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MOTTO 

 

TERUS MEMANTASKAN DIRI, AGAR PANTAS UNTUK DIMILIKI DAN 

PANTAS UNTUK MEMILIKI 

TUNAIKAN KEWAJIBANMU PADA ALLAH, MAKA ALLAH AKAN 

TUNAIKAN APA YANG MENJADI HAKMU 

 

 

 

ا ُ نافًسا ِإَله ُوسعاها لُِّف ٱَّلله  َلا ُيكا

Allah Tidak membebani seseorang, 

melainkan sesuai dengan 

kemampuannya.1 

  

                                                           
1
Qur‟a >n Surat Al-Baqorah Ayat 286.  
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ABSTRAK 

Amaliya Sholihah, Pembelajaran Al-„Arabiyah Lin-Na>syi’i>n  Di Kelas 

Takhasus  Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (PPMBS) Tahun 

Ajaran 2017/2018 (Tinjauan Metode Dan Strategi). Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan Un iversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 

Dalam panduan Al-„Arabiyah Lin-Na>syi’i>n, idealnya Al-„Arabiyah Lin-
Na>syi’i>n 1 jilid dipelajari dalam 1 tahun pembelajaran, akan tetapi di kelas 

takhasus MBS Yogyakarta 3 jilid dipelajari dalam 1 tahun. Tujuan dalam 

penelitian ini akan mendeskripsikan metode dan strategi yang dipakai selama 

proses pembelajaran Al-„Arabiyah Lin-Na>syi’i>n  di Kelas Takhasus. 

Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi model Concurent 

Embedded, dimana metode kualitatif sebagai metode primer dan metode 

kuantitatif sebagai metode sekunder. Sumber data pada penelitian ini adalah 

bagian kurikulum, guru dan siswa kelas Takhasus Pondok Pesantren MBS 

Yogyakarta dan semua pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa: (1) Pembelajaran Al-„Arabiyah 

Lin-Na>syi’i>n di kelas Takhasus meliputi perencanaan yang dibuat oleh kurikulum 

pesantren dan guru. Pelaksanaan pembelajaran yang meliputi waktu, tujuan, 

materi, dan metode strategi. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran (evaluasi). 

(2) Dalam proses penerapan metode dan strategi pembelajaran Al-’Arabiyah Lin-
Na>syi’i>n di kelas Takhasus pondok pesantren MBS Yogyakarta, para guru tidak 

hanya menerapkan satu metode dan strategi dalam pembelajarannya. Melainkan 

bisa mengkolaborasikan beberapa metode atau strategi dalam sekali 

pembelajaran. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode langsung 

dengan strategi berpusat kepada guru. (3) Keberhasilan pembelajaran, dibuktikan 

dari tes semester genap yang telah dilaksanakan oleh Asa>ti>d|. Nilai dari 81 orang 

santri terdapat 47 yang mendapat predikat A (58%), maka pembelajaran 

dinyatakan berhasil. 

Kata Kunci : Pembelajaran Al-„Arabiyah Lin-Na>syi’i>n, Metode dan Strategi 
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 امللخص

  (Boarding School) عماليا صالحت، حعليم العسبيت للناشئين في صف الخخصص معهد دمحمًت

(. البدث. ًىهياهسجا: ولّيت العلىم طتراجيجي)دزاطت من هاخيت املنهج ولا  ٧١٠٢/٧١٠٢العام الدزاس ي 

مين ، حامعت طىهان واليجاوا إلاطالميت الحيىميت. 
ّ
ت و جأهيل املعل  .٧١٠٢التربٍى

. ًخم دزاطت مجلد واخد العسبيت للناشئين، من الناخيت املثاليت  العسبيت للناشئينفي دليل هخاب 

ًىغياوازجا في    (Boarding School) في صف الخخصص معهد دمحمًتفي طنت واخدة من الخعلم ، لىن ف 

حعليم العسبيت للناشئين طتراجيجياث في  الهدف من هرا البدث  ملعسفت ما املنهاحياث و ما لا طنت واخدة. 

  .في صف الخخصص

خيث  ، Concurent Embeddedنمىذج غير مخىاشن بالجنع من هرا البدث فهى بدث مخاضم  

ل ت )ألاوشان  تلٍألاطاطيت )أعلى وشن(، و البدث الىمي هى الطس  تالبدث الىيفي هى الطٍس الثاهٍى

معهد دمحمًت بوالطالب في صف الخخصص  املناهج، واملعلمين، كظمالخىميليت(. مصادز هرا الحث هى 

(Boarding School)لت لى طلب البياهاث. و إ ، و حميع طسف الري ٌعخبر مهما ومهخاحا  فهيالبياهاث طٍس

لت املالخطت وامللابلت والىثائم. جدليل البياهاث لت وصفيت وغير ا الري  طٍس طخخدمذ الباخثت هى طٍس

 ت.باط من جلً الخنجيخصائيت لالطخنإوصفيت 

ذ على أّن: حعليم العسبيت للناشئين في صف الخخصص معهد دمحمًت
ّ
 والنخائج من هر البدث دل

(Boarding School)  جنفير الخعلم الري ٌشمل .   الخخطيط الري ًلىم به املناهج واملعلمين ٌشمل

ماملنهج ولاطتراجيجيو  الىكذ والهدف واملادًت لت في إطاز جطبيم (۲) الخعلم . ثم الخلٍى املنهاحياث و  الطٍس

 لم ًلم املعلمىن بخطبيم  طتراجيجياث في  حعليم العسبيت للناشئين في صف الخخصص معهد دمحمًتما لا 

إخدي الطسق التي ًخم  .ًمىن أن جخعاون في دزض واخدفي حعلم، لىن  واخدة طتراجيجيلا و  املنهج

لت اث الخعليم املظخخدمت التي ًخم اطخخدامها غالًبا طتراجيجي. اما لا املباشسة  اطخخدامها غالًبا هي الطٍس

وكد مظخىي هجاح حعليم العسبيت للناشئين في صف الخخصص معهد دمحمًت  (۳هي جسهص على املعلم. )

(Boarding School)   ًىهياهسجا، من هخائج اخخباز جلييم الفصل الدزاس ي ختى من عدد الطالب واخد

م يجم إعالن الخعل، ثم  ٪ ٨٢بنظبت  A هديجت  على الرًن ًنجحىن هنان طبعت وأزبعين الطالب  وثماهىن 

 هاجحت للغاًت.

  

 الكلمات الرئيسية: جعليم العربية للناشئين، املنهاج، الاستراثيج
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KATA PENGANTAR 

ٱ ِِن ٱلرهِم مِ ِبسِم ٱَّللِه ٱلرهح م   

اِله  ِإَّل احل ْمُد هلِل ر بِّ الع ال ِمْْي  و  ِبِه ن ْست ِعْْيُ ع ل ى أُُموْ  ، أ ْشه ُد أ ْن َل  نْ   ا و  الّدْيٱ ِن  ِر الدُّ
ه. أ لّلهُّمه ص لِّ و   س لِّم  هللُا و ْمد ُه َل  ش رِْيك  ل ُه و  أ ْشه ُد أ نه ُُم مهًدا ع ْبُدُه و  ر ُسْولُه َل  ن ِبه ب  ْعد 

. أمها ب  ْعُد.ع ل ى أ ْسع د ُُمُْلوق اتك  س ّ دَن  ُُم مهد و  ع ل ى أله و  ص ْحب  ه أ ْْج عْْي 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu aspek yang menjadi pokok utama dalam menghasilkan 

masyarakat modern adalah aspek pendidikan. Melalui pendidikan, manusia 

dituntut untuk berkembang mengikuti jaman yang semakin maju. Pendidikan 

memiliki peran penting  bukan hanya bagi individu saja melainkan bagi setiap 

pembangunan suatu bangsa dan negara. 

Proses belajar dan mengajar adalah proses interaksi antara guru dan 

peserta didik dalam pembelajaran.
2
 Salah satu tuntutan dunia modern adalah 

pendidikan di bidang bahasa. Bahasa selain sebagai mata pelajaran, juga 

sebagai sarana alat komunikasi yang penting dalam kehidupan manusia 

sehari-hari. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan tujuan dan maksud 

kepada orang lain. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga sebagai alat 

penyambung hubungan antara bangsa satu dengan bangsa yang lainya, 

dengan kata lain bahasa adalah faktor terpenting dalam memperdekat 

hubungan baik taraf lokal maupun internasional. 

Bahasa Asing yang mayoritas sering digunakan di dunia menurut 

Ghazzawi adalah bahasa Arab, bahasa Arab ini dituturkan tidak kurang dari 

200 juta umat manusia di dunia. Bahasa Arab sendiri dipakai secara resmi 

oleh kurang lebih 20 negara di dunia. Selain itu, sudah diketahui bahwa 

                                                           
2
Tabrani Rusyan, dkk, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PR 
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bahasa Arab adalah bahasa kitab suci Al-Qu’ra>n yang menjadi pedoman umat 

Islam di dunia, baik yang berkebangsaan Arab maupun non-Arab.
3
 

Tujuan dari mempelajari suatu bahasa termasuk bahasa Asing Bahasa 

Arab adalah agar dapat menguasai dan menggunakan bahasa tersebut secara 

baik dan benar secara lisan maupun tulisan. Sebagai bahasa asing, dalam 

pembelajaranya bahasa Arab sering kali ditemukan beberapa problem, 

diantaranya; problem metodologis, problem linguistik dan sosiologis. 

Pertama, problem metodologis berasal dari metode, media, strategi, dan 

model pembelajarannya. Kedua, problem linguistik dapat berupa morfologi, 

fonologi, sintaksis dan simantik. Ketiga, problem sosiologis dapat berupa 

kebijakan pemerintah, sikap masyarakat dan lingkungan. 

Dalam pembelajaran bahasa asing, metode dan strategi mempunyai 

kedudukan yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. 

Bahkan metode dan strategi dianggap lebih penting dari sebuah materi.
4
 

Pernyataan ini tampaknya masih relevan, karena boleh jadi guru yang 

mengajarkan bahasa Arab selama ini belum menerapkan metode dan strategi 

pembelajaran bahasa yang efektif. Metode dan strategi mendapat perhatian 

penting karena dengan penggunaan metode dan strategi yang tepat peserta 

didik akan mengikuti pelajaran dengan perasaan yang nyaman dan peserta 

didik akan secara total mengikuti kegiatan belajar mengajar sampai tuntas. 

Metode pembelajaran adalah salah satu yang dapat menentukan suatu 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar, sukses tidaknya suatu 

pembelajaran bahasa seringkali terletak pada pemilihan metode pembelajaran 
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yang digunakan, sebab metodelah yang menentukan isi dan cara mengajar 

bahasa.
5
  Tujuan dari suatu pembelajaran akan tercapai dengan menggunakan 

metode yang tepat. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan dan mengoprasionalkan rencana yang telah dibuat  

dalam kegiatan pembelajaran agar tercapainya sebuah tujuan pembelajaran 

secara optimal.
6
  Dengan pemilihan metode yang efektif dan baik akan 

mendorong proses pembelajaran yang menyenangkan dan menarik untuk 

peserta didik. 

Selanjutnya keberhasilan suatu pembelajaran juga ditentukan dengan 

strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mempunyai peran yang sangat 

penting. Penggunaan strategi yang bervariasi dan tepat akan mempengaruhi 

dalam membina peserta didik untuk berfikir mandiri, kreatif, inovatif dalam 

berbagai situasi. Selanjutnya dengan strategi yang tepat akan memotivasi 

peserta didik dalam belajar bahasa Arab.
7
 Strategi adalah cara-cara yang 

dipilih oleh guru dalam proses pembelajaran yang dapat memberikan 

kemudahan bagi peserta didik tercapainya tujuan pembelajaran.
8
 Strategi pada 

dasarnya adalah oprasionalisasi dari sebuah metode pembelajaran yang 

diterapkan, dimana strategi ini berisi tentang rencana, aturan-aturan, langkah, 

serta sarana dan media dalam praktek pembelajaran. Dengan adanya strategi 

pembelajaran, guru sebagai penyampai materi akan terbantu dalam tugasnya. 
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Karena secara filosofisnya pembelajaran bukan hanya sekedar proses transfer 

ilmu, tetapi mampu menjadikan peserta didik belajar lebih mandiri dan aktif. 

Lembaga pendidikan yang berbasis pondok, baik pondok salafi 

ataupun modern pembelajaran Bahasa Arab itu sangat diutamakan. Karena 

sebagian pembelajarannya mengandung bahasa Arab, seperti fiqh, akidah, 

akhlak dan pelajaran Islam lainnya. 

Pondok pesantren Muhammadiyah Boarding School (PPMBS) 

Yogyakarta adalah salah satu yayasan pondok pesantren bahasa yang 

menerapkan bahasa Asing sebagai bahasa komunikasi sehari-hari tanpa 

menghilangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional. Menguasai dan 

memahami bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam komunikasi adalah salah 

satu tujuan yang ada di pondok pesantren tersebut.
9
 

Di Pondok MBS tersebut ada kelas Takhasus yang  merupakan salah 

satu program khusus yang diselenggarakan oleh pihak PPMBS Yogyakarta 

untuk mempersiapkan kemampuan berbahasa santri, baik Bahasa Arab 

maupun Bahasa Inggris. Program ini diselenggarakan untuk membantu santri 

yang hendak melanjutkan jenjang SMA, namun kemampuan berbahasa Arab 

dan bahasa Inggris belum mencukupi. Program ini berlangsung selama satu 

tahun bersamaan dengan tahun pelajaran baru santri SMP dan SMA. Target 

yang diharapkan dari program ini adalah santri mampu berbahasa Arab dan 

Inggris secara verbal (aktif) maupun tertulis (pasif). Selama satu tahun santri 

akan belajar bahasa Inggris dan beberapa mata pelajaran berbahasa Arab.
10
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Salah satu pembelajaran bahasa Arab yang harus di pelajari di kelas 

Takhasus PPMBS adalah pembelajaran Al-’arabiyah Lin-Na>Syi’i>n yang 

merupakan karangan Dr. Mahmud Ismail Dkk, terbitan Mamlakah „Arabiyah 

Saudi. Pembelajaran ini termasuk dalam mata pelajaran Tamrin Lughoh, yang 

berjumlah 6 jilid yang tujuan pembelajarannya adalah untuk mengeksplorasi 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pada hakikatnya 

dalam kitab Al-’arabiyah Lin-Na>Syi’i>n mencakup muh{adsah,qira>’ah dan 

kita>bah yang tujuan asalnya untuk mengasah keterampilan membaca dan 

menulis, akan tetapi di kelas Takhasus lebih di utamakan para santri terampil 

membaca, dan mendengar yang selanjutnya diikuti dengan keterampilan 

lain.
11

 

Dalam pembelajaran kitab Al-’arabiyah Lin-Na>Syi’i>n terdiri 6 jilid 

(jilid 1-jilid 6). Kitab tersebut berisi tentang materi-materi yang full memakai 

teks berbahasa Arab.  Jilid 1-3 di PPMBS digunakan untuk kelas 1-3 SMP 

dan jilid 4-6 di PPMBS digunakan untuk kelas 4-6 SMA. Ideal nya 1 jilid Al-

’arabiyah Lin-Na>Syi’i>n dalam kurun waktu 1 tahun pembelajaran.
12

 

Sedangkan di kelas Takhasus PPMBS pembelajaran Al-’arabiyah Lin-

Na>Syi’i>n  jilid 1-3 di pelajari dalam kurun 1 tahun, dimana yang seharusnya 

dipelajari dalam kurun 3 tahun di kelas 1-3 SMP PPMBS.
13

 Tentunya dalam 

hal tersebut ada peran guru yang harus lebih ekstra dalam menyiapkan 

metode dan strategi pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses belajar 
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mengajar Al-’arabiyah Lin-Na>Syi’i>n yang lebih singkat. Dalam program 1 

tahun di kelas Takhasus ini diharapkan para peserta didik mampu menguasai 

dan mampu berkomunikasi memakai bahasa Asing khusus nya berbahasa 

Arab dalam kegiatan sehari-hari dengan waktu yang singkat tersebut. 

Selanjutnya para santri diharapkan ketika memasuki kelas selanjutnya, yakni 

jenjang SMA mampu menguasai keterampilan bahasa Arab, sama seperti 

santri yang lainnya yang mengikuti kelas dari SMP. 

Berdasarkan penuturan di atas, peneliti sangat tertarik untuk 

mengetahui bagaimana proses pembelajaran Al-’arabiyah Lin-Na>Syi’i>n di 

kelas takhasus putri PPMBS Yogyakarta ditinjau dari metode dan strategi 

yang dilaksanakan oleh guru bahasa Arab guna untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan dengan kurun waktu yang lebih singkat. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti mengangkat judul “Pembelajaran 

Al-’arabiyah Lin-Na>Syi’i>n Di Kelas Takhasus Putri Pondok Pesantren 

Muhammadiyah Boarding School (PPMBS) Tahun Ajaran 2017/2018 

(Tinjauan Metode Dan Strategi)”. 

  



 

 

B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan penulis fokuskan kepada metode dan stretegi 

dalam pembelajaran Al-’arabiyah Lin-Na>Syi’i>n di kelas Takhasus PPMBS. 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka penulis menjabarkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembelajaran Al-’arabiyah Lin-Na>Syi’i>n di kelas Takhasus 

pondok pesantren Muhammadiyah Boarding School ? 

2. Bagaimana proses penerapan metode dan strategi dalam pembelajaran 

Al-’arabiyah Lin-Na>Syi’i>n di kelas Takhasus pondok pesantren 

Muhammadiyah Boarding School? 

3. Bagaimana tingkat keberhasilan pembelajaran Al-„Arabiyah Lin-Na>syi>n 

di kelas Takhasus pondok pesantren Muhammadiyah Boarding School ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pembelajaran Al-’arabiyah Lin-Na>Syi’i>n kelas Takhasus 

Pondok pesantren Muhammadiyah Boarding School. 

b. Mendeskripsikan bagaimana proses penerapan metode dan strategi 

dalam pembelajaran Al-’arabiyah Lin-Na>Syi’i>n kelas Takhasus 

pondok pesantren Muhammadiyah Boarding School. 

c. Mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembelajaran Al-’arabiyah 

Lin-Na>Syi’i>n kelas Takhasus pondok pesantren Muhammadiyah 

Boarding School. 

  



 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritis 

1) Menambah khazanah kepustakaan, khususnya tentang metode dan 

strategi pembelajaran Bahasa Arab. 

2) Memberikan sumbangan bagi pendidikan Bahasa Arab kedepannya 

sebagai acuan untuk penelitian sejenis di waktu yang akan datang. 

b. Praktis 

1) Menambah wawasan baru bagi penulis, guru, lembaga dan 

pembaca lain dalam memilih metode dan strategi dalam 

pembelajaran Bahasa Arab. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi 

perkembangan pemikiran pendidikan dan ilmu pengetahuan. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai 

literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan 

dengan fokus pemasalahan yang ditelitinya. Telaah pustaka penting dilakukan 

agar tidak terjadi plagiasi terhadap penelitian yang ada.
14

 

1. Skripsi yang disusun oleh Luthfi Qoriatu Hasanah dengan judul ”Strategi 

Pembelajaran Bahasa Arab Kelas Mutawassittin Di Pusat Bahasa, 

Budaya dan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Skripsi ini 

mendiskripsikan strategi pembelajaran yang diterapkan pada kelas 

mutawasittin di Pusat Bahasa, Budaya dan Agama UIN Sunan Kalijaga, 
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serta asumsi dasar atas pemilihan pada strategi tersebut.
15

  Hasil dari 

penelitian ini strategi yang dipakai ada beberapa yaitu: strategi aktif, 

komunikatif dan semantik. Asumsi dasar pemilihan strategi tersebut 

adalah; bahwa Bahasa sebagai alat komunikasi, belajar bahasa secara utuh, 

Bahasa Arab bahasa Al-Qura>n dan atas dasar bahwa belajar bahasa harus 

sesuai dengan latar belakang peserta didik. Persamaan penelitian Luthfi 

dengan peneliti adalah sama sama dalam tinjauan Strategi pembelajaran. 

Perbedaannya adalah dalam tinjauan peneliti ada tinjauan metode bukan 

sekedar strategi pembelajarannya saja. Perbedaan kedua dari segi objek 

penelitiannya, jika Luthfi objeknya di kelas Mutawasittin Pusat Bahasa, 

Budaya, dan Agama UIN Sunan Kalijaga, sedangkan peneliti objek nya di 

Kelas Takhasus Pondok pesantren Muhammadiyah Boarding School. 

2. Skripsi yang di susun oleh Laili Saadah dengan judul “Strategi 

pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan kontekstual untuk 

meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas XI Bahasa 2 di MA 2 

Kudus tahun ajaran 2010/2011”. Sriksi ini bertujuan untuk mengetahui 

aplikasi pembelajaran bahasa Arab dan Strateginya dengan pendekatan 

Kontekstual dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan 

kemampuan menulis. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dari data dapat diketahui 

peningkatan menulis bahasa Arab dengan pendekatan kontekstual. 

Persamaan penelitian lailli dengan peneliti adalah sama-sama meneliti 

tinjauan strategi pembelajaran. Perbedaanya dengan peneliti adalah: 
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pertama, dalam metode penelitian, penelitian Laili menggunakan tindak 

kelas, sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan. Kedua, 

penelitian Laili terdapat variabel penelitian yaitu upaya meningkatkan 

kemampuan menulis. Ketiga, obyek penelitian apabila penelitian Laili 

dilaksanakan di kelas XI Bahasa 2 MA Negeri 2 Kudus, peneliti 

melaksanakan di kelas Takhasus Pondok Pesantren Muhammdiyah 

Boarding School.
16

 

3. Skripsi yang disusun oleh Nurul Aini Kumala Dewi dengan judul 

“Eksperimentasi Pendekatan Accelerated Learning Dalam Pembelajaran 

Al-’arabiyah Lin-Na>Syi’i>n Di Smp Muhammadiyah Boarding School 

Prambanan Sleman Yogyakarta Tahun Ajaran 2009/2010”.  Skripsi ini 

bertujuan untuk mengetahui bahagiaman pendekatan Accelerated Learning  

dapat meningkatkan kemampuan bahasa Arab Siswa. Hasil dari penelitian 

skripsi ini adalah bahwa dengan menerapkan pendekatan Accelerated 

Learning dapat mempercepat kemampuan siswa dalam memahami materi 

yang diajarkan, dengan adanya peningkatan rata-rata 6,0556.
17

 Persamaan 

penelitian Apriani dengan peneliti adalah dari Tempat penelitian yakni di 

Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School Prambanan 

Yogyakarta. Perbedaannya di objek penelitian, jika Nurul objek nya di 

kelas VII A dan VII C. Peneliti di Kelas Takhasus. Serta tinjauan Nurul 

                                                           
16

Laili Saadah, “Strategi pembelajaran bahasa Arab dengan pendekatan kontekstual 

untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas XI Bahasa 2 di MA 2 Kudus tahun ajaran 

2010/2011”. Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Asing UNNES, 2011. 
17

Nurul Aini Kumala Dewi, “Eksperimentasi Pnedekatan Accelerated Learning Dalam 

Pembelajaran Al-‟Arabiyah Lin-Na>syi’i>n Di Smp Muhammadiyah Boarding School Prambanan 

Sleman Yogyakarta Tahun Ajaran 2009/2010”, skripsi Jurusan PBA Fakultas Tarbiyah Uin Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2010. 



 

 

adalah dari segi Pendekatan pembelajaran, sedangkan peneliti dari tinjauan 

metode dan strategi. 

4. Skripsi yang disusun oleh Budiawan, dengan judul “strategi pembelajaran 

guru bahasa Arab dalam meningkatkan Maha>rah Al-Qiro >‟ah siswa kelas 

XI di MAN Gandekan Bantul Yogyakarta tahun ajaran 2013”. Skripsi ini 

bertujuan mengetahui implementasi serta mengetahui faktor dan 

pendukung pembelajaran guru bahasa Arab dalam meningkatkan Maha>rah 

Al-Qiro >‟ah siswa kela XI MAN Gandekan Bantul. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa: (1) implementasi pembelajaran guru bahasa Arab 

dalam meningkatkan Maha>rah Al-Qiro >‟ah siswa kela XI Man Gandekan 

Bantul
 

adalah dengan pendekatan individu, kelompok, edukatif, 

fungsional, dan pembiasaan. Metode yang digunakan adalah 

menggabungkan metode ceramah, metode demontrasi, tanya jawab, 

diskusi, tugas dan resitasi. Strategi yang digunakan adalah strategi 

interaktif. (2) faktor pendukung adalah dengan adanya semangat dari guru 

dalam mengajar bahasa Arab dengan sikap keterbukaan. Persamaan 

penelitian Budiawan dengan peneliti adalah sama-sama meninjau strategi 

pembelajaran Bahasa dengan metode kualitatif research. Adapun 

perbedaan penelitian Budiawan dengan peneliti adalah adanya variabel 

pada penelitian Budiawan yakni untuk meningkatkan Maha>rah Al-Qiro >‟ah 

serta dalam objek penelitian, penelitian Budiawan dilaksanakan di kelas XI 



 

 

MAN Gandekan Bantul Yogyakarta sedangkan peneliti di Kelas Takhasus 

Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School. 
18

 

5. Jurnal yang disusun oleh Heppi Sirajudiin dengan judul “Analisis Metode 

Pembelajaran Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren 

DDI Kaballangan Kab.Pinrang”. skripsi ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan metode yang dipergunakan dan hambatan-hambatan yang 

dihadapi guru bidang studi bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren DDI Kaballangan Kab. Pinrang. Hasil dari penelitian ini adalah 

metode yang digunakan oleh guru bahas Arab adalah metode menghafal, 

mengarang, terjemah dan imla‟. Hambatan yang dihadapi adalah 

kurangnya pembendaharaan kata serta sarana prasarana. Persamaan 

penelitian Heppi dengan peneliti sama sama meninjau metode 

pembelajarana bahasa. Perbedaanya adalah tidak adanya tinjauan strategi 

dan objek penelitian yang berbeda. Penelitiah Heppi dilaksanakan di 

Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren DDI Kaballangan Kab. Pinrang, 

sedangkan peneliti melaksanakan di di Kelas Takhasus Pondok Pesantren 

Muhammadiyah Boarding School.
19
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami isi yang terkandung dalam 

skripsi. Maka secara garis besar peneliti akan menguraikan sistematika 

pembahasan ke dalam lima bab, dalam uraian sistematika pembahasan akan 

menguraikan isi dari setiap bab dan kaitannya dengan bab lainnya. 

Bab pertama menjadi langkah pertama dalam penelitian eksperimen 

peneliti. Bab I  berisi pendahuluan. Bab pendahuluan ini membahas tentang 

latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab ini akan menjadi 

landasan bagi bab-bab selanjutnya, karena dalam bab ini akan terlihat 

kerangka berfikir peneliti.  

Bab kedua menjelaskan yang menjadi landasan teori, metode 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, variabel penelitian, waktu dan 

tempat penelitian, penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis 

data, dan keabsahan data. 

Bab ketiga akan menjelaskan gambaran umum pondok pesantren 

Muhammadiyah Boarding School. Melalui bab ini akan dijelaskan letak 

geografis, sejarah latar belakang berdirinya madrasah dan perkembangannya, 

visi-misi, struktur organisasi, keadaan guru dan peserta didik, program-

program madrasah, serta sarana dan prasarana pondok pesantren 

Muhammadiyah Boarding School. Berbagai gambaran umum tersebut 

diuraikan terlebih dahulu agar dapat mengerti keadaan madrasah sebelum 

melakukan penelitian. 



 

 

Bab keempat  ini akan memaparkan data secara lengkap atau 

melaporkan hasil dari penelitian mengenai pembelajaran Al-’arabiyah Lin-

Na>Syi’i>n  kelas Takhasus tinjauan metode dan strategi. Bab ini akan terdiri 

dari beberapa sub bab yang memuat hasil dari penelitian tersebut.  

Bab kelima,  akan memuat kesimpulan dari rumusan masalah yang 

telah dikemukakan oleh peneliti. Bab ini juga akan memuat saran-saran, dan 

kata penutup. Serta bagian terakhir dari skripsi ini adalah  referensi yang di 

pakai oleh peneliti dan lampiran-lampiran.  

  



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya, proses pembelajaran Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n 

di kelas takhasus pondok pesantren MBS Yogyakarta tinjauan metode dan 

strategi, serta keberhasilan proses pembelajarannya, maka ada beberapa 

hal yang dapat penulis simpulkan sebagai benang merah atau kesimpulan 

dari penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n di kelas Takhasus pondok 

pesantren Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta 

Pembelajaran Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n di kelas Takhasus MBS 

meliputi tiga tahapan yaitu: (1) Perencanaan pembelajaran untuk Al-

Arabiyah Lin-Na>syi’i>n di kelas Takhasus MBS dibuat oleh waka 

kurikulum bagian pesantren/Agama bekerja sama dengan guru mata 

pelajaran Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n di kelas Takhasus. (2) 

Pelaksanaan pembelajaran meliputi waktu, yakni menempuh studi 

selama 1 tahun dan dalam 1 minggu ada 10 jam pembelajaran. 

Selanjutnya tujuan pembelajaran Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n untuk 

membantu para santri yang hendak melanjutkan SMA di MBS akan 

tetapi kemampuan Bahasa Arabnya masih sangat kurang. Materi 

pembelajaran menggunakan kitab Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n. Metode 

yang digunakan yaitu metode langsung (thari>qoh muba>syaroh), 



 

 

metode ceramah, metode Demontrasi, metode tata bahasa dan 

terjemah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode audio-lingual, 

metode membaca (thari>qoh al-Qira>’ah), metode penugasan atau 

resitasi, dan metode sugestion. Sedangkan strategi yang digunakan 

yaitu strategi berpusat pada guru, strategi berpusat pada murid, dan 

strategi melalui pengalaman (experiental learning). (3) penilaian yang 

dilakukan di kelas Takhasus ada penilaian Tes dan Non-Tes. 

2. Metode dan strategi pembelajaran pembelajaran Al-Arabiyah Lin-

Na>syi’i>n di kelas Takhasus pondok pesantren MBS Yogyakarta 

Dalam proses penerapan metode dan strategi pembelajaran Al-

Arabiyah Lin-Na>syi’i>n di kelas Takhasus pondok pesantren MBS 

Yogyakarta, para guru tidak hanya menerapkan satu metode dan 

strategi dalam pembelajarannya. Melainkan bisa menerapkan beberapa 

metode atau strategi dalam sekali pembelajaran, hal ini dilakukan guna 

mencapai tujuan pembelajaran Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n di Takhasus 

putra maupun putri. Metode yang diterapkan oleh Asa>ti>d| dalam 

pembelajaran Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n di Takhasus putra maupun 

putri sudah ada interaksi komunikatif yang menciptakan suasana 

pembelajaran Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n menjadi lebih kondusif dan 

terasa lebih nyaman. Metode dan strategi yang diterapkan mampu 

menyampaikan materi dan menuntun pada tujuan pembelajaran Al-

Arabiyah Lin-Na>syi’i>n meskipun dalam waktu yang lebih singkat. 



 

 

3. Tingkat Keberhasilan Pembelajaran Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n di kelas 

Takhasus Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School 

Yogyakarta. 

Keberhasilan pembelajaran Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n di kelas 

Takhasus yang lebih singkat dari kelas lainnya, dengan metode dan 

strategi yang diterapkan oleh para Asa>ti>d| dapat dilihat dari hasil tes 

yang telah dilakukan oleh para Asa>ti>d| dikatakan sangat berhasil. 

Salah satu indikator keberhasilan pembelajaran Al-Arabiyah Lin-

Na>syi’i>n di kelas Takhasus yaitu ditunjukan dengan sebagian besar 

dari para santri mendapat nilai lebih dari KKM, dibuktikan dengan 

kriteria yang sudah di tentukan, yang mendapat nilai 86 ke atas 

frekuensinya 47 santri dengan presentase 58 %. Dengan demikian 

pembelajaran Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n di kelas Takhasus dinyatakan 

sangat berhasil dengan melihat kriteria penilaian yang sudah ada. 

Maka analisis peneliti pembelajaran Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n di 

kelas Takhasus berjalan dengan sangat baik. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, ijinkan 

penulis memberikan saran-saran yang semoga dapat bermanfaat dan guna 

bagi kemajuan Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School 

Yogyakarta, terkhusus pada elemen kelas Takhasus Pondok Pesantren 

MBS. 

  



 

 

1. Bagi para Asa>ti>d| 

a. Lebih meningkatkan wawasan mengenai elemen pembelajaran, 

baik itu metode maupun strategi. 

b. Lebih sering menggunakan fasilitas yang telah disediakan 

lembaga pondok untuk menunjang proses pembelajaran. 

2. Bagi Lembaga Pondok  

a. Untuk bisa lebih menyeimbangkan lagi antara kegiatan asrama 

dan sekolah, agar tidak banyak yang mengantuk didalam kelas 

karena kebanyakan kegiatan diasrama, pun sebaliknya. 

b. Selain diadakan pemilihan guru yang mumpuni dibidangnya, 

diadakan evaluasi selama pembelajaran sebagai masukan untuk 

kedepannya. 

c. Mengadakan seminar-seminar tentang metode dan strategi bagi 

guru-guru, agar lebih mendalami pemahamannya dan lebih 

memperbaharui pengetahuannya dalam metode dan strategi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini adalah penelitian yang hanya mencoba 

mendeskripsikan pembelajaran Al-Arabiyah Lin-Na>syi’i>n di kelas 

Takhasus dari segi metode dan strategi. Untuk itu, pada penelitian 

selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan 

yang lebih luas lagi, bahkan dapat menyumbangkan ide dan 

pemikiran akan metode dan strategi pembelajaran. 

  



 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillahi Rabbil „Alamiin Wa Syukrulillah Ala Ni‟matillah, 

suatu kebahagiaan yang tak akan mampu penulis jabarkan dalam untaian 

paragraf. Perasaan haru yang mencuat dari lubuk saat penulisan ini sampai 

pada kata penutup. Puji teriring rasa syukur kepada pemilik cinta hakiki 

Allah SWT yang dengan kekuasaanya mengijinkan penulis menyelesaikan 

paragraf demi paragraf dalam skripsi ini, yang tanpa pemberian sabar dan 

kekuatan dari NYA penulis bukanlah apa-apa. Sholawat serta salam 

teriring rindu mendalam dari manusia naif ini kepada yang diakuinya 

Rasulallah SAW, dengan cinta dan kasihnya pada ummat yang tak sedikit 

mengingkarinya beliau lah yang membawa ilmu-ilmu kepada generasi ini. 

Semoga sholawat salam juga teriring kepada keluarga, sahabat dan sampai 

kepada kita manusia akhir zaman yang tak tau malu, merindukan beliau 

tapi acap kali meniadakan sunnahnya. 

Kepada Allah penulis meminta ampunan atas ketidak sempurnaan 

dalam skripsi dan segala aspek hidupnya. Penulis sadari bahwa masih 

banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan ini. Teriring banyak 

terima kasih kepada dua malikat tanpa sayap, ibu dan bapak yang lahir dan 

batinnya mati-matiaan membahagiakan saya, mengantarkan saya pada 

ilmu-ilmu allah. Selanjutnya terima kasih pada semu pihak yang telah ikut 

andil dalam penulisan skripsi ini, hanya allah yang dapat membalas 

semuanya. 

Akhirnya hanya kepada Allah penulis pasrahkan semuanya. 

Semoga karya sederhana yang masih banyak kekurangan ini dapat 



 

 

memberi manfaat dan cahaya ilmu, khusus bagi penulis, umumnya bagi 

siapapun nanti yang membacanya. Persembahan sederhana dan sepenuh 

hati untuk Almamater penulis UIN SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA. Jaza>kallah Khaira>n Ahsana Jaza >. 
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