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ABSTRAK 
 
  Naning Ma’rifatul Faiqoh. 14420078. Eksperimentasi Metode Karyawisata 
Dalam Meningkatkan Kemampuan Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas XI MAN 1 
Sleman Tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2018.  
 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui bagaimana proses 
pembelajaran kosa kata melalui metode karyawisata. (2) Mengetahui perbedaan 
yang signifikan pada peningkatan kosa kata bahasa Arab kelompok eksperimen 
dan kontrol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian Eksperimental Research (penelitian eksperimen). Sampel dalam 
penelitian ini adalah kelas XI IPS 3 sebagai kelas ekperimen dan XI IPS 1 sebagai 
kelas kontrol. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan tes, adapun tes 
dalam penelitian ini meliputi pretest dan posttest. Penelitian ini menggunakan true 
eksperimental design (eksperimen yang betul-betul) sebagai desain penelitian 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Hasil belajar kelas 
eksperimen mengalami peningkatan antara rata-rata nilai pretest dan postest yaitu 
30.76 menjadi 55.45 dan hasil belajar kelas kontrol mengalami peningkatan antara 
rata-rata nilai posttest dan pretest yaitu 34.00 menjadi 56.16. hal ini menunjukkan 
rata-rata nilai posttest kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 
nilai posttest kelas kontrol. (2) Ada perbedaan yang signifikan pada kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol dalam pembelajaran kosa kata di kelas XI 
MAN 1 Sleman. Hal tersebut didasarkan pada hasil analisis data melalui uji-T 
Paired T-test dengan signifikansi 0.000 < 0.05, sesuai dengan pedoman 
pengambilan keputusan maka diputuskan bahwa terdapat perbedaan signifikan 
pada hasil pembelajaran kosa kata siswa kelas eksperimen dan kontrol. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa metode karyawisata dapat digunakan sebagai 
solusi alternatif dalam meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Arab. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran, Metode Karyawisata, Pembelajaran Kosa Kata  
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 الملخص

كفــاءة املفــردات ىف فصــل    رتقيــةلطريقــة الرحلــة امليدانيــة  جتربــة. ١٤٤٠٠٠٧٨نــانينج معرفــة الفائقــة.
. البحث. يوكياكرتا قسم تعليم اللغـة ٢٠١٨/٢٠١٧ن السنة الدراسية الماس ١احلادى عشر مبدرسة العالية 

كاليجاكــــــــا اإلســــــــالمية احلكوميــــــــة العربيــــــــة كليــــــــة العلــــــــوم الرتبويــــــــة و تأهيــــــــل املعلمــــــــني جامعــــــــة ســــــــونان  
  .٢٠١٨يوكياكارتا,

) ٢ملعرفة تنفيذ تعليم املفردات بوسائل طريقة الرحلة امليدانية. () ١أما أهداف البحث هي: (
 وهذا البحث إستخدام  . فرق كبري يف حتسني املفردات العربية يف اجملموعات التجريبية والضابطةملعرفة 

“true eksperimental design”كتصميم البحث.  

) نتــائج التعلــيم يف فصــل التجربــة ميــرس علــى ترقيــة بــني التســاوى ١نتــائج هــذا البحــث يــدل علــى: (
. ونتائج التعلـيم يف فصـل الضـبط ٥٥.٤٥تكون  ٣٠.٧٦ختبار البعدي هي االختبار القبلي و نتجة االنتيجة 

 ٥٦.١٦تكون  ٣٤.٠٠ ختبار البعدي هي االختبار القبلي و نتيجة االميرس على ترقية بني التساوى  نتيجة 
. نتائج هـذا البحـث يـدل علـى التسـاوي نتيجـة إختبـار القبلـي يف فصـل التجربـة أعلـى مـن التسـاوى نتيجـة  

فـــرق كبـــري يف حتســـني املفـــردات العربيـــة يف اجملموعـــات التجريبيـــة كـــان ) ٢إختبـــار البعـــدي فصـــل الضـــبط. (
فـــاءة املفـــردات الطـــالب يف الفصـــل احلـــادى عشـــر مبدرســـة العاليـــة  للتعلـــيم املفـــردات يف إرتفـــاء الك والضـــابطة

 Uji“. ســيليمان. املســألة املــذكورة مؤسســة علــى نتــائج التحليــل املــادة بوســيلة  ١اإلســالمية احلكوميــة 
Paired t-test”   وبـذالك وفقـا لـديل إختـاذ القـرار فنتيجـة أن يكـون وسـائل ٠.٠٠٥ > ٠.٠٠٠ بداللـة ,

ؤثر علـــى نتـــائج التعلـــيم املفـــردات الطـــالب مـــن فصـــل التجربـــة و فصـــل ضـــبط. وبـــذالك, طريقـــة املىدانيـــة مـــ
يســتطيع أن يســتدل أن وســائل طريقــة الرحلــة امليدانيــة تســتطيع ان إســتخدام كتقريــر بــديل  يف الرتقــاء كفــاءة 

  املفردات اللغة العربية.

املفرداتالكلمات الرئيسية: التعليم, طريقة الرحلة امليدانية, تعليم   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Bahasa Arabmerupakan salah satu bahasa yang dipakai di dunia 

internasional. Ribuan orang mempelajari bahasa Arab bukan hanya mengkaji 

Islam lebih dalam, namun perkembangan teknologi membawa bahasa Arab 

tidak hanya dipelajari untuk itu, dan orang-orang memiliki banyak tujuan 

dalam mempelajari bahasa Arab, semisal dengan tujuan ekonomi, politik, dan 

sebagainya. 

Dalam kurikulum satuan pendidikan Islam negeri maupun swasta, 

pembelajaran bahasa Arab adalah materi yang mutlak ada. Kemahiran 

berbahasa Arab pun akan menjadi transportasi untuk memahami berbagai 

literatur berbasis agama, semisal aqidah akhlaq, ushul fiqh, ilmu tafsir, dan 

lain sebagainya. 

Semakin berkembangnya bahasa Arab membuat para pakar bahasa 

terutama  bahasa Arab berfikir kompleks, begitu juga dalam dunia 

pendidikan. Guru yang bertugas mentransfer ilmu kepada murid atau anak 

didik dengan harapan agar anak paham apa yang pendidik ajarkan, namun 

tidak semua idealita sesuai  dengan realita dan akhirnya terjadi kesenjangan 

diantara keduanya. Sehingga tugas pendidik tidak hanya mentransfer ilmu 

saja namun juga memikirkan bagaimana agar anak didik dapat menerima dan 

paham dengan apa yang pendidik ajarkan terlebih dapat mengamalkannya. 
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Pendidik adalah satu hal penting yang harus ada setelah peserta didik. 

Agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang maka pendidik harus 

memiliki kompetensi, karena pendidik merupakan salah satu tumpuan negara 

dalam hal pendidikan selain itu pendidik yang profesional akan melahirkan 

generasi bangsa yang berkualitas juga. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional tentang standar kualifikasi akademik serta kompetensi pendidik 

menyebutkan bahwa guru profesional memiliki 4 kompetensi yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, 

kompetensi sosial. Dalam kurikulum 2013 sangat dianjurkan bagi pendidik 

profesional untuk menggunakan segala sarana prasaran yang mejadi 

penunjang tercapainya pembelajaran. 

Saat peneliti menyaksikan siswa siswi MAN 1 Sleman gaduh dalam 

proses pembelajaran, ada yang berbicara dengan teman sebangkunya, ada 

juga yang asik mengunyah makanan dan bermain gadget, dan beberapa yang 

tetap menyimak penjelasan guru.1 Kondisi yang sama dan dilakukan 

berulang-ulang tanpa ada variasi, hal itu membuat siswa jenuh di dalam 

ruangan. Jenuh dapat berarti jemu, dan bosan dimana sistem akalnya tidak 

dapat bekerja sesuai dengan yang  diharapkan dalam memproses item-item 

informasi atau pengalaman baru.2 

Penelitian melihat kondisi di MAN 1 Sleman tepatnya di kelas XI, 

guru lebih dominan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, power point 

dalam proses pembelajaran bahasa Arab, hal ini membuat siswa jenuh di 

                                                           
1 Pra-riset, observasi tanggal 2 oktober 2017 
2 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta:Logos,1999). hlm. 161. 
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ruang kelas sehingga ada siswa yang main sendiri, bahkan keluar kelas untuk 

menghindari pelajaran bahasa Arab.3 Idealnya tenaga pendidik profesional 

mampu memilih metode yang tepat dalam ruang kelas yang diampunya 

namun realitanya metode yang dipakai masih membuat siswa tidak kondusif. 

Variasi strategi pemelajaran akan membantu siswa untuk secara aktif dapat 

menggunakan sel-sel otak mereka untuk turut serta memecahkan masalah 

(problem solving), menemukan ide pokok dari materi pelajaran dan tentu saja 

secara aktif akan mendominasi aktifitas pembelajaran.4 

Mengetahui hal ini peneliti merasa prihatin dan tertarik untuk dapat 

memberikan inovasi-inovasi dalam pembelajaran bahasa Arab dimana anak 

merasa tidak jenuh dan proses pembelajaran akan tetap menyenangkan 

sehingga anak didik dapat menerima pelajaran yang ditransfer oleh pendidik. 

Dengan ini peneliti menawarkan sebuah metode yang dapat digunakan 

sebagai variasi dalam pembelajaran bahasa Arab yakni metode karyawisata. 

Metode ini akan membawa proses pembelajaran menjadi menyenangkan yang 

di dalamnya tetap ada unsur pembelajaran, dalam keadaan inilah ilmu akan 

mudah masuk dan diterima olah siswa. Metode karyawisata adalah cara 

mengajar yang dilakukan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek 

tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu, seperti 

meninjau pabrik sepatu, suatu bengkel mobil, toko serba ada, peternakan, 

perkebunan, lapangan bermain dan sebagainya.5 Oleh karena itu penelitian 

                                                           
3 Pra-riset tanggal 2 oktober 2017 
4  Syamsuddin Asyrofi, Model, Strategi dan Permainan Edukatif dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab,(Yogyakarta:Aura Pustaka,2014). hlm. 96. 
5 Dra. Roestiyah NK. Strategi belajar mengajar,(Jakarta:Rineka Cipta,2008). hlm. 85. 
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yang mengkaji eksperimentasi metode karyawisata dalam meningkatkan 

kemampuan kosakata bahasa Arab siswa kelas XI MAN 1 Sleman 2018 ini 

penting mengingat agar tujuan pembelajaran tercapai maka tenaga pendidik 

sangat dianjurkan profesional sehingga dapat menghadapi murid-murid yang 

bersifat heterogen. Karena filosofi mengajar yang baik adalah bukan sekedar 

mentransfer pengetahuan kepada siswa, akan tetapi bagaimana dapat 

membantu siswa supaya dapat belajar secara mandiri.6  Selain itu inovasi-

inovasi metode dalam proses pembelajaran harus tetap dilakukan agar saat 

proses pembelajaran siswa tidak jenuh dan bosan karena hal itu dapat 

menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari berbagai sudut pandang yang telah diuraikan pada latar belakang, 

maka dapat dikrucutkan menjadi rumusan masalah di bawah ini : 

1. Bagaimana proses metode karyawisata dalam meningkatkan kosa kata 

bahasa Arab siswa kelas XI MAN 1 Sleman Tahun Ajaran 2017/2018? 

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan pada peningkatan kosa kata bahasa 

Arab antara kelompok kontrol (kelompok yang tidak menggunakan 

metode karyawisata) dengan kelompok eksperimen (kelompok yang 

menggunakan metode karyawisata) kelas XI MAN 1 Sleman Tahun 

Ajaran 2017/2018? 

  

                                                           
6  Syamsuddin Asyrofi, Model, Strategi dan Permainan Edukatif dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Yogyakarta:Aura Pustaka,2014). hlm. 95. 
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C. TUJUAN dan KEGUNAAN 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui proses metode karyawisata dalam meningkatkan 

kosa kata bahasa Arab siswa kelas XI MAN 1 Sleman Tahun Ajaran 

2017/2018. 

b. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan pada peningkatan kosa 

kata bahasa Arab antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

kelas XI MAN 1 Sleman 2018. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Teoritis 

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat membuahkan 

sumbangsih pemikiran kepada para calon peneliti dunia ataupun untuk 

para pendidik agar lebih memperhatikan aspek-aspek dalam 

kependidikan untuk terwujudnya tujuan pembelajaran. 

b. Praktis 

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan untuk menentukan metode-metode apa yang cocok 

dipakai saat proses pembelajaran. Karena pada hakikatnya semua metode 

itu bagus, namun sebagai calon pendidik profesional harus mampu 

mencari metode mana yang cocok digunakan untuk anak didiknya yang 

memiliki bermacam-macam latar belakang  dan sifat. 
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D. KAJIAN PUSTAKA 

Berfungsi agar mengetahui berbagai macam literatur yang memiliki 

kesinambungan dengan fokus permasalahan yang hendak diteliti. Agar supaya 

titak terjadi adanya plagiasi. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang telah 

dilakukan oleh peneliti antara lain : 

Buku karangan Wa Muna. Yang berjudul  Metodologi pembelajaran 

Bahasa Arab,  yang menjelaskan perspektif, problem-problem, faktor-faktor 

pendukung dan penghambat, strategi dan bermacam-macam metode, teknik-

teknik, aplikatif dalam kaitannya pembelajaran bahasa Arab.7 

Buku Karangan Syamsuddin Asyrofi, yang berjudul Model, Strategi 

dan Permainan Edukatif dalam pembelajaran Bahasa Arab. yang 

menjelaskan tentang berbagai macam bentuk opresionalisasi dari metode dan 

permainan yang berbasis keilmuan dalam kaitannya pembelajaran bahasa 

Arab. 8 

Skripsi saudara Ahmad Hasanuddin Masykur, “Keefektifan Metode 

Karyawisata untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa 

berkepribadian introvet kelas X TKR 1 SMK Negri Kediri tahun ajaran 2015-

2016” merupakan studi kasus dengan menggunakan data kuantitatif 

eksperimen, yang menfokuskan pada efektifitas karyawisata untuk 

                                                           
7 Wa Muna,Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:Teras,2011). Hlm.30. 
8  Syamsuddin Asyrofi, Model, Strategi dan Permainan Edukatif dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Yogyakarta:Aura Pustaka,2014). hlm.95. 
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meningkatkan kemampuan introvert siswa kelas X dan penelitian ini lebih ke 

aspek psikologis.9 

Jurnal Saudara Nurmalia.”Penggunaan metode karyahwisata dalam 

meningkatkan pemahaman kosep dan ketrampilan proses sains pada materi 

keanekaragaman hayati” penelitian ini menggunakan metode eksperimen 

untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep dan peningkatan 

keterampilan siawa MTsN Model Banda Aceh dalam proses pembelajaran 

sains pada materi keaneka ragaman hayati yang lebih condong pada aspek 

sains.10 

Adapun pada penelitian ini terfokus pada metode karyawisata  dalam 

upaya meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Arab pada kelas XI MAN 

1 Sleman TA 2017/2018 tentunya berbeda dari segi variabelnya yakni pada 

pembelajaran bahasa Arab, serta peneliti menggunakan teknik analisi 

kuantitatif . 

E. SISTEMETIKA PEMBAHASAN 

Pada sekripsi ini terdapat empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub-

sub bab pembahasan. Pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah 

pembahasan, analisis masalah dan problem solving. Pada halaman sebelum ke 

pembahasan berisi motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi, 

daftar tabel, lampiran. Berikut rangkaian pokok isi sistematika skripsi : 

                                                           
9  Ahmad Hasanuddin Masykur,  Keefektifan Metode Karyawisata dalam meningkatkan 

kemampuan Komunikasi Siswa Berkepribadian introvert Kelas X TKR SMK Kediri TA 2015-2016. 
Skripsi,Fakultas Ilmu Geuruan, UNP Kediri 2106. 

10 Nurmalia,”Penggunaan Metode Karyawisata Untuk Mrningkatkan Pemahaman Konsep 
Dan Keterampilan Roses Sains Pada Meteri Keanekaragaman Hayati”. Vol 2 No.1, April 2014. 
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BAB 1: terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan 

sistematika penulisan. 

BAB 2: hipotesis penelitian, metode penelitian, subjek dan objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data penelitian. 

 BAB 3: gambaran umum tentang MAN 1 Sleman mengenai letak 

geografis, sejarah berdiri dan berkembangnya, tujuan berdirinya, keadaan 

guru dan pengurus, jumlah siswa, dan sarana prasarana. 

BAB 4: mendeskripsikan hasil penelitian, prosedur eksperimen, deskriptif 

data kelompok, pengkajian instrumen, materi pelajaran, situasi saat 

eksperimen, syarat analisis data, analisis data eksperimen terkait dengan 

metode karyawisata. 

BAB 5: Kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini. Jawaban atas 

rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, dan beberapa saran-saran 

penelitian, serta dilengkapi juga dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 

curicullum vitae.. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang talah dipaparkan sebelumnya yakni 

mengenai penelitian di MAN 1 Sleman Yogyakarta dengan menggunakan 

eksperimen metode karyawisata, dapat ditarik benang merah atau 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses metode karyawisata. Pertama-tama Peserta didik di arahkan ke 

utara gedung sekolah tepatnya di depan gapura perumahan, setelah 

semua terkumpul dan berbaris dua banjar kebelakang kegiatan 

pembelajaran diawali dengan mengucap salam dan berdoa bersama. 

Lalu peneliti mengabsen peserta didik dengan 34 yang hadir dan 

menjelaskan rute-rute yang hendak dilalui peserta didik. Tidak lupa 

sedikit motivasi dan ice breaking untuk menumbuhkan semangat 

belajar pada peserta didik terkait pembelajaran Bahasa Arab. 

Kemudian memberikan apersepsi kepada peserta didik terkait materi, 

selanjutnya peneliti mengulas sedikit terkait materi التسـهيالت اإلجتماعيـة  

yang hendak dikroscek kebenarannya melalui metode karyawisata. 

Setelah guru (peneliti) membagi kedalam enam kelompok dan masing-

masing kelompok mendapat lembar kerja, perjalanan menuju 

perumahan dilakukan dan satu persatu rute dilewati, selama 

diperjalanan siswa sangat mengeksplor apa saja fasilitas-fasilitas 

umum yang di temui sepanjang perjalanan, setelah perjalanan terlewati 
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dan tiba dipenghujung waktu, masing-masing kelompok berdiskusi 

terkait fasilitas-fasilitas yang dijumpai disepanjang perjalanan, setelah 

itu masing-masing kelompok bertukar informasi dengan kelompok 

lainnya untuk melengkapi kosa kata yang belum diketahui artinya. 

Guru menanyakan tiga kosa kata yang didapat pada setiap kelompok 

secara acak, selanjutnya guru memberi kesimpulan terkait meteri.  

2. Berdasarkan hasil analisis statistik yang dilakukan, ada perbedaan yang 

signifikan pada peningkatkan kemampuan kosakata bahasa Arab siswa 

kelas XI MAN 1 Sleman Yogyakarta dibandingkan dengan 

menggunakan metode yang biasa dipakai di MAN 1 Sleman, dalam 

skor mentah posttest yang diperoleh, ada perbedaan antara skor pretest 

dan posttest. Semua siswa mendapatkan kenaikan skor dengan 

menggunakan metode karyawisata. 

 

B. Saran  

1. Untuk instansi : semoga dapat meberikan kontribusi pada pembelajaran 

bahasa Arab, sehingga dapat terupgrading. 

2. Untuk guru bahasa Arab : pada dasarnya semua metode dalam 

pembelajaran adalah baik, namun suasana kelas yang begitu heterogen 

mengharuskan guru agar lebih kreatif dalam memilih metode yang pas 

untuk anak didik yang sedang dihadapinya. 

3. Untuk calon peneliti : hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

penunjang penelitian selanjutnya dan agar tetap cermat karena 
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kekurangan dari hasil penelitian ini agar dapat lebih diperbaiki 

kedepannya. 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah rasa syukur tidak terhingga yang telah memberikan 

kemudahan, kelancaran, kekuatan, rahmad dan hidayahNya atas  

terselesaikannya skripsi ini. Salawat serta salam tidak lupa peneliti 

haturkan kepada sang pemberi rahmat di hari kiamat, yakni nabi 

Muhammad SAW. 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari masih banyak 

kekurangan dan kelemahan dikarenakan keterbatasan peneliti, oleh sebab 

itu segala masukan, saran, arahan sangat penelti harapkan guna perbaikan 

dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini 

dapat menambah pengetahuan, pengalaman bagi peneliti dan pembaca. 

Aamiin. 
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