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ABSTRAK 
 

 
Cholifatul Mufidah (09420202). Problematika Pembelajaran Bahasa Arab 

dalam Hafalan Mufrodat di MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Skripsi. 
Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang dialami oleh 
guru dan siswa dalam hafalan mufrodat di MTs Nurul Ummah Kotagede 
Yogyakarta, serta usaha yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam menghadapi 
problem tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan melakukan 
penelitian di MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. Sedangkan pengumpulan 
datanya dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pembelajaran bahasa 
Arab dalam hafalan mufrodat di MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta yaitu  
bahwa siswa masih kesulitan memahami teks bahasa Arab, baik menerjemahkan 
mufrodat bahasa Arab, menuliskan huruf Arab, maupun membaca teks Arab. 
Selain faktor kebahasaan sendiri siswa juga mengalami problem berupa 
lingkungan yang kondusif untuk menghafal, waktu yang sempit karena mereka 
mmepunyai kegiatan yang padat di asrama, serta media pembelajaran ynag 
kurang memadai. Oleh kerana itu, usaha yang dilakukan untuk mengatasi problem 
tersebut yakni siswa harus belajar bahasa Arab dengan rajin dan menghafal 
mufrodat yang telah dipelajari setiap hari. Guru juga harus lebih memotivasi 
siswa dalam menghafal, menambah sarana untuk menghafal mufrodat, serta 
mengadakan evaluasi secara lisan untuk mengecek hafalan siswa. 
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  التجريد

مشكالت تعليم اللغة العربية يف حفظ املفردات يف املدرسة  ۰۹٤٢۰٢۰٢خليفة املفيدة 
قسم تعليم اللغة العربية بكلية .  البحث العلمي–املتوسطة نور األمة كوتا كيدي يوكياكرتا 

  .٢۰١٣التربية وتأهيل املعلمني جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكرتا 
 هذا البحث معرفة املشكالت الىت يواجهها املعلم والطالب يف حفظ املفردات و غرض

يف املدرسة املتوسطة نور األمة كوتا كيدي يوكياكرتا و احملاولة الىت جيرى عليها املعلم و 
  . الطالب يف موجهة تلك املشكالت

كوتا وهذا البحث حبث كيفي و تؤخذ خلفية البحث يف املدرسة املتوسطة نور األمة 
ها الباحثة باستخدام املالحظة واملقابلة توأما مجع البيانات الىت استخدم. كيدي يوكياكرتا

  .سري عليه الباحثة فهو حتليلية وصفيةتوأما حتليل البيانات الذي . والوثائق
واما نتيجة هذا البحث فتدل على أن مشكالت تعليم اللغة العربية يف حفظ املفردات يف 

ة نور األمة كوتا كيدي يوكياكرتا وهي أن الطالب يصعبون يف فهم النصوص املدرسة املتوسط
وجبانب .العربية سواء كانت يف ترمجة املفردات العربية وكتابة حروفها أو قراءة النصوص العربية 

تلك العوامل اللغوية لدى الطالب فإم جيدون الصعوبات من البيئة الضوضئة للحفظ و والوقت 
ولذلك احملاولة . لكون األنشطة اململوءة يف احلجرة و الوسائل التعليمية احملدودةالضيق ألجل ميت

الىت يسري عليها املعلم حلل تلك املشكالت وهي إن الطالب جيدون وجيتهدون يف تعلم اللغة 
وكذالك املعلم يشجع و حيث الطالب يف حفظ و . العربية وحيفظون املفردات املدروسة كل يوم

 . حلفظ املفردات و القيام بالتقييم شفوياً لتفتيش حفظهمزيادة الوسايل
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KATA PENGANTAR 

 

هلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله احلمد هللا الذى أرسل رسوله با
رسوله الكرمي خامت النبيني سيدنا  والصالة والسالم على. الكافرون ولوكره

باءحسان إىل يوم وعلى أله واصحابه ومن تبعهم  حممد صلى اهللا عليه وسلم
 .الدين

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang 

senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayah Nya. Shalawat dan salam 

semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang dengan 

segenap perjuangan telah menuntun manusia menuju jalan kehidupan yang lebih 

baik. 

Dalam penulisan skripsi yang berjudul  “ Problematika Pembelajaran 

Bahasa Arab dalam Hafalan Mufrodat di MTs Nurul Ummah Kotagede 

Yogyakarta” ini peneliti menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu 

dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini, sehingga pada akhirnya skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 

terima kasih yang mendalam kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Hamruni, M.Si, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah UIN 
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3. Bapak Dudung Hamdun, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan 
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4. Ibu R. Umi Baroroh, M.Ag selaku Pembimbing yang telah memberikan 
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perpustakaan UIN Sunan Klaijaga. 

6. Bapak Suwandi, S. Ag.  selaku Kepala Madrasah  MTs Nurul Ummah 

Kotegede Yogyakarta beserta staf-stafnya. 

7. Bapak Fuad Hasyim, S.Pd. I selaku guru bidang studi bahasa Arab di kelas 
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Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf ArabHuruf ArabHuruf ArabHuruf Arab    NamaNamaNamaNama Huruf LatinHuruf LatinHuruf LatinHuruf Latin    KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan    

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba>‘ B Be ب

 ta>‘ T Te ت

 sa> s\ es (dengan  titik di atas) ث

 ji>m J Je ج

 h{a>‘ h{ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha>‘ Kh ka dan ha خ

 da>l D De د

 za>l z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra>‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 si>n S Es س

 syi>n Sy es dan ye ش

 s{a>d s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{a>d d{ de (dengan titik di bawah) ض

 t{a>‘ t} te (dengan titik di bawah) ط

 z{a>‘ z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain G Ge غ
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 fa>‘ F Ef ف

 qa>f Q Qi ق

 ka>f K Ka ك

 la>m L El ل

 mi>m M Em م

 nu>n N En ن

 wa>wu W We و

 h>a> H Ha هـ

 hamzah ’ Apostrof ء

 ya>‘ Y Ye ي

 

2222.... Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap     

�������  Muta’aqqidain 

 Iddah‘  	�ة

3333.... Ta’ Marbu>t}ah diakhir kata Ta’ Marbu>t}ah diakhir kata Ta’ Marbu>t}ah diakhir kata Ta’ Marbu>t}ah diakhir kata     

a. Bila mati ditulis 


  Hibah  ه�


��  Jizyah  

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis. 


 ا����   Ni’matulla>h 

 Zaka>tul-fitri   زآ�ة ا����

4444.... Vokal TunggalVokal TunggalVokal TunggalVokal Tunggal    

Tanda VokalTanda VokalTanda VokalTanda Vokal    NamaNamaNamaNama    Huruf LatinHuruf LatinHuruf LatinHuruf Latin    NamaNamaNamaNama    

 َ   Fath}ah A A 

 ِ   A. KasrahKasrahKasrahKasrah    I I 

 ُ D{ammah  U U 
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5555.   .   .   .   Vokal Panjang Vokal Panjang Vokal Panjang Vokal Panjang     

a. Fath}ah dan alif ditulis a> 


�� Ja>hiliyyah   ��ه

b. Fath}ah dan ya> mati di tulis a> 

����   Yas’a> 

c. Kasrah dan ya> mati ditulis i> 

����  Maji>d 

d. D{ammah dan wa>wu mati u> 

 Furu>d  "�وض

6666.... VokalVokalVokalVokal----vokal Rangkapvokal Rangkapvokal Rangkapvokal Rangkap    

a. Fath}ah dan ya> mati ditulis ai  

#$%�&  Bainakum  

b. Fath}ah dan wa>wu mati au  

  Qaul   ()ل

7777.... VokalVokalVokalVokal----vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrofvokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrofvokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrofvokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof    

 A’antum  أأ��#

  Lain syakartum  .ن ,$�+#

8888.... Kata sandang alif dan lam Kata sandang alif dan lam Kata sandang alif dan lam Kata sandang alif dan lam     

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

  Al-Qur'a>n ا���ان

 Al-Qiya>s ا����س

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya. 

 ’<As-sama ا����ء

 Asy-syams ا�1�2

9999.... Huruf BesarHuruf BesarHuruf BesarHuruf Besar 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti 

yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk 
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menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.  

10101010.... Penulisan kataPenulisan kataPenulisan kataPenulisan kata----kata dalam rangkaian kalimat kata dalam rangkaian kalimat kata dalam rangkaian kalimat kata dalam rangkaian kalimat     

Dapat ditulis menurut penulisannya.  

 Z|awi al-fur>ud ذوى ا���وض


%� Ahl as-sunnah   اه5 ا�
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Bahasa Arab bagi orang Indonesia dapat dikatakan bahasa kedua 

sesudah bahasa Indonesia, karena sebagian besar penduduk Indonesia 

beragam Islam. Kaum muslimin baik di negeri kita ini maupun dari negeri lain 

umumnya menganggap bahasa Arab bukan sebagai bahasa Asing, akan tetapi 

sebagai bahasa Agama, bahasa persatuan umat Islam. Hanya di negeri kita ini 

umat Islam lebih banyk menganggap bahasa Arab sebagai sarana untuk 

mempelajari agama Islam lebih mendalam. Oleh karena itu mereka belajar 

bahasa Arab secara pasif untuk mempelajari kitab-kitab berbahasa Arab 

semata.2  

Mengajarkan bahasa Asing kepada siswa bukanlah suatu pekerjaan 

yang mudah untuk mengajarkannya, karena mereka sebelumnya sudah 

mempunyai pengalaman bahasa lain, maka dari itu penerapan metode tertentu 

harus di perhatikan terutama tepat tidaknya suatu metode, karena masing-

masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam pengajaran 

bahasa, salah satu segi yang disorot adalah segi metode. Sukses dan tidaknya 

suatu program pengajaran bahasa sering kali di nilai dari segi metode yang 

                                                             
2 Depag RI, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama Islam 

IAIN, (Jakarta, P2STA,), hlm. 117.  
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digunakan, sebab metodelah yang menentukan isi dan cara mengajarkan 

bahasa. 3 

Pembelajaran bahasa Arab merupakan suatu proses belajar bahasa 

Arab. Sedangkan bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran yang 

tergolong sulit disebabkan bahasa Arab adalah salah satu bahasa asing atau 

bukan bahasa ibu para peserta didik, sehingga peserta didik cenderung kurang 

senang. Pada dasarnya pelajaran bahasa lebih menghajatkan pada pembiasaan 

dan latihan (drill ) bagi terampilnya siswa dalam membaca, menulis ataupun 

mengucapkan. Hal demikian yang berlaku pada pembelajaran bahasa.4 

Untuk mempelajari bahasa Arab, tidak serta merta langsung belajar 

mengenai struktur kalimat dan memahaminya, namun perlu mempelajari 

mufrodat bahasa Arab untuk mempermudah bacaan yang ada. Di MTs Nurul 

Ummah, pembelajaran mencakup beberapa kemahiran dan dimulai dengan 

bacaan. Kemahiran-kemahiran tersebut dimulai dengan istima’ (menyimak) 

bacaan terlebih dahulu kemudian para siswa menirukan, kalam  (berbicara), 

qira’ah (membaca), serta kitabah (menulis). Dari semua kemahiran tersebut 

disediakan beberapa mufrodat beserta artinya untuk mempermudah 

memahami bacaan tersebut. 

Kosakata merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dimiliki oleh 

pembelajar bahasa asing termasuk bahasa Arab. Perbendaharaan kosakata 

bahasa Arab yang memadai dapat menunjang seseorang dalam berkomunikasi 

                                                             
3 Muljanto Suwadi, Pengajaran Bahasa Asing, Sebuah Tinjauan Dari Segi Metodologi, 

(Jakarta: Bulan Bintang 1974), hlm. 7 
  
4 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat,2005) 

hlm.142 
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dan menulis dengan bahasa tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa berbicara dan menulis yang merupakan kemahiran berbahasa tidak 

dapat tidak, harus didukung oleh pengetahuan dan penguasaan kosakata yang 

kaya, produktif dan aktual. 

Penambahan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan 

bagian penting, baik dari proses pembelajaran suatu bahasa atau pun 

pengembangan kemampuan seseorang dalam suatu bahasa yang sudah 

dikuasai. Siswa sekolah sering diajarkan kata-kata baru sebagai bagian dari 

mata pelajaran tertentu dan banyak pula orang dewasa yang menganggap 

pembentukan kosakata sebagai suatu kegiatan yang menarik dan edukatif. 

Untuk itu diperlukan metode yang tepat dalam rangka pembelajaran kosakata 

bahasa Arab agar kebutuhan akan perbendaharaan kosakata dalam 

pembelajaran bahasa Arab dapat tercapai.  

MTs Nurul Ummah merupakan madrasah yang masih berada dalam 

naungan Kementerian Agama. Pada dasarnya setiap lembaga pendidikan itu 

mengharapkan agar tujuan yang dicita-citakan tercapai dan menjadi sebuah 

lembaga pendidikan yang baik dan mampu mendidik anak didiknya. Namun 

untuk menjadi sebuah lembaga pendidikan yang baik itu tidaklah mudah.  

Begitu juga dengan Madrasah Tsanawiyah Nurul Ummah, dimana 

MTs ini adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang berupaya ingin 

meningkatkan kualitas muslim yang mampu memahami isi kandungan Al-

Qur’an dan Al-Hadits serta kitab-kitab agama yang bertuliskan Arab sehingga 

dapat mengamalkannya ditengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan 
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harapan tersebut di atas, salah satu usaha yang ditempuh adalah usaha dengan 

berbagai upaya agar pengajaran bahasa Arab di MTs dapat berhasil.  

Karena tanpa penguasaan kosakata yang memadai seseorang akan 

mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa secara baik dan benar di 

dalam berkomunikasi. Karena kualitas berbahasa seseorang jelas tergantung 

pada kualitas dan kuantitas kosakata yang dimilikinya. Semakin banyak 

kosakata yang dimiliki maka sebagian besar juga kemungkinan untuk terampil 

berbahasa.5 

Di antara aspek yang menentukan keberhasilan pengajaran bahasa 

Arab khususnya dalam pengajaran kosakata ini adalah aspek metodologi. 

Sebab aspek metodelah yang menentukan isi dan cara mengajar. 

Di dalam proses belajar, hafalan acap kali disampaikan sebagai tugas 

pelajaran yang membebani siswa karena diajarkan dengan cara dan sarana 

belajar yang kurang menunjang. Akan tetapi menghafal di sini merupakan hal 

yang tidak asing lagi bagi siswa MTs Nurul Ummah. Sehingga mereka mau 

tidak mau harus hafal kosakata-kosakata bahasa Arab. Dalam menghafal, 

memori memegang peranan penting, yang mana dengan memori tersebut 

dapat diketahui apakah menghafal dapat mempengaruhi hasil prestasi belajar.  

Sedikit keterangan di atas menunjukkan bahwa dalam proses 

menghafal mungkin akan ada problem yang muncul. Problem yang dihadapi 

umumnya mencakup dua hal yaitu problem linguistik dan non linguistik. 

Problem linguistik adalah problem yang meliputu tata bunyi, tata kalimat, 

                                                             
5 Henry Guntur Taringan, Pengajaran Kosakata (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 2 
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kosa kata dan tulisan-tulisan. Karena saling menimbulkan kerancauan 

berbahasa.6 Sedangkan problem non linguistik adalah problem yang dapat 

menimbulkan beban psikologis pelajaran, karena setiap bahasa lahir dan 

berkembang dalam pranat social dan kultural yang berbeda. 

 Untuk mengatasi suatu problem diperlukan keterlibatan dari pihak 

sekolah sendiri untuk mengatasinya. Baik dibicarakan melalui rapat eksternal 

melibatkan seluruh unsur-unsur yang ada di sekolah tersebut yang tidak 

melibatkan dalam pengajaran mufrodat ataupun melalui rapat internal yang 

melibatkan unsur-unsur yang terlibat dalam pengajaran mufrodat seperti guru 

bahasa Arab maupun siswa, sehingga diharapkan problematika pembelajaran 

bahasa Arab dalam hafalan mufrodat dapat dipecahkan dan upaya dari guru 

dalam meningkatkan kualitas mengajarnya dan upaya dari siswa dalam 

memahami tujuan, materi, dan metode yang digunakan oleh guru.   

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud 

mengadakan penelitian terhadap “Problematika Pembelajran Bahasa Arab 

Dalam Hafalan Mufrodat di MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian istilah dan latar belakang masalah di atas, kiranya 

untuk mempermudah dalam penelitian, maka penulis mengambil rumusan 

masalah dengan fokus masalah problematika hafalan mufrodat dalam 

pembelajaran bahasa Arab di MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. 

Fokus masalah di atas akan dikaji melalui beberapa pertanyaan, antara lain:  

                                                             
6 A. Akrom Malibari, dkk, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada PT. IAIN, (Jakarta: 

Departemen Agama RI, 1976), hlm. 16 
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1. Apa saja problematika pembelajaran bahasa Arab dalam menghafal 

mufrodat di MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta? 

2. Bagaimana upaya guru dalam menghadapi problematika pembelajaran 

bahasa Arab dalam menghafal mufrodat  di MTs Nurul Ummah Kotagede 

Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi problematika dalam 

pembelajaran bahasa Arab dalam menghafal mufrodtat  di MTs Nurul 

Ummah Kotagede Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan seorang guru untuk 

mengatasi problematika dalam pembelajaran bahasa Arab dalam 

menghafal mufrodat  di MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Guru 

1) Menambah wawasan guru mengenai metode-metode yang 

diajarkan dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya metode. 

2) Dapat menjadi bahan masukan bagi para guru bahasa Arab agar 

dapat mengembangkan inovasinya dalam memilih metode dan 

strategi pembelajaran bahasa Arab.  

b. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab siswa. 

2) Meningkatkan keaktifan siswa. 
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c. Bagi Sekolah  

1) Sebagai bahan informasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan 

(kurikulum) dalam pembelajaran bahasa Arab. 

2) Hasil penelitin ini diharapkan dapat mengembangkan strategi 

belajar dalam pemblajaran bahasa Arab terutama dalam 

menghafalkan mufrodat.  

d. Bagi Mahasiswa   

1) Dapat mengamalkan ilmu yang diperoleh selama belajar 

khususnya ketika belajar diperguruan tinggi. 

2) Menjalin hubungan yang baik antara mahasiswa dengan pihak 

sekolah yang bersangkutan.  

D. Tinjauan Pustaka 

Dari beberapa peneliti atau skripsi yang penulis temui dalam berbagai 

macam literatur, yang berguna untuk membandingkan dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan, diantaranya ialah: 

Skripsi yang berjudul “Problematika Pembelajaran Muhadatsah di 

Madrasah Tsanawiyah Al-Khoiriyyah Semarang”,7 dengan penyusun M. 

Subkhan, tahun 2010, menjelaskan mengenai proses muhadatsah, serta upaya 

yang dilakukan dalam mengatasi problem tersebut dalam pembelajaran bahasa 

Arab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

muhadatsah menggunakan KTSP dan menerapkan nadzriyatul furu’ dalam 

pembelajaran bahasa Arab, maka terdiri dari bidang studi bahasa Arab, 
                                                             

7 M. Subkhan, “Problematika Pembelajaran Muhadatsah di Madrasah Tsanawiyah Al-
Khoiriyyah Semarang”. Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 
Kalijga, 2010) 
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nahwu, shorof dan muhadatsah. Pembelajaran muhadatsah dilaksanakan satu 

kali dalam seminggu dengan alokasi waktu 2 x 40 menit. Materi di ambil dari 

buku LKS Al Fatah Solo. Proses pembelajaran yakni guru membacakan 

materi di papan tulis, siswa menulis di buku catatan, guru dan siswa membaca 

bersama-sama, kemudian siswa praktek bermuhadatsah di depan kelas secara 

bergiliran. 

Skripsi yang berjudul “Problematika Pengajaran Mufrodat Bahasa 

Arab dengan Teknik Bernyanyi Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Hidayatus Shalihin Turus Gurah Kediri”,8 dengan penyusun Lutvia 

Handariyatun Nikmah, tahun 2006, menjelaskan mengenai cara penyampaian 

pelajaran bahasa Arab dengan teknik bernyanyi dan problematika yang 

dijumpai dalam pelajaran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan 

problematika yang muncul berkaitan dengan pengajaran mufrodat adalah : a) 

siswa : 1) Problem linguistik, yaitu bentuk huruf, tata bunyi. 2) problem non 

linguistik, yaitu kurangnya minat dan motivasi siswa; b) materi yang tidak 

tersusun secara teratur; c) minimnya sarana dan prasarana yang tersedia; d) 

alokasi waktu yang sedikit. Usaha yang dilakukan pihak MI Hidayatus 

Shalihin adalah dengan menambah jam pelajaran di luar yang digabung 

dengan ekstrakulikuler pramuka serta memberikan kesempatan belajar 

bersama di rumah guru bahasa Arab. 

                                                             
8 Lutvia Handariyatun Nikmah, Problematika Pengajaran Mufrodat Bahasa Arab dengan 

Teknik Bernyanyi Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Hidayatus Shalihin Turus Gurah Kediri. 
Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2006) 
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Skripsi yang berjudul “Problematiaka Pengajaran Mufrodat Siswa 

Kelas VII C di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta”,9 dengan penyusun Bekti 

Rahayu Sri Utami, tahun 2008, menjelaskan mengenai problematika yang 

dihadapi oleh guru dan siswa dalam pembelajaran mufrodat serta bagaimana 

usaha yang dilakukan guru dalam mengatasi problem pengajaran mufrodat 

tersebut khususnya di kelas VII C. Hasil penelitian menunjukkan  (1) 

Pelaksanaan pengajaran mufrodat berlangsung dengan langkah-langkah: 

membaca, mengartikan, menunjuk siswa untuk membaca secara bergiliran dan 

menghafal. (2) Faktor yang dihadapi oleh guru dalam pengajaran mufrodat 

diantaranya kurangnya sarana penunjang untuk pembelajaran. (3) Usaha yang 

dilakukan untuk mengatasi problem tersebut adalah guru menambah metode 

yang digunakan dalam pengajaran mufrodat, selalu memotivasi siswa agar 

lebih semangat dalam belajar, menambah sarana dalam pengajaran mufrodat, 

membuat perencanaan pengajaran dengan matang sebelum melakukan 

kegiatan mengajar.    

Dari ketiga judul skripsi tersebut tentunya berbeda dengan bahasan 

dengan judul yang akan penulis angkat yakni mengenai problematika 

pembelajaran bahasa Arab dalam hafalan mufrodat di MTs Nurul Ummah, 

dimana peneliti akan membahas mengenai problem-problem yang dihadapi 

siswa pada pembelajaran bahasa Arab dalam menghafal mufrodat di MTs 

Nurul Ummah, yang mencakup problem yang ada dalam proses pembelajaran 

                                                             
9 Bekti Rahayu Sri Utami, Problematiaka Pengajaran Mufrodat Siswa Kelas VII C di 

SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Sunan Kalijaga, 2008) 
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bahasa Arab terutma dalam proses menghafal mufrodat baik yang bersifat 

linguistik maupun non linguistik. 

E. Landasan Teori  

1. Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun yang meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.10 Mengajar 

adalah menyampaikan ilmu pengetahuan pada anak didik dengan suatu 

harapan menjadi suatu proses pemahaman dan pengertian.11 

Sedangkan yang dimaksud pembelajaran (proses belajar-mengajar) 

adalah proses interaksi antara guru dan murid dalam proses belajar-

mengajar untuk mencapai tujuan. Interaksi di sini terjadi antara sisiwa dan 

guru bahasa Arab dalam proses belajar-mengajar bahasa Arab di kelas IX 

MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. 

Jadi pembelajaran merupakan suatu unsur bahasa yang melibatkan 

banyak komponen. Komponen-komponen tersebut saling kait-mengkait 

dan mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Diantara 

komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut:12 

                                                             
10 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta:Bumi Aksara, 1995),  hlm. 57 
 
11 Abin Syamsuddin Maknun, Psikologi Pendidikan Suatu Perangkat Sistem Pengajaran 

Modul, (Bandung: Rosdakarya, 1996), Cet. II. hlm. 109 
 
12 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Pokja 

Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 20 
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a. Tujuan, yaitu pernyataan tentang perubahan perilaku (kognitif, 

psikomotorik, afektif) yang diinginkan terjadi pada siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

b. Materi pelajaran, yaitu segala informasi berupa fakta, prinsip, dan 

konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan.  

c. Metode, cara yang teratur yang memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mendapat informasi yang dibutuhkan mereka guna mencapai 

tujuan. Dengan kata lain bahwa metode adalah jalan menuju tujuan 

tertentu.13 

d. Sumber belajar, yaitu segala macam sumber yang ada di luar diri 

seseorang (peserta didik) yang memungkinkan (memudahkan) 

terjadinya proses belajar. 

e. Media pembelajaran, yaitu bahan pengajaran dengan atau tanpa 

peralatan yang digunakan untuk menyajikan informasi kepada siswa.  

f. Interaksi belajar mengajar. Kemampuan guru dalam berinteraksi 

dengan siswa dalam proses belajar mengajar memiliki arti penting 

karena kualitas interaksi itu akan berpengaruh pada sikap siswa 

terhadap guru. 

g. Evaluasi hasil belajar, yaitu cara tertentu yang digunakan untuk 

menilai suatu proses dan hasilnya. Dengan kata lain, evaluasi 

                                                             
13 Ahmad Janan Asifudin, Mengungkit Pilar-Pilar Pendidikan Islam (Tinjauan Filosofis), 

(Yogyakarta: SUKA Press, 2009), hlm. 110 
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merupakan suatu bagian pokok dalam pembelajaran yang memberikan 

keuntungan bagi guru dan siswa.14 

h. Siswa atau pembelajar, yaitu seorang yang bertindak sebagai pencari, 

penerima, dan penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan.  

i. Guru, yaitu seseorang yang bertindak sebagai pengelola, katalisator, 

dan peran lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar yang efektif. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa 

pembelajaran mufrodat bahasa Arab merupakan suatu usaha yang 

dilakukan oleh guru kepada para siswa untuk mentransfer ilmunya melalui 

kegiatan menghafal, menirukan serta membaca beberapa mufrodat yang 

ada untuk dipahami arti dan maksudnya dalam bentuk kata maupun 

kalimat.     

2. Pembelajaran Bahasa Arab  

Dalam dunia, keekfektifan dan keefesienan proses belajar 

mengajar sangat diperlukan karena proses belajar mengajar adalah salah 

satu faktor penentu hasilnya pendidikan. Oleh karena itu, proses belajar 

mengajar haruslah bermakna dan berdaya guna.  

Menurut Uzer Usman proses belajar mengajar adalah suatu proses 

yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar 

                                                             
14 Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran, 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.125 
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hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk 

mencapai tujuan tertentu.15  

Ada teori yng dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, 

diantaranya adalah: 

a. Mengajar adalah upaya menyampaikan pengetahuan kepada peserta 

didik di sekolah. 

b. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasi lingkungan untuk 

menciptakan kondisi belajar peserta didik. 

c. Pembelajaran merupakan suatu proses membantu siswa untuk 

menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari.16  

Dari pernyataan-pernyataan pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwasahnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses untuk 

mencapai suatu tujuan, yang mana tidak terlepas dari interaksi antara guru 

dan murid. 

Proses belajar mengajar akan lebih bermakna dan berdaya guna 

bila guru memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Saling mempercayai antara guru dan peserta didik.  

b. Memperhatikan kebutuhan individu peserta didik, baik kebutuhan fisik 

maupun kebutuhan rohaninya.17  

                                                             
15 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Professional (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

1996), hlm. 4 
 
16 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),  hlm. 

58-65 
 
17 A. Tabrani  Rusyan, dkk, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 4-6 
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Untuk melaksanakan prisip-prinsip tersebut terdapat beberapa cara 

antara lain:  

a. Menciptakan suasana belajar yang merangsang aktivitas belajar siswa. 

b. Mengoptimalkan hasil belajar 

c. Memberi contoh yang baik  

d. Menjelaskan tujuan belajar secara nyata. 

e. Menginformasikan hasil-hasil yang dicapai peserta didik. 

f. Memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai.18  

Berdasarkan penjelasan di atas, hendaknya seorang guru bahasa 

Arab harus memperhatikan keadaan siswa. Jadilah guru yang aktif, kreatif 

dan profesional dalam segala bidang dan ciptakan suasana yang menarik 

dan menyenangkan, dengan demikian pelajaran bahasa Arab bukanlah 

pelajaran yang sulit dan membosankan. 

3. Problematika pembelajaran bahasa Arab 

Problematika yang dialami siswa dalam belajar bahasa Arab adalah 

karena  banyaknya perbedaan-perbedaan yang mencolok antara bahasa 

Arab dan bahasa Indonesia, sehingga dalam proses belajar mengajar 

menimbulkan kesulitan-kesulitan. Problematika yang dihadapi dalam 

pengajaran mufrodat ada dua macam yaitu faktor linguistik dan non 

linguistik. 

 

 

                                                                                                                                            

 
18 Ibid., hlm. 6 
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a. Faktor Linguistik  

Faktor linguistik adalah faktor yang berkaitan dengan bahasa 

Arab itu sendiri. Problem yang ada di dalamnya adalah: 

1) Tata bunyi  

Aspek tata bunyi sebagai dasar untuk mencapai kemahiran 

bunyi bahasa Arab atau Indonesia berbeda dan dapat dipelajari 

dalam Ilmu Tajwid yang membahas tentang Makhorij Al-Huruf. 

Agar bunyi yang dihasilkan sesuai dengan sifat-sifat huruf Arab, 

hendaknya sering berlatih membunyikan huruf Arab dari Makhroj-

nya. 

Terkait dengan tata bunyi, ada beberapa problem tata bunyi 

yang perlu menjadi perhatian para pembelajar non Arab salah 

satunya fonem Arab yang tidak ada padanannya di bahasa 

Indonesia, Melayu maupun Brunei misalnya ث (tsa),   (ha),  خ 

(kha), ذ (dza), ض (dhad), ص (sha), ط (tha),   ظ (zha),  ع (‘ain),  

   19.(ghain)غ

2) Kosa kata 

Kosa kata yang banyak diadopsi oleh bahasa Indonesia 

menjadi nilai tambah bagi orang Indonesia mempelajari bahasa 

Arab dengan mudah, karena makin banyak kosakata Arab yang 

digunakan dalam bahasa nasional indonesia, memudahkan bagi 

orang Indonesia membina kosakata, memberi pengertian dan 

                                                             
19 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Pt. Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 101 
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melekatkannya dalam ingatan. Namun demkian, perpindahan dari 

bahasa asing ke dalam bahasa Arab dapat menimbulkan berbagai 

persoalan, antara lain: 

a) Pergeseran arti, seperti kata masyarakat yang berasal dari kata  

&%$رآ"    /  musyậrakah, dalam bahasa Arab arti kata masyarakat 

adalah keikutsertaan, partisipasi atau kebersamaan.  

b) Lafalnya berubah dari bunyi aslinya, seperti berkat dari kata  /

+*)/  barkah, kata kabar darai kata  ()آ" khabr.  

c) Lafalnya tetap, tetapi artinya berubah, seperti kata seperti kata 

آ-,"/ kalimah yang berarti susunan kata-kata yang bisa 

memberikan pengertian, berasal dari bahasa Arab آ-,$ت  yang 

berarti kata-kata.20 

3) Tata kalimat 

Nahwu shorof sangat penting peranannya untuk memahami 

tulisan yang berbahsa Arab, sehingga kaidah-kaidahnya mencakup 

hal-hal lain di samping I’rob dan dina’, misalnya: fi;il terletak di 

depan (mendahului fa’il). 

Dan khabar haruslah terletak setelah mubtada’ kecuali 

apabila khabar itu dharaf atau jar majrur, maka boleh atau wajib 

mendahului mubtada’. I’rob dan hal-hal seperti tersebut itu 

memang tidak mudah dipahami oleh pelajar.  

 

                                                             
20 Ibid., hlm. 101-102  
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4) Tulisan  

Tulisan Arab yang berbeda sama sekali dengan tulisan 

latin, juga menjadi kendala tersendiri bagi pelajar bahasa Arab non 

Arab, khususnya dari Indonesia. Tulisan latin dimulai dari kanan 

ke kiri, sedangkan tulisan Arab dimulai dari kiri ke kanan. Huruf 

latin hanya memiliki du bentuk, yaitu huruf kapital dan huruf kecil, 

maka huruf arab mempunyai berbagai bentuk, yaitu bentuk berdiri 

sendiri, awal, tengah, dan akhir. Misalnya huruf ‘ain ع bentuk 

berdiri sendiri ع , bentuk awal ـ. , bentuk tengah ـ/ـ , dan bentuk 

akhir 021. ـ  

b. Faktor non linguistik  

Sedangkan faktor non lingistik meliputi siswa, guru, metode, 

materi, waktu, fasilitas dan lingkungan. 

1) Siswa 

Siswa termasuk salah satu faktor pendidikan yang paling 

penting, tanpa adanya faktor tersebut pendidikan tidak akan 

berlangsung. Siswa ini tidak dapat digantikan oleh faktor yang 

lain, hal itu disebabakan siswa merupakan subyek utama dalam 

pendidikan.  

2) Guru 

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses 

belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan 

                                                             
21 Ibid., hlm. 105 
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sumber daya manusia yang potensial. Oleh karena itu, guru harus 

berperan aktif dalam menempatkan kedudukannya sebagai tenaga 

professional sesuai dengan tuntunan masyarakat yang semakin 

berkembang.22 

3) Metode 

Metode mengajar juga dapat digunakan guru untuk 

membina hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pembelajaran. Oleh karena itu peranan metode mengajar adalah 

sebagai alat untuk jalannya proses pembelajran. Dengan metode 

tertentu diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa 

sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain 

tercipatlah interaksi edukatif. 

Dalam interaksi ini guru berperan sebagai penggerak atau 

pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau 

yang dibimbing yang bergerak aktif. Oleh karenanya pemilihan 

metode pembelajaran yang tepat adalah sesuai konsep belajar 

siswa aktif.23 

4) Materi 

Dalam unsur materi ini yang perlu ditekankan bahwa 

seleksi materi harus dilakukan secara teliti sehingga rumusan 

materi tersebut akan benar-benar relevan dengan tujuan yang akan 

                                                             
22  Sadirman, A. M, Interaksi Dan Motivasi dalam Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1996), hlm. 123 
 
23 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2004), hlm. 76-77 
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dicapai. Demikian pula dalam gradasi dan organisasi materi harus 

tepat sehingga materi dapat disajikan secara sistematis sesuai 

dengan derajat kesukaran pada tingkat masing-masing.  

5) Waktu 

Untuk menyelesaikan setiap materi pelajaran di masing-

masing periode, sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur 

waktu belajar yang paling efektif untuk siswa. Apakah hanya 

setengah hari kelas efektif. Dalam hal ini dibutuhkan kreatifitas 

dari guru dan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang 

tidak monoton pada setiap sesi pembelajaran.   

6) Fasilitas  

Fasilitas merupakan bagian terpenting dan termasuk salah 

satu syarat dalam rangka lancarnya suatu kegiatan. Jika fasilitas 

yang diperlukan dalam suatu kegiatan sudah tersedia dengan 

lengkap dan dapat dipergunakan dengan baik, maka besar 

kemungkinan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan 

akan mendatangkan hasil yang memuaskan. Sebaliknya jika 

fasilitas yang digunakan untuk kegiatan itu sudah dengan cukup 

lengkap, maka tidak jarang kegiatan-kegiatan itu tidak berjalan 

lancar dan hasilnya kurang memuaskan.   

7) Lingkungan  

Menurut Dr. Sutari Imam Bernadib, lingkungan adalah 

segala sesuatu yang ada disekitar anak, lingkungan tempat 



 20 

berlangsungnya pendidikan dan pengajaran. Lingkungan yang 

sehat dan baik akan memberi pengaruh yang baik pula bagi 

perkembangan anak didik.24  

Lingkungan terbagi menjadi tiga: 

a) Lingkungan Keluarga  

Kemampuan dan pengetahuan bahasa Arab diperoleh 

siswa di lingkungan keluarga sangat kecil, dan bahasa ibu yang 

lebih banyak mempengaruhi anak didik.  

b) Lingkungan Sekolah  

Di lingkungan sekolah para siswa akan lebih dapat 

mengembangkan bahasa Arab secara komprehensif, karena di 

sana disediakan waktu secara khusus untuk mempelajari 

bahasa Arab. Di lingkungan sekolah para siswa dapat 

melakukan percakapan bahasa Arab, baik secara aktif maupun 

pasif. 

c) Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi 

terhadap prestasi para siswa dalam mempelajari bahasa Arab. 

Para siswa yang tinggal di pondok pesantren tentu akan lebih 

baik bahasa Arabnya dibanding yang tidak, karena dipesantren 

mereka akan mendapatkan pelajaran bahasa Arab sebagai 

penunjang.  

                                                             
24 Sutari Imam Bernadib, Pengantar Ilmu Mendidik Anak-anak, (Yogykarta: Institut Press 

IKIP Yogyakarta, 1982),  hlm. 40 
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Lingkungan pondok pesantren yang di dalamnya terdapat 

pembelajaran bahasa Arab, lingkungan keluarga dan masyarakat 

yang membiasakan siswa untuk berbahasa Arab, tentu akan sangat 

berpengaruh terhadap mereka dalam proses pembelajaran bahasa 

Arab di sekolah.  

4. Hafalan  

Hafalan menurut KBBI25 berkata dasar hafal yang berarti dapat 

mengucapkan di luar kepala (tanpa melihat buku atau catatan lain). 

Sumadi Suryabrata mengemukakan bahwa menghafal adalah aktifitas 

mencamkan dengan sengaja dan dikehendaki dengan sadar dan sungguh-

sungguh.26 Tradisi hafalan sudah sejak lama berkembang dipesantren, di 

sana keilmuan di anggap dan kokoh apabila dilakukan melalui transmisi27 

dan hafalan, baru kemudian menjadi keniscayaan.  

Materi hafalan biasanya dalam bentuk syair atau nazam. Sebagai 

pelengkap, metode hafalan sangat efektif untuk memelihara daya ingat 

(memorizing) peserta didik terhadap materi yang dipelajari, karena dapat 

dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas.28 Alasan yang mendasari 

mempertahankan metode menghafal ini adalah bahwa orang-orang yang 

hafal adalah argument atas orang yang tidak hafal. Metode ini efektif 

                                                             
25 Tim Penyusun  Kamus Besar Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), hlm. 501 
 
26 Sumardi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987), hlm.48 
 
27 Pengiriman ( Penerusan Pesan) dsb dari seseorang kepada orang (benda) lain. Lihat 

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus ..., hlm. 1545 
 

28 Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo,  Manajemen Pondok Pesantren, 
(Jakarta: Diva Pustaka, 2003), hlm.89 
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diterapkan bagi dalil-dalil naqli dan kaidah-kaidah dan relevan bagi 

peserta didik usia anak-anak, tingkat dasar, dan tingkat menengah.  

Sumadi Suryabrata menjelaskan ada tiga metode belajar yang biasa 

dipakai dengan metode menghafal, yaitu: 

a. Metode Keseluruhan (Ganzelern Method) / metode G, yaitu metode 

menghafal dengan mengulang-ulang dari awal sampai akhir. 

b. Metode Bagian (Teillern Method) / metode T, yaitu menghafal 

sebagian demi sebagian. 

c. Metode Campuran (Vermitte Lendern Method) / metode V, yaitu 

menghafal bagian-bagian yang sukar dahulu, selanjutnya dengan 

metode keseluruhan.  

Layaknya manusia, metode ini juga mempunyai kelebihan dan 

kelemahan. Adapun kelebihan metode menghafal adalah:  

a. Metode hafalan sangat efektif untuk memelihara daya ingat 

(memorizine) santri terhadap materi yang dipelajarinya, karena dapat 

dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas. 

Akan tetapi setiap metode tidak hanya mempunyai kelebihan saja, 

melainkan di samping kelebihan dari setiap metode itu terdapat 

kelemahan. Adapun kelemahan dari metode menghafal yaitu harus adanya 

kesungguhan untuk memahami apa yang dikenal atau dipahami akan 

menjadi sia-sia, sebab hasilnya tidak maksimal (sedikit dan mudah lupa). 
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Kelemahan metode menghafal, yaitu: 

a. Kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang 

merupakan hal yang monoton dan mudah membosankan. 

b. Dapat menimbulkan verbalisme 

Hubungan metode menghafal dengan kosakata sebenarnya sangat 

dekat. Karena itu untuk memulai pembelajaran dengan metode menghafal, 

hendalah dimulai dengan memisahkan atau memenggal kata demi kata 

dari kata yang mudah kemudian ke kata yang sukar. Dengan demikian 

pemahaman terhadap kosakata dari memahami arti dan bacaannya, 

merupakan tahap awal dari pembelajaran dengan metode menghafal. 

5. Mufrodat  

Kosakata (Inggris: vocabulary) adalah himpunan kata atau 

khazanah kata yang diketahui oleh seseorang atau identitas lain, atau 

merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu.29 Kosakata seseorang 

didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh 

orang tersebut dan kemungkinan akan digunakannya untuk menyusun 

kalimat baru.30 Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap 

merupakan gambaran dari intelejensia atau tingkat pendidikannya. 

Kosa kata (Mufradat) merupakan kumpulan kata-kata yang 

membentuk bahasa yang diketahui seseorang dan kumpulan kata tersebut 

akan ia gunakan dalam menyusun kalimat atau berkomunikasi dengan 
                                                             

29http://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata, diakses tanggal 11 Mei 2008. Lihat juga 
Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1983), hlm. 
137. 

 
30Ibid. hlm, 138 
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masyarakat. Komunikasi seseorang yang dibangun dengan penggunaan 

kosakata yang tepat dan memadai, menunjukkan gambaran intelegensia 

dan tingkat pendidikan si pemakai bahasa. Dan untuk memperoleh 

pengetahuan tentang mufrodat (kosa kata) bahasa Arab, siswa dituntut 

untuk belajar yang berkaitan dengan perbendaharaan kata dengan berbagai 

usaha. Tidak hanya dengan menghafal saja, melainkan segala aktifitas 

yang mengakibatkan perubahan pada dirinya.   

Kosakata (mufrodat) adalah perbendaharaan kata. Di mana proses 

penguasaan kosakata sebenarnya telah dimulai pada seseorang semenjak 

seseorang itu masih bayi. Ia dapat merespon dengan baik kosakata yang 

diucapkan orang lain. Oleh karena itu kosakata yang pertama kali dikuasai 

adalah kosakata dengar, kemudian barulah ia menguasai kosakata bicara. 

Ketika anak sudah dapat membaca ia mulai menguasai kosakata baca. 

Kosakata tulis dikuasai paling akhir setelah seseorang menguasai kosakata 

dengar, kosakata bicara, kosakata baca. 

Dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kosakata 

para siswa, yang berarti pula: 

a. Meningkatkan taraf kehidupan para siswa 

b. Meningkatkan taraf kemampuan mental para siswa 

c. Meningkatkan taraf perkembangan konseptual para siswa 

d. Mempertajam proses berfikir kritis para siswa 

e. Memperluas cakrawala pandangan hidup para siswa 
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f. Memperoleh kecakapan motorik, seperti: menulis, melafalkan huruf, 

kata-kata atau kaliamat. 

Maka para guru harus memanfaatkan aneka teknik pengembangan 

kata dalam proses belajar mengajar kosakata.31 

Untuk menyajikan kosakata biasanya dengan mendahulukan kata-

kata yang pengucapannya mudah dibanding dengan kata-kata yang 

pengucapannya sukar dan juga mendahulukan kata-kata yang sering 

digunakan. 

Mufrodat tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri 

sendiri melainkan terkait dengan pelajaran muthola’ah, istima’, insya’, 

dan muhadatsah. Biasanya pengajaran mufrodat dilakukan dengan 

beberapa teknik, yaitu:32 

a. Mendengarkan kata 

Ini adalah tahap pertama yang diberikan guru kepada siswa 

untuk mengucapkan guru, baik yang berdiri sendiri maupun di dalam 

kalimat. 

b. Mengucapkan kata 

Tahap berikutnya adalah memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengucapkan kata yang telah didengar sebelumnya. 

c. Mendapatkan makna kata 

                                                             
31Henry Guntur Taringan, Pengajaran Kosakata (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 23 
 
32 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 

hlm.99 



 26 

Pada tahap ini, guru memberikan arti kata kepada siswa dengan 

menghindari terjemahan, kecuali jika tidak ada jalan lain. Ini 

dimaksudkan agar kosa kata yang diterima siswa dapat mudah diingat 

dan dipahami.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Terkait dengan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat 

atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan 

kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak dirubah 

dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada 

dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia 

sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau 

metode yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.33 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penleitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-

gejala yang disediakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-

masalah praktis dalam masyarakat.  

2. Subyek Penelitian  

Yang dimaksud dengan penentuan subyek dalam penelitian ini 

adalah sumber data tempat peneliti memperoleh data yang diperlukan 

                                                             
33 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Malang: UIN Maliki 

Press,2010), hlm. 175-176 
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dalam penelitian. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang 

memberikan data-data langsung dari tangan pertama,34 dalam penelitian 

yaitu kepala sekolah MTs Nurul Ummah, guru mata pelajaran bahasa 

Arab MTs Nurul Ummah, siswa siswi MTs Nurul Ummah yang 

bersangkutan, serta guru lain dan karyawan yang bersangkutan. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi  

Metode observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian 

di tempat kejadian atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer 

berada, lokasi bersama obyek yang diselidiki, hal ini lebih dikenal 

dengan istilah observasi participan atau pengamatan langsung.35 

Teknik observasi participant (berperan serta) dimana peneliti 

terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.36  

Peneliti menggunakan teknik observasi participant ini, karena 

dalam teknik observasi ini data yang diperoleh oleh peneliti akan lebih 

lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak. Teknik observasi ini juga peneliti gunakan 

                                                             
34 Winarno Surakhmad, Pengantar Metode Ilmiah Dasar, Metode Tehnik, (Bandung: 

Tarsito, 1989), hlm. 134 
 
35 Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka 

Setia, 1998), hal. 129 
 
36  Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & 

D), (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 204 
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untuk mendapatkan data yang akurat mengenai letak geografis sekolah 

MTs Nurul Ummah, profil dan sejarah singkta berdirinya MTs Nurul 

Ummah, struktur organisasi, data keadaan guru dan siswa, sarana dan 

prasarana yang ada di MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.   

b. Metode Interview (Wawancara) 

Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai.37 

Dalam deskripsi lain, wawancara adalah teknik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang 

yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.38  

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak 

terstruktur yaitu wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secar 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.39 Peneliti hanya 

menggunakan point-point penting untuk mengarahkan pembicaraan, 

dan akan berkembang pada saat wawancara berlangsung sesuai 

keadaan. Wawancara ini dapat digunakan untuk melengkapi data yang 

telah diperoleh melalui observasi. 

 

                                                             
37 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 126 
 
38 Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal), (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), hlm. 64 
 
39  Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & 

D), (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 197 
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c. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan 

perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif, yakni sebagai pendukung dari adanya 

wawancara dan observasi yang dilakukan.  

4. Analisis Data 

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah analisis data. 

Analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif-analitik 

yaitu menjabarkan dan menganalisis secara kritis segala fenomena yang 

ditemukan di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan kesimpulan 

penelitian yang obyektif. 

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan prosedur sebagai 

berikut:  

a. Mengumpulkan data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

b. Reduksi data 

Setelah data terkumpul peneliti melakukan reduksi data yaitu 

menganalisis data dan memilah serta memilih hal-hal pokok yang 

sesuai dengan fokus penelitian. 
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c. Menyajikan data 

Setelah melakukan reduksi data, data yang terkumpul menjadi 

lebih terfokus yaitu mengenai penerapan metode hafalan mufrodat. 

Lebih lanjutnya data ini disajikan dalam bentuk tulisan-tulisan yang 

menggambarkan isi dari proposal ini yaitu tentang penerapan metode 

hafalan mufrodat dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs Nurul 

Ummah. 

d. Menarik kesimpulan 

Menarik kesimpulan merupakan tahap analisis data kualitatif 

terakhir setelah data terkumpul, direduksi, dan disajikan dengan rapi 

dan teratur. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan, 

kesimpulan yang diambil semestinya dapat diuji kebenaran dan 

kecocokannya sehingga menunjukkan keadaaan yang sebenarnya. Dan 

pengambilan dasar kesimpulannya menggunakan: 

1) Berfikir induktif yaitu kerangka berfikir yang berangkat dari fakta-

fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta-

fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu 

digeneralisasikan sehingga mempunyai sifat umum. 

2) Berfikir deduktif yaitu kerangka berfikir yang berngkat dari 

pengetahuan bersifat umum dan dengan bertitik-tolak pada 

pengetahuan yang umum kita hendak menilai suatu kejadian yang 

khusus. 
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5. Teknik pemeriksaan keabsahan data  

Pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu rangkaian dari 

proses analisis data, yaitu untuk menentukan validitas dan reabilitas suatu 

data. Pelaksanaan pemeriksaan keabsahan data diperlukn beberapa teknik 

dengan criteria tertentu. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

digunakan dalam penelitian in yaitu teknik triangulasi. 

Trianguasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Pada dasarnya ada empat macam 

triangulasi, yaitu memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Sedang dalam penelitian ini digunkan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu data (informasi) yang diperoleh melalui sumber 

yang berbeda. Untuk triangulasi ini dilakukan dengan cara 

membandingkan data hasil wawancara dengan guru bidang studi bahasa 

Arab dengan data hasil wawancara beberapa siswa.   

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan keseluruhan skripsi ini, maka penulis 

membuat  sistematika penulisan sebagai berikut :  

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka,  landasan 

teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab kedua, gambaran umum MTs Nurul Ummah Kotagede 

Yogyakarta yang meliputi sejarah singkat, letak gografis, visi dan misi, 

struktur organisasi, keadaan guru dan siswanya, saran dan prasarananya. 

Bab ketiga, berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan yang 

meliputi: apa saja problematika yang dialami dalam pembelajaran bahasa 

Arab dalam hafalan mufrodat, dan bagaimana upaya yang dilakukan guru 

dalam menghadapi problematika pembelajaran bahasa Arab dalam menghafal 

mufrodat. 

Bab keempat yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran, 

dan kata penutup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan sumber rujukan yang telah 

diolah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Problematika pembelajaran bahasa Arab dalam hafalan mufrodat terdiri 

dari 2 yaitu: 

a. Linguistik 

1) Aspek Bentuk Huruf  

2) Siswa belum mampu membaca huruf Arab yang belum diharakati 

b. Non linguistik  

1) Lingkungan  

2) Waktu  

3) Media pengajaran yang kurang memadai  

2. Usaha yang dilakukan dalam mengatasi problematika yang dihadapi ketika 

hafalan 

a. Usaha guru  

1) Selalu memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar bahas 

Arab 

2) Menambah metode yang digunakan, agar lebih menarik siswa 

untuk belajar mufrodat 

3) Menambah sarana yang dipakai dalam pengajaran mufrodat 
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4) Mengulang-ulang kata yang belum dipahami 

5) Mengadakan evaluasi secara tertulis dan mengoreksi secara silang 

di tempat. 

b. Usaha siswa 

1) Siswa hendaknya belajar bahasa arab bukan hanya melalui buku 

paket, tetapi menggunakan media bervariasi yang menunjang 

pembelajaran. 

2) Jangan malu untuk meminta bantuan pada teman yang lebih 

memahami pelajaran bahasa Arab. 

3) Siswa belajar membaca buku bahasa Arab serta membaca huruf 

bahasa Arab yang belum diharokati. 

4) Siswa sering latihan menulis dalam bahasa Arab untuk 

memperindah serta mmperjelas tulisan sebelumnya. 

B. Saran-Saran 

1. Saran untuk Madrasah 

a. Seyogyanya pihak madrasah memiliki konsep yang sistematis dan 

kebijakan yang lebih terarah agar timbul kesadaran guru-guru untuk 

memanfaatkan media pembelajaran secara keseluruhan. 

b. Dapat menambah fasilitas penunjang dalam pembelajaranserta 

memberi perhatian terhadap komponen yang mampu menciptakan 

sosok guru yang professional dan kompeten termasuk situasi-kondisi 

siswa MTs Nurul Ummah. 
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2. Saran untuk Guru Bahasa Arab 

a. Sesuai kerangka teoritik pendidikan, bahwa poenggunaan media akan 

selalu memberi rangsangan dan daya tarik pada diri siswa untuk tetap 

fokus dan konsentrasi pada pelajaran. selain lebih membuat suasana 

hidup dan menyenangkan penggunaaan media mambantu pemahaman 

dan penguasaan siswa terhadap kosakata-kosakata baru bahasa Arab. 

b. Agar lebih berusaha dalam meningkatkan kualitas hafalan para siswa 

dengan menciptakan Arabic Club di sekolah. 

3. Saran untuk Siswa 

a. Sebagai peserta didik sebaiknya lebih menghargai sang guru meskipun 

guru itu baik. 

b. Lebih meningkatkan lagi dalam hal kedisiplinan agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung sesuai yang direncanakan. 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah, tiada kata yang patut terucap selain ungkapan rasa 

syukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas sesgala petunjuk, anugerah 

dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah 

ini. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Demikianlah, skripsi yang telah penulis susun tentu masih jauh dari 

nilai dan hasil yang sempurna, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik 

dan masukan yang konstruktif bagi perbaikan skripsi ini. Semoga hasil 
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penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan secara khusus 

kepada pembaca yang budiman.   
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A. Wawancara 

1. Wawancara dengan kepala sekolah mengenai MTs Nurul Ummah. 

a. Apa tujuan (visi dan misi) MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta ? 

b. Bagaimana langkah-langkah sekolah dalam mewujudkan visi dan 

misi?  

c. Kurikulum apa yang digunakan MTs Nurul Ummah Kotagede 

Yogyakarta ?  

d. Kompetensi apa yang harus dimiliki guru disekolah ini? 

e. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam  pelaksanaan 

pembelajaran? 

2. Wawancara dengan guru PBA  

a. Sudah berapa lama anda mengajar di MTs Nurul Ummah? 

b. Apakah dari awal mengajar, madrasah Nurul Ummah sudah 

menerapkan hafalan mufrodat? 

c. Sejauh pengamatan anda, apakah pembelajaran dengan hafalan 

mufrodat  ini efektif? 

d. Selama mengajar, problem apa saja yang anda hadapi? (problem dari 

siswa, dari anda, lokasi, waktu atau yang lainnya) 

e. Menurut anda apa kelebihan dan kekurangan dari hafalan mufrodat  

ini? 

f. Upaya apa yang anda lakukan untuk mengatasi problem tersebut? 
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g. Apakah anda memberikan hukuman/hadiah kepada siswa? kapan 

hadiah itu diberikan? 

h. Apakah sebelum mengajar anda menyiapkan RPP terlebih dahulu? 

i. Irama hafalan siapa yang mencontohkan? 

j. Materi hafalan dari guru, siswa atau buku paket?   

k. Apa harapan, kritik dan saran agar pembelajaran bahasa Arab lebih 

baik lagi? 

3. Wawancara dengan siswa kelas MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta 

mengenai pelaksanaan pembelajaran. 

a. Apakah selama pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab siswa merasa 

senang? 

b. Apakah selama pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab siswa merasa 

bebas, baik dari segi penyampaian pendapatnya sampai media 

pembelajaran yang digunakan? 

c. Bagaimana pendapat anda tentang metode menghafal yang digunaka? 

d. Menurut anda, kira-kira apa tujuannya anda disuruh menghafal 

mufrodat? 

e. Kapan anda menghafal untuk setoran? 

f. Ketika menghafal, problem apa saja yang anda hadapi? 

(sebutkan semua masalah yang anda hadapi berkaitan dengan hafalan, 

proses menghafal, guru atau lainnya) 

g. Bagaimana anda mengatasi problem tersebut? 

h. Apakah anda bosan setiap hari menghafal? 
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i. Sejauh ini, apakah menghafal itu menyenangkan? 

j. Mufrodat apa saja yang sudah anda hafalkan? 

k. Apakah anda masih ingat semua mufrodat yang sudah anda hfalkan? 

l. Apakah guru sering memberikan hukuman/hadiah? Kapan hadiah dan 

hukuman itu diberikan? 

 

B. Observasi 

1. Letak geografis 

a. Dimana letak MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta? 

b. Berapa luas MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta? 

c. Apa saja batas-batas MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta? 

2. Situasi dan kondisi sekitar 

a. Bagaimana kondisi sekitar MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta? 

3. Situasi dan kondisi siswa 

a. Ada berapa kelas MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta? 

b. Barapa siswa pada tiap-tiap kelas ? dan berapa jumlah keseluruhan 

siswanya ? 

4. Situasi dan kondisi sarana dan prasarana 

a. Ada berapa rombel di MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta? 

b. Ada berapa ruang penunjang di MTs Nurul Ummah Kotagede 

Yogyakarta? 

c. Sarana olah raga apa yang terdapat di MTs Nurul Ummah Kotagede 

Yogyakarta? 
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5. Mengecek RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) apakah semua 

komponennya sudah disusun sesuai atau belum 

6. Mengamati proses pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab dari 

keseluruhan komponen (kompetensi, materi, metode, media pembelajaran 

dan evaluasi) 

 

C. Dokumentasi 

1. Sejarah berdirinya dan proses perkembangan MTs Nurul Ummah 

Kotagede Yogyakarta 

2. Visi dan misi MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta 

3. Struktur organisasi MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta 

4. Kondisi guru dan karyawan 

5. Kondisi siswa 

6. Kondisi sarana dan prasarana 
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Catatan Lapangan I 
Metode Pengumpulan Data : Observasi 

 
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Desember 2012 
Jam  : 08.30 
Lokasi  : Lingkungan MTs Nurul Ummah 
Sumber Data : Bapak Suwandi, S. Ag 
 
Deskripsi data : 

MTs Nurul Ummah berada dikawasan pinggiran kota Yogyakarta, 
tepatnya di kelurahan Prenggan, Kotagede. Tidak jauh dari lapangan Karang pasar 
Kotagede.Walaupun lokasi gedung MTs Nurul Ummah sebenarnya berada 
ditengah pemukiman penduduk, namun karena bukan merupakan pusat kegiatan 
warga, maka suasana diseitar lingkngan sekolah cukup tenang dan relative 
kondusif untuk aktifitas belajar.MTs Nurul Ummah menempati gedung permanen 
berlantai dua di atas tanah yang tidak begitu luas.Agak kesulitan untuk mencari 
sekolah ini bila tidak mengenal kawasan Kotagede, karena letaknya berada dijalan 
kecil. 

Sebagai sekolah yang belum lama berdiri, patut dimaklumi bila fasilitas 
dan perlengkapan dalam kelas masih minim. Seperti yang dapat disaksikan 
beberapa ruang kelas, hanya ada deretan meja kursi siswa yang beberapa 
diantaranya brbeda ukuran, lalu dua papan tulis, whiteboard dan blackboard serta 
sebuah almaridiperuntukkan untuk berbagai  keperluan kelas. Tidak ada gambar 
apapun tertempel di dinding ruangan. 
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Catatan Lapangan II 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 
Hari/Tanggal : Sabtu/29 Desember 2012 
Jam  :10.00-11.00 
Lokasi  : Gedung MTs Nurul Ummah 
Sumber Data : Bapak Taufiq 
 
Deskripsi data : 

Informan merupakan guru bahasa Arab kelas IX A dan IX B MTs Nurul 
Ummah. Wawancara ini merupakan wawancara formal yang pertama dengan 
informandan dilaksanakan di kantor MTs Nurul Ummah. Maksud wawancara 
formal pertama adalah penulis mengadakan serangkaian tanya- jawab dengan 
panduan wawancara. Berikut ini petikan wawancara dengan bapak Taufiq : 
1. Sudah berapa lama bapak mengajar di MTs Nurul Ummah? 

Sejak tahun 2008 waktu itu saya masih mengajar mata pelajarn 
olahraga.Dan pada tahun 2009 baru mengajar bahasa Arab. 

2. Apakah dari awal mengajar, di kelas IX sudah menerapkan hafalan mufrodat? 
Sudah, dari awal mereka masuk di MTs Nurul Ummah siswa sudah 

mulai terbiasa dengan hafalan.Terutama bagi kelas IX mereka mempunyai 
asrama yang khusus untuk bahasa. 

3. Sejauh pengamatan bapak, apakah pembelajaran dengan menggunakan 
hafalan mufrodat ini efektif? 

Sangat efektif karena itu sangat membantu siswa dalam 
mengembangkan kalimat dalam percakapan sehari-hari. 

4. Selama mengajar probem apa saja yang bapak hadapi? 
Problem yang saya hadapi adalah waktu pembelajaran yang sangat 

sedikit dan sempit untuk sebuah proses hafalan dan menerangkan sebuah 
materi. Dari segi kebahasaan sendiri yakni masalah dari siswa yang 
mempunyai kemampuan berbeda-beda sehingga menyebabkan lancar dan 
tidaknya hafalan adalah mereka sendiri. Serta minat siswa yang kurang. 

5. Usaha apa yang bapak lakukan unutuk mangatasi problem tersebut? 
Usaha yang saya lakukan adalah tetap mengulang-ualang kata yang 

belum diphami serta membiasakan siswa untuk tidak menerima jawaban 
secara instant misal : siswa bertanya tentang arti dari (U   guru tidak lnta 
menjawab dengan gua bukan melainkan dengan cara memberikan cotoh yang 
lain 7)اء (U KV W6ا1و K7H6ل اXT  lantas siswa serepak menjawab dengan gua.  
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6. Materi apayang digunakan dalam menhafal mufrodat? 
Materi yang digunaan dalam menghafal mufrodat di kelas IX sendiri 

yaitu dari bacaan buku paket yang digunakan siswa dalam pembelajaran 
sehari-hari. 

7. Apakah bapak pernah memberikan hukuman atau hadiah kepada 
siswa/Kapan? 

Kalau belum pernah mbak dan hukumn pun jarang saya terapkan 
kecuali terhadap siswa yang sangat keterlaluan bandelnya itupun dengan 
hanya menambah mufrodat untuk dihfal dengan cara dia mencari sendiri. 

8. Apakah sebelum mengajar anda menyiapkan RPP terlebih dahulu? 
Untuk RPP sendiri saya masih mengacu kepada RPP yang tahun lalu 

karena dengan kondisi kelas juga.Setelah mengetahui kondisi tersebut baru 
saya menyusun RPP untuk satu tahun kedepan. 

9. Bagaimana proses hafalan yang bapak terapkan di kelas IX? 
Proses yang saya terapkan di kelas  IX adalah dari kata-kata sulit 

yang terdapat dalam bacaan kita baca berulang-ulang secara bersama-sama. 
Kemudian kita tanya satu persatu secara acak. 
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Catatan lapangan III 
Metode pengumpulan data : Observasi 

 
Hari/Tanggal : Sabtu, 05 Januari 2013 
Jam  : 08.30-10.20 dan 10.20-11.40 
Lokasi  :  Gedung MTs Nurul Ummah  
Sumber Data :Kelas IX B dan IX AMTs Nurul Ummah  
 
Deskripsi data : 

Observasi kelas IX BMTs Nurul Ummah merupakan observasi pertama 
kali yang berlangsung di dalam ruangan kelas. Adapun tujuan observasi ini adalah 
untuk mengetahui proses belajar mengajar bahasa Arab menggunakan proses 
hafalan mufrodat. Tepat pukul 08.30 pagi, penulis menuju kelas IX B bersama 
guru bahasa Arab. Guru membawa presensi, buku paket bahasa Arab kelas IX, 
serta kertas yang berisi mufrodat. Adapun yang menjadi pegangan guru adalah 
buku Bahasa Arab  Untuk MTS Kelas IX  oleh Dr. D. Hidayat, PT Karya Thoha 
Putra Semarang 2008. 

Pada tahap awal (preinstruksional) guru memulai pertemuan dengan 
mengucapkan salam dan mengkondisikan siswa agar siap belajar dengan mulai 
mengarahkan perhatian dan konsentrasi siswa dengan berdialog dengan siswa 
dengan menggunakan bahasa Arab misalnya ketika menanyakan keadaan siswa 
dan menanyakan pelajaran apa yang sedang berlangsung sekarang dengan bahasa 
Arab seperti ذادر23$ا1ن$& dan 56,$1ن$YZ9آ .siswa serempak dalam bahasa Arab yang 
telah diajarkan yakni saat ini pelajarannya adalah bahasa Arab dan keadaan 
mereka dalam kondisi baik. Lalu guru membuka presensi dan mengabsen siswa 
satu persatu.Hal ini sudah menjadi rutinitas disetiap pertemuan belajar mengajar. 
Guru lalu memberikan informasi bahwa tema pelajaran hari ini 46$/6$[6$+. Waktu 10 
menit pertama digunakan guru untuk sesi apersepsi tentang bilangan dalam 
bahasa Arab, dikarenakan ketika mereka disuruh membuka buku halaman 80 
menggunakan bahasa Arab mereka hanya membolak- balik lembaran buku. 

Guru membacakan bacaan yang berjudul 46$/6ا M6$+, siswa mendengarkan 
dengan seksama dan cermat apa yang diucapkan oleh guru. Setelah selesai 
membacakan guru memberi perintah kepada siswa untuk menggaris bawahi kata-
kata yang belum mengerti artinya.Setelah beberapa menit siswa diberi waktu 
untuk memberi garis bawah pada kata-kata yang belum mengerti artinya, guru 
bertanya siapa yang beleum tahu artinya hanya 1 dan seterusnya. Setelah selesai 
guru tak langsung memberi jawaban tentang arti dari mufrodat yang belum 
dipahami, namun guru memberi petunjuk dengan kata-kata lain. 

Kemudian guru mengajak siswa untuk membaca bersama dan 
menerjemahkan secara bersama.Setelah itu guru membagikan kertas yang berisi 
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mufrodat tanpa harakat pada siswa satu per satu, guru meminta siswa 
membacanya bersama-sama, tetapi salah satu dari mereka yang membacanya 
terbolak-balik.Setelah mufrodatterbaca semua guru menunjuk siswa secara acak 
untuk membaca dan mengartikan secara bergantian. Di rasa cukup guru mulai 
mengajak mereka mengahafal mufrodat tersebut dengan cara guru menyebutkan 
bahasa Indonesia, siswa menjawab dengan bahasa Arab. 

Pada saat terakhir guru melakukan evaluasi.Evaluasi yang dilakukan 
adalah dengan evaluasi lisan, yaitu guru bertanya kepada murid tentang mufrodat 
yang telah dihafal tadi minimal 5 yang mereka hafal dengan menggunakan bahasa 
Arab. Setelah berpesan agar siswa kembali mempelajari apa yang telah dipelajari 
bersama di asrama, guru lalu menutup pertemuan dengan salam lalu 
meninggalkan ruang kelas. 
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Catatan Lapangan IV, V, VI 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 
Hari/Tanggal : Selasa-Sabtu/08-12 Januari 2013 
Jam  : 09.10-09.40 
Lokasi  : Gedung MTs Nurul Ummah  
 
Sumber Data :Miftahkhurrohman, Muhammad rofid elwafa, m. ulin nuha, Siti 

sa’idatul fajriyah, Ahmad taufiq, Rossida soejuningsih, 
Muhammad alwi, Nurin nafa roiba, Randi saputra,  Ilmiyatun ainul 
qolbi toha, Qurrota aini, Ihsanudin, Wahid nuralfi,  rohma, Lailya 
nur I, dan Willy P. 

Deskripsi data:  
Seluruh siswa yang diwawancarai penulis sebagai informan adalah siswa 

kelas VII A, VII B, VIII, IX A, dan IX B. Wawancara berlangsung disela-sela 
waktu istirahat agar tidak menganggu kegiatan belajar mengajar. Berikut adalah 
hasil wawancara yang telah mengalami pereduksian data, sehingga informasi 
yang diolah hanya yang relevan dengan tujuan penelitian. 

 
1. Tanggapan siswa terhadap mata pelajaran bahasa Arab 

No  Nama  Kelas  Tanggapan  
1 Miftahkhurrohman IX A Senang, karena gurunya syik dan mata 

peljaran kesukaan saya  
2 Muhammad rofid 

elwafa 
IX A Senang, karena gurunya sangat asyik 

dan seru, dan pelajaram bahasa Arab 
memang salah satu pelajaran yang saya 
sukai 

3 m. ulin nuha  IX A Senang banget, karena selain saya suka 
pelajaran bahasa Arab gurunya 
mengasyikkan dan juga bisa 
menyesuaikan dengan muridnya 

4 Siti sa’idatul 
fajriyah 

IX B Senang, karenasya suka bahasa Arab 
dan cita-cita saya jadi guru bahasa 
Arab, gurunya asyik dan gak 
ngebosenin                                                                                                                      

5 Ahmad taufiq IX B Senang banget, karena gurunya kalu 
ngajar nyantai dan gak pernah marah-
marah 

6 Rossida 
soejuningsih 

IX B Senang, karena gurunya enak dan 
pelajarannya juga enak 

7 Muhammad alwi VIII Senang, karena pelajarannya mudah 
dimengerti dan gurunya mengasyikkan 
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8 Nurin nafa roiba VIII Senang, karena gurunya enak dan 
pelajarannya mudah dipahami 

9 Randi saputra  VIII Senang, karena saya suka pelajaran 
bahasa Arab 

10 Ilmiyatun ainul 
qolbi toha 

VII A Senang, gurunya asyik, penjelasannya 
mudah dimengerti dan pada dasarnya 
saya suka bahasa Asing 

11 Qurrota aini VII A Senang, karena gurunya ramah, enek 
dan dari dulu saya suka pelajaran 
bahasa Arab 

12 Ihsanudin  VII A Senanag, karena saya suka pelajaran 
bahasa Arab  

13 Wahid nuralfi 
rohman 

VII B Senang, karena pelajarannya 
mengasyikkan dan mudah dipelajari 

14 Lailya nur I  VII B Senang, karena saya ingin mendalami 
pelajaran bahasa Arab 

15 Willy p VII B Cukup senang, karena gurunya enak 
dan asyik  

 
2. Tanggapan siswa tentang penggunaan hafalan mufrodat 

No  Nama  Kelas  Tanggapan  
1 Miftahkhurrohman IX A Senang, karena kita bisa mufrodat yang 

banyak 
2 Muhammad rofid 

elwafa 
IX A Bosan, karena pikirannya trekadang 

malas buat hafalan 
3 m. ulin nuha  IX A Senang, soalnya nambah pasokan 

mufrodat yang saya punya 
4 Siti sa’idatul 

fajriyah 
IX B Kadang bosan dan kadang senang 

5 Ahmad taufiq IX B Biasa saja 
6 Rossida 

soejuningsih 
IX B Menyenangkan karena gurunya gayeng 

7 Muhammad alwi VIII Lumayan bosan  
8 Nurin nafa roiba VIII Senang 

9 Randi saputra  VIII Senang 

10 Ilmiyatun ainul 
qolbi toha 

VII A Senang, karena menambah kosakata 
bahasa Arab dan menambah 
pengetahuan 

11 Qurrota aini VII A Merasa senang karena menambah ilmu 
pengetahuan 
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12 Ihsanudin  VII A Senang, karena menyenangkan 

13 Wahid nuralfi 
rohman 

VII B Senang, karena mengasyikkan dan bisa 
untuk mengajarkannya kepada teman 

14 Lailya nur I  VII B Senang, walaupun gampang-gampang 
susah tapi mengasyikkan 

15 Willy p VII B Lumayan bosan, karena males 
menghafal 

 
3. Tanggapan siswa tentang problematika yang dialami siswa dalam 

menghafal mufrodat 
No  Nama  Kelas  Tanggapan  
1 Miftahkhurrohman IX A Kata-katanya sulit dicerna oleh otak 
2 Muhammad rofid 

elwafa 
IX A Terlalu sulit kata-katanya (rumit 

dihafalkan), kadang juga kalau pas 
ngantuk terus disuruh menghafal. 

3 m. ulin nuha  IX A Lingkungan yang berisik, mufrodat 
terlalu sulit, waktu yang sempit 

4 Siti sa’idatul 
fajriyah 

IX B Mufrodatnya ruwet, lingkungan yang 
mengganggu  

5 Ahmad taufiq IX B Mufrodatnya terlalu panjang, 
lingkungan yang kurang mendukung 

6 Rossida 
soejuningsih 

IX B Lingkungan kurang mendukung, 
kebanyakan mufrodat, kata-katanya 
terlalu sulit 

7 Muhammad alwi VIII Sering lupa 
8 Nurin nafa roiba VIII Sulit membaca huruf Arab 

9 Randi saputra  VIII Waktu yang sempit sehingga terburu-
buru 

10 Ilmiyatun ainul 
qolbi toha 

VII A Belum pernah da masalah dalam 
menghafal 

11 Qurrota aini VII A Cepet lupa 

12 Ihsanudin  VII A Sering lupa 

13 Wahid nuralfi 
rohman 

VII B Semuanya jelas gak ada masalah dalam 
bahasa Arab 

14 Lailya nur I  VII B Gampang-gampang susah, lingkungan 
yang rame 

15 Willy p VII B Masalahnya susah, temannya jail, 
pusing 

 
 
 

 



 100 

4. Tanggapan siswa tentang upaya apa yang mereka lakukan untuk 
mengatasi problematika yang mereka hadapi 
No  Nama  Kelas  Tanggapan  
1 Miftahkhurrohman IX A Membacanya berulang-ulang 
2 Muhammad rofid 

elwafa 
IX A Dibaca terus menerus 

3 m. ulin nuha  IX A Mencari tempat yang sepi, pintar 
membagi waktu 

4 Siti sa’idatul 
fajriyah 

IX B Mencari tempat yang tenang, dan selau 
dibaca agar tidak lupa 

5 Ahmad taufiq IX B Istirahat sebentar lalu menghafal lagi, 
dibaca terus menerus 

6 Rossida 
soejuningsih 

IX B Sadar lebih baik, mufrodatnya ditulis 
yang besar dan ditempel dikamar 

7 
Muhammad alwi 

VIII Dengan mengulangnya setiap hari dan 
mempraktekkannya 

8 Nurin nafa roiba VIII Dengan belajar terus menerus 

9 Randi saputra  VIII Menghafalkan sebelum pelajaran 
bahasa Arab 

10 Ilmiyatun ainul 
qolbi toha 

VII A Meminta bantuan kepada teman yang 
lebih mengerti 

11 Qurrota aini VII A Diulangi terus menerus 

12 Ihsanudin  VII A Terus mencoba menghafal 

13 Wahid nuralfi 
rohman 

VII B Hafalan di setiap waktu luang 

14 Lailya nur I  VII B Dengan mecari tempat yang damai 

15 Willy p VII B Sabar dan memperhatikan penjelasan 
guru 
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Catatan Lapangan VII 
Metode Pengumpulan Data : Observasi 

 
Hari/Tanggal : Jum’at/ 11 Januari 2013  
Jam  : 09.56-11.00 
Lokasi  : Gedung MTs Nurul Ummah  
Sumber Data : Kelas VII B 
 
Deskripsi data : 

Tepat pukul 09.56 siang, bel sekolah berbunyi. Tanda pergantian jam 
pelajaran. Sejumlah murid bersiap-siap mengganti pelajaran yang telah usai 
dengan pelajaran yang akan dimulai. Penulis menuju kelas VII bersama guru 
bahasa Arab. Guru membawa presensi dan buku paket bahasa Arab untuk kelas 
VII dan tak lupa juga membawa kamus bahasa Arab. Adapun yang menjadi 
pegangan guru adalah .bukuBahasa Arab  Untuk MTS Kelas VII oleh Dr. D. 
Hidayat, PT Karya Thoha Putra Semarang 2008. 

Pada tahap awal sebelum memulai pelajaran guru memulai pertemuan 
dengan mengucapkan salam dan mengkondisikan siswa agar siap belajar dengan 
mulai mengarahkan perhatian dan konsentrasi siswa dengan berdialog dengan 
siswa dengan menggunakan bahasa Arab misalnya ketika menanyakan keadaan 
siswa dan menanyakan pelajaran apa yang sedang berlangsung sekarang dengan 
bahasa Arab seperti  ا1ن در23$ &$ذا  dan 89ا1ن 7$456 آ .siswa serempak dalam bahasa 
Arab yang telah diajarkan yakni saat ini pelajarannya adalah bahasa Arab dan 
keadaan mereka dalam kondisi baik. Lalu guru membuka presensi dan mengabsen 
siswa satu persatu.Hal ini sudah menjadi rutinitas disetiap pertemuan belajar  

mengajar. Guru lalu memberikan informasi bahwa tema pelajaran hari ini  43ا 

 waktu 10-15 menit pertama digunakan guru untuk sesi apersepsi yaitu ,ا:3$رة
mengulang dan mengingat kembali mufrodat yang telah dipelajari sebelumnya, 
yakni peralatan sekolah. 

Guru menunjuk salah satu seorang siswa bernama qurrota aini untuk 
menjawab pertanyaan guru dengan menggunakan kata tunjuk 4-Dه?ا؟ه?ا$& dan 
secara bergantian kepada siswa yang lain. Setelah dirasa cukup guru mulai 
mengganti materi selanjutnya yakni mengecek hafalan mufrodat siswa dengan 
cara setiap bangku dikasih satu lembar kertas dan disuruh menyebutkan mufrodat 
yang berwalan dengan huruf ب، ك، م، س . Setelah beberapa menit siswa diajak 
untuk mengingat tentang keterangan tempat dengan menyanyikannya, dan guru 
menunjuk salah satu siswa untuk membuat kalimat dengan bahasa Arab “papan 
tulis di depan meja”. 

Pada saat terakhir guru melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan 
adalah dengan evaluasi tulis, yaitu guru membuat soal untuk diterjemahkan ke 
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dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia serta menyusun kalimat yang terangkai 
secara acak.prose evaluasi ini berlangsung hingga bel sekolah berbunyi tanda 
pergantian mata pelajaran. Setelah berpesan agar siswa kembali mncari 5 buah 
mufrodat  untuk dihafalkan dan kembali mempelajari apa yang telah dipelajari 
bersama di asrama, guru lalu menutup pertemuan dengan salam lalu 
meninggalkan ruang kelas. 
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Catatan Lapangan VIII 
Metode Pengumpulan Data : Observasi 

 
Hari/Tanggal : Sabtu/ 12 Januari 2013  
Jam  : 07.10-08.30 
Lokasi  : Gedung MTs Nurul Ummah  
Sumber Data : Kelas VIII  
 
Deskripsi data : 

Tepat pukul 07.00 pagi, bel sekolah berbunyi.sejumlah murid yang 
bersenda gurau di luar ruangan kelas segera masuk ke dalam kelas.Di halaman 
sekolah penulis menyaksikan kepala sekolah menyambut siswa yang baru 
datang.Tadak ada teguran, hanya upaya mendekatkan diri pada siswa.Penulis 
menuju kelas VIII bersama guru bahasa Arab. Guru membawa presensi dan buku 
paket bahasa Arab untuk kelas VIII dan tak lupa juga membawa kamus bahasa 
Arab. Adapun yang menjadi pegangan guru adalah .buku Bahasa Arab  Untuk 
MTS Kelas VII oleh Dr. D. Hidayat, PT Karya Thoha Putra Semarang 2008. 

Pada tahap awal sebelum memulai pelajaran guru memulai pertemuan 
dengan mengucapkan salam dan mengkondisikan siswa agar siap belajar dengan 
mulai mengarahkan perhatian dan konsentrasi siswa dengan berdialog dengan 
siswa dengan menggunakan bahasa Arab misalnya ketika menanyakan keadaan 
siswa dan menanyakan pelajaran apa yang sedang berlangsung sekarang dengan 
bahasa Arab seperti ذادر23$ا1ن$& dan 89ا1ن 7$456 آ .siswa serempak menjawab 
dalam bahasa Arab yang telah diajarkan yakni saat ini pelajarannya adalah bahasa 
Arab dan keadaan mereka dalam kondisi baik. Lalu guru membuka presensi dan 
mengabsen siswa satu persatu.Hal ini sudah menjadi rutinitas disetiap pertemuan 
belajar mengajar. Guru lalu memberikan informasi bahwa tema pelajaran hari ini 

G"اHF6ا , waktu 10-15 menit pertama digunakan guru untuk sesi apersepsi yaitu 
mengulang dan mengingat kembali mufrodat yang telah dipelajari sebelumnya, 
yakni "7$I6ا.  

Kemudian, tak lama setelah guru menjelaskan materi tiba-tiba susana 
kelas menjadi kacau. Dikarenakan beberapa siswa terlambat masuk kelas, 
sehingga guru terpaksa menghentikan pembelajaran terlebih dahulu.Karena 
kesepakatan yang telah dibuat jika siswa yang terlambat harus dihukum bernyanyi 
dan berdiri selama waktu keterlambatan.Tetapi itu semua tak belangsung lama 
dan pelajaran dimulai kembali. 

Guru menunjuk salah satu seorang siswa bernama Nurin Nafa Roiba untuk 
menjawab pertanyaan guru dengan menggunakan bahasa Arab KLGاH؟هALGاHه$& 
"7$*Iّ6اdan secara bergantian kepada siswa yang lain. Setelah dirasa cukup guru 
mulai mengganti materi selanjutnya yakni menyebutkan bahasa Arab dari hobi 
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para siswa dengan secara acak.Setelah beberapa menit siswa diberi waktu untuk 
berfikir dan menuliskan jawabannya di buku tulis. Setelah beberapa menit para 
siswa maju ke depan untuk menjawab mencocokkan jawaban yang ada di papan 
tuis secara bergantian. Setelah selesai jawaban dikoreksi bersama dengan guru 
bahasa Arab. 

Kemudian guru mengajak siswa untuk membaca bersama secara berulang-
ulang dan bergantian.Setelah dirasa cukup mufrodat dihapus satu persatu dengan 
tujuan mereka bisa menghafal lebih cepat.Setelah mufrodat terhapus semua, guru 
mulai mengecek hafalan mereka satu per satu. 

Pada saat terakhir guru melakukan evaluasi.Evaluasi yang dilakukan 
adalah dengan evaluasi lisan, yaitu guru bertanya kepada murid tentang hobi 
teman-teman mereka minimal 5 teman yang mereka hafal dengan menggunakan 
bahasa Arab. Setelah berpesan agar siswa kembali mempelajari apa yang telah 
dipelajari bersama di asrama, guru lalu menutup pertemuan dengan salam lalu 
meninggalkan ruang kelas. 
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Catatan Lapangan IX 
Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 
Hari/Tanggal : Sabtu/ 12 Januari 2013  
Jam  : 12.10-13.30 
Lokasi  : Gedung MTs Nurul Ummah  
Sumber Data : Kelas VII A 
 
Deskripsi data : 

Tepat pukul 12.10 siang, bel sekolah berbunyi. Tanda pergantian jam 
pelajaran. Sejumlah murid bersiap-siap mengganti pelajaran yang telah usai 
dengan pelajaran yang akan dimulai. Penulis menuju kelas VII bersama guru 
bahasa Arab. Guru membawa presensi dan buku paket bahasa Arab untuk kelas 
VII dan tak lupa juga membawa kamus bahasa Arab. Adapun yang menjadi 
pegangan guru adalah .buku Bahasa Arab  Untuk MTS Kelas VII oleh Dr. D. 
Hidayat, PT Karya Thoha Putra Semarang 2008. 

Pada tahap awal sebelum memulai pelajaran guru memulai pertemuan 
dengan mengucapkan salam dan mengkondisikan siswa agar siap belajar dengan 
mulai mengarahkan perhatian dan konsentrasi siswa dengan berdialog dengan 
siswa dengan menggunakan bahasa Arab misalnya ketika menanyakan keadaan 
siswa dan menanyakan pelajaran apa yang sedang berlangsung sekarang dengan 
bahasa Arab seperti ذادر23$ا1ن$& dan 56,$1ن$YZ9آ .siswa serempak dalam bahasa 
Arab yang telah diajarkan yakni saat ini pelajarannya adalah bahasa Arab dan 
keadaan mereka dalam kondisi baik. Lalu guru membuka presensi dan mengabsen 
siswa satu persatu.Hal ini sudah menjadi rutinitas disetiap pertemuan belajar 
mengajar. Guru lalu memberikan informasi bahwa tema pelajaran hari ini 
 waktu 10-15 menit pertama digunakan guru untuk sesi apersepsi yaitu ,ا3,$:3$رة
mengulang dan mengingat kembali mufrodat yang telah dipelajari sebelumnya, 
yakni peralatan sekolah. 

Guru menunjuk salah satu seorang siswa bernama qurrota aini untuk 
menjawab pertanyaan guru dengan menggunakan kata tunjuk 4-Dه?ا؟ه?ا$& dan 
secara bergantian kepada siswa yang lain. Setelah dirasa cukup guru mulai 
mengganti materi selanjutnya yakni mengecek hafalan mufrodat siswa dengan 
cara setiap bangku dikasih satu lembar kertas dan disuruh menyebutkan mufrodat 
yang berwalan dengan huruf ب، ك، م، س . Setelah beberapa menit siswa diajak 
untuk mengingat tentang keterangan tempat dengan menyanyikannya, dan guru 
menunjuk salah satu siswa untuk membuat kalimat dengan bahasa Arab “papan 
tulis di depan meja”. 

Pada saat terakhir guru melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan 
adalah dengan evaluasi tulis, yaitu guru membuat soal untuk diterjemahkan ke 
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dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia serta menyusun kalimat yang terangkai 
secara acak.prose evaluasi ini berlangsung hingga bel sekolah berbunyi tanda 
pergantian mata pelajaran. Setelah berpesan agar siswa kembali mncari 5 buah 
mufrodat untuk dihafalkan dan kembali mempelajari apa yang telah dipelajari 
bersama di asrama, guru lalu menutup pertemuan dengan salam lalu 
meninggalkan ruang kelas. 
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Catatan Lapangan X 
Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 
Hari/Tanggal : Rabu/ 23 Januari 2013  
Jam  : 08.30-09.30 
Lokasi  : Gedung MTs Nurul Ummah  
Sumber Data : Bapak Fuad 
 
Deskripsi data : 

Informan merupakan guru bahasa Arab kelas IX A dan IX B MTs Nurul 
Ummah. Wawancara ini merupakan wawancara formal yang kedua dengan 
informan dan dilaksanakan di kantor MTs Nurul Ummah. Maksud wawancara 
formal kedua adalah penulis mengadakan serangkaian tanya- jawab dengan 
panduan wawancara. Berikut ini petikan wawancara dengan bapak Fuad : 
1. Sudah berapa lama bapak mengajar di MTs Nurul Ummah? 

Sejak tahun 2009 saya udah mengajar di kelas VII dan VIII. 
2. Apakah dari awal mengajar, di kelas IX sudah menerapkan hafalan mufrodat? 

Sudah, dari awal mereka masuk di MTs Nurul Ummah siswa sudah 
mulai terbiasa dengan hafalan. Terutama bagi kelas IX mereka mempunyai 
asrama yang khusus untuk bahasa. 

3. Sejauh pengamatan bapak, apakah pembelajaran dengan menggunakan 
hafalan mufrodat ini efektif? 

Sangat efektif karena itu sangat membantu siswa dalam 
mengembangkan kalimat dalam percakapan sehari-hari. 

4. Selama mengajar probem apa saja yang bapak hadapi? 
Problem yang saya hadapi adalah waktu pembelajaran yang sangat 

sedikit dan sempit untuk sebuah proses hafalan dan menerangkan sebuah 
materi. Dari segi kebahasaan sendiri yakni masalah penulisan yang sering 
terbolak balik. 

5. Usaha apa yang bapak lakukan untuk mangatasi problem tersebut? 
Usaha yang saya lakukan adalah memberikan tes tertulis tentang 

mufrodat yang mereka hafal. Kemudian kita coba tuk koreksi silang di kelas.  
6. Materi apa yang digunakan dalam menghafal mufrodat? 

Materi yang digunakan dalam menghafal mufrodat di kelas VII dan 
VIII sendiri yaitu mereka mencari 5 buah mufrodat setiap pertemuan.  

7. Apakah bapak pernah memberikan hukuman atau hadiah kepada 
siswa/Kapan? 

Kalau belum pernah mbak dan hukuman pun jarang saya terapkan 
kecuali terhadap siswa yang sangat keterlaluan bandelnya itupun dengan 
hanya menambah mufrodat untuk dihafal dengan cara dia mencari sendiri. 
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8. Apakah sebelum mengajar anda menyiapkan RPP terlebih dahulu? 
Untuk RPP sendiri saya masih mengacu kepada RPP yang tahun lalu 

karena dengan kondisi kelas juga.Setelah mengetahui kondisi tersebut baru 
saya menyusun RPP untuk satu tahun kedepan. 

9. Bagaimana proses hafalan yang bapak terapkan di kelas VII dan VIII? 
Proses yang saya terapkan adalah setiap pertemuan mereka harus  

setor 5 buah mufrodat yang mereka sukai. Setelah dikumpulkan dan mereka 
saya tanya satu persatu secara acak. Dengan menambahkan kata tunjuk atau 
kata tanya sebelumnya. 
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Tanggapan Siswa Terhadap Mata Pelajaran Bahasa Arab  

Tabel XV 
Hasil wawancara tentang tanggapan siswa atas pertanyaan apakah selama 

pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab siswa merasa senang 
No 
no  

Nama  Kelas  Tanggapan  

1 Miftahkhurrohman IX A Senang, karena gurunya syik dan 
mata peljaran kesukaan saya  

2 Muhammad rofid elwafa IX A Senang, karena gurunya sangat 
asyik dan seru, dan pelajaram 
bahasa Arab memang salah satu 
pelajaran yang saya sukai 

3 m. ulin nuha  IX A Senang banget, karena selain saya 
suka pelajaran bahasa Arab 
gurunya mengasyikkan dan juga 
bisa menyesuaikan dengan 
muridnya 

4 Siti sa’idatul fajriyah IX B Senang, karenasya suka bahasa 
Arab dan cita-cita saya jadi guru 
bahasa Arab, gurunya asyik dan 
gak ngebosenin                                                                         

5 Ahamad taufiq IX B Senang banget, karena gurunya 
kalu ngajar nyantai dan gak 
pernah marah-marah 

6 Rossida soejuningsih IX B Senang, karena gurunya enak dan 
pelajarannya juga enak 

7 
Muhammad alwi 

VIII Senang, karena pelajarannya 
mudah dimengerti dan gurunya 
mengasyikkan 

8 Nurin nafa roiba VIII Senang, karena gurunya enak dan 
pelajarannya mudah dipahami 

9 Randi saputra  VIII Senang, karena saya suka 
pelajaran bahasa Arab 

10 Ilmiyatun ainul qolbi toha VII A Senang, gurunya asyik, 
penjelasannya mudah dimengerti 
dan pada dasarnya saya suka 
bahasa Asing 

11 Qurrota aini VII A Senang, karena gurunya ramah, 
enek dan dari dulu saya suka 
pelajaran bahasa Arab 

12 Ihsanudin  VII A Senanag, karena saya suka 
pelajaran bahasa Arab  

13 Wahid nuralfi rohman VII B Senang, karena pelajarannya 
mengasyikkan dan mudah 
dipelajari 
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14 Lailya nur I  VII B Senang, karena saya ingin 
mendalami pelajaran bahasa Arab 

15 Willy p VII B Cukup senang, karena gurunya 
enak dan asyik  
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Tanggapan Siswa Tentang Penggunaan Hafalan Mufrodat 

Tabel XVI 
Hasil wawancara tentang tanggapan siswa terhadap penggunaan cara 

hafalan mufrodat dalam pembelajaran bahasa Arab 
No  Nama  Kelas  Tanggapan  
1 Miftahkhurrohman IX A Senang, karena kita bisa mufrodat yang 

banyak 
2 Muhammad rofid elwafa IX A Bosan, karena pikirannya terkadang 

malas buat hafalan 
3 m. ulin nuha  IX A Senang, soalnya nambah pasokan 

mufrodat yang saya punya 
4 Siti sa’idatul fajriyah IX B Kadang bosan dan kadang senang 
5 Ahmad taufiq IX B Biasa saja 
6 Rossida soejuningsih IX B Menyenangkan karena gurunya gayeng 
7 Muhammad alwi VIII Lumayan bosan  
8 Nurin nafa roiba VIII Senang 

9 Randi saputra  VIII Senang 

10 Ilmiyatun ainul qolbi 
toha 

VII 
A 

Senang, karena menambah kosakata 
bahasa Arab dan menambah 
pengetahuan 

11 Qurrota aini VII 
A 

Merasa senang karena menambah ilmu 
pengetahuan 

12 Ihsanudin  VII 
A 

Senang, karena menyenangkan 

13 Wahid nuralfi rohman VII 
B 

Senang, karena mengasyikkan dan bisa 
untuk mengajarkannya kepada teman 

14 Lailya nur I  VII 
B 

Senang, walaupun gampang-gampang 
susah tapi mengasyikkan 

15 Willy p VII 
B 

Lumayan bosan, karena males 
menghafal 
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Tanggapan Siswa Tentang Problematika yang dialami Siswa dalam 

Menghafal Mufrodat 

Tabel  XVII 
Hasil wawancara tentang tanggapan siswa terhadap problematika dalam 

hafalan mufrodat 
No  Nama  Kelas  Tanggapan  
1 Miftahkhurrohman IX A Kata-katanya sulit dicerna oleh otak 
2 Muhammad rofid elwafa IX A Terlalu sulit kata-katanya (rumit 

dihafalkan), kadang juga kalau pas 
ngantuk terus disuruh menghafal. 

3 m. ulin nuha  IX A Lingkungan yang berisik, mufrodat 
terlalu sulit, waktu yang sempit 

4 Siti sa’idatul fajriyah IX B Mufrodatnya ruwet, lingkungan yang 
mengganggu  

5 Ahmad taufiq IX B Mufrodatnya terlalu panjang, 
lingkungan yang kurang mendukung 

6 Rossida soejuningsih IX B Lingkungan kurang mendukung, 
kebanyakan mufrodat, kata-katanya 
terlalu sulit 

7 Muhammad alwi VIII Sering lupa 
8 Nurin nafa roiba VIII Sulit membaca huruf Arab 

9 Randi saputra  VIII Waktu yang sempit sehingga terburu-
buru 

10 Ilmiyatun ainul qolbi toha VII A Belum pernah ada masalah dalam 
menghafal 

11 Qurrota aini VII A Cepet lupa 

12 Ihsanudin  VII A Sering lupa 

13 Wahid nuralfi rohman VII B Semuanya jelas gak ada masalah 
dalam bahasa Arab 

14 Lailya nur I  VII B Gampang-gampang susah, lingkungan 
yang rame 

15 Willy p VII B Masalahnya susah, temannya jail, 
pusing 
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Tanggapan Siswa tentang Upaya Apa yang Mereka Lakukan Untuk 

Mengatasi Problematika yang Mereka Hadapi dalam Menghafal 

Mufrodat 

Tabel XVIII 
Hasil wawancara tentang tanggapan upaya siswa dalam mengatasi 

problematika yang mereka hadapi 
No  Nama  Kelas  Tanggapan  
1 Miftahkhurrohman IX A Membacanya berulang-ulang 
2 Muhammad rofid 

elwafa 
IX A Dibaca terus menerus 

3 m. ulin nuha  IX A Mencari tempat yang sepi, pintar 
membagi waktu 

4 Siti sa’idatul fajriyah IX B Mencari tempat yang tenang, dan selau 
dibaca agar tidak lupa 

5 Ahmad taufiq IX B Istirahat sebentar lalu menghafal lagi, 
dibaca terus menerus 

6 Rossida soejuningsih IX B Sadar lebih baik, mufrodatnya ditulis 
yang besar dan ditempel dikamar 

7 
Muhammad alwi 

VIII Dengan mengulangnya setiap hari dan 
mempraktekkannya 

8 Nurin nafa roiba VIII Dengan belajar terus menerus 

9 Randi saputra  VIII Menghafalkan sebelum pelajaran 
bahasa Arab 

10 Ilmiyatun ainul qolbi 
toha 

VII A Meminta bantuan kepada teman yang 
lebih mengerti 

11 Qurrota aini VII A Diulangi terus menerus 

12 Ihsanudin  VII A Terus mencoba menghafal 

13 Wahid nuralfi rohman VII B Hafalan di setiap waktu luang 

14 Lailya nur I  VII B Dengan mecari tempat yang damai 

15 Willy p VII B Sabar dan memperhatikan penjelasan 
guru 

 
 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Madrasah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi Waktu

MTS NURUL UMMAH KOTAGEDE YOGYAKARTA
BAIIASA ARAB
vIvl
2x40 Menit (1 Kali Pertemuan)

STANDAR KOMPETENSI
2. BERBICARA/KALAM

Menyampaikan informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana
sesuai konteks yang mencefininkan kecakapan berbahasa yang santun meliputi kata
sapaan (rt5'l!o!r:l), kata ganti tunggal lrjJl jlJJ^-illD , kata tunjuk (e*l;JU:l) dan
kata depan letjri;t; dan kata sifat (cL!!t) termasuk warna.

KOMPETENSI DASAR
2.2 Melakukan dialog se-derhana dengan tepat ten-tang taaruf dengan menggunakan (rliJl

ol5Jl), kata ganti tunggal 1+i^ll jlJr4;Jl), kata tunjuk (p*l iJl.,,:.YD dan kata depan
otjri;nJt;;.

C.INDIKATOR
Memperkenalkan diri dengan meyebutkan identitas lengkap antara lain: nama, usia, alamat, pekerjaan,

asal Madrasah, nama orang tua dan pekerjaan orang tua

D.TUJUAN PEMBELAJARAN
Siswa dapat Melakukan dialog sederhana dengan tepat tentang taaruf dengan menggunakan

(etiJ! ci+riJD, kata ganti tunggal (.l4"ll p*lJ+.;Jl), kata tunjuk (f*l 6Jl-iYl) dan kata depan
otjri..;rft;;

13. Religius, Jujur, Mandiri, Demokratis, Komunikatif , Tanggung jawab

E.MATERI PEMBELAJARAN
Mengidentifikasi kata keterangan tempatl adawatul jar

!)a- 3 Xat
! dlJL., iJ<

!:rrijl rl-,u 1*attgir
f sdl 0*l 0n

f t1tibJ* ir" d,jt&
I irr..Jijl cr$+ 
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I dl#t 4j{. L"J

...i*Jr.ll 
"r,.,,rlt1Ui. 
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F.METODE PEMBELAJARAN
Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai kegiatan pernbelajaran terutama untuk

kegiatan awal.
Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang liJlriJl
Diskusi : Metode ini digunakan untuk mendialogkan tema yang berkenaan dengan materi

kegiatan pembelajaran
Pameran dan Shopping : pajangan hasil diskusi&erja kelompok dan saling mengomentari

pajangan



G.LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Kegiatan Waktu
Aspek Life Skill

Yang
Dikembanskan

Nilai yang
ditanamkan

Pendahulusn:
Apersepsi dan Motivasi :

Guru mengkondisikan kelas dan persiapan
untuk berdoa sebelum belajar

Menanyakan kepada siswa tentang LiJtriJl

Menj elaskan tujuan pembelaj aran dan
manfaatnya dalam kehidupan

Kegiatan inti
Siswa Mendemonstrasikan materi hiwar /

identitas diri dengan baik (eksplorasi)
Siswa Melakukan dialog sederhana dengan

tepat tentan g Iaaruf (Eksp I or a s i)
Siswa Berdiskusi kelompok (Elaborasi)
Siswa bertanya jawab dengan guru tentang

hal-hal yang masih belum jelas
(elaborasi)

Guru memberikan penguatan tentang
kesimpulan dJb:Jl (Konfi rmas i)

Kegiatan penutup.
Guru melaksanakan penilaian lisan
Memberikan tugas pengayaan

10

50

5

l0

5

Pemahaman
Konsep

Religius, Jujur,
Mandiri,
Demokratis,
Komunikatif ,

Tanggung
jawab

II.ST]MBER DAN ALAT PEMBELAJARAN
Buku paket Bahasa Arab kelas VII Pelajaran Bahasa Arab Untuk MTS Kelas VII oleh Dr. HD

Hidayat, PT Karya Thoha Putra Semarang}}}9
Pemodelan

I.ASSESSMENT / PENILAIAN
Nilai Budaya Dan
Karakter Bangsa

Indikator
Pencapaian

Jenis
Penilaian

Bentuk
Penilaian

Contoh Instrumen

Religius, Jujur,
Mandiri,
Demokratis,
Komunikatif ,
Tanggung jawab

Memperkenalkan diri
dengan
meyebutkan
identitas lengkap
anlara lain: nama,
usia, alamat,
pekeq'aan, asal
Madrasah, nama
orang tua dan
pekerjaan orang
tua

Tes tulis

Tes Tulis

Uraian

Uraian

Sebutkanlah identitas
lengkap antara lain:
nama, usia, alamat,
pekerjaan, asal
Madrasah, nama
orang tua dan
pekerjaan orang tua
dengan menggunakan
bahasa Arab !
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KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN BINA PUTRA

MADRASAH TSANAWIYAH I\URUL UMMAH
Jl. Raden Ronggo IIl982 Prenggan Kotagede Yogyakarta 50117

Telepon :0214-7867851

* Pendahuluan:

Apersepsi dan Motivasi :

' Menanyakan kepada siswa tentang 4".+J drt4-li.

. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya
dalam kehidupan

10 Pemahaman
Konsep

* Kegiaton inti
. Siswa beradu cepat memasangkan kalimat acak

tenta n g +rr.!,r cr\yti. (eksp I o rosil
. Siswa membaca berbagai sumber tentang i.;i.rr

crl+*tr (Eksplorasil

. Siswa saling menilai hasil pemasangan

berdasarkan apa yang telah dibaca tentang a..!.r

d,t+"tj. (Elaborasi,t

. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-
hal yang masih belum jelas (elaborasil

. Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan
qir aq-u (Konfirmasil

50

5

10

* Kegiatan penutup
. Guru melaksanakan penilaian lisan

. Memberikan tugas pengayaan

5

G. SUMBER PEMBEWARAN

' Buku paket Bahasa Arab kelas lX

' Rekaman cerita / narasumber
. Teks wacana Acara Keagamaan (Mc)

H. ASSESSMENT / PENnATAN

lndikator Pencapaian Jenis
Penilaian

Bentuk
Penilaian

lnstrumen

' Membaca teks susunan
acara perayaan dengan
makhroj dan intonasi
yang tepat

. Membaca teks MC pada

suatu acara perayaan

. Tes unjuk
kerja

Uraian Bacalah teks MC pada

suatu acara perayaan

dengan makhroj dan

intonasi yang benar
serta penampilan yang

baik !

29
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KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN BINA PUTRA

MADRASAH TSANAWIYAH NURUL UMMAH
Jl. Raden Ronggo rv982 Prenggan Kotagede yogyakarta 50117

Telepon :0274-7867851

dengan makhroj dan
intonasi yang benar
serta penampilan yang
baik

30



KEMENTERIAN AGAMA
YAYASAN PENDIDIKAN BINA PUTRA

MADRASAH TSANAWIYAH NURUL UMMAH
Jl. Raden Ronggo Ill982 Prenggan Kotagede Yogyakarta 50117

Telepon :0274-7867851

Pedoman Penilaian

1) Nilai maksimal 20 X 5 = 100

2l Rubrik Penilaian:

Mengetahui,
Kepala Madrasah

i-r**t

Guru Bidang Studi
Bahasa Arab

Ahmad Taufiq, S.Pd.l. M.Pd.l

Aspek penilaian Skor Standar masing-masing aspek Skor

Ucapan/makhroj

lntonasi

Kelancaran

Kerjasama

5

5

5

5

Sempurna

Bagus sekali

Bagus

Cukup

Kurang

5

4

3

2

1

3l
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KEMENTERIAN AGAMA RI
LINIVERSITAS ISLAM NEGERI SLINAN KALIJAGA

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKRTA

Jl. Laksda Adusucipto, telp. (0274) 513056. Fak 519734
E-mail; ty-suka@, Telkom.net

Nomor :UIN.2/Kj/PP.00.9/064312013 Yogyakarta, 18 F'ebruari2013
Lamp :

Hal : Persetujuan Perubahan
Judul Skripsi

Kepada
Cholifatul Mufidah
Assalamu' alaikum, Wn Wb.

Dengan ini I(etua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN Sunan

I(ahlaga Yogyakarta setelah memperhatikan penrrohonan Saudara perihal seperti pada

pokok surat ini clan juga memperhatikan alasan Saudara, dapat merryetujui

permohonan Saudara merubah judul skripsi seperti berikut:

Judul semr-rla :

PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM HAFALAN

MUFRODAZdi lv{Ts NURUL UMMAH KOTAGEDE YOGYAKARTA.

Dirubah menjadi :

PROBLEMATIKA HAFALAN MUFRODAT DALAM PEMBELAJARAN

BAHASA ARAB di MTs NURUL UMMAH KOTAGEDE YOGYAKARTA.

Demikian semoga dapat menjailikan maklum bagi semua pihak yang terkait.

Wassalamw'alaikum, Wr. Wl,. A.n.

A.n. Dekan

I(etua

Drs. FL

NIP. 19

Tembusan:
i, Dosen Pembimbing
2. Arsip

s"*&s <

$trHns{{t
$$S., W -s}F

sk{ffi

ffif#3

\





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SLTNAN KALIJAGA

FAKULTAS TARBryAH DAN KEGURUAN
YOGYAKRTA

ffinffi Jl.LaksdaAdusucipto, telp,(0274)513056, Fak51e734

. E-qrail; tv-guka(@ Telkom,net _.

Hal : Persetujuan Per-ubahan

Judul Skripsi

Kepada
Drs. H. Ahmad Rodli, M.SI
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu' alaikum, Wn W.

Yogyakarta, l8 Februari 2013

Dengan ini saya yang bertanda tangan ingin merubah judul skripsi seperti berikut:

Judul semula:

PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM HAFALAN

MUFRODAZdi MTs NURUL UMMAH KOTAGEDE YOGYAKARTA. Dirubah

menjadi:

PROBLEMATIKA HAFALAN MUFRODAT DALAM PEMBELAJARAN

BAHASA ARAB cIi MTs NURUL UMMAH KOTAGEDE YOGYAKARTA .

Demikian semoga dapat menjadikan rnaklum bagi semua pihak yang terkait.

Wassalamu'alaikuw, Wr. W. A.n.

\ Mengetahui,

Pembimbing

I..
ilk

I
R, Un{i Baroroh, I i -lg
NIP.19720305 19ri*il3 2 001

Pemohon

$lq;"
Cholifatul Mufidah
NIM.09420202



KBMBNTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. ( 027a) 5 I 3056 Fax. ( 0274 ) 5 I 9734

E-rnail : tarbiyah@uin-suka,ac. id
TOGYAKARTA 5528I

tflff

Nomor : UIN.02/DT.I/PP.00.9 I 5020 12012

Lamp. : I Bandel Proposal Skipsi
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Nama

No. Induk

Semester

Prodi

Alamat

Yogyakarta, 04 Desember 2012

Kepada Yth,
Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

di Yogyakarta

Assalamu' alaikum Wr, Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penylrsunan

Skripsi dengan judul: "PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA
ARAB DALAM HAFALAN MUFRODAI DI MTS NURUL UMMAH
KOTAGEDB YOGYAKARTA", diperlukan penelitian.

Oleh karena itu kami mengharap dapatlah kiranya Bapak / Ibu memberi izin

bagi mahasiswa kami:
Cholifatul Mufidah
09420202

VII
Pendidikan Bahasa Arab

Sapen GK I no 626 Wisma Adari Demangan Yogyakarta,

untuk melaksanakan penelitian di MTs Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta,

dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, catatan

lapangan, dan observasi.

Adapun waktunya dimulai tanggal : 07 Desember 2012 - 07 Maret 2013.

Demikian atas izin Bapak/lbu, kami sampaikan terima kasih.

l(assalamualaikum lVr, Wb.

Tembusan :

l. Dekan (sebagai laporan)

2. Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab

3. Mahasiswa yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)

4. Arsip
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KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat :,11. Marsda Adisucipto, 1-elp. ( 0274) 5 I 1056 Fax. ( 027 4 ) 519734

E-mai I : tarbiyah(@uin-suka,ac, id

YOGYAKARTA 5528I

\

Nomor : UIN,02lDT.l/PP.00.9 I 5021 120 12

Lamp. : I Bandel Proposal Skripsi
Perilral : Permohon an Izin Penelitian..

Tembusan:

l. Dekan (sebagai laporan)

2. Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab
3. Mahasiswa yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)

4. Arsip

Yogyakarta, 04 Desember 2012

Kepada Yth,
Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Ummah Kotagede

di Yogyakarta

As salamu' alaikum Wr. llttb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunarl

Skripsi dengan judul: "PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA
ARAB DALAM HAFALAN MUFRODAT DI MTSNURUL UMMAII
KOTAGEDB YOGYAKARTA", diperlukan penelitian.

Oleh karena itu kami mengharap dapatlah kiranya Bapak / Ibu memberi iz-in

bagi mahasiswa kami:

Nama : Cholifatul Mufidah
No, Induk :09420202
Semester : VII
Prodi : Pendidikan Bahasa Arab

Alamat : Sapen GK I no 626 Wisma Asari Demangan Yogyakarta
Untuk melaksanakan penelitian di : MTs Nurul Ummah Kotagede.

Metode pengumpulan data : Wawancara, dokumentasi,

catatan lapangan dan observasi.

Adapun waktunya dimulai tanggal : 07 Desember 2012 - 07 Maret 20ll
Demikian atas izin Bapak/lbu, kami sanrpaikan terima kasih.

I4/as s alamual aikunt Wr. Wb.

6ffi



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompreks Kepatihan, o..*Bo17lffiRT^,33i4) 562811 - s6zs14 (Huntins)

SURAT KETERANFAN / IJIN
070/9358A//12t2012

Membaca surat : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ulN Nomor
Tanggal : 04 Desember Ze12 perihal

: UlN.02/DT.'tlPP.00.9/502012012

: ljin Penelitian

Mengingat ;1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing,
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asinj dan Orang nsin-g Oalam
melakukan Kegitan Penelitian dan pengembangan di lndonesia;

2' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeii dan pemerintal-LDaerlh;

3' Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun i008, tentang Rincian Tugas dan
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariai Dewan perwakilan
Rakyat Daerah.

4' Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang pedoman pelayanan
Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penetitian, Pendataan, Pengembangan, pengkajian,
dan Studi Lapangan di Daerah lsilmewa,yogyakarta,

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat teterangan/ijin surveiipenelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dariPemerintah ProvinsiDIY kepada BupatiMalikota melaiuiinstitusiyan{uennenlng ;eng*;luarkan ijin itima"Guo;2' Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya_ pgik kepada Gubernui Daerah titimer,ia yogyaklrta melalui BiroAdministrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) rarpun-menguilgan luptoaofmJLiui
^ yeogifq adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asiiyang sudah disankan dan disubifli cai institu'si;3' ljin ini.hanya dipergunakan untuk keperlu-an ilmiah, pan pemegaig ijin wajib mentaati ketentuan yanl Oerratu Oilokasi kegiatan;
4' ljin. penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
_ waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui'website a-dbang.iog;dprou.goid; 

-

5' ljin yang dibedkan dapat dibatalkan- sewaktu-waktu apablla pemlbaig' ijin Ini tidak memenuhi ketentuan yangbedaku.

Nama

Alamat
Judul

Lokasi

Waktu

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta (sebagai lbporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Dinas perizinan

3. Ka. Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Dly
4. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN sunan Karijaga yogyakarta.
5. Yang Bersangkutan

CHOLIFATUL MUFIDAH NIP/NIM : 09420202
Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta.
PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM HAFALAN MUFRODAT DI
MTS NURUL UMMAH KOTAGEDE YOGYAKARTA
MTs Nurul ummah Kotagede yogyakarta. Kota/Kab. KorA yoGyAKARTA
06 Desember 2Q12 s/d 06 Maret 2013

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 06 Desember 2012

A.n Sekretaris Daerah



I
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448,515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@ogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR 070t2864
8m6llt

Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah lstimewa Yogyakarta

Nomor : 070/9358A//1212012 Tanggal :0611212012

1 . Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,
Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas
Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian lzin Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata diWilayah Kota Yogyakarta;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

5. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor: 1B Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan,
Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah lstimewa Yogyakarta;

Dasar

Mengingat

Diijinkan Kepada Nama
Pekerjaan
Alamat
Penanggungjawab

Keperluan

CHOLIFATUL MUFIDAH NO MHS / NtM .09420202

Mahasiswa Fak. Tarbiyah dan Keguruan - UIN SUKA Yk
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

R. Umi Baroroh, M.Ag.

Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PROBLEMATIKA
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DALAM HAFALAN
MUFRODAT DI MTs NURUL UMMAH KOTAGEDE
YOGYAKARTA

Lokasi/Responden
Waktu
Lampiran
Dengan Ketentuan

Tanda tangan
Pemegang lzin

V^l*"
CHOLIFATUL MUFIDAH

lefllgsen Kepqqg_.-

Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY

3. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

4. Kepala MTs Nurul Ummah Yogyakarta

Kota Yogyakarta
0611212012 Sampai 06/03/2013
Proposal dan Daftar Pertanyaan
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. lzin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan

Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya

ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

di : Yogyakarta

1 985031 01 3
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