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ABSTRAK 

 

Kuntantri Watifah (14420105), Faktor-faktor Kelemahan Mahārah Al-

Qirā’ah Siswa Kelas X IIS 1 MAN 2 Sleman Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kelemahan mahārah al-

qirā’ah siswa kelas X IIS 1 Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman Yogyakarta dan 

upaya guru dalam mengatasi kelemahan tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan subjek 

penelitian seluruh siswa kelas X IIS 1 MAN 2 Sleman Yogyakarta. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan non probability sampling berupa 

purposive sampling atau pengambilan berdasarkan tujuan. Pengumpulan data 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembelajaran bahasa Arab, 

masih terdapat kendala berupa kelemahan siswa dalam mahārah al-qirā’ah. 

Adapun faktor kelemahan mahārah al-qirā’ah siswa kelas X IIS 1 MAN 2 

Sleman Yogyakarta yaitu pertama: Faktor Linguistik: minimnya kemampuan 

siswa dalam pemahaman kaidah bahasa Arab dan bekal kosakata, minimnya 

kemampuan siswa dalam menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke dalam kalimat 

yang tepat, membaca teks qirā’ah masih seperti membaca ayat Al-Qur’an, dan 

kesulitan dalam penentuan tanda baca, intonasi dan penekanan kalimat. Kedua: 

Faktor Non Linguistik: terbatasnya waktu yang disediakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab dan latar belakang pendidikan siswa yang berbeda-beda. Ketiga: 

Faktor Psikologi Belajar: rendahnya motivasi dan minat belajar bahasa Arab 

siswa, sehingga ketika pembelajaran berlangsung banyak dari siswa yang masih 

kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Upaya-upaya yang dilakukan 

guru untuk mengatasi kelemahan al-qirā’ah siswa kelas X IIS 1 MAN 2 Sleman 

Yogyakarta yaitu memberikan tanya jawab kepada siswa yang belum paham akan 

materi yang sedang dipelajari, membuat metode-metode alternatif agar siswa 

mudah memahami meteri, memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar 

dengan teman yang lebih tahu, memotivasi siswa agar bersemangat dalam belajar 

bahasa Arab baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, dan membuat 

siswa agar tidak menganggap bahwa bahasa Arab itu sulit. 

 

Kata Kunci: Faktor, Kelemahan Mahārah Al-Qirā’ah, Psikologi Belajar 
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 التجريد
 

 العاشر صفالعوامل ضعف مهارة القراءة لطالب  (41104441كونتانتريي واطفة  )
 لقسم . البحث العلمي044٢/044٢ة يدراة ةنة ةليمان0 عالية احلكوميةردرةة الادلب IISاألول 
ةونان كاليجاكا اإلةالمية احلكومية جامعة  لمنيتأهيل ادلع كلية الرتبية و العربيه اللغة تعليم

044٢. 
األول  العاشر الصف بطال وامل الضعف دلهارة القراءة لردىمعرفة عإىل  هردف البحثي

IIS صفا الو حماولة ادلردرةني يف معاجلته ةليمان جوكجاكرتا 0ادلردرةة العالية احلكومية ب 
 العاشر.

 ردرةة العالية احلكومية ادل الصف العاشر  طالب حبثا نوعيا وصفيا، باةتفادةيتمثل البحث 
باةتخردام طريقة غري اإلحتمالية بشكل  العينات . أخذالبحث كموضوعجوكجاكرتا   ةليمان 0

 ام طريقة ادلالحظات و ادلقابلةباةتخرد بياناتخذ عل  أةاس اذلردف. عم  الهادف ادلعاينة أو األ
 التوثيق . و

تعليم اللغه العربيه مل يزل فيه ادلصائب كضعف مهارة الطالب  تردل نتيجة البحث عل  أن
ردرةة العالية ادلب IISاألول  عاشرال الصف وامل ضعف مهارة القراءة لطالبيف القراءة. وأما ع

قواعرد اللغة لغوي : قلة قردرة الطالب يف فهم ةليمان جوكجاكرتا  األول : عامل  0احلكومية 
  اإلنردونسية قلة قردرة الطالب يف ترعمة اجلمل العربية إىل اجلمل. العربية و قلة خزينة ادلفردات

الصحيحة. و قلة كفاءهتم يف قراءة النصوص العربية مازالون يقرأوهنا كما يقرأون القرآن،  و  صعوبة 
تعيني دالالت القراءة و النغم و نربة التأكيردية للكلمات.الثاين : عامل غري اللغوي : ضيق الوقت 

يكولوجي : خفض حافز الثالث : عامل ة.ادلتاح يف دراةة اللغة العربية م  خلفية الطالب ادلتفرقة
ويف الطالب و رغبتهم يف تعلم اللغة العربية يؤدي إىل عردم احلماةة أثناء عمليات الردراةة 

األول  عاشرال الصف اجلة ضعف مهارة القراءة لطالبهبا ادلردرةون دلع متابعتها.احملاوالت اليت قام
IIS  لذي مل ةتجواب إىل الطالب اةليمان جوكجاكرتا هو إقامة اإل 0ردرةة العالية احلكومية ادلب

يضا ذلم إبرداع ادلناهج اخليارية تسهيال لطالب عل  فهم ادلادة و حتر  ة،ردراةييتم فهمه عن ادلادة ال
هم، حثا ذلم كي يتحامسوا يف تعلم اللغة العربية إما يف ادلردرةة أو يف ئاللتعلم مبن هو أفهم من زم

 لغة عسرية. خارجها و جعلهم غري معتربين بأن اللغة العربية
 تعليميةةيكولوجية ال, ضعف، مهارة القراءة : عامل مة المفتاحيةالكل
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. Secara garis besar urutannya sebagai berikut: 

1. Huruf Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan 

sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (deng titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan tutik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ..‘.. koma terbalik di atas‘ ع

 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 ى

 Wau W We و

 Ha H Ha هى

 Hamzah .´.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ي



 xx 

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 ..َ.يْ 

 Fatḥah dan wau Au a dan u ....َ.وْ 

 

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 ..َ..اْ...َ..ي

atau ya 

ā  a dan garis di 

atas 

يِـ  Kasrah dan ya ī i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan ..ُ..و

wau 

ū u dan garis di 

atas 

 

4. Ta marbuṭah 

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/. 
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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:  َْرْوَضةُ األَْطفاَل  - rauḍah al- aṭfāl / rauḍatul aṭfāl. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

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

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.  

Contoh:  ََربَّنا - 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:  ُجُل  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:  ُاْلقَلَن – 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:  َاََكل– akala 

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: اِزقِيْي  َواِىَّ هللاَ لَهَُى َخيُْر الرَّ

- 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:  َُوهاَ ُهحوَّد ااَلَّ َرُسْىل 

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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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa rumpun semit yang paling 

tua dan tetap eksis sampai sekarang. Kemampuan bahasa Arab tetap eksis 

sampai sekarang disebabkan oleh posisinya sebagai bahasa yang dipilih oleh 

Allah sebagai bahasa agama (dalam sholat, dzikir, dan doa). Disamping itu 

bahasa Arab sebagaimana ditulis Muhbib Abdul Wahab sebagai bahasa suku 

Arab Quraisy yang sudah standar pada saat itu, merupakan bahasa yang telah 

mencapai puncak kedewasaan dan kematangannya. Hal ini terbukti dari 

penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa sastra dan pemersatu pada masa 

Jahiliyyah, disamping itu bahasa Arab hingga kini juga menjadi bahasa yang 

mampu menampung kebutuhan penggunaannya dan menyerap berbagai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang
1
. 

Di Indonesia, bahasa Arab dikembangkan dengan membentuk suatu 

lembaga-lembaga pendidikan yang menunjang proses pembelajaran bahasa 

Arab. Bentuk lembaga tersebut meliputi Madrasah Diniyah, TPA (Taman 

Pendidikan Al-Qur’an), pondok pesantren salafiyah maupun modern. 

Kurikulum materi bahasa Arab di lembaga-lembaga tersebut ditentukan oleh 

kebijakan mandiri atau pengurus lembaga itu sendiri. Sehingga semua materi 

pembelajaran disusun mandiri dengan panduan kitab kuning (kitab klasik). 

                                                             
1 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah,  Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm. 4. 
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Adapun pembelajaran bahasa Arab yang kurikulumnya ditentukan oleh 

pemerintah dan berlaku secara nasional di Madrasah Ibtidaiyah (MI), 

Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA) dan sekolah-sekolah 

menengah umum (SMU). Di semua jenjang madrasah, bahasa Arab adalah 

mata pelajaran wajib
2
. 

Oleh karena itu, bahasa Arab di dunia pendidikan terutama di 

madrasah-madrasah diterapkan melalui sebuah proses pembelajaran. 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama anatara guru dan siswa 

dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada, baik potensi 

yang bersumber dari dalam diri siswa seperti bakat, minat dan kemampuan 

dasar yang dimiliki maupun potensi yang berasal dari luar misalnya 

lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan 

belajar
3
. Karena itu, belajar hampir mendapat porsi yang cukup besar dalam 

berbagai disiplin ilmu, terutama yang berkaitan dengan upaya kependidikan
4
.  

Adapun dalam tujuan utama pembelajaran bahasa Asing adalah 

pengembangan kemampuan pelajar dalam menggunakan bahasa itu baik lisan 

maupun tulis. Kemampuan menggunakan bahasa dalam dunia pengajaran 

bahasa disebut keterampilan berbahasa (mahārah al-lughoh). Keterampilan 

tersebut ada empat, yaitu keterampilan menyimak (mahārah al-

istima’/listening skill), berbicara (mahārah al-kalam/speaking skill), membaca 

                                                             
2 Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (dari Pendekatan 

Komunikatif ke Komunikatif Kambiumi, (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), hlm. 55. 
3 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 60. 
4 As’aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 3. 



3 

(mahārah al-qirā’ah/reading skill), dan menulis (mahārah al-kitabah/writing 

skill)
5
. 

Sehingga dalam proses pencapaian tujuan tersebut, dalam 

pembelajaran harus membutuhkan suatu metode dan strategi yang sesuai 

dengan materi dan keadaan siswa yang dihadapi. Adapun metode dan strategi 

pembelajaran bahasa Arab dan inovasinya akan menjadi tantangan tersendiri 

bagi setiap guru bahasa Arab. Oleh karena itu pembelajaran bahasa Arab juga 

menuntut kecerdasan setiap guru untuk memahami aspek yang berkaitan 

dengan hasil pembelajaran. Yakni dengan menciptakan teknik-teknik baru 

dalam pembelajaran bahasa Arab agar siswa menjadi lebih aktif, terampil, 

mampu menguasai dan mahir dalam bahasa Arab. 

Adapun perkembangan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Sleman Yogyakarta, khususnya di kelas X IIS 1 pembelajaran bahasa 

Arab masih tergolong kurang maksimal setelah penulis melihat hasil 

kemampuan berbahasa para murid pada saat pembelajaran berlangsung sampai 

akhir pembelajaran. Dalam hal ini penulis melihat berbagai latar belakang 

yang menyebabkan kemampuan berbahasa Arab di kelas tersebut tergolong 

rendah, diantaranya latar belakang pendidikan yang berbeda, kurangnya 

motivasi anatar siswa, kurangnya perbendaharaan kosakata dan pemahaman 

tentang tata bahasa Arab. Adapun permasalahan yang paling menonjol di 

kelas X IIS 1 yang ditemukan penulis yaitu kurangnya kemampuan siswa 

dalam membaca teks berbahasa Arab. Kesulitan membaca teks berbahasa 

                                                             
5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 129. 
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Arab bagi siswa kelas X IIS 1 bukan hanya dari segi membaca ejaan kata, 

kalimat, maupun paragraf yang tidak bersyakal akan tetapi juga dalam 

membaca teks berbahasa Arab yang bersyakal. Sehingga dalam proses belajar 

mengajar pun mengalami kesulitan terutama dalam hal membaca teks 

berbahasa Arab. Karena kemampuan dalam membaca teks bahasa Arab sangat 

mempengaruhi keberhasilan kegiatan belajar mengajar bahasa Arab khususnya 

kegiatan pembelajaran membaca (al- qirā’ah). 

Idealnya dalam pembelajaran bahasa Arab seorang siswa harus bisa 

menguasai kemampuan dasar berbahasa yaitu qira’ah, istima wal kalam, dan 

kitabah. Sedangkan kedudukan al- qirā’ah (membaca) itu sendiri menduduki 

peranan yang sangat penting, karena tanpa bisa membaca (al- qirā’ah) siswa 

akan kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab, khususnya dalam memahami 

teks berbahasa Arab. Selain itu, minat dan motivasi juga sangat 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar bahasa Arab. Karena, minat 

dan motivasi merupakan kunci untuk mempelajari sesuatu, termasuk bahasa 

Arab
6
. Sedangkan di kelas X IIS 1 Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman 

Yogyakarta, keempat kemampuan dasar itu kurang diperhatikan siswa. Hal ini 

karena minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab masih tergolong 

rendah, terlihat ketika pembelajaran berlangsung tidak sedikit yang main 

sendiri, ngobrol, bahkan ada yang dengan sengaja tidur
7
.  

                                                             
6
 Farida Rahim, Pengajaran Membaca Di Sekolah Dasar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2005), hlm. 16. 
7 Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas X IIS 1 MAN 2 Sleman, Yogyakarta, Observasi, 04 

April 2018. 
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Apabila dilihat dari hasil Magang III, khususnya hasil observasi dan 

hasil praktik pembelajaran di kelas X IIS 1 ditemukan bahwa sebagian siswa-

siswa kelas X IIS 1 kurang tertarik dengan pelajaran bahasa Arab. Mereka 

beranggapan kalau bahasa Arab itu susah, karena bahasa Arab lebih sedikit 

ditemukan oleh siswa-siswi di kehidupan sehari-hari. Misalnya pada 

penggunaan Smartphone, komputer, dan alat-alat elektronik lainnya yang 

semua aplikasinya itu menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. 

Sehingga mereka mengatakan bahwa bahasa Arab adalah hal yang sangat 

membosankan dan pelajaran yang sulit dipelajari. Sehingga saat penulis 

menjelaskan pelajaran, banyak siswa yang main sendiri, ngobrol dengan 

temannya, mengantuk bahkan tertidur di kelas
8
.  

Berdasarkan problematika di atas, terdapat beberapa kenyataan yang 

menjadi landasan terpenting dalam penelitian ini. Karena permasalahan seperti 

ini kurang disadari oleh siswa dan guru, terutama dalam hal problematika al-

qirā’ah (membaca) yang dihadapi siswa. Dari uraian di atas penulis sangat 

tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana proses pembelajaran bahasa 

Arab di kelas X IIS 1 MAN 2 Sleman Yogyakarta dan apa saja faktor 

kelemahan al-qirā’ah siswa serta bagaimana upaya guru dalam mengatasi 

permasalahan tersebut. 

 

 

 

                                                             
8 Observasi, di Kelas X IIS 1 MAN 2 Sleman Yogyakarta, 03 November 2017. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menarik 

beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, diantaranya: 

1. Apa saja faktor-faktor kelemahan mahārah al-qirā’ah siswa kelas X IIS 1 

di MAN 2 Sleman Tahun Pelajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi kelemahan mahārah al-qirā’ah 

siswa kelas X IIS 1 di MAN 2 Sleman Tahun Pelajaran 2017/2018? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumusakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor kelemahan mahārah al-qirā’ah siswa 

kelas X IIS 1 di MAN 2 Sleman Tahun Pelajaran 2017/2018 

b. Untuk mengetahui upaya guru dalam mengatasi kelemahan mahārah 

al-qirā’ah siswa kelas X IIS 1 di MAN 2 Sleman Tahun Pelajaran 

2017/2018 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa 

manfaat penelitian, diantaranya: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 

sebagai sumbangsih terhadap pemikiran dan perkembangan khazanah 
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ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama 

yang berkaitan dengan perkembangan pembelajaran bahasa arab. 

b. Manfaat Praktis 

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat antara lain: 

1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti untuk mengetahui 

faktor-faktor kelemahan al-qirā’ah siswa kelas X IIS 1 di MAN 2 

Sleman Tahun Pelajaran 2017/2018. 

2) Diharapkan dapat menjadikan informasi untuk memberikan 

kontribusi pemikiran serta perbaikan sistem pendidikan bagi 

lembaga yang diteliti.  

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berfungsi untuk mengetahui berbagai literatur hasil 

penelitian yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan 

yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya plagiasi 

dalam penulisan karya tulis. Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai 

literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan, penulis menemukan 

beberapa tulisan yang terkait dengan tema yang penulis angkat diantaranya: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yuniarti Amalia Wahdah 

mahasiswi Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul Faktor-faktor Kesulitan 

Siswa dalam Membaca Teks Bahasa Arab (Studi Kasus terhadap Siswa Kelas 
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X Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut)
9
. Skripsi ini menjelaskan tentang 

faktor-faktor kesulitan siswa dalam membaca teks bahasa Arab, dimana 

skripsi ini membahas faktor kesulitan siswa dilihat dari faktor internal dan 

eksternal. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nenim Arum Sari R, mahasiswi 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, UIN 

Sunan Kalijaga dengan judul Analisis Kesalahan Fonologi dalam Membaca 

Teks Berbahasa Arab Siswa Kelas VIII G MTs N Piyungan
10

. Skripsi ini 

hanya menjelaskan kesalahan fonologi dalam membaca teks teks berbahasa 

Arab. Sehingga penelitiannya hanya dalam ranah aspek fonologi saja serta 

faktor penyebab kesalahan fonologi. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fatchur Rochman Soleh, mahasiswa 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, UIN 

Sunan Kalijaga dengan judul Kesulitan Belajar Nahwu Bagi Pembelajar 

Pemula di JPPI minhajul Muslim Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016
11

. 

Skripsi ini menekankan kesulitan dalam hal pembelajaran nahwu bukan 

pemahaman teks berbahasa Arab. 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan beberapa 

                                                             
9 Skripsi Yuniarti Amalia Wahdah, Faktor-faktor Kesulitan Siswa dalam Membaca Teks 

Bahasa Arab (Studi Kasus terhadap Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Darul Arqam Garut, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia 

Tahun 2015. 
10 Skripsi Nenim Arum Sari R, Analisis Kesalahan Fonologi dalam Membaca Teks 

Berbahasa Arab Siswa Kelas VIII G MTs N Piyungan, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016. 
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penelitian di atas. Skripsi yang pertama, meneliti tentang faktor-faktor 

kesulitan siswa dalam membaca teks bahasa Arab, dimana skripsi ini 

membahas faktor kesulitan siswa dilihat dari faktor internal dan eksternal. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas faktor 

kelemahan al-qirā’ah siswa dari segi linguistik dan non linguistik. Skripsi 

yang kedua, meneliti tentang kesalahan fonologi dalam membaca teks 

berbahasa Arab, di mana skripsi ini hanya membahas tentang salah satu aspek 

yaitu aspek fonologi dalam membaca teks berbahasa Arab, dimana skripsi ini 

hanya membahas tentang salah satu aspek yaitu aspek fonologi. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan penulis juga akan membahas aspek tata 

bahasa, mufrodat, lingkungan siswa, latar belakang siswa serta kemampuan 

guru dalam mengajarkan al-qirā’ah kepada siswa. Adapun skripsi yang ketiga 

meneliti tentang kesulitan dalam pembelajaran nahwu bukan pada pemahaman 

suatu teks berbahasa Arab. Sehingga penelitian ini berbeda dengan apa yang 

dilakukan penulis dimana penulis meneliti tentang faktor-faktor kelemahan al-

qirā’ah siswa. 

Sehingga ketiga penelitian di atas jelas berbeda dengan apa yang 

dilakukan oleh penulis di Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman Yogyakarta. 

Adapun penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada faktor-

faktor kelemahan al-qirā’ah siswa, yang semua objek, sasaran dan kajiannya 

berbeda dengan ketiga penelitian di atas. 
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E. Sistematika Pembahasan 

Adapun untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, 

logis, dan detail, dalam penyusunan skripsi ini maka penulis menetapkan 

sistematika pembahasan ke dalam tiga bagian. Hal ini dilakukan agar 

memudahkan untuk memperjelas hasil penelitian bagi pembaca, penguji, dan 

penulis sendiri untuk menganalisis dan menilai hasil penelitian. Tiga bagian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, 

halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman abstraksi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, 

daftar tabel, dan daftar lampiran. 

Kemudian pada bagian utama pada skripsi ini berisi sebagai berikut: 

Bab I terdiri dari pendahuluan yang memaparkan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, dan sistematika pembahasan. 

Bab II terdiri dari kerangka teori dan metode penelitian yang 

memaparkan tentang teori yang akan digunakan penulis dalam penelitiannya, 

serta metode yang digunakan untuk melakukan penelitian tersebut. 

Bab III memaparkan tentang gambaran umum Madrasah Aliyah Negeri 

2 Sleman. Adapun yang dibahas dalam hal ini meliputi letak geografis, sejarah 

singkat berdirinya, visi-misi madrasah, struktur organisasi, keadaan guru, 

karyawan dan siswa, serta sarana dan prasarana yang ada di madrasah 

tersebut.  
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Bab IV merupakan pembahasan yang terdiri dari proses pembelajaran 

bahasa Arab maharah al-qirā’ah kelas X IIS 1 Madrasah Aliyah Negeri 2 

Sleman, hasil penelitian yang terdiri dari faktor-faktor kelemahan al-qirā’ah 

siswa serta upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kelemahan al-qirā’ah 

siswa kelas X IIS 1 Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman.  

Bab V yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, saran-saran, serta kata-kata penutup. 

Pada bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran yang 

terkait dengan penelitian tersebut dan daftar riwayat penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Faktor Kelemahan 

Mahārah Al-Qirā’ah Siswa Kelas X IIS 1 di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Sleman Yogyakarta, maka hasil uraian dan analisis data yang penulis peroleh 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Faktor kelemahan mahārah al-qirā’ah siswa kelas X IIS 1 MAN 2 Sleman 

Yogyakarta yaitu:  

a. Faktor Linguistik 

1) Minimnya kemampuan siswa dalam pemahaman kaidah bahasa 

Arab dan bekal kosakata. 

2) Minimnya kemampuan siswa dalam menerjemahkan kalimat 

bahasa Arab ke dalam kalimat yang tepat. 

3) Membaca teks qirā’ah masih seperti membaca ayat Al-Qur’an, dan 

kesulitan dalam penentuan tanda baca, intonasi dan penekanan 

kalimat.  

b. Faktor Non Linguistik 

1) Terbatasnya waktu yang disediakan dalam pembelajaran bahasa 

Arab.  

2) Latar belakang pendidikan siswa yang berbeda-beda. 
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3) Kemampuan guru, baik akademik, pedagogik, personal, maupun 

sosial. 

4) Penggunaan metode yang tepat sangat membantu dalam mencapai 

keberhasilan suatu proses pembelajaran. 

5) Lingkungan belajar di sekolah yang dapat mendorong siswa berani 

berbicara tanpa ada rasa malu dan takut salah. 

c. Faktor Psikologi Belajar 

1) Rendahnya motivasi dan minat belajar bahasa Arab siswa. 

2) Kemampuan siswa dalam memahami materi bahasa Arab 

3) Lingkungan keluarga yang minim akan pendidikan agamanya 

4) Pengalaman siswa dalam belajar bahasa Arab yang kurang 

5) Rasa percaya diri siswa yang kurang dalam mengikuti 

pembelajaran bahasa Arab 

2. Upaya Guru Mengatasi Kelemahan Mahārah Al-qirā’ah 

a. Memberikan motivasi kepada siswa tentang pentingnya belajar bahasa 

Arab, terutama dalam membaca teks Arab seperti kitab-kitab kuning 

maupun modern. 

b. Sering memberikan Tanya Jawab kepada siswa yang masih belum 

paham dengan materi yang telah dipelajari.  

c. Membuat terobosan metode-metode alternatif dalam pembelajaran 

bahasa Arab agar siswa lebih mudah memahami materi. 
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d. Memberikan dorongan kepada siswa untuk selalu belajar mandiri 

maupun bersama teman yang lebih tahu, sehingga belajar bahasa Arab 

tidak hanya pada proses pembelajaran di kelas saja. 

e. Menciptakan lingkungan di kelas yang dapat mendorong siswa agar 

berani berbicara tanpa ada rasa malu dan takut. 

f. Memakai sistem pembelajaran reward and punishment. 

g. Memberikan dorongan kepada siswa untuk sesering mungkin 

membaca bahasa Arab atau Al-Qur’an di rumah. 

h. Mengadakan tadarus bersama pada jam pertama mata pelajaran selama 

paling lama 10 menit, untuk membiasakan membaca Al-Qur’an. 

i. Mengikuti kegiatan ekstra baca tulis Al-Qur’an (BTA) sebagai 

kegiatan pendukung. 

j. Membuat siswa agar tidak menganggap bahwa bahasa Arab itu sulit. 

 

B. Saran 

Untuk memberikan masukan yang positif dalam dunia pendidikan, ada 

beberapa saran yang kiranya perlu diperhatikan, saran-saran tersebut adalah: 

1. Bagi guru, hendaknya selalu meningkatkan pembelajaran yang efektif 

dengan menggunakan metode dan strategi yang menyenangkan dan tidak 

membosankan yang akan berdampak pada persepsi siswa, terutama pada 

siswa yang sedang mengalami transisi dan adaptasi dari SMP/MTs ke 

MAN pada kelas X terlebih pada siswa yang belum pernah mendapat 
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pelajaran bahasa Arab sebelumnya. Selain itu juga untuk menambah 

pemahaman siswa dalam kaidah bahasa Arab dan bekal kosa katanya. 

2. Bagi siswa, hendaknya memperhatikan dengan seksama ketika guru 

menerangkan pelajaran di kelas dan bersikap aktif ketika pembelajaran 

berlangsung, agar dapat memahami materi bahasa Arab yang disampaikan. 

3. Bagi pihak sekolah, perlu menambah dan meningkatkan fasilitas belajar 

bagi siswa, sehingga siswa memperoleh sumber belajar yang lengkap dan 

pada akhirnya mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Hal ini dapat 

dilakukan dengan menambah jumlah buku –buku yang terkait dengan 

bahasa Arab, meningkatkan kemampuan guru melalui pelatihan-pelatihan 

secara berkala, mengikutkan guru dalam kegiatan-kegiatan yang dapat 

mengasah potensi guru dalam mengajar agar kemampuan guru dalam 

mengajar semakin baik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, sebelum meneliti hendaknya pegkajian 

instrumen dan metode penelitian dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, 

karena dengan instrumen dan metode penelitian semua data diperoleh. 

 

C. Kata Penutup 

Dengan penuh rasa syukur penulis mengucapkan Alhamdulillah 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan pertolongan berupa kemudahan 

dan kelancaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad SAW. 
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Penulis menyadari keterbatasan dalam menyusun skripsi ini, maka dari 

itu saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca dan pemerhati 

pendidikan Islam senantiasa diharapkan. Karena tidak ada gading yang tidak 

retak, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.  

Akhir kata, dengan mengharap ridlo Allah SWT semoga skripsi ini 

memberikan manfaat bagi penulis, para pembaca dan perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya Ilmu Pendidikan Bahasa Arab. Aamiin 
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KISI-KISI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum MAN 2 Sleman Yogyakarta 

No Indikator Metode Pengumpulan Data 

1 Letak Geografis  Observasi 

 Dokumentasi 

2 Sejarah Berdiri, Perkembangan, Visi 

dan Misi  

 Wawancara 

 Dokumentasi 

3 Struktur Organisasi  Dokumentasi 

4 Keadaan Siswa  Dokumentasi 

 Wawancara 

5 Sarana dan Prasarana  Observasi 

 Dokumentasi 

 

B. Kegiatan Pembelajaran 

No Indikator Metode Pengumpulan Data 

1 Persiapan Pembelajaran: 

a. Persiapan Guru: RPP, Materi, 

Metode, Media, dan Evaluasi 

 Observasi 

 Dokumentasi 

 Wawancara 

2 Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran: 

a. Kegiatan awal 

b. Kegiatan Inti 

c. Kegiatan penutup 

 Observasi 

 Dokumentasi 



3 Evaluasi Pembelajaran  Observasi 

 Dokumentasi 

 Wawancara 

 

C. Kesulitan Membaca dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

No Indikator 
Metode Pengumpulan 

Data 

1 Kesulitan Linguistik: 

a. Cara membaca tulisan Arab 

gundul 

b. Membaca sekaligus 

menerjemahkan teks Arab 

c. Pemahaman kosakata dan 

kedudukan kalimat  

 Observasi 

 Dokumentasi 

 Wawancara 

2 Kesulitan Metodologis: 

a. Faktor alokasi waktu 

b. Faktor tenaga pengajar (guru) 

c. Faktor siswa 

d. Faktor metode 

e. Faktor media pembelajaran 

f. Faktor sarana dan prasarana 

 Observasi 

 Wawancara 

 Dokumentasi 

 

 

  



INSTRUMEN WAWANCARA 

 

Sumber: Guru Bahasa Arab kelas XI MAN 2 Sleman 

1. Bagaimana riwayat pendidikan Bapak? 

2. Berapa lama Bapak mengajar Bahasa Arab? 

3. Kurikulum dan buku pegangan apa yang Bapak pakai saat mengajar di kelas 

XI IIS 2? 

4. Sebagai Guru bahasa Arab, maharoh apa yang cenderung Bapak gunakan 

untuk mengajar bahasa Arab? 

5. Metode dan media apa yang Bapak gunakan ketika mengajar? 

6. Menurut Bapak bagaimana semangat siswa dalam belajar bahasa Arab? 

7. Kendala apa yang Bapak hadapi dalam mengajar bahasa Arab di kelas XI IIS 

2? 

8. Bagaimana kemampuan siswa dalam membaca teks bahasa Arab dalam segi 

linguistik dan memahami teks? 

9. Bagaimana keadaan siswa dalam menerjemahkan teks Arab dari segi 

penguasaan kaidah nahwu dan bekal kosakatanya? 

10. Kendala apa yang siswa alami dalam belajar qiro’ah? 

11. Bagaimana upaya bapak dalam menghadapi kendala-kendala siswa tersebut? 

12. Faktor kesulitan siswa yang Bapak ketahui apa dalam belajar bahasa Arab, 

khususnya membaca teks bahasa Arab? 

13. Bagaimana Bapak mengevaluasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab? 

14. Kalau dari segi materi, evaluasi seperti apa yang Bapak gunakan? 



15. Kalau dari segi penerjemahan teks Arab apakah siswa sudah menguasai 

semua? 

16. Menurut Bapak, apa faktor penghambat dan pendukung pembelajaran bahasa 

Arab di kelas XI IIS 2? 

17. Kalau menurut Bapak bagaimana pandangan siswa terhadap pelajaran bahasa 

Arab? 

 

Sumber: Siswa 

1. Apakah Anda mondok atau lulusan dari pondok ? Tuliskan nama pondoknya! 

2. Apakah di rumah belajar bahasa Arab? 

3. Apakah ada kesulitan ketika belajar bahasa Arab? 

4. Apa senangnya dan sulitnya belajar bahasa Arab? Jelaskan! 

5. Bagaimana yang Anda rasakan ketika belajar bahasa Arab? 

6. Kesulitam apa yang Anda temui ketika di kelas? Mengapa? 

7. Apakah ada kesulitan ketika membaca dan menerjemah teks bahasa Arab? 

8. Mengapa Anda merasa sulit/mudah ketika membaca teks bahasa Arab? 

9. Ketika Anda mengalami kesulitan membaca dan menerjemah teks bahasa 

Arab, usaha apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? 

10. Bagaimana model pembelajaran bahasa Arab yang menurut Anda dapat 

membantu kesulitan membaca teks bahasa Arab Anda? 



HASIL WAWANCARA 

 

1. Wawancara dengan Guru 

Nama Guru  : M. Badrudin, S.Ag. 

Tempat  : Ruang Guru 

Hari/Tanggal : Jumat, 23 Maret 2018 

Waktu  : Pukul 09.30 WIB – Selesai 

Penulis : Bagaimana riwayat pendidikan Bapak? 

Guru  : Saya TK, lalu SD Negeri di Demak, Jawa Tengah. Kemudian SMP 

Negeri Wonosalam, Demak dan masuk SMA Negeri Grogol, Demak. 

Kemudian masuk di STIDMS (Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Masjid 

Syuhada) dapat 2 semester lalu pindah di IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab dan lulus 

tahun 1997. Kemudian melanjutkan S2 di UIN, tetapi tidak sampai 

selesai. 

Penulis  : Berapa lama Bapak mengajar Bahasa Arab? 

Guru  : Saya mulai mengajar pada tahun 2000 sampai sekarang. 

Mengajarnya di MAN 2 Sleman ini. 

Penulis  : Kurikulum dan buku pegangan apa yang Bapak pakai saat mengajar 

di kelas XI IIS 2? 

Guru  : Saya menggunakan Buku Bahasa Arab terbitan Kementerian Agama 

kurikulum 2013 yang berjudul Pendidikan Bahasa Arab Kelas X dan 

Modul Bahasa Arab Al-Hikmah terbitan Akik Pustaka Solo. 



Penulis  : Sebagai Guru bahasa Arab, maharoh apa yang cenderung Bapak 

gunakan untuk mengajar bahasa Arab? 

Guru  : Semuanya ada. Kalau yang pertama fahmul masmu’, untuk qiro’ah 

siswa saya suruh membaca teks bahasa Arab dan menerjemah dan 

untuk kitabah siswa saya tugaskan untuk menulis terjemah teks 

tersebut. 

Penulis  : Metode dan media apa yang Bapak gunakan ketika mengajar? 

Guru  : Saya menggunakan metode langsung (mubasyaroh) dan media saya 

menggunakan LCD Projektor, laptop, buku cetak, dan spidol.  

Penulis  : Menurut Bapak bagaimana semangat siswa dalam belajar bahasa 

Arab? 

Guru  : Masih sedang-sedang saja. Dan jika siswa terlalu cuek maka saya 

akan memotivasi siswa terutama untuk awal waktu pembelajaran. 

Biasanya siswa yang semangat itu yang berasal dari lulusan MTS 

atau yang sudah pernah belajar bahasa Arab. 

Penulis  : Kendala apa yang Bapak hadapi dalam mengajar bahasa Arab di 

kelas XI IIS 2? 

Guru  : Kendala itu pasti ada. Salah satu kendalanya yaitu input siswa yang 

sangat heterogen. Ada yang berasal dari SMP dan MTS, sehingga 

muncul kendala dalam membaca dan menulis huruf Arab. 

Penulis  : Bagaimana kemampuan siswa dalam membaca teks bahasa Arab 

dalam segi linguistik dan memahami teks? 



Guru  : Siswa belum menggunakan tajwid, kaidah, intonasi, dan tata bahasa 

yang benar. Masih banyak siswa yang belum fasih dalam 

pengucapan huruf-huruf Arab. Jadi, siswa harus dituntun dulu 

sebelum disuruh membaca teks, sehingga siswa dapat menirukannya 

dengan baik dan benar. 

Penulis  : Bagaimana keadaan siswa dalam menerjemahkan teks Arab dari segi 

penguasaan kaidah nahwu dan bekal kosakatanya? 

Guru  : Siswa itu rata-rata masih mengalami kesulitan. 

Penulis  : Kendala apa yang siswa alami dalam belajar qiro’ah? 

Guru  : Siswa lambat dan belum baik dan benar ketika membaca teks 

dikarenakan latar belakang pendidikan Al-Qur’annya yang kurang. 

Penulis  : Bagaimana upaya bapak dalam menghadapi kendala-kendala siswa 

tersebut? 

Guru  : Saya terus memotivasi siswa untuk terus belajar membaca teks arab 

yang ada di buku dan memperbanyak membaca Al-Qur’an 

Penulis  : Faktor kesulitan siswa yang Bapak ketahui apa dalam belajar bahasa 

Arab, khususnya membaca teks bahasa Arab? 

Guru  : Sebenarnya faktor siswa menimba ilmu bahasa Arab itu apakah 

siswa sudah belajar sebelumnya atau baru di sini siswa belajar 

bahasa Arab. Ada siswa yang dari SD, SMP, lalu ke MAN. Itu Jelas 

penghambat kesulitan siswa belajar bahasa Arab di sini, kalau siswa 

tidak aktif. Selain itu juga ada penguasaan kosa kata yang kurang 

dan motivasi belajar siswa yang rendah. 



Penulis  : Bagaimana Bapak mengevaluasi siswa dalam pembelajaran bahasa 

Arab? 

Guru  : Setiap hari saya melakukan evaluasi. Dan jika ada siswa yang aktif 

nanti saya akan memberikan nilai tambah sendiri. 

Penulis  : Kalau dari segi materi, evaluasi seperti apa yang Bapak gunakan? 

Guru  : Saya rangkum semuanya jadi meliputi empat maharah. Tetapi yang 

lebih banyak soal itu tentang qiro’ah dan hiwarnya. Jadi 

pertanyaannya terkait dengan bacaan dan dan percakapan di atas 

ditambah dengan kosa kata. 

Penulis  : Kalau dari segi penerjemahan teks Arab apakah siswa sudah 

menguasai semua? 

Guru  : Kalau secara global itu anak-anak masih kurang. Terkadang yang 

sudah bisa sering merasa bosan sehingga tingkahnya aneh-aneh di 

kelas. Tetapi juga ada siswa yang sudah tidak tahu dan tidak mau 

bertanya. Sehingga saya ambil jalan tengah saja. Saya suruh anak 

yang sudah bisa untuk mengajari temannya yang belum bisa. 

Penulis : Menurut Bapak, apa faktor penghambat dan pendukung 

pembelajaran bahasa Arab di kelas XI IIS 2? 

Guru  : Kalau untuk faktor penghambatnya mereka masih kurang semangat, 

belajar bahasa Arab baru pertama, dan di rumah tidak belajar ngaji 

maupun bahasa Arab.   

Penulis  : Kalau menurut Bapak bagaimana pandangan siswa terhadap 

pelajaran bahasa Arab? 



Guru  : Siswa itu menganggap bahwa bahasa Arab itu sulit. Di rumah, 

mereka tidak ada lingkungan bahasa Arab. Dan itu tugas saya untuk 

membuat siswa tidak berpandangan bahwa bahasa Arab itu sulit. 

2. Wawancara dengan Siswa 

a. Nama Siswa  : Amanda Sulistiani 

Tempat  : Kelas X IIS 1 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 20 April 2018 

Waktu  : Pukul 08.30 – Selesai 

Penulis  : Apakah Anda mondok atau lulusan dari pondok ? Tuliskan 

nama pondoknya! 

Siswa  : Iya, sekarang saya mondok di Baitul Hamdi 

Penulis  : Apakah di rumah belajar bahasa Arab? 

Siswa  : Iya, biasanya saya belajar dari modul bahasa Arab yang dari 

sekolah. 

Penulis  : Apakah ada kesulitan ketika belajar bahasa Arab? 

Siswa  : Alhamdulillah untuk saat ini tidak ada kesulitan. 

Penulis  : Apa senangnya dan sulitnya belajar bahasa Arab? Jelaskan! 

Siswa  : Senangnya saya bisa berbicara dalam bahasa Arab, dan sulitnya 

saya itu ketika mengingat kosa kata yang sudah lama  

Penulis  : Bagaimana yang Anda rasakan ketika belajar bahasa Arab? 

Siswa  : Iya menyenangkan. Belajar bahasa Arab itu menurut saya hal 

yang asyik. 

Penulis  : Kesulitan apa yang Anda temui ketika di kelas? Mengapa? 



Siswa  : Kesulitan saya adalah ketika menemui kosakata baru, yang 

belum pernah saya ketahui. 

Penulis  : Apakah ada kesulitan ketika membaca dan menerjemah teks 

bahasa Arab? 

Siswa  : Alhamdulillah tidak ada. 

Penulis  : Mengapa Anda merasa sulit/mudah ketika membaca teks bahasa 

Arab? 

Siswa  : Karena saya selalu mempraktikkannya sehingga menjadi lebih 

mudah. 

Penulis  : Ketika Anda mengalami kesulitan membaca dan menerjemah 

teks bahasa Arab, usaha apa yang Anda lakukan untuk 

mengatasinya? 

Siswa  : Biasanya saya minta bantuan orang yang lebih paham. 

Penulis  : Bagaimana model pembelajaran bahasa Arab yang menurut 

Anda dapat membantu kesulitan membaca teks bahasa Arab 

Anda? 

Siswa  : Model pembelajaran yang bisa melatih kemahiran bahasa Arab 

saya. 

b. Nama Siswa  : Maharani Alifa Dita Amalia 

Tempat  : Kelas X IIS 1 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 20 April 2018 

Waktu   : Pukul 08.30 – Selesai 

 



Penulis  : Apakah Anda mondok atau lulusan dari pondok ? Tuliskan 

nama pondoknya! 

Siswa  : Kebetulan saya belum pernah mondok sebelumnya. 

Penulis  : Apakah di rumah belajar bahasa Arab? 

Siswa  : Kadang-kadang kak. Biasanya belajar modul dari sekolah. 

Penulis  : Apakah ada kesulitan ketika belajar bahasa Arab? 

Siswa  : Iya, saya masih kesulitan kalau belajar bahasa Arab. 

Penulis  : Apa senangnya dan sulitnya belajar bahasa Arab? Jelaskan! 

Siswa  : Senangnya saya bisa mengenal banyak kosakata bahasa Arab. 

Dan sulitnya ketika disuruh untuk menghafalnya. 

Penulis  : Bagaimana yang Anda rasakan ketika belajar bahasa Arab? 

Siswa  : Iya biasa aja kak. Asyik juga. 

Penulis  : Kesulitan apa yang Anda temui ketika di kelas? Mengapa? 

Siswa  : Saya sulit mengingat kosakata bahasa arabnya kak. 

Penulis  : Apakah ada kesulitan ketika membaca dan menerjemah teks 

bahasa Arab? 

Siswa  : Iya ada kak 

Penulis  : Mengapa Anda merasa sulit/mudah ketika membaca teks bahasa 

Arab? 

Siswa  : Karena saya belum bisa membaca huruf Arab dengan baik dan 

lancar. 



Penulis : Ketika Anda mengalami kesulitan membaca dan menerjemah 

teks bahasa Arab, usaha apa yang Anda lakukan untuk 

mengatasinya? 

Siswa  : Saya mencari maknanya di google translate. 

Penulis  : Bagaimana model pembelajaran bahasa Arab yang menurut 

Anda dapat membantu kesulitan membaca teks bahasa Arab 

Anda? 

Siswa  : Yang penting ketika guru menjelaskan materi jangan cepat-

cepat. 

c. Nama Siswa  : Uswatun Khasanah 

Tempat   : Kelas X IIS 1 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 20 April 2018 

Waktu   : Pukul 08.30 – Selesai 

Penulis  : Apakah Anda mondok atau lulusan dari pondok ? Tuliskan 

nama pondoknya! 

Siswa  : Iya, sekarang saya mondok di Ponpes Baitul Hamdi. 

Penulis  : Apakah di rumah belajar bahasa Arab? 

Siswa  : Iya, di pondok saya belajarnya nahwu. 

Penulis  : Apakah ada kesulitan ketika belajar bahasa Arab? 

Siswa  : Ada. Ketika harus menerjemahkan kosakata yang baru saya 

temui. 

Penulis  : Apa senangnya dan sulitnya belajar bahasa Arab? Jelaskan! 



Siswa  : Senangnya saya bisa berbicara bahasa Arab dan mengerti 

artinya. Kalau sulitnya adalah ketika disuruh menerjemah 

kosakata yang saya belum paham. 

Penulis  : Bagaimana yang Anda rasakan ketika belajar bahasa Arab? 

Siswa  : Kadang semangat kak. Tapi kadang juga bosan. 

Penulis  : Kesulitan apa yang Anda temui ketika di kelas? Mengapa? 

Siswa  : Kesulitannya ketika diberi tugas kelompok, karena 

kelompoknya sulit untuk dikoordinir. 

Penulis  : Apakah ada kesulitan ketika membaca dan menerjemah teks 

bahasa Arab? 

Siswa  : Iya ada kak. 

Penulis  : Mengapa Anda merasa sulit/mudah ketika membaca teks bahasa 

Arab? 

Siswa  : Karena pasti muncul kosakata yang baru. 

Penulis  : Ketika Anda mengalami kesulitan membaca dan menerjemah 

teks bahasa Arab, usaha apa yang Anda lakukan untuk 

mengatasinya? 

Siswa  : Biasanya saya menggunakan kamus offline bahasa Arab. 

Penulis  : Bagaimana model pembelajaran bahasa Arab yang menurut 

Anda dapat membantu kesulitan membaca teks bahasa Arab 

Anda? 

Siswa  : Setiap ada kosakata yang baru diterjemah bersama dan ditulis di 

buku. 



HASIL OBSERVASI 

Nama Guru   : M. Badrudin, S.Ag. 

Bidang Studi   : Bahasa Arab 

Hari/Tanggal   : Rabu, 04 April 2018 

Waktu    : Pukul 07.00 – 08.30 WIB 

Subjek   : Siswa Kelas X IIS 1 (33 Siswa) 

Tempat   : Kelas X IIS 1 MAN 2 Sleman 

Deskripsi Data : 

Sumber data adalah kegiatan pembelajaran bahasa Arab, ini merupakan 

observasi pembelajaran yang dilakukan oleh penulis secara global sehingga 

memperoleh data sebagai berikut: 

Pembelajaran bahasa Arab dimulai pada pukul 07.00. Sebelum 

pembelajaran dimulai guru memberikan salam dan menanyakan kabar siswa 

dengan bahasa Arab. Kemudian guru menyuruh siswa membuka halaman 46 

materi tentang al mihnah (profesi). Guru membacakan bacaannya siswa disuruh 

mendengarkan dengan seksama agar intonasi dan penekanan dapat dipahami. 

Kemudian guru menyuruh siswa membaca bacaan sambil diterjemahkan. Disaat 

siswa membaca, guru juga membenarkan bacaan siswa yang salah serta 

membantu siswa dalam menerjemahkan kalimat yang dibacanya.  

Kemudian guru mengolaborasikan materi dengan kehidupan sehari-hari 

siswa dan menjelaskan kepada siswa makna bacaan tersebut. Kemudian guru 

menyuruh siswa untuk maju ke depan membaca teks qiro’ah yang sudah dibahas 

bersama. 



Kondisi kelas yang mula-mula sangat antusias kemudian sebagian siswa 

ada yang mengobrol dengan temannya, bermain sendiri, mengantuk, bahkan ada 

yang tidur di kelas. Kemudian guru menyuruh siswa yang sudah maju untuk 

membaca teks, untuk menulis terjemahnya dengan bahasa yang baik. Setelah 

semua selesai guru membuka sesi tanya jawab pada siswa yang belum paham 

dengan materi yang dipelajari. Sebelum guru mengakhiri pembelajaran, siswa 

diberi tugas untuk menghafalkan mufrodat dan mempelajari materi yang akan 

dibahas pada pertemuan selanjutnya. 

 

Interpretasi Data: 

Kegiatan pembelajaran bahasa Arab yang dimulai pukul 07.00 – 08.30 

WIB ini berjalan dengan lancar dan cukup kondusif. Meskipun terdapat beberapa 

siswa yang menghambat jalannya pembelajaran, tetapi guru bisa kembali 

mengkondisikan pembelajaran tersebut dan bisa memanfaatkan waktu sebaik 

mungkin. Adapun metode yang digunakan adalah metode langsung, ceramah, dan 

tanya jawab. 

 



DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Guru membacakan teks dan siswa menyimak dengan seksama 

 

Guru menjelaskan materi kepada siswa di depan kelas 

 



 

Penulis dan guru bahasa Arab (M. Badrudin S.Ag) setelah wawancara 

 

 



 

 

 

Penulis dan Siswa Kelas X IIS 1 ( Amanda, Maharani, dan Uswatun) 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Satuan Pendidikan : MAN 2 Sleman 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Kelas/Semester : X/  Genap 
Materi Pokok : والحياة المهنة  

Alokasi Waktu :4x45menit 

Tahun Pelajaran : 2017/2018 

 

A. KompetensiInti (KI) 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural 

pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan m 

ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompeensi Dasar 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar 

2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

antar peribadi dengan guru dan teman 

3.3 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan  .baik secara lisan maupun tertulis والحياة المهنة 

3.4 Memahami secara sederhana unsure kebahasaan struktur teks dan unsu rbudaya 

dari teks terkait dengan والحياة المهنة yang sesuai dengan konteks penggunaannya 

 

Indikator 

 Menyimak penjelasan guru tentang pembagian huruf, isim, fi’il, dhamir, dan 

isim isyarah, isim mufrad, mutsanna, jamak, huruf jar, dan Isim muzakkar dan 

muannas, ma’rifah dan nakirah, mubtada’ dan khabar. 

 Memperhatikan bentuk isim muzakkar dan muannas. 

 Mencari informasi umum dan rinci dari suatu wacana lisan/tulisan. 



 Membaca kaidah tentang huruf, isim, fi’il, dhamir, dan isim isyarah, isim 

mufrad, mutsanna, jamak, huruf jar, dan Isim muzakkar dan muannas, 

ma’rifah dan nakirah, mubtada’ dan khabar. 

 Membaca isi wacana tulis sesuai tema/topik yang mengandung isim mufrad, 

mutsanna, jamak, huruf jar, dan Isim muzakkar dan muannas, ma’rifah dan 

nakirah, mubtada’ dan khabar. 

 Memperhatikan struktur kalimat-kalimat yang  terdapat isim, fi’il, 

dhamir,isimisyarah, ma’rifah dan nakirah, mubtada’ dan khabar. dalam isi 

teks lisan sesuai konteks. 

 Memperhatikan struktur kalimat-kalimat yang  terdapat isim mufrad, 

mutsanna, jamak, huruf jar, dan Isim muzakkar dan muannas, ma’rifah dan 

nakirah, mubtada’ dan khabar.dalam isi teks lisan sesuai konteks. 

 Mengamati contoh-contoh dari karya sastra Arab dan Indonesia, misalnya 

peribahasa Arab dan Indonesia. 

 Membaca teks sederhana yang memuat karya sastra Arab, misalnya peribahasa 

Arab, syair Arab, dan sebagainya. 

C. Bahan Ajar:          القراءة  

 اْلِمْهَنة  
َرْأ َما يَِلى ِقَراَءًة َجيَِّدًة !   –أ   ِاق ْ

ُهْم َمْن َيُكْوُن ُمَدرًِّسا, مِ   ُهْم َمْن َيُكْوُن َفالًَّحا ، ِمن ْ َنا أَنَّ ِمَهَن النَّاِس ُمتَ نَ وَِّعٌة ، ِمن ْ ُهْم َكَما َعَرف ْ ن ْ
هُ  اًما ,َو ُمَوظًَّفا َو ُمَهْنِدًسا, َو تَاِجرًا ، َو َصَحِفيِّا ،  َو طَِبْيًبا ، َوِمن ْ ْم َمْن َيُكْوُن َمْن َيُكْوُن ُُمَرًِّضا, َو َرسَّ

ِذْيعاً َو طبَّاخاً َو َسائِقاً ُشْرِطيِّا َو ُخَضرِياً َو َجزَّاراً َو َفاِكِهياً و ََنَّاراً َوبَ نَّاًء َو ِمْيَكانِْيِكياً َو زَبَّاَلًة وََكنَّاساً َو مُ 
َر ذِلَك .   َوَغي ْ

اُر يَْذَهُبون ُكلَّ يَ ْوٍم ِاََل َفاْلَفالَُّحون يَْذَهبُ ْوَن ِاََل اْلَمزَارِِع ُكلَّ يَ ْوٍم وَ   َها ، َوالتُّجَّ يَ ْزَرُعون ْاأَلُرزَّ ِفي ْ
َها اْلَبَضائَِع اْلُمتَ نَ وَِّعَة ، َوالَصَحِفيُ ْوَن يَ ْبَحثُ ْوَن َعِن ْاأَلْخَباِر النَّاِفَعِة   ُعون ِفي ْ ْوِق َويَِبي ْ َوَيْكتُبُ ْونَ َها ِِف اْلَْرَائِِد السُّ

اِس يَ ْقرَأََها النَّاُس َوِمْن َأْجِل ذِلَك اَلصََّحِفيُ ْوَن يَ ْبَحثُ ْوَن َعِن ْاأَلْخَباِر ِِف َأىِّ َمَكاٍن َويَ تَِّصُل بِالنَّ َواْلَمَجالَِّت لِ 
 َعَلى ُُمَْتِلِف ِمَهِنِهْم ، َوْاأَلِطبَّاُء يَْذَهبُ ْوَن ُكلَّ يَ ْوٍم ِاََل اْلُمْسَتْشَفى َويُ َعاِْلُون اْلَمْرَضى .

 .  َو ْاأَلِطبَّاُء الَُّحْوَن أَْعَماُُلُم نَاِفَعٌة أِلنْ ُفِسِهْم َوُُمَْتَمِعِهْم ، ََنُْن نَْأُكُل ْاأَلُرزَّ َو اْلَفَواِكَه َواْْلَْضَرَواتِ اْلفَ  
ِة َأْجَساِمنَ  ا َواْلُمَدرُِّسْوَن  أَْعَماُُلُم نَاِفَعٌة ََنُْن أَْعَماُُلُْم ُمِفْيَدٌة لِلنَّاِس ، ََنُْن ََنَْتاُجْوَن ِاََل ْاأَلِطبَّاِء ِلِوَقايَِة ِصحَّ

رَاًدا نَافِ  ْوَن  النَّاِشِئْْيَ لَِيُكْونُ ْوا أَف ْ ُهُم اْلُعُلْوَم َواْلَمَعاِرَف َواْلُمَدرُِّسْوَن يُِعدُّ ِ أُلْسَرِِتِْم َو بِْيَئِتِهْم َو نَ تَ َعلَُّم ِمن ْ ِعْْيَ
َوظَُّفْوَن َو ُمَهْنِدُسْوَن َو ِباَلِدِهْم. فَاْلَفالَُّحون َوالتُّجَ 

ُ
اُمْوَن َو امل َمرُِّضْوَن َو الَرسَّ

ُ
َدرُِّسْوَن َو امل

ُ
اُر َو ْاأَلِطبَّاُء َو امل

ْوَن ُكلُُّهْم ََيَْتاُج اِلَْيِهُم النَّاسُ   الَصَحِفي ُّ



D. Metode pembelajaran: Pengamatan, tanya jawab, penugasan 

E. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

Media : Gambar 

Alat  : Spidol, Kertas, Papan Tulis 

Sumber Belajar : LKS, Teks Bacaan dan Visual yang relevan dengan materi 

F. Kegiatan Pembelajaran 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

Pertemuan 1 2x45 menit 

Pendahuluan a. Siswa merespon salam dan pertanyaan dari guru 

berhubungan dengan kondisi dan pembelajaran 

sebelumnya. 

b. Siswa menerima informasi tentang keterkaitan 

pembelajaran seblumnya dengan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan 

c. Siswa menerima informasi tujuan pembelajaran dan 

manfaatnya dalam kehidupan 

15 menit 

Kegiatan Inti a. Mengamati 

 Menyimak penjelasan guru tentang pembagian huruf, 

isim, fi’il, dhamir, dan isim isyarah, isim mufrad, 

mutsanna, jamak, huruf jar, dan Isim muzakkar dan 

muannas, ma’rifah dan nakirah, mubtada’ dan 

khabar. 

 Memperhatikanbentukisimmuzakkardanmuannas. 

 Mencariinformasiumumdanrincidarisuatuwacanalisan/

tulisan. 

 Membaca kaidah tentang huruf, isim, fi’il, dhamir, 

dan isim isyarah, isim mufrad, mutsanna, jamak, 

huruf jar, dan Isim muzakkar dan muannas, ma’rifah 

dan nakirah, mubtada’ dan khabar. 

 Membaca isi wacana tulis sesuai tema/topik yang 

mengandung isim mufrad, mutsanna, jamak, huruf 

jar, dan Isim muzakkar dan muannas, ma’rifah dan 

nakirah, mubtada’ dan khabar. 

 Memperhatikan struktur kalimat-kalimat yang  

terdapat isim, fi’il, dhamir,isimisyarah, ma’rifah dan 

nakirah, mubtada’ dan khabar. dalam isi teks lisan 

sesuai konteks. 

 Memperhatikan struktur kalimat-kalimat yang  

terdapat isim mufrad, mutsanna, jamak, huruf jar, dan 

Isim muzakkar dan muannas, ma’rifah dan nakirah, 

mubtada’ dan khabar.dalam isi teks lisan sesuai 

konteks. 

 Mengamati contoh-contoh dari karya sastra Arab dan 

Indonesia, misalnya peribahasa Arab dan Indonesia. 

 Membaca teks sederhana yang memuat karya sastra 

Arab, misalnya peribahasa Arab, syair Arab, dan 

sebagainya. 

60 menit 



KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN 
ALOKASI 

WAKTU 

b. Menanya 

 Siswa mengajukan beberapa pertanyaan tentang kosa 

kata yang sulit atau belum dimengerti 

c. Siswa mengajukan pertanyaan mengenai والحياة المهنة   

d. Mengolah,  Menalar 

 Siswa saling bertanya jawab tentang والحياة المهنة  

 Siswa secara acak menjawab pertanyaan guru 

Penutup a. Siswa bersama guru membuat kesimpulan 

tentang والحياة المهنة  

b. Siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan 

yang sudah dilakukan 

c. Siswa dan guru merencanakan tindak lanjut 

pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya 

d. Guru dan siswa menutup pelajaran dengan 

bacaan tahmid dan salam 

15 menit 

 

G. Penilaian Hasil Belajar  

  Penilaian Kognitif 

ابِقَِة ! ( 2) ِة اْلقَِراَءِة السَّ  أَْكِمْل َما يَأْتِى َوْفقًا لَِمادَّ

 نذهب إَل املدرسة وَنن نَ ْرَتِدي ....   . 1
ْيع الَعاِمِلْْي يف امل درسةاحلَِفاظ على . 2  النَّظَاَفة من الِنظام ... على َجَِ
 َرْمُي الُقَماَمة على اأَلْرض ... الِنظَام. 3
اَعة  .4  بَ ْعَد الظُّْهر 4َصَباًحا إَل الساعة  9... يف امل َْكَتَبة ِمَن السَّ
       الطَاِلب ال ُمَتَأّخر عن الَدْرس ... م َُخاِلفا لِلّنظَام . 5

a. Teknik  :Tes tulis 

b. Bentuk  :Isian singkat 

c. Instrumen  :IsianSingkat 

 

No Nama 

Penilaian 

SikapKerjaKelompok Ket 

Partisipasi Aktif Komunikatif Kolaboratif 

1       

2       

3       

 

 Ket : A = Sempurna 

  B = Baik 

  C = Cukup 

  D = Kurang 

 

 

 



Penilaian Psikomotor 

 

a. Teknik   :Tes Unjuk Kerja 

b. Bentuk  ;Rating Scale 

c. Instrumen  

 

No Nama 
Penilaian 

Ket 
A B C 

1      

2      

3      

 

Keterangan : 

A. Mampu mengula skembali materi yang telah disampaikan 

B. Membuat contoh sendiri atas materi yang telah disampaikan 

 

SKOR:  96-100 = A  76-80  = B  <66 = D 

86-95  = A-  71-75  = B- 

  81-85  = B+  66-70  = C  

          

 

Mengetahui,      Sleman,   Februari 2018 

Kepala Madrasah     Guru Mata Pelajaran 

 

 
 

Drs. Aris Fua’d.                          Muhamad Badrudin, S.Ag. 

NIP 1966                               NIP.197103192007011027 
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KEMENTERI.AN AGAMA REPUBLIK INDONESI-A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIIAGA
FAKULTAS IIJ}IU TARBTYAH DAN KEGURUAN

Ahnat Jl- ltarsda Adf;ui@ Teg- 51 3056, 71 03871 , Fax. ((r27,{} 51 9734
Ernail : ftktauin-suka.ac.id.YoGYAl&dl{'TA 55281

Nomor :
Lamp. :

Perihal :

s- 610 I rJn,02lw.UPf{.o1.1/o2l2o18
1 Bendel Proposal
Permohonan lzin Penelitian

19 Februari 2O18

Kepada

Yth: Kepala MAN 2 Sleman

Assalomu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
skripsi dengan Judul: "FAlffOR-FAlfiOR KELEMAHAN MAHARAH AL-QIRO'AH
srswA KEtAs xr MAN 2 SLEMAN TAHUN PELATARAN 2Ot7l2OL8 {STUDI
ANAIISIS PERSPEKIIF PSIKOIOGI BELAIARI", dipe rluka n pe nelitian.
Oleh karena itu kami mengharap dapatlah kiranya Bapak/lbu berkenan memberi
izin kepada mahasiswa kami :

Nama
NIM
Semester
Jurusan
Alamat

Kuntantri Watifah
L4/2ALOS

Vlll(Delapan)
Pendidikan Bahasa Arab

: Po nd oksu ru h, Bi m o m a rta n i, Ngepl a k Sle m a n,yogya ka rta

: Februari-Maret 2018

untuk mengadakan penelitian diMAN 2 Sleman.
dengan metode pengumpulan data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.
Adapun waktunya
mulaitanggal
Demikian atas perkenan Bapaly'lbu, kami sampaikan terima kasih.

Wasso la m u' oloi kum w r. wb.

Bidang Akademik

Tembusan :

1. Dekan(sebagailaporan)
2. Kaprodi PBA

3. Mahasiswa yang bersangkutan ( untuk dilaksanakan )
4. Arsip
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lffi : !.ilerffPropoc*
ffi;Mm&ffi

rr&$irgr8

S@#
Tlt*:@lffiXl5lm

rtsfur'ffiirs-ry&.

ery6$ @" kmi fts**rfu ffiqra wf;h*. *ehr€@r* Ftrrtrsrffia
gtuAsi @a*! $r** %f*rffif,nn$Em ffi[ffi* iil*ffiPH,tr.ffi,fiffi
#ffi tffrJE, g ffi r rrfrilf;lt T*Isffi ref;#ffiff ffBla sEtffi
Iffiilffi WfusW,x#tfs*-
ffi karclm *ar. kffi*nmqglffitr @A* *arap E*pa*ft&r berknan.m€*nkli
Ain@n#tuaki:

Ika :lks&r*tr*tffffir
ffihfi : tr44ryr{}5
Serffir : tlUl (De@anl
&*r*m :lWkk*l*m$S
M :F* fur Pf fu 5ffi M &$u*l fifsnssurwii essr@
Sfurwt

mm& rW#m pw#ire. dS !fiffi 1 5M
furym*rffide perqrw*r* em gMm&l#rnrmar.a, da*r au*ll*sel*asi
l*aftnsla*t{$rya
rrxefitargaf
lMimatasery m* ffiakaiwrydtarter*ma *x&"

tf,amafoir*er"ra*rms-*&.

gtrareAkafunik

:Z$tl*m*[-.i}I.[ftef 2S18

Te*nfu*sa*:
1- n*m@at@ffirl
2- *afse*Ufl
e i#m*rcreeesaryhugr{um*shkanfur}
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Iffiffi KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ffi uNryuRsrrAs rsrAM NEGERT suNAN KALTIAcA

ufi7 ^*:ffH#ffY#X,r,ffi^"., H,ffi
Erqgll : tk@uin-suka.ac.idYOGYAKARTA 55281

Nomor
Lamp.
Perihal

: e- {ta /u n.azlDr.UpN.o1.Uo2l201s
: 1 Bendel Proposal
: Permohonan lzin Penelitian

Kepada

Yth : Gubernur Prov. DIY
c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
DiJl. Jenderal Sudirman No. 5

Yogyakarta

Assa la m u' o lo i ku m wr. w b.

: Februari-Maret 2018

19 Februari 2018

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan skripsi
dengan Judul: "FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN MAHARAH AL-Q|RO'AH stswA KEtAs
xl MAN 2 STEMAN TAHUN PEWARAN 2Ot7l20L8 (STUD| ANAL|S|S pERSpEKTtF

PSI KOTOG I BELA,TAR)", diperl u ka n pen elitia n.
Oleh karena itu kami mengharap dapatlah kiranya Bapak/lbu berkenan memberi izin
kepada mahasiswa kami :

Nama :KuntantriWatifah
NIM : t4/.ZOtO5
Semester : Vlll (Delapan)
Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab
Alamat : Pondoksuruh,Bimomartani,Ngeplak,Sleman,yogyakarta

untuk mengadakan penelitian di MAN 2 Sleman.
dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan Dokumentasi,
Adapun waktunya
mulaitanggal
Demikian atas perkenan Bapak/lbu, kami sampaikan terima kasih.

Wassol o m u' ol ai ku m wn wb.

Bidang Akademik

Tembusan:
1. Dekan (sebagai laporan)
2. Kaprodi PBA

3. Mahasiswa yang bersangkutan ( untuk dilaksanakan )4. Arsip
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADANT KESATUAI\ BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0279 551 136, 551275,Fax (0274) SStt37

I

Nomor
Perihal

Memperhatikan surat:

Dari
Nomor
Tanggal
Perihal

Nama
NIM
No.HP/ldentitas
Prodi/Jurusan
Fakultas
Lokasi Penelitian
Waktu Penelitian

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan disampaikan Keoada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sqnan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan. '\

Yogyakarta, 22 Februari 201 I

KepadaYth. :

Kepala Kementerian Agama Rl Kanwil DIY

diYogyakarta

Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
B-670/Un.02/DT. I /PN.0 1 .1 lo2l201 8
19 Februari 2018
Permohonan lzin Penelitian

KUNTANTRIWATIFAH
14420105
0857 1 2027 979/33020 1 62 1 095000 1

Pendidikan Bahasa Arab
Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
MAN 2 Sleman
22Februari 2018 s.d 31 Maret 2018

07 4 121 561 Kesba ng pol/20 1 8
Rekomendasi Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riseUpenelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal :"FAKToR- FAKToR KELEMAHAN MAHARAH
AL-QIRO',AH SISWA KELAS XIMAN 2 SLEMAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018 (STUD|
ANALISIS PERSPEKTIF PSIKOLOGI BELAJAR),, kepada:

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
riseUpenelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riseupenelitian yang tidak sesuai atau
kaitannya dengan judul riseUpenelitian dimaksud;3. Menyerahkan hasil riseupenelitian kepada Badan Kesbangpol Dly
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi.sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebllum beratihirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin RiseUPenelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

di wilayah

tidak ada

selambat-

KEPALA
BANGPOL DIY6v#*"F--

w



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAIY POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (A27\ 551136, 551275,Fax(0274) 55t137

Nomor
Perihal

Memperhatikan surat:

Dari
Nomor
Tanggal
Perihal

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubemur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan lGlijaga;
3. Yang bersangkutan.

Yogyakarta, 28 Maret 2018

Kepada Yth. :

Kepala Kementerian Agama Rl Kanwil DIY

diYogyakarta

Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
B670lUn. 02/DT. 1 /PN. 01 .1 lO2t2O1 I
19 Februari 2018
Permohonan Izin Penelitian

dapat

di wilayah

tidak ada

selambat-

074/3868/Kesban gpo t/20 1 I
Rekomendasi Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riseUpenelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposat :"FAKToR- FAKToR KELEMAHAN MAHARAH
AL-QIRO'AH SISWA KELAS Xl MAN 2 SLEMAN TAHUN PELAJARAN2O17t2O18 (STUD|
ANALISIS PERSPEKTIF PSIKOLOG| BELAJAR),, kepada:

Nama : KUNTANTRIWATIFAH
NIM : 1442A1A5
No.HPlldentitas : 085712027929/39A2A16210950001
Prodi/Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab
Fakultas : Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan ulN sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : MAN 2 Sleman
waktu Penelitian : 28 Maret 2018 s.d s1 Mei201g (perpanjangan t)
sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar- pihak yang terkait
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku
riseUpenelitian;

2. Tidak dibenarkan melakukan riseupenelitian yang tidak sesuai atau
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;3. Menyerahkan hasil riseupenelitian kepada Badan Kesbangpol Dty
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasisebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum beralihirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin RiseUPenelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut diatas-

Demikian untuk menjadikan maklum.



==]--._-=I

KEMENTERIANAGAMAREPUBLIKINDoNESIA
KANToRKEMENTERIANAGAMAKABUPATENSLEMAN

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SLEMAN
Jt. Raya rajem, rajem, ni.os/Rw-st lvl?9g91.r1" q:f9l:Y::"Iggyararta Kode Pos

ssiai ierepn on. 0274-+i627u/; Faximili' o274-.4462707 
'

.co.id.

SURAT KEJERANGAN
Nomor W niolPP.oo.6 lo8l2o18

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP.

PangkaUGol

Jabatan

Menerangkan bahwa :

Nama
NIM
Program Studi

Fakultas

Lembaga

: Ali Asmu'i, S.Ag, M.Pd.

" 
19740722200710 1 002.

: Penata Tk.l (lll/d).

: Kepala MAN 2 Sleman.

: KuntantriWatifah.

:14420105

: Pendidikan Bahasa Arab.

: llmu Tarbiyah dan Keguruan

: UIN Sunan Kalijaga YogYakarta.

telah meraksanakan peneritian dengan tema '. " Faktor-Faktor Kelemahan Maharah Al'

eiro,ah sisura Kelas xt MAN 2 sreman Tahun petajaran 2017/2018 (studi Analisis

Perspektif Psikologi Belaiar) ", di MAN 2 Sleman, pada Tanggal,l2 Maret - 31 Mei

2018.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya'

Sleman, 1 Agustus 2018.



KEMENTERIAN ACAMA
I.INIVERSITAS ISLAM NEGERI SI. INAN KAL,I.IA(iA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KECTJRT]AN

YOGYAKARl'A
effiuio

Jln. Laksda Adisucipto, Telp. : (0271) 513056 Fax.519731 E-muil ; turhi\tuhraiuin-.ruku,uc'.iel

BUKTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa

Nomor Induk

Jurusan

Semester

Tahun Akademik

Judul Skripsi

Kuntantri Watifah

I 4420 I 05

PBA

VIII

201 7*201 8

FAKTOR.FAKTOR YANG MEM PENCARIJ I] I

KETIDAKMAMPUAN AL-QIRAAH SISWA KEI,AS XI DI MAN ]
SLEMAN (PERSPEKTIF PSIKOLOCI BELAJAR)

Telah mengikuti seminar riset tanggal : l4 Februari 201 8

Selanjutnya, kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pemhinrbirrg
berdasarkan hasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposal lebih laniur.

Yogyakarta. l4 \

Agung Seti;*a
NIP. te87rIl



clti

riil: Universitos lslom Negerisunon Kolijogo
02/R0

FM.UINSK.BM.Os.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nama mahasiswa . Kuntantri Watifah

NIM :14420105

Pembimbing

Judul

Fakultas

: Agung Setiyawan, S.Pd.I., M.Pd.I.

: FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN MATTARAH AL-QIRO,AE

SISWA KELAS X ilS 1 MAN 2 SLEMAN TAHTIN PELAJARAN

2Al7/2018 (Studi Analisis Perspektif Psikologi Belajar)

: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan/Program Studi ' Pendidikan Bahasa Arab

:i:::i;:rjirri.::.:::

'tiio^':t;:..rI...l
:.:.1 ....:l t

i:r:i1.1.tii;!:':1it.:lL:+tarr:ir:j;il:f .i; I , . . -,.., ,._il.- t -i i::.:j:::::::.::::::.''..1'..'.':,,..4,1 ..il...l.,r..l,,rl,ll

,,.: , '-:';.r:' ,' ,, M##jnffii"gan, . i. r.:,.:,.1,
,:'.,.'.;:'::1.' ,',..,.,..1.,.ii.T1-laral::*,J:'.I,f-l;: .,..,1"'..'...,....':,

ii#I$ffii,il$jftffiSiii

ff*tri
I 08 Maret 2018 I Instrumen Observasi

2 14 Maret 2018 II BAB I Pendahuluan

J 18 April2018 m Instrumen Wawancara

4 04 Mei 2018 IV BAB II Kajian Teori

5 09 Mei 2018 V BAB tvPembahasan

6 17 Mei 2018 VI BAB III Gambaran Umum

7 24IDldei2018 VII Abstrak dan Tekhnik Analisis Data

8 3l Mei 2018 VIII Tajrid
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KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN
YOG'/AKARTA

KALIJAGA
KEGURUAN

f Jh. LaksdaAdisucipto, Telp. 0274-513056, Fax. 0274-519734 Yog'akarta

Nomor : B-16AJn.2/lglPP.00.9/212017
Lampiran : I (Satu)jilidProPosal
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yoryakarta 25 .lanuari 20 I 8

Kepada Yth. :

Bapak Agung Setiyawan, S.Pd.l., M.Pd.t
DosenJunrsan PBA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sturan Kahjaga
Yoryakarta

Assalamu'alaikuru Wn Wb.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan []lN Sr"rnzur

Kahjaga Yoryakarta pada tanggal 25 Januari 2018 perihal penga.iuan Proposal Skripsi

Mahasiswa Junrsan Pendidikan Bahasa Arab Tahun Akademik 2017t?{)18 setelah

proposal tersebut dapat disetujui Fakultas, maka BapaMbu telah ditetapkan sebagai

pembimbing Skrips i Saudara:

Nama
NIM
Jurrusan

Judul
MEMPENCARLJHI

KETIDAKMAMPUAN AL.QIRAAH SISWA KELAS XI DI
MAN 2 SLEMAN (PERSPEKTIF PSIKOI-OGI BEt-A.IAR)

Demikian agar menjadi maklum dan dapat dilakszurakan sebaik-baiknya.

Wassala mu' alaik um lV r. Wb.

Ktmtantri Watifah
t4420t05
Pendidikan Bahma Arab

FAKTOR-FAKTOR YANG

Tembusan dikirim kepadayth :

1. Dosenpembimbing.
2. Mahasiswaybs.

MP. 19590114 198803 I 001
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MINISTFII/ OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSIry SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLTSH COMPETENCE CERTIFICATE

No : [IIN.0 2 {L4 {P\!LW.2 n.4LZt. fi n0 fi

Herewith the undersigred certifies that:

Name : Kuntantri Watifah
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