

pembelajaran bahasa Arab. Hal ini dilihat antara guru dan siswa maupun 

sebaliknya, penciptaaan suasana yang nyaman tanpa ancaman, para siswa ikut 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi berpusat 

kepada siswa, guru bertindak sebagai fasilitator dan mediator, di samping itu 

siswa diberikan kebebasan berpendapat. Namun ada beberapa hambatan terkait 

implementasi pendekatan humanistik yaitu kurangnya fasilitas media dan sumber 

belajar yang memadahi di madrasah. Solusinya adalah menggunakan media dan 

sumber pembelajaran di madrasah dengan kreativitas siswa. 

  

Kata Kunci : Implementasi, Pendekatan Humanistik, Pembelajaran Bahasa Arab. 
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 التجريد

. جىفير املدخل إلاوصاوي في حعليم اللغت العسبيت للفصل 00001141عصس صالحت.

ت إلاشالميت الحهىميت  العاشس /   0102باهخىى العام الدزاس ى  0الطبيعت في املدزشت الثاهٍى

ت و جأهيل .  0102 البحث العلمى. ًىليالسجا : قصم حعليم اللغت العسبيت بهليت العلىم التربٍى

 .0102املعلمين جامعت شىهان ماليجاما إلاشالميت الحهىميت ًىليالسجا 

ز في 
ّ
ت إلاوصاهيت التي جسل اث الخعليميت. احدها هي الىظٍس في عالم الخعليم حعسف هظٍس

الىاقع عمليت الخعليم التي وقعذ ال ججسي ٌعمل مىاشب،  هرا البحث ٌعني أفعاى الىاس.  في

ز عمليت الخعليم في فصل الدزاس ي بدوز املعلم. 
ّ
 ألّن جسل

وأّما هدف هرا البحث لإلجابت عً املصائل التي وقعذ في عمليت حعليم اللغت العسبيت 

ت إلاشالميت الحهىميت  للفصل العاشس خخدام باش باهخىى  0الطبيعت في املدزشت الثاهٍى

املدخل إلاوصاوي.  ًسجى هرا البحث أن ٌصخطيع حّل املصائل إلى جميع ألاطساف في حعليم 

باهخىى لمىقع القيام هرا  0املدزشت الثاهىٍت إلاشالميت الحهىميت اللغت العسبيت عاّمت و 

 البحث خاّصت. 

قت جمع البياهاث التي اشخخدامها الباحثت بطس  ٍقت هرا البحث بحث ليفي. وأّما طٍس

 املالحظت واملقابلت والخىثيق. وأّما جحليل البياهاث ٌصير على الباحثت فهي الخحليليت الىصفيت.  

وهديجت هرا البحث جدّى على أّن هىاك : جىفير املدخل إلاوصاوي في حعليم اللغت 

ت إلاشالميت الحهىميت  للفصل العاشسالعسبيت   باهخىى التي جىظس 0الطبيعت في املدزشت الثاهٍى

الباحثت إلى عمليت الخعليم مباشسة. اشخطاعذ املعلمت في جىفير املدخل إلاوصاوي إلى طسائق 

جىظيم الحالت  الدزاشيت اللغت العسبيت.  وهنرا ًظهس بين املعلمت والطالب أو لالهما و

ز الخعليم إلى 
ّ
املسجاحت بدون التهدًد واشترك الطالب باليشاط في عمليت الخعليم حتى جسل

ت الخعبير.  الطالب وماهذ املعلمت مصهلت و مخىشطت و باإلضافت إلى ذلو ٌعطيه الطالب حٍس

ولنً جىجد املصاعب بازجباط جىفير املدخل إلاوصاوي فهي هقص املسافق الىشيلت ومصادز 

ها باشخخدام الىشائل 
ّ
الخعليميت الىافيت في املدزشت حتى ًصعب في عمليت الخعليم. وحل

 املدزشت بابخهاز الطالب.  واملصادز الخعليميت في

 )الهلماث السئيصيت : جىفير، املدخل إلاوصاوي، حعليم اللغت العسبيت(
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MOTTO 

 

َباِب ﴿
ْ
ل
َ ْ
 ألا

ْ
ىا

ُ
ْول
ُ
ُس أ

َّ
ل
َ
َخر ًّ َما   ﴾01ِإهَّ

Artinya : 

“Hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran.”
1
 

(QS. Ar-Ra’d ayat 19) 

 

 

 

  

                                                           
1
 Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’i, (Jakarta: 

Almahira, 2007), hlm. 724.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran bahasa tidaklah lepas mengenai istilah yang perlu dipahami 

pengertian dan konsep penerapannya secara tepat, yaitu pendekatan. Dalam hal ini 

penulis menyinggung  pendekatan kemanusiaan yang dalam bahasa Arab disebut 

dengan al-madkhal al-insa >ni.2 Pendekatan ini sangat memfokuskan  pada siswa. 

Siswa dipandang sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi, 

bukan alat atau benda mati yang mudah dibentuk semaunya, tanpa melihat bakat 

dan potensi yang dimiliki mereka.  

Proses belajar dan mengajar yang terjadi di kebanyakan sekolah dianggap 

masih kurang manusiawi. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kelas khususnya 

maupun di dalam lingkungan sekolah masih bertumpu pada guru sehingga 

hubungan antara kedua belah pihak masih berjalan searah.
3
 Secara umum dalam 

proses pembelajaran selalu dijumpai siswa sebagai subjek yang belajar, dan guru 

sebagai subjek yang memberikan pembelajaran. Disebabkan oleh kedudukan guru 

sebagai orang dewasa yang melakukan pendewasaan, di sini berlaku bagi satu 

aspek pembelajaran, maka tidak mustahil bahwa proses yang terjadi dalam 

pembelajaran seringkali  menjadi “berat sebelah“. Siswa dipandang sebagai pihak 

yang pasif sebagai objek, sedangkan guru bertindak sebagai pihak yang “serba 

                                                           
2
 Abd Wahab Rosyidi dan Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), hlm.35. 
3 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusia, (Jakarta : PT Rineka 

Cipta, 1990), hlm.10.  
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menentukan“. Di sinilah letak sumber kesalahan yang terjadi di dalam proses 

pembelajaran yang menyebabkan timbulnya alasan kurang selarasnya hubungan 

antara guru dan siswa. Kekurangselarasan inilah yang dipandang sebagai “kurang 

manusiawi“.
4
 Maka dari itu, kesadaran pada diri para pendidik bahwa tugas guru 

adalah banyak berkaitan dengan tugas-tugas kemanusiaan, yang dalam relasinya 

dengan siswa banyak memerlukan sentuhan emosional.
5
 

Berbicara pendekatan humanistik atau konsep belajar humanistik tentunya 

tidak bisa dipisahkan dengan paham psikologi humanistik. Paham ini selalu 

mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap 

potensi-potensi yang positif yang ada pada setiap insan. Pendekatan humanistik 

dalam pendidikan menekankan pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik pada 

siswa. Dalam prosesnya mereka diberi pengalaman belajar, diakui, diterima, 

dimanusiakan. Sehingga pada gilirannya siswa menjadi optimis untuk sukses.
6
  

Bahasa Arab merupakan bahasa ilmu pengetahuan.
7
 Yakni bahwa bahasa 

Arab memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan. 

Pentingnya pembelajaran bahasa Arab hingga perlu dibuat berbagai pendekatan 

agar siswa lebih memahami dan menguasai bahasa Arab. Sebagai bahasa kitab 

suci al-Qur’an, bahasa Arab tidak bisa dipisahkan dengan umat Islam. Karena itu, 

pembelajaran bahasa Arab di Indonesia bertujuan untuk mengkaji dan 

memperdalam ajaran Islam melalui kitab-kitab berbahasa Arab dalam bidang 

                                                           
4
 Ibid.,hlm. 4. 

5
 Ibid.,hlm.290.  

6
 Ibid.,hlm.2. 

7
 Maimunah, “Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Humanistik”. Hlm. 1. 
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tafsir, hadits, fiqh, aqidah, dan tasawuf.
8
 Karena keeratan kaitannya dengan inilah 

perlu adanya pendekatan yang membuat siswa merasakan kesenangan dengan 

bahasa Arab sehingga berdampak positif bagi peserta didik dalam memahaminya. 

Pembelajaran bahasa Arab sebagai sebuah sistem terdiri dari komponen-

komponen yang berhubungan secara fungsional satu sama lain. Komponen-

komponen tersebut antara lain : komponen tujuan pendidikan, komponen tenaga 

pendidik, komponen anak didik, komponen materi (bahan) pendidikan, komponen 

metode dan komponen evaluasi pendidikan.
9
 

Menentukan metode pembelajaran bahasa Arab di suatu sekolah 

diperlukan adanya beberapa hal yang harus diperhatikan, tidak terkecuali dengan 

siswa. Agar lebih bisa bermakna bagi para siswa maka perlu adanya pendekatan 

yang menempatkan siswa sebagai subjeknya yaitu dengan melihat teori belajar 

humanistik.  

MAN 4 Bantul merupakan lembaga pendidikan formal berlandaskan 

keislaman yang menjalin kerjasama dengan beberapa pondok pesantren dan panti 

asuhan Islam. Oleh karena itu, sebagian besar siswa (sekitar 80%) adalah santri 

putra dan santri putri pondok pesantren maupun panti asuhan yang menjadi mitra 

MAN 4 Bantul.  

Namun pada kenyataannya, keberagaman latar belakang pendidikan siswa 

cenderung berjalan tidak memperhatikan potensi dan sisi kemanusiaan antar siswa 

yang berlatar belakang pendidikan berbeda. Sering kali guru lebih mengutamakan 

                                                           
8
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang : UIN Maliki Press, 2012), hlm.6.  
9
 Baharuddin dan Moh. Makin, Pendidikan Humanistik : Konsep, Teori, dan Aplikasi 

Praksis dalam Dunia Pendidikan, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 169. 
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potensi kognitif siswanya, daripada proses belajar itu sendiri. Padahal siswa 

sebagai makhluk ciptaan Allah diberikan berbagai keunikan dan potensi yang ada 

pada dirinya. Tentu praktik pengajaran seperti ini dalam perspektif humanisme 

sangatlah bertentangan dengan hak-hak sebagai manusia. Dan secara tidak 

langsung telah memasung potensi dan kreativitas anak untuk berkembang.
10

   

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan 

bahwa proses pembelajaran bahasa Arab di kelas X MIPA sudah dikatakan masuk 

kriteria pendekatan humanistik terlihat dari penguasaan guru dalam mengajar 

yang memvariasikan gaya belajar yang menyenangkan, suasana kelas hidup, 

variatif dalam pemilihan media, tidak membosankan serta tidak monoton.
11

  

Hal ini didasarkan atas hasil pengamatan peneliti saat Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) berlangsung guru menyampaikan materi pelajaran bahasa Arab 

dengan cara penganalogian, maksudnya proses penalaran atau penangkapan 

berdasarkan hasil pengamatan siswa terhadap suatu objek yang ditunjukkan guru. 

Seperti dalam pembelajaran mufrada>t, disini guru memberi stimulus kepada siswa 

agar mereka dituntut untuk berpikir dan berusaha mencari tahu apa yang sudah 

disampaikan guru melalui penganalogian tersebut misalnya, guru memperagakan 

makna mufrada>t yang disampaikan melalui salah satu gerak tubuhnya atau 

perantara benda yang terdapat di sekitarnya.
12

 Hal ini menunjukkan peran siswa 

sangatlah diakui keberadaannya untuk ikut berpartisipasi aktif dalam 

pembelajaran bahasa Arab.  

                                                           
10

 Observasi awal pembelajaran bahasa Arab pada tanggal 06 Oktober 2017.  
11

 Ibid.  
12

 Ibid.  
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Menyadari pentingnya implementasi pendekatan humanistik ini, maka 

peneliti bermaksud meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi pendekatan 

humanistik dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas X  MIPA MAN 4 

Bantul. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi pendekatan humanistik dalam pembelajaran bahasa 

Arab kelas X MIPA MAN 4 Bantul? 

2. Apa hambatan dalam implementsi pendekatan humanistik dalam pembelajaran 

bahasa Arab kelas X MIPA MAN 4 Bantul?  

3. Bagaimana solusi terhadap hambatan implementasi pendekatan humanistik 

dalam pembelajaran bahasa Arab kelas X MIPA MAN 4 Bantul?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui implementasi pendekatan humanistik dalam 

pembelajaran bahasa Arab kelas X MIPA MAN 4 Bantul 

b. Untuk mengetahui hambatan dalam implementsi pendekatan humanistik 

dalam pembelajaran bahasa Arab kelas X MIPA MAN 4 Bantul 
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c. Untuk mengetahui solusi terhadap hambatan dalam implementsi 

pendekatan humanistik dalam pembelajaran bahasa Arab kelas X MIPA 

MAN 4 Bantul 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis  

Dapat dijadikan sebagai khasanah keilmuan pada implementasi 

pendekatan humanistik dalam proses pembelajaran bahasa Arab 

b. Secara praktis 

1) Bagi guru 

Memberikan pengetahuan dan memotivasi kepada guru lain 

untuk menerapkan pendekatan humanistik dalam pembelajaran pada 

umumnya.  

2) Bagi siswa 

Memberikan respon yang baik bagi siswa dalam pemerolehan 

pengalaman atas dirinya selama proses belajar.  

3) Bagi madrasah 

Memberikan acuan implementasi pendekatan humanistik 

untuk kalangan madrasah maupun di luar madrasah. 

4) Bagi peneliti 

Mengetahui wawasan tentang implementasi pendekatan 

humanistik dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya.  
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D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya, berikut 

beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam 

penelitian ini : 

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Uci Sanusi yang berjudul “Pembelajaran 

dengan Pendekatan Humanistik”. Jurnal ini menyimpulkan analisis kebijakan, 

proses pembelajaran, problematika pembelajaran humanistik pada mata pelajaran 

secara keseluruhan.
13

   

Kedua, skripsi oleh saudari Nurul Sholikhah Rahmawati, yang berjudul 

“Implementasi Pendidikan Humanistik dalam Metode Pembelajaran PAI di SD N 

2 Drono Ngawen Klaten Jawa Tengah”.
14

 Skripsi tersebut menjelaskan tentang 

bagaimana implementasi dari pendidikan humanistik yang diambil dari teori 

belajar humanistik Carl Rogers yang dapat diterapkan dalam metode pembelajaran 

PAI.  

Ketiga, skripsi oleh Nurul Huda, yang berjudul “Perbandingan Pemikiran 

Paulo Freire dengan Ki Hajar Dewantara Tentang Konsep Pendidikan 

Humanistik serta Relevansinya Terhadap PAI”.
15

 Peneliti menjelaskan secara 

spesifik melakukan kajian dan penelitian tentang perbandingan pemikiran Paulo 

Freire dengan Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan humanistik dan 

relevansinya terhadap PAI serta memotret pemikiran Paulo Freire dengan Ki 

                                                           
13

 Uci Sanusi, “Pembelajaran dengan Pendekatan Humanistik.”hlm. 1.  
 
14

 Nurul Sholikhah Rahmawati, “Implementasi Pendidikan Humanistik dalam Metode 

Pembelajaran PAI di SD N 2 Drono Ngawen Klaten Jawa Tengah”, (Skripsi Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2012). 
15

 Nurul Huda, “Perbandingan Pemikiran Paulo Freire dengan Ki Hajar Dewantara 

Tentang Konsep Pendidikan Humanistik serta Relevansinya Terhadap PAI”,(Skripsi Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2014). 
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Hajar Dewantara tentang konsep pendidikan humanistik dan relevansinya 

terhadap PAI.   

Keempat, skripsi oleh Uswatun Hasanah, yang berjudul “Pendidikan 

Humanistik Ki Hajar Dewantara dan Paulo Freire Serta Relevansinya dalam 

Metode PAI”.
16

 Peneliti mengkomparasikan pendidikan humanistik antara Ki 

Hajar Dewantara dan Paulo Freire serta relevansinya dalam metode PAI serta 

menggunakan pendekatan hermeneutik sehingga esensi dari pendidikan 

humanistik kedua tokoh tersebut dapat tersurat dalam penelitian.   

Relevansi penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah 

terletak pada implementasi teori humanistik dalam pembelajaran yang ingin 

dicapai peneliti. Perbedaan terletak pada objek pembelajaran. Berdasarkan kajian 

pustaka yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada banyak 

objek pembelajaran yang bisa dipergunakan. Namun peneliti memfokuskan 

penelitian pada objek pembelajaran yakni bahasa Arab perspektif teori belajar 

Carl Rogers serta dalam kerangka teori dijelaskan metode-metode dalam 

pembelajaran bahasa Arab dan teknik pendekatan humanistik dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 

E. Sistematika Penulisan  

Agar mempermudah penulisan dan penyusunan skripsi ini, peneliti 

memberikan gambaran yang sistematis dan logis. Adapun sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 

                                                           
16

 Uswatun Hasanah, “Pendidikan Humanistik Ki Hajar Dewantara dan Paulo Freire 

Serta Relevansinya dalam Metode PAI”,(Skripsi Tarbiyah dan Keguruan, 2014). 
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Bagian awal skripsi merupakan halaman-halaman formalitas skripsi, 

meliputi : halaman judul skripsi, pernyataan keaslian skripsi, halaman motto 

peneliti, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.  

Bab I berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan.  

Bab II membahas tentang kerangka teori, dan metode penelitian. 

Bab III tentang gambaran umum MAN 4 Bantul meliputi : letak geografis, 

sejarah singkat berdirinya madrasah, visi dan misi madrasah, struktur organisasi, 

keadaan guru dan siswa, karyawan, serta sarana dan prasarana.  

Bab IV berisi inti dari skripsi ini yaitu memaparkan data tentang 

implementasi pendekatan humanistik dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas X 

MIPA MAN 4 Bantul. 

Bab V berisi penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kalimat 

penutup.  

Bagian yang terakhir memuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup peneliti, 

dan lampiran-lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

      Berdasarkan analisis dari data pada bab-bab sebelumnya, penulis 

merumuskan kesimpulan secara garis besarnya adalah sebagai berikut : 

1. Proses pembelajaran bahasa Arab di kelas X MIPA MAN 4 Bantul sudah 

dikatakan masuk kriteria pendekatan humanistik dalam implementasinya. 

Dapat dibuktikan ketika proses pembelajaran berlangsung antara aktivitas 

,peran guru dan siswa sejalan dengan tujuan pembelajaran. Guru yang 

berperan sebagai fasilitator dan mediator, sedangkan siswa sebagai objek 

pembelajaran yang mengalami pengalaman dalam proses belajarnya. 

Pemenuhan hak secara psikis terkait perbedaan latar belakang pendidikan 

siswa sangatlah dipahami dan dijunjung tinggi. Melihat basic siswa  yang 

notabene tinggal di pondok pesantren. Hal ini tidaklah menjadi polemik 

bagi madrasah dengan keanekaragaman latar belakang siswa itu sendiri.   

2. Hambatan terhadap implementasi humanistik dalam pembelajaran bahasa 

Arab di Kelas X MIPA MAN 4 Bantul yakni :  

Mengenai fasilitas fisik atau material dan fasilitas non fisik yang urgensinya 

dapat menunjang serta mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran di kelas seperti kurangnya fasilitas media dan sumber belajar 

yang memadahi di madrasah sehingga menghambat dalam menunjang 

proses pembelajaran yang berlangsung.  
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3. Solusi dalam menghadapi hambatan implementasi pendekatan humanistik 

dalam pembelajaran bahasa Arab di Kelas X MIPA MAN 4 Bantul yakni : 

Menggunakan media dan sumber pembelajaran di madrasah dengan 

kreativitas siswa.  

B. Saran-Saran 

Adapun saran-saran yang penulis ajukan sebagai masukan kepada pihak 

yang terkait guna memperbaiki lajunya proses pembelajaran dengan baik dan 

maksimal adalah sebagai berikut :   

1. Untuk Madrasah, demi terciptanya proses pembelajaran yang  maksimal, 

sebaiknya fasilitas dan media pembelajaran di madrasah dilengkapi dan 

disediakan. Tujuannya untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung.  

2. Untuk Guru, dalam mengajarkan dan menyampaikan materi pelajaran sudah 

bagus dan menarik metodenya, metode penganalogian justru akan 

memudahkan siswa dalam merespon dan menangkap materi. Untuk 

kedepannya agar lebih ditingkatkan lagi dan dimaksimalkan.  

3. Untuk siswa, hargai dan manfaatkan sebaik mungkin di setiap jengkal waktu 

yang ada. Agar lebih ditingkatkan lagi belajar dan istiqomahnya.   

C. Kata Penutup 

     Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat sehat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “Implementasi Pendekatan Humanistik dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab Kelas X MIPA MAN 4 Bantul Tahun Ajaran 2017/2018”.  
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      Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran yang membangun 

kepada pembaca guna perbaikan selanjutnya. Semoga dengan adanya skripsi 

ini, akan berguna bagi pembaca dan bagi para calon peneliti selanjutnya, guru 

dan calon guru serta orang-orang yang membutuhkannya.  

    Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini, penulis juga mengucapkan beribu terima kasih kepada 

pihak yang telah membantu dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini dari 

awal hingga akhir. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

pembacanya.   
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