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MOTTOMOTTOMOTTOMOTTO    

 و ، الطَِّريقَِة ِمن أَهم سالْمدر ِكنولَ الْمادِة ِمن أَهم الطَِّريقَةُ

حوِس رردالْم مأَه ِس ِمنردفِْسِه الْمن.  

 

{Metode itu lebih penting dari pada materi, akan tetapi guru lebih 

penting dari metode dan jiwa guru lebih penting dari guru itu 

sendiri.}1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Syukri Zarkasyi, Studi Tentang Pengembangan Profesi Guru, http://www.google.com, 

diakses pada tanggal 06 Maret 2013 
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ABSTRAK 

 

SINTA ISTHOFA HANIEK . Kompetensi Profesional Guru dalam Usaha 
Pengembangan Materi Bahasa Arab Di MAN Maguwoharjo. Skripsi. Yogyakarta: 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 
Kalijaga. 2013. 

Latar belakang penelitian ini adalah seorang guru seharusnya terus 
melakukan pengembangan materi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan siswa. Sehingga siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan baik 
dan sesuai dengan tujuan utama pembelajaran bahasa Arab. Akan tetapi pada 
kenyataannya tidak banyak dari guru yang melakukan uasah pengembangan 
materi dan proses pembelajaran bahasa Arab cenderung mengalami keterlambatan 
dari apa yang telah direncanakan dalam kurikulum. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) usaha guru dalam 
pengembangan materi bahasa arab, 2) sumber materi pembelajaran yang 
digunakan oleh guru bahasa Arab, 3) hasil dari pengembangan materi berikut 
dengan kelemahan dan kelebihannya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data 
yang berupa fakta-fakta dari hasil penelitian yang tidak berwujud angka. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Usaha pengembangan materi 
yang dilakukan oleh guru bahasa Arab di MAN Maguwoharjo dengan cara 
adaptasi yakni mengadakan modifikasi isi dengan cara menambah beberapa 
materi sehingga menjadikannya lebih sesuai dengan tujuan dan peserta didik. (2) 
Sumber belajar yang digunakan guru dalam menunjang proses pembelajaran 
bahasa Arab berupa: a) Tempat atau lingkungan meliputi kelas dan perpustakaan, 
b) Orang atau nara sumber meliputi guru, c) Objek meliputi benda sekitar ruangan 
kelas, d) Bahan cetak dan non cetak yang meliputi buku pelajaran bahasa Arab 
karya Dr. Hidayat, LKS Hikmah, dan materi yang tersimpan dalam media 
pembelajaran. (3) Kelemahan dari pengembangan materi tersebut adalah materi 
terlalu meluas dan menuntut siswa untuk terus menghafal. Adapun kelebihan dari 
pengembangan materi tersebut adalah  memperkaya pengetahuan siswa terkait 
bahasa Arab dan materi dekat dengan lingkungan siswa. 
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 جتريد
 العربية اللغة املواد تطوير أن سعي ىف للمدرس املهنية الكفاءة ، هانيئ إصطفى سنتا

 جبامعة املعلمني وتأهيل التربية كلية : يوكياكرتا. حبث. ماكووهارجو احلكومية الثانوية باملدرسة
  .٢۰۱٣. احلكومية اإلسالمية كاليجاكا سونان

 اوفق املوجودة املواد  تطوير على باستمرار يعمل أن ملدرسا ينبغى هو البحث هذا خلفية
 اوفق و كامال درسا مشاركة على يقدرون الطالب أنّ إىل. الطُالب وقدرات إلحتياجات

 تطوير على قومي ال املدرسني بعض نأ الواقع يف ولكن . العربية اللغة تعلم من األساسي للغرض
الدراسية املناهج يف خمططا كان ما من العربية اللغة تعليم عملية التأجيل تكايد و املواد.  

 التعلّم مصادر) ٢، العربية اللغة املواد تطوير ىف املدرس سعي) ۱ معرفةِل البحث هذا هدف
  .واإلمتيازها بالضعف العربية اللغة املواد يرتطو ىف حاصل) ٣، العربية اللغة مدرس استعملها الىت

 وتفسريها البيانات لتحليل الطريقة تستخدم. الكيفية الوصفية فهي البحث هذا طريقة وأما
 املقابلة هي املستخدمة البيانات مجع وطريقة. الرقمي غري الشكل على البحوث نتائج من

  .والتوثيق واملالحظة
 العربية اللغة مدرس حيملها اليت املواد تطوير على سعي) ۱: ( أنّ على البحث هذا نتيجة ودلت

 من احملتوى على تعديالت مث التكيِف طريق ستخدامبا ماكووهارجو احلكومية الثانوية املدرسة يف
)  ٢. (للطالب مالئمة أكثر و األساسي لغرضبا مناسبا جيعل مما املواد بعض زيادة طريق

 يتضمن البيئة أو املكان) أ: العربية اللغة تعليم عملية ىف درسنيامل لدعم التعلم مصادر استخدام
 يشمل املوضوع) ج، املدرسني على تشمل الراوية أو األشخاص) ب واملكتبة، الدراسية الفصول

 الكتب تتضمن اليت املطبوعة وغري املطبوعة واملواد) د الدراسية، الفصول حول أشياء على
 ،"احلكمة )"LKS  (الطلبة عمليات اوراق هداية،و الدكتور عهوض الذي العربية للغة الدرسية

 املواد وهو املواد تطوير ضعف هناك) ٣. (التعليمية الوسائل ىف تتضمن الىت املواد وكذالك
 إثارة فهي املواد تطوير من اإلمتياز وأما. استمراراً حيفظوها أن الطالب منه يطلب و الشائعة
 .الطالب بئية حول املوجودة واملواد العربية باللغة مبايتعلق الطالب لدى واملعارف العلوم
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 
pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. 
Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 
A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

  Ba  B Be ب

  Ta  T Te ت

 ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim  J Je ج

 ḥa  ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha  Kh Ka dan ha خ

  Dal  D De د

 Ŝal ś Zet (dengan titik di atas) ذ

  Ra  R Er ر

 Zai  Z Zet ز

 Sin  S Es س

 Syin  Sy Es dan ye ش

 ṣad ṣ  Es (dengan titik di bawah) ص

 ḍ ḍ De (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ....’.... Koma terbalik di atas‘ ع

  Gain  G Ge غ

 Fa  F Ef ف

 Qaf  Q Ki ق

  Kaf  K Ka ك

 Lam  L El ل

 Mim  M Em م

 Nun  N En ن

 Wau  W We و

� Ha  H Ha 
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 Hamzah  ..’.. Apostrof ء

  Ya  Y Ye ي

 
B. Vokal  

1. Vokal Tunggal 

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama  

 َ Fatḥah  a A 

 ِ Kasrah i I 

 ُ ḍammah u U 

Contoh: 

$َ%َ&َ : fa’ala 

 Ŝukira : ُذِآَ'

2. Vokal Rangkap 

Tanda dan Huruf Nama  Gabungan Huruf Nama 

َ  ْي Fatḥah dan ya ai a dan i 

َ  ْو Fatḥah dan wau au a dan u 

Contoh: 

 kaifa : َآْ+َ*

 haula : َهْ,َل

3. Maddah  

Harkat dan 
huruf 

Nama  Huruf dan 
Tanda 

Nama  

 Fatḥah dan alif atau  يَ َ ا
ya 

ā a dan garis di atas 

ِ  ي Kasrah dan ya ȋ i dan garis di atas 

ُ  و ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla : 01ََل

 ramā : َر23َ

$َ+ْ1ِ : qȋla 
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 yaqūlū : 4ُ5َْ,ُل

4. Ta Marbuṭah 

a. Ta Marbuṭah Hidup 

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan 
ḍammah, transliterasinya adalah huruf t. 
Contoh: 

 madrasatun : 9ْ3ََر7ٌ8َ
b. Ta Marbuṭah Mati 

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah huruf h. 

Contoh: 

 riḥlah : ِرْ;َ:7ْ

c. Ta Marbuṭah yang terletak pada akhir kata dan diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut 

dipisah maka transliterasi ta marbuṭah tersebut adalah huruf h. 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl :  اَ?ْ<َ=0ْلَرْوَ>7ُ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab di lambangkan dengan 

tanda (ّ). Transliterasi tanda syaddah atau tasydid adalah berupa dua huruf 

yang sama dari huruf yang diberi syaddah tersebut. 

Contoh: 

0AَBCَر : rabbanā 

 

6. Kata Sandang Alif dan Lam 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Contoh: 

BDEاFْGُ  : asy-syams 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah  

Contoh: 
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'ُFَ4َEَْا : al-qamaru 

7. Hamzah 

a. Hamzah di awal 

Contoh: 

 umirtu : ُأ3ِْ'ُت

b. Hamzah di tengah 

Contoh: 

 IُJُKْLَ : ta’khuŜūnaْوَن

c. Hamzah di akhir 

Contoh: 

 MْNَ : syai’unٌء

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata 

tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa 

pula dirangkaikan. 

Contoh: 

 Fa aufū al-kaila wa al-mȋzāna - :  َ&0َْوُف اQَEْْ+َ$ َواPَ+ْFِEْاَن

  - Fa auful-kaila wal-mȋzāna 
9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang 

berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk 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. 

Contoh: 

َرُ�ٌ� ِا�� ُ�َ
	�ٌ� َوَ��  : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun. 
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BAB I 

Pendahuluan 

A. Latar Belakang Masalah  

 Perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia jelas 

berpotensi menimbulkan masalah bagi siswa Indonesia dalam mempelajari 

bahasa Arab. Sebaliknya, semakin banyak aspek persamaan antara bahasa 

Indonesia dengan bahasa Arab akan mempermudah siswa Indonesia dalam 

mempelajari bahasa Arab, dan dalam mempelajarinnya membutuhkan 

sebuah proses. Karena mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Arab 

tidak semudah mempelajari bahasa Ibu, banyak problematika yang harus 

dihadapi oleh orang yang sedang mempelajari bahasa tersebut, baik bersifat 

linguistik seperti mengenai tata bunyi, kosa kata, tata kalimat dan tulisan. 

Adapun yang bersifat non linguistik yaitu yang menyangkut segi sosio 

kultur atau sosial budaya.2  

Pembelajaran bahasa Arab sebagaimana pembelajaran bahasa yang 

lain memiliki karakteristik tersendiri yakni memiliki empat kompetensi 

yang dijadikan sebagai tujuan dalam pembelajaran bahasaa Arab antara lain: 

Istimā’ (menyimak), kalām (bercakap), qirā’ah (membaca), dan kitābah 

(menulis). Hakikat pembelajaran bahasa Arab adalah belajar menggunakan 

bahasa itu dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. 

Guna mencapai tujuan yang diinginkan tersebut, maka dalam suatu 

lembaga pendidikan formal keberhasilan pendidikan ditentukan oleh 

                                                
2 A.Akrom Malibary, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama 

Islam IAIN, (Jakarta: Proyek Pengembangan Sisten Pendidikan Agama Depag RI, 1976), hlm. 79. 
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keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, yakni keterpaduan 

antara kegiatan guru dengan kegiatan siswa. Bagaimana siswa belajar 

banyak ditentukan oleh bagaimana guru mengajar. Salah satu usaha untuk 

mengoptimalkan pembelajaran adalah dengan cara memperbaiki pengajaran 

yang banyak dipengaruhi oleh guru. Karena pengajaran adalah suatu sistem, 

maka perbaikannya pun harus mencakup keseluruhan komponen dalam 

sistem pengajaran tersebut. Komponen-komponen yang terpenting adalah 

tujuan, materi dan evaluasi. 

Dalam suatu pembelajaran materi bukanlah merupakan tujuan, tetapi 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena itu, penentuan materi 

pengajaran harus didasarkan pada tujuan, baik dari segi cakupan, tingkat 

kesulitan, maupun organisasinya. Hal ini karena materi tersebut harus 

mampu mengantarkan peserta didik untuk bisa mewujudkan sosok individu 

sebagaimana yang digambarkan dalam tujuan.3 

Seiring proses kehidupan yang selalu mengalami perubahan dan 

perkembangan, maka kurikulum dan materi yang diajarkan pun harus selalu 

dikembangkan agar tetap selaras dengan perkembangan jaman. Dengan 

mengembangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, 

maka lembaga pendidikan tersebut berarti berusaha meningkatkan kualitas 

pendidikannya. 

Tugas dari para pendidik adalah mengidentifikasi dan memilih materi 

yang dapat menolong peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang 

                                                
3 Erwin Yudi, Materi Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Stain Press Ponorogo, 2009), 

hlm. 14. 
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telah ditetapkan sebelumnya. Materi pembelajaran pada umumnya tersedia 

dari berbagai sumber. Tetapi apabila materi yang diperlukan tidak tersedia, 

maka pendidik atau guru yang bersangkutan harus mengembangkan sendiri 

dengan menggunakan kaidah-kaidah dan format untuk memastikan 

kegunaan yang optimal dari materi yang dikembangkan.4 

Secara umum, para pengajar sudah memahami bagaimanapun baiknya 

pedoman pengajaran tidak berarti pedoman itu dapat menjamin keberhasilan 

program pengajaran tersebut secara keseluruhan. Dalam hal ini, pengajaran 

bahasa Arab pun masih banyak faktor lain yang harus mendapat perhatian 

khusus, antara lain kemampuan pengajar menciptakan kondisi kesiagaan 

dan membangkitkan minat serta kegairahan belajar siswa, memberi motivasi 

dalam sikap belajar dan melengkapi diri dengan alat-alat penunjang mulai 

dari buku hingga laboratorium bahasa.5 

Mata pelajaran bahasa arab memang cukup sulit dengan beban materi 

yang banyak. Isi dan muatan materi dalam buku teks sebagai bahan ajar 

yang beredar di lembaga pendidikan tidak secara eksplisit memberikan 

petunjuk kepada guru untuk mengajarkan berpikir kritis-kreatif.  

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan 

ketrampilan serta kreativitas dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

diembannya. Begitu pula dengan guru bahasa Arab seharusnya bertugas 

                                                
4 Tedjo Narsoyo Reksoatmodjo, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 227. 
 
5 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2009), 

cet.ke-3, hlm. X 
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menyediakan materi (fakta, konsep, dan prinsip) tentang wacana dan 

realitas. Guru bahasa juga harus mampu mengorganisasikan materi sehingga 

siswa mudah dan senang mempelajari bahasa Arab. Pengorganisasian dalam 

pembelajaran sangat mempengaruhi motivasi. Keberhasilan siswa tentu 

berkaitan dengan keinginan siswa yang tinggi untuk mempelajari bahasa 

Arab, dan itu pasti dikarenakan guru menarik atau materi yang disampaikan 

menarik.6 

Namun, perlu diketahui bahwa pembelajaran yang menarik, efektif, 

dan efisien membutuhkan bahan ajar yang tidak cukup hanya seperti itu. 

Seorang pendidik dituntut kreativitasnya untuk mampu menyusun bahan 

ajar yang inovatif, variatif, menarik dan sesuai dengan tingkat kebutuhan 

peserta didik. Tentunya, yang paling paham mengenai hal ini adalah 

pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Maka dari itu, ketika 

bahan ajar dibuat oleh para pendidik, pembelajaran bakal menjadi lebih 

menarik dan mengesankan bagi peserta didik. Selain itu, kegiatan 

pembelajaran pun tidak membosankan dan tidak menjemukan.7 

MAN Maguwoharjo merupakan salah satu Lembaga pendidikan 

formal yang berada dibawah naungan Kementrian Agama yang mempunyai 

tujuan mewujudkan pendidikan yang Islami, cerdas, terampil dan mandiri 

bagi peserta didik, sebagai wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat yang 

semakin maju ini. Bahasa Arab merupakan salah satu bidang studi yang 

                                                
6 Fathul mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), 

hlm. 148 
 
7 Andi prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva Press, 

2012), hlm, 18 
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diajarkan di MAN Maguwoharjo dengan tujuan peserta didik dapat 

memahami materi yang disampaikan. 

Pembelajaran bahasa Arab itu sendiri terkadang kurang maksimal dan 

mengalami banyak kendala dikarenakan beragamnya tingkat kemampuan 

siswa dalam berbahasa Arab, sebagian peserta didik memiliki kemampuan 

di atas peserta didik yang lain terkadang juga sebaliknya sehingga guru 

dalam hal ini memang dituntut sedemikian rupa agar dapat mengembangkan 

materi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. 

Dalam proses pembelajaran bahasa Arab di MAN Maguwoharjo guru tidak 

hanya menyampaikan materi itu hingga tuntas sesuai dengan kurikulum 

akan tetapi guru dalam penyampaian materi selalu melihat dari tingkat 

kemampuan siswa sehingga dalam penyampaiannya terkadang mengalami 

keterlambatan dari apa yang telah dicanangkan dalam kurikulum. Hal inilah 

yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul 

“KOMPETENSI PROFESIONAL GURU DALAM USAHA 

PENGEMBANGAN MATERI BAHASA ARAB DI MAN 

MAGUWOHARJO”. 

B. Perumusan Masalah 

Berawal dari latar belakang di atas maka ada beberapa pokok 

persoalan yang dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana usaha pengembangan materi yang dilakukan oleh guru bahasa 

Arab di MAN Maguwoharjo sebagai wujud dari kompetensi profesional? 
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2. Apa saja sumber materi pembelajaran yang digunakan guru dalam 

menunjang proses pembelajaran bahasa Arab di MAN Maguwoharjo? 

3. Apa kelemahan dan kelebihannya? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui usaha guru dalam pengembangan materi bahasa Arab 

sebagai wujud dari kopetensi profesional. 

b. Mengetahui sumber materi pembelajaran yang digunakan oleh guru 

bahasa Arab. 

c. Mengetahui hasil dari pengembangan materi berikut dengan 

kelemahan dan kelebihannya. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis Akademik 

Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan tentang 

kompetensi profesional guru dalam usaha pengembangan materi 

bahasa Arab di MAN Maguwoharjo. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi tenaga pendidik dan madrasah yang bersangkutan 

diharapkan dapat memperoleh feed back dari hasil penelitian ini, 

serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

evaluasi guna meningkatkan kualitas pendidikan masa depan. 
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2) Bagi penulis dapat memperoleh pengetahuan tentang 

kompetensi profesional guru, terutama dalam usaha 

pengembangan materi bahasa Arab. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berfungsi untuk mengemukakan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, 

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Yuangga Remasari yang 

berjudul “Pengembangan Pembelajaran PAI di Madrasah Mu’allimat 

Muhammadiyah Yogyakarta (Studi Tentang Pengembangan Materi dan 

Metode Pembelajaran Akhlak)”. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan 

bahwa keberhasilan pengembangan materi dan metode pembelajaran 

Akhlak dapat diketahui dan dinilai dari daya serap siswa dan dikatakan 

berhasil serta sesuai dengan tujuan pendidikannya, yaitu membentuk 

pemimpin putri Islam yang berakhlak mulia dan berwawasan luas.8  

Penelitian lain yang mempunyai relevansinya dengan penelitian ini 

adalah skripsi yang di tulis oleh Imroatun Fatimah, tahun 2008, dengan 

judul “Tingkat Profesionalitas Guru Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah 

Negeri di Kota Yogyakarta”, dengan hasil penelitiannya menunjukkan 

profesionalitas guru bahasa arab dapat dilihat dari latar belakang pendidikan 

                                                
8 Dewi Yuangga Remasari, “Pengembangan Pembelajaran PAI di Madrasah Mu’allimat 

Muhammadiyah Yogyakarta (Studi Tentang Pengembangan Materi dan Metode Pembelajaran 
Akhlak)”, skripsi jurusan  pendidikan Agama Islam, fak Tarbiyah, (Yogyakarta: perpustakaan. 
UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm.101 
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yakni memiliki ijazah strata satu, dengan demikian secara akademik sudah 

dapat dikatakan profesional, begitupun dengan kompetensi lain.9 

Selain skripsi diatas , skripsi yang mempunyai relevansinya dengan 

penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Nazilatul Mubarokah dengan 

judul “Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam Melalui Cerita 

Pendek (Analisis Cerita Pendek Majalah Annida)”. Dalam skripsi ini 

penulis menyimpulkan bahwa materi pendidikan agama Islam yang ada 

dalam ceerita pendek yang telah penulis analisis banyak sekali kemungkinan 

untuk dikembangkan dan didaya gunakan baik oleh sekolah atau lebih 

khusus oleh guru agama sebagai pengayaan dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam yang ada di sekolah untuk membangun etika, persepsi, 

sensibilitas dan estetika.10 

Setelah peneliti mengkaji beberapa skripsi yang terdahulu, penelitian 

ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian sekarang 

lebih menekankan pada cara yang digunakan oleh guru dalam usaha 

pengembangan materi bahasa Arab sebagai wujud dari kompetensi 

profesional. 

E. Kerangka Teori 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran atau kekeliruan 

mengenai istilah yang penulis gunakan, maka perlu penulis kemukakan 

                                                
9 Imroatun Fatimah, “Tingkat Profesionalitas Guru Bahasa Arab Pada Madrasah Aliyah 

Negeri di Kota Yogyakarta”, skripsi jurusan pendidikan Bahasa Arab, fak Tarbiyah, (Yogyakarta: 
perpustakaan. UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 77 

 
10 Nizalatul Mubarokah, “Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam Melalui Cerita 

Pendek (Analisis Cerita Pendek Annida)”, skripsi jurusan  pendidikan Agama Islam, fak Tarbiyah, 
(Yogyakarta: perpustakaan. UIN Sunan Kalijaga, 2003), hal.116. 
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tentang teori yang berkaitan dengan judul skripsi ini sehingga mudah 

dipahami dan tidak terjadi salah pemahaman dalam mengartikannya. 

1. Guru profesional 

Profesionalisme sebenarnya adalah standar perilaku dan tindak 

tanduk yang diterapkan oleh seorang profesional dalam menjalankan 

profesinya. Dengan demikian, profesionalisme mengarah kepada 

komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi 

yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesi 

yang diembannya.11 Seseorang yang profesional terhadap pekerjaannya 

akan menerapkan pengetahuan dan ilmu yang dikuasainya serta 

kemampuan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Sementara itu, guru 

yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.12 

Secara umum pembinaan profesionalisme guru bahasa Arab 

hendaknya secara simultan harus dilaksanakan secara terus menerus 

yang mengarah kepada empat kompetensi guru sebagaimana dijelaskan 

dalam undang-undang dengan penekanan sebagai berikut.13 

 

                                                
11 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2011), hlm. 18. 
 
12 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 46 
 
13 Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), 

hlm. 162 
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a. Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran. Ini mencakup konsep kesiapan mengajar yang 

ditunjukkan oleh penguasaan pengetahuan dan sumber ketrampilan 

mengajar. 

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (5) PP Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang 

dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi: 

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 

sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 

5) Memanfaatkan teknologi in-formasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 
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7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

peserta didik. 

8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran.14 

b. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian 

yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi 

teladan peserta didik.15 Guru sebagai teladan akan mengubah 

perilaku siswa, guru adalah panutan. Meliputi: 

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial dan 

kebudayaan. 

2) Menampilakan diri sebagai pribadi yang dapat dijadikan 

teladan. 

3) Menunjukkan sikap yang bertanggung jawab, dan percaya diri. 

4) Menjunjung tinggi kode etik guru.16 

 

                                                
14 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2011), hlm. 54-55. 
 
15 Pustaka Pelajar, Undang-undang Guru dan Dosen, (Yogyakarta, 2009), cet II, hlm. 67 
 
16 Rusman, Model-Model Pembelajaran..... hlm. 55 
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c. Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan 

materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi ini 

meliputi; 

1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 

2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara 

kreatif. 

4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mengembangkan diri.17 

d. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sekolah dan diluar lingkungan sekolah. Kriteria kompetensi sosial 

meliputi: 

1) Bertindak obyektif serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 

                                                
17 Ibid, hlm. 58. 
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2) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan 

masyarakat. 

3) Beradaptasi di tempat bertugas seluruh wilayah Republik 

Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 

4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi 

lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.18 

2. Materi Pembelajaran. 

Bahan atau materi pelajaran (learning materials) adalah segala 

sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa 

sesuai kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi 

setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu. Materi 

pelajaran merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran, 

bahkan dalam pengajaran yang berpusat pada materi pelajaran (subject-

centered teaching), materi pelajaran merupakan inti dari kegiatan 

pembelajaran. Menurut subject centered teaching keberhasilan suatu 

proses pembelajaran ditentukan oleh seberapa banyak siswa dapat 

menguasai materi kurikulum.19 

Materi pelajaran dapat dibedakan menjadi: pengetahuan 

(knowledge), ketrampilan (skill), dan sikap (attitude). Pengetahuan 

menunjuk pada informasi yang disimpan dalam pikiran (mind) siswa, 

                                                
18 Ibid. hlm. 56 
 
19 Wina sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008), 

hlm. 141-142. 
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dengan demikian pengetahuan berhubungan dengan berbagai informasi 

yang harus dihafal dan dikuasai oleh siswa, sehingga manakala 

diperlukan siswa dapat mengungkap kembali. Ketrampilan (skill) 

menunjuk pada tindakan-tindakan (fisik dan non fisik) yang dilakukan 

seseorang dengan cara yang kompeten untuk mencapai tujuan tertentu. 

Sikap menunjuk pada kecenderungan seseorang untuk bertindak sesuai 

dengan nilai dan norma yang diyakini kebenarannya oleh siswa.20 

Isi /materi pelajaran dibedakan menjadi empat macam yaitu: 

fakta, konsep, prosedur dan prinsip21. Fakta adalah sifat dari suatu 

gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh 

pancaindra. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan 

data-data spesifik (tunggal) baik yang telah maupun yang sedang terjadi 

yang dapat diuji atau diobservasi. Manusia berjalan dengan kakinya, 

merupakan suatu fakta yang dapat dirasakan dan dapat diindra. Fakta 

merupakan materi pelajaran yang paling sederhana, karena materi ini 

sifatnya hanya mengingat hal-hal yang spesifik. 

Konsep adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari 

sekelompok benda atau sifat. Suatu konsep memiliki bagian yang 

dinamakan atribut. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki suatu 

konsep. Gabungan dari berbagai atribut menjadi suatu pembeda antara 

satu konsep dengan konsep lainnya. Contoh, anak laki-laki merupakan 

                                                
20 Wina sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008), 

hlm. 142. 
 
21 Ibid, hlm. 142  
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suatu konsep, yang memiliki atribut tertentu yang berbeda dengan 

atribut yang dimiliki oleh konsep “anak perempuan”. Dengan demikian, 

pemahaman tentang dengan konsep harus didahului dengan pemahaman 

tentang data dan fakta, sebab atribut itu sendiri pada dasarnya adalah 

sejumlah fakta yang terkandung dalam objek. 

Prosedur adalah materi pelajaran yang berhubungan dengan 

kemampuan siswa untuk menjelaskan langkah-langkah secara 

sistematis tentang sesuatu. Contoh: langkah-langkah membuat suatu 

karangan. 

Di samping jenis di atas, ada juga jenis materi pelajaran yang 

disebut dengan keterampilan. Keterampilan adalah pola kegiatan yang 

memiliki tujuan tertentu yang memerlukan manipulasi dan koordinasi 

informasi. Keterampilan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu 

keterampilan intelektual dan keterampilan fisik.22 

Materi pembelajaran/ bahan ajar merupakan hal yang penting 

dalam sebuah proses belajar mengajar, dan merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Menurut Sadjati 

mengemukakan bahan ajar itu sangat unik dan spesifik. Unik artinya 

bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam 

suatu proses pembelajaran tertentu. Spesifik artinya isi bahan ajar 

tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan 

                                                
22 Ibid, hlm. 143 
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tertentu dari audiens tertentu dan sistematika cara penyampaiannya pun 

disesuaikan dengan karakteristik siswa yang menggunakan. 

Bermanfaat tidaknya suatu bahan ajar dalam proses pembelajaran 

sangat tergantung pada kemampuan guru dalam mengembangkan dan 

memanfaatkannya, sehingga langkah-langkah pengembangan bahan 

ajar yang baik dan memenuhi syarat perlu dikuasai. Selain itu, guru 

juga dituntut untuk mengetahui dan menguasai macam-macam bahan 

ajar, manfaat bahan ajar, dan pengorganisasian bahan ajar.23 

3. Prinsip-prinsip Pengembangan Materi 

Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi 

pembelajaran adalah kesesuaian (relevansi), keajegan (konsisten), dan 

kecukupan (adequacy).24 

a. Relevansi, artinya kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya 

relevan dengan pencapaian standar kompetensi dasar. 

b. Konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus 

dikuasai peserta didik ada empat macam, maka materi yang harus 

diajarkan juga meliputi empat macam. 

c. Adequacy artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya 

cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai 

kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit 

                                                
23 Abdul Hamid, et. al., Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 

hlm. 70 
 
24 Sri Narwanti dan Somadi, Panduan menyusun Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (Konsep dan Implementasi), (Yogyakarta: Familia, 2012), hlm. 66-67) 
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dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit maka kurang 

membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Sebaliknya jika terlalu banyak maka akan mengakibatkan 

keterlambatan dalam pencapaian kurikulum. 

Adapun dalam pengembangan materi pembelajaran guru harus 

mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dengan 

mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:25 

a. Potensi peserta didik 

b. Relevansi dengan karakteristik daerah sehingga dapat menjaga 

kearifan lokal 

c. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial dan 

spiritual peserta didik; 

d. Kebermanfaatan bagi peserta didik; 

e. Struktur keilmuan; 

f. Aktualisasi, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran 

g. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; 

h. Alokasi waktu 

4. Teknik Pengembangan Materi Ajar 

Pengembangan materi ajar biasanya dilakukan sebelum proses 

pembelajaran berlangsung. Sebagai guru bahasa Arab yang baik, 

selayaknya melakukan pengembangan materi ajar tersebut. Kegiatan 

pengembangan materi ajar ini dapat dilakukan melalui berbagai cara yang 

                                                
25 Ibid, hlm. 67 
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sesuai dengan keadaan, ketersediaan sumber, dan keahlian yang dimiliki 

oleh seorang guru.  

Ada sejumlah cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

materi ajar bahasa Arab, secara garis besar digolongkan tiga cara, yaitu 

adopsi, adaptasi, dan menulis sendiri.26  

a. Adopsi Materi Ajar.  

Dalam mengadopsi materi ajar, hal ini dapat dilakukan 

dengan memilih materi ajar yang sudah tersedia di pasaran/ toko 

buku dan menggunakannya tanpa mengadakan perubahan pada 

materi tersebut. Untuk mengadopsi materi ajar ini, sebelumnya 

perlu dilakukan evaluasi terhadap materi ajar yang tersedia. 

Menentukan (mengevaluasi) apakah ada materi ajar yang sudah 

tersedia yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi materi 

ajar ini dimaksudkan untuk mengadopsi materi ajar yang cocok 

yang akan dipakai dalam proses pembelajaran. Dalam beberapa 

situasi kita dapat menemukan banyak sekali materi ajar yang 

tersedia, baik yang bersifat umum maupun yang khusus. 

Sebaliknya, sedikit sekali dari materi ajar itu yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang akan kita capai.  

Tujuan pembelajaran dapat menjadi acuan dalam 

memutuskan apakah materi ajar yang tersedia sesuai atau materi 

                                                
26

Soni Mirizon dan Hairuddin, “Pengembangan Materi Pembelajaran,” 
“http://pjjpgsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Mata%20Kuliah%20Awal/Pembelajaran%20
Bahasa%20Indonesia/BAC/Bahasa%2BIndonesia%2BUNIT%2B6.pdf. tanggal. 2 November 2012 
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ajar itu perlu diadaptasi sebelum digunakan. Materi ajar dapat 

dievaluasi untuk menentukan apakah: 

1)  Unsur motivasi cukup terasa dalam materi tersebut. 

2) Isinya sesuai 

3) Urutannya benar 

4) Semua informasi yang dibutuhkan tersedia 

5) Latihan soal tersedia 

6) Mengandung umpan balik yang memadai 

7) Test yang cocok disediakan 

8) Arah tindak lanjut diberikan dengan cukup 

9) Panduan diberikan secara memadai.  

Tujuan pembelajaran haruslah digunakan dalam 

mengevaluasi setiap rujukan (materi ajar) yang dipilih. Dalam 

kaitan ini, sangat dimungkinkan untuk menggabungkan beberapa 

rujukan dalam rangka menghasilkan materi ajar yang lebih baik. 

Apabila materi ajar tersebut kekurangan satu atau beberapa hal 

yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran seperti motivasi, 

keterampilan prasyarat, dan lain lain, maka materi itu dapat 

diadaptasi sehingga bagian yang kurang dapat dipenuhi agar dapat 

digunakan oleh siswa. Apabila tidak ada materi yang cocok dari 

yang tersedia, maka seorang guru diharuskan menulis sendiri 

materi ajar tersebut. 
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b. Adaptasi Materi Ajar.  

Adaptasi materi adalah kemungkinan lain yang dapat 

dilakukan oleh seorang guru dalam rangka pengadaan materi ajar. 

Adaptasi materi ajar adalah membuat perubahan terhadap materi 

yang sudah ada dalam rangka memperbaikinya atau menjadikannya 

lebih cocok untuk siswa tertentu.  

Kebanyakan guru bukanlah penulis buku ajar, melainkan 

penyelia buku ajar yang baik. Seorang penyelia buku ajar dapat 

dilakukan dengan menyeleksi secara baik dari apa yang tersedia, 

kreatif dengan apa yang ada, memodifikasi aktivitas pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan melengkapi dengan 

menyediakan aktivitas tambahan.27 Buku-buku komersil (yang 

ditulis oleh orang lain dan dijual di pasaran) biasanya jarang dapat 

digunakan begitu saja tanpa memerlukan adaptasi yang diperlukan 

dalam rangka menjadikannya lebih cocok terhadap konteks tertentu 

pada saat buku itu akan dipakai. Adaptasi semacam ini dapat 

dilakukan dengan beberapa cara seperti: 

1) Memodifikasi Isi 

 Isi buku ajar mungkin perlu untuk diubah karena tidak cocok 

dengan siswa yang belajar. Hal ini mungkin karena 

pertimbangan faktor-faktor yang berhubungan dengan siswa 

                                                
27 Soni Mirizon dan Hairuddin “Pengembangan Materi Pembelajaran,” 

“http://pjjpgsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Mata%20Kuliah%20Awal/Pembelajaran%20
Bahasa%20Indonesia/BAC/Bahasa%2BIndonesia%2BUNIT%2B6.pdf. tanggal. 2 November 2012 
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seperti umur, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan, agama, 

ataupun latar belakang budaya.  

2) Menambahkan atau Mengurangi Isi 

Sebuah buku ajar mungkin terdiri atas terlalu banyak atau 

terlalu sedikit isinya. Sebagian unit mungkin perlu dihilangkan 

atau subunit tertentu dari sebagaian besar isi buku perlu 

dihilangkan. Sebagai contoh, sebuah buku aktivitasnya 

difokuskan pada keterampilan menyimak dan berbicara, 

namun buku tersebut juga berisi aktivitas-aktivitas 

keterampilan menulis. Namun, karena keterampilan menulis 

tidaklah menjadi bagian materi yang kita inginkan, maka 

aktivitas-aktivitas keterampilan menulis yang ada pada buku 

ajar asalnya dapat dihilangkan pada buku yang sudah 

diadaptasi.  

3) Menyusun Kembali Isi 

Seorang guru dapat memutuskan untuk menyusun kembali 

silabus dari buku tersebut, dan mengatur unit-unit pada urutan 

yang dianggapnya lebih cocok. Atau bahkan dalam suatu unit, 

guru dapat memutuskan untuk tidak mengikuti rangkaian 

aktivitas-aktivitas pada unit itu, tetapi menyusunnya kembali 

dengan alasan tertentu.  

4) Menghilangkan Bagian Tertentu  
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Dalam suatu teks mungkin ada bagian-bagian tertentu yang 

dapat dihilangkan oleh guru karena dianggap kurang penting. 

Sebagai contoh, guru dapat menambahkan aktivitas kosakata 

atau aktivitas tata bahasa pada satu unit, sebagai pengganti 

yang dihilangkan. 

5) Memodifikasi Tugas 

Latihan-latihan dan aktivitas-aktivitas mungkin perlu diubah 

untuk memberikan fokus tambahan. Sebagai contoh, sebuah 

aktivitas menyimak mungkin hanya difokuskan pada 

menyimak informasi, jadi perlu diadaptasi sehingga siswa 

dapat mendengarkan dua atau tiga kali untuk tujuan yang 

berbeda. Atau sebuah aktivitas dapat dikembangkan untuk 

memberikan kesempatan berlatih lebih personal.  

6) Mengembangkan Tugas yang Ada 

Latihan-latihan mungkin terdiri atas latihan-latihan yang tidak 

cukup sehingga tugas latihan tambahan perlu untuk 

ditambahkan. 

Kemampuan dalam mengadaptasi buku ajar seperti ini 

merupakan sebuah keterampilan penting bagi guru untuk 

dikembangkan. Melalui proses adaptasi, guru menjadikan buku 

tersebut lebih personal, menjadikannya sebuah sumber 

mengajar yang lebih baik, dan mengkhususkannya bagi 

sekelompok khusus siswa. Lazimnya, proses seperti ini 
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berlangsung secara bertahap sejalan dengan guru semakin 

paham dengan buku tersebut. 

c. Menulis Sendiri Materi Ajar.  

Kemungkinan ketiga yang dapat dilakukan oleh seorang guru 

dalam pengadaan materi ajar adalah dengan cara menulis sendiri 

materi ajar tersebut. Menulis materi ajar merupakan kegiatan dalam 

rangka seorang guru mengadakan sumber materi pembelajaran dan 

menggunakan sumber tersebut untuk memaksimalkan pencapaian 

pemahamannya. Dengan kata lain, menyediakan informasi tentang 

dan/atau pengalaman tentang bahasa dengan cara yang dirancang 

untuk memajukan pembelajaran bahasa. Dalam hal ini, jika seorang 

guru bahasa itu seorang pengembang materi, dia mungkin menulis 

buku, menulis cerita, membawa iklan ke dalam kelas, atau 

menunjukkan contoh-contoh pengunaan bahasa. Apa pun yang 

disediakan, guru melakukan itu dengan merujuk pada apa yang 

diketahui tentang bagaimana bahasa dapat secara efektif 

dipelajari.28  

Membuat sendiri materi ajar tentunya banyak sekali 

membutuhkan waktu. Jadi seberapa sering guru melakukan ini akan 

bergantung pada ketersediaan waktu dan kebutuhannya. 

Tampaknya, menulis sendiri materi ajar bukanlah sesuatu pekerjaan 

yang mudah, apalagi seseorang itu belum mempunyai pengalaman 

                                                
28 Soni Mirizon dan Hairuddin, “Pengembangan...,hlm. 13 
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sama sekali yang berhubungan dengan penulisan mateir ajar. 

Padahal memiliki pengetahuan tentang ini merupakan suatu yang 

disarankan. 

5. Sumber Materi Pembelajaran 

Seiring kita dengar istilah sumber materi pembelajaran (learning 

resource), orang juga banyak yang telah memanfaatkan sumber materi 

pembelajaran, namun umumnya yang diketahui hanya perpustakaan dan 

buku sebagai sumber materi pembelajaran. Padahal secara tidak terasa 

apa yang mereka gunakan, orang, dan benda tertentu adalah termasuk 

sumber materi pembelajaran.29 

Sumber materi pelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk proses 

pembelajaran dapat dikategorikan sebagai berikut30: 

a. Tempat atau Lingkungan 

Lingkungan merupakan sumber pelajaran yang sangat kaya 

sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ada dua bentuk lingkungan 

belajar , yakni tempat atau lingkungan yang sengaja didesain untuk 

belajar dan tempat atau lingkungan yang tidak didesain untuk 

proses belajar tapi keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk 

belajar. 

 

 

                                                
29 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 170 
 
30 Wina sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2008), 

hlm. 147-149. 
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b. Orang atau Nara Sumber 

Pengetahuan itu tidak statis akan tetapi bersifat dinamis yang 

terus berkembang dengan cepat, sehingga kadang apa yang 

disajikan dalam buku teks tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan mutakhir sehingga peran nara sumber ahli sangat 

diperlukan. 

c. Objek 

Objek atau benda yang sebenarnya merupakan sumber 

informasi yang akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih 

sempurna tentang sesuatu. Mempelajari pelajaran dari benda yang 

sebenarnya bukan hanya dapat menghindari kesalahan persepsi 

tentang isi pelajaran, akan tetapi juga dapat membuat pelajaran 

lebih akurat di samping motivasi belajar siswa akan lebih baik. 

d. Bahan Cetak dan Non Cetak. 

Bahan cetak adalah berbagai informasi sebagai materi 

pelajaran yang disimpan dalam berbagai bentuk tercetak seperti 

buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Sedangkan materi non 

cetak adalah informasi sebagai materi pelajaran, yan disimpan 

dalam berbagai bentuk alat komunikasi elektronik yang biasanya 

berfungsi sebagai media pembelajaran. 

Dalam upaya menyusun dan mengembangkan materi pelajaran ini 

perlu dipertimbangkan kriteria berikut: 
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a. Materi atau bahan itu tepat (valid) untuk pencapaian tujuan 

pengajaran. 

b. Bahan ajar bermanfaat, artinya disesuaikan kebutuhan nyata dan 

tingkatan pendidikan peserta didik. 

c. Materi atau bahan ajar harus menarik. 

d. Materi atau bahan harus berada dalam batas kemampuan peserta 

didik.31 

Dengan demikian, penentuan atau pemilihan materi pelajaran 

yang tepat sangat penting karena tanpa materi yang tepat sesuai dengan 

tujuan, seluruh perencanaan dan kegiatan pelaksanaan pengajaran di 

depan kelas akan tidak mencapai tujuan optimal. 

6. Pembelajaran Bahasa Arab 

Dalam pembelajaran bahasa asing terdapat empat ketrampilan 

yang ingin dicapai yaitu: ketrampilan mendengar (listening skill), 

ketrampilan membaca (reading skill), ketrampilan berbicara (speaking 

skill) dan ketrampilan menulis (writing skill)32. Begitu juga dengan 

bahasa Arab ada empat ketrampilan berbahasa yang ingin dicapai yaitu 

: berbicara (Al-Kalām), menyimak (Al-Istimā’ ), membaca (Al-Qirā’ah), 

dan menulis (Al-Kitābah).33 

                                                
31 Iskandarwassid dan dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 222 
 
 32 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Ketrampilan Berbahasa, (Bandung : 

Angkasa, 1981), hlm.1 
 
33 Tim Penyusun, Kurikulum 2004 (Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah), (Jakarta : 

Departemen Agama RI, 2004), hlm. 123. 
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F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan 

(field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih 

Sukmadinata, penelitian kualitatif (qualitatif research) adalah suatu 

penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual atau kelompok.34 

2. Penentuan Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti.35 Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah 

guru bidang studi bahasa Arab, kepala sekolah, serta siswa kelas X dan 

XI MAN Maguwoharjo. 

Teknik sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.36 Dalam 

purposive sampling, pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas 

adanya tujuan tertentu. 

 

                                                
34 Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), cet II, hlm. 27. 
 
35 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 122 
 
36 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana, 2011), cet II, hlm. 155. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk 

mengumpulkan data, yang mana dengan hal tersebut diharapkan akan 

saling melengkapi dan menyempurnakan antara data yang satu dengan 

yang lainnya. 

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas 

observasi dapat dilakukan dengan pengamatan secara langsung 

ataupun tidak langsung.37 

Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan, yaitu 

metode observasi yang dilakukan dimana pengumpulan data, penulis 

tidak ambil bagian dalam setiap kehidupan obyek yang akan diteliti. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga dapat diketahui 

bentuk usaha pengembangan materi bahasa Arab yang dilakukan oleh 

guru sebagai wujud dari kompetensi profesional dan sumber materi 

pembelajaran yang digunakan, serta untuk mengetahui hasil dari 

pengembangan materi yang telah dilakukan oleh guru berikut dengan 

kelemahan dan kelebihannya. Selain itu, metode ini juga digunakan 

untuk mengetahui letak geografis, struktur organisasi, keadaan guru, 

karyawan dan siswa, serta sarana dan prasarana. 

                                                
37 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi offset, 1990), jilid I, hlm. 136. 
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b. Metode Wawancara 

Wawancara (interview) adalah suatu metode atau cara yang 

dugunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan 

tanya jawab sepihak.38 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

inteview bebas terpimpin yaitu wawancara berdasarkan pertanyaan 

yang telah dipersiapkan tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan 

interviewer.39 

Metode penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang 

bentuk dan cara yang digunakan oleh guru dalam usaha 

pengembangan materi bahasa Arab sebagai wujud dari kompetensi 

profesional dan sumber materi pembelajaran yang digunakan dan 

hasilnya serta untuk mencari informasi yang mendukung data yang 

lain. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang ditujukan 

pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber 

dokumen40. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang.41  

                                                
38 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 

1986), hlm. 24. 
 
39 Strisno Hadi, Metodologi Research, jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 193 
 
40 Winarno Surahmat, Dasar-Dasar Teknik Research, Pengantar Metode Ilmiah, Tarsito, 

1975, hlm. 123 
 
41 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 329. 
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Metode dokumentasi untuk mengumpulkan data melalui 

sumber-sumber dari dokumen, metode dokumentasi yang penulis 

gunakan untuk memperoleh data sebagai berikut : 

1) Gambaran umum MAN Maguwoharjo. 

2) Jumlah siswa tahun ajaran 2012/2013. 

3) Daftar nama guru dan staf lainnya. 

4) Usaha pengembangan materi yang dilakukan oleh guru bahasa 

Arab di MAN Maguwoharjo sebagai wujud dari kompetensi 

profesional. 

4. Teknik analisis data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

dirumuskan hepotesa kerja seperti yang telah disarankan oleh data.42  

Analisis data, yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis 

data kualitatif yakni data yang mengasumsikan realita sebagai sesuatu 

yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda dan juga fenomena 

sosial, perspektif individu yang diteliti. 

Proses analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang 

sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumentasi. 

 

 

                                                
42 Lexy J. Meong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 

hlm. 208. 
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Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Mereduksi data, yaitu proses memilih data, kemudian 

menggolongkannya, mengarahkannya, menghilangkan yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa 

hingga kesimpulan akhir dapat ditemukan. 

b. Melaksanakan unitisasi, yaitu menentukan unit-unit menurut 

klasifikasi permasalahan penelitian untuk kemudian 

dikategorisasikan. 

1) Teknik pengembangan materi bahasa Arab yang digunakan oleh 

guru dan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. 

2) Sumber materi yang digunakan guru dalam proses pembelajran. 

3) Hasilnya berikut dengan kelemahan dan kelebihannya. 

c. Menafsirkan data yang telah diuraikan tersebut menjadi kesimpulan 

yang bermakna.43 

5. Triangulasi 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya 

peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. 44 

                                                
43 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1996), hlm. 178. 
 
44 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan , (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 330 
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Dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk menguji keabsahan 

data yang dilakukan dengan menggabungkan dari beberapa metode 

pengumpulan data untuk mengecek kredibilitas data serta dengan cara 

mengajukan pertanyaan kepada kepala Sekolah, guru bahasa Arab, serta 

peserta didik dengan maksud mengecek kebenaran data hasil wawancara. 

G. Sistimatika Penulisan 

Guna memberikan kemudahan mengenai gambaran umum skripsi, 

maka peneliti perlu mengemukakan sistematika penulisan skripsi. Sistematika 

pembahasan dalam penelitian skripsi ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu 

bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.  

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi judul, latar belakang 

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

landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II memaparkan tentang gambaran umum MAN Maguwoharjo 

yang berisi tentang letak geografis, sejarah berdiri, visi dan misi madrasah, 

struktur organisasi, keadaan guru, keadaan karyawan dan keadaan siswa, dan 

sarana prasarana. Gambaran tersebut berguna untuk mengetahui kondisi dan 

latar belakang tempat penelitian. 

BAB III berisi display secara lengkap dengan mengacu pada poin-poin 

yang ada pada bab-bab sebelumnya. Pemaparan data pada bagian ini meliputi 

usaha pengembangan materi bahasa Arab yang dilakukan oleh guru sebagai 

wujud dari kompetensi profesional dan sumber materi pembelajaran yang 
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digunakan guru sehingga dapat menarik siswa untuk belajar, serta hasil dari 

pengembangan materi berikut dengan kelemahan dan kekurangannya. 

BAB IV merupakan bagian akhir dan penutup yang berisi kesimpulan 

tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang ditujukan 

untuk guru, dan pihak madrasah serta kata penutup bahwa penelitian ini 

sudah selesai. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan penelitian dan analisis dari kompetensi profesional 

guru dalam usaha pengembangan materi bahasa Arab di MAN Maguwoharjo 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Usaha Pengembangan materi yang dilakukan oleh guru bahasa Arab 

di MAN Maguwoharjo menggunakan cara Adaptasi yakni 

mengadakan perubahan dan penambahan terhadap materi yang sudah 

tersedia berupa buku pelajaran bahasa Arab karya Dr. Hidayat dan 

juga LKS Hikmah dalam rangka memperbaikinya dan menjadikannya 

lebih cocok untuk peserta didik. 

2. Sumber belajar yang digunakan guru dalam menunjang proses 

pembelajaran bahasa Arab cukup variatif berupa tempat atau 

lingkungan meliputi kelas dan perpustakaan, orang atau nara sumber 

meliputi guru, objek meliputi benda sekitar ruangan kelas, dan bahan 

cetak dan non cetak yang meliputi buku paket bahasa Arab karya Dr. 

Hidayat, LKS Hikmah, dan materi yang tersimpan dalam media 

pembelajaran. 

3. Kelemahan yang dimiliki oleh materi pengembangan yang telah 

dilakukan oleh bapak Badrudin adalah materi memerlukan waktu yang 

agak panjang dalam penyampaiannya dan tidak terdapat dalam 

kurikulum kelas X, adapun kelebihannya adalah siswa memiliki 
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pengetahuan baru dan memperluas kepahaman siswa mengenai tata 

bahasa. Dan kelemahan yang dimiliki oleh materi pengembangan 

yang telah dilakukan oleh bapak Hariyanto adalah menuntut siswa 

untuk terus mengahafal, adapun kelebihannya adalah siswa mudah 

memahami materi tersebut, memperkaya siswa dengan kosa kata 

bahasa Arab dan materi dekat dengan lingkungan siswa. 

B. Saran-saran 

1. Bagi Guru Bahasa Arab 

a. Guru perlu lebih variatif dalam mengadakan pengembangan materi 

bahasa Arab dengan menyajikannya dalam bentuk yang menarik. 

b. Dalam pengembangan materi bahasa Arab guru perlu memperkaya 

referensi sehingga menghasilkan materi yang berkualitas dan tidak 

keluar dari kurikulum. 

2. Bagi Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo 

a. Menfasilitasi pembelajaran bahasa Arab dengan laboratorium 

bahasa yang dapat memperkaya sumber materi yang dapat 

digunakan ketika proses pembelajaran berlangsung. 

b. Menambah buku mata pelajaran bahasa Arab yang sesuai dengan 

kurikulum dan buku referensi yang menunjang materi 

pembelajaran. 
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C. Kata Penutup 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, atas bimbingan rahmat, 

taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT yang dilimpahkan kepada 

penulis sehingga penyusunan skripsi yang sangat sederhana ini dapat 

terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini telah 

mencurahkan segenap kemampuan namun karena keterbatasan 

kemampuan yang dimiliki, tentu saja masih ada kekurangan dari berbagai 

segi dan jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. 

Selanjutnya tak lupa penulis mengucapkan terima kasih pada 

semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi bagi 

penulis. Akhir kata pemulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih jauh dari sempurna dan dengan senang hati menerima saran dan 

kritik yang sifatnya membangun dan memperbaiki skripsi ini untuk 

menjadi lebih baik. Kepada semua pihak, sebelum dan sesudahnya penulis 

ucapkan terima kasih. 
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Lampiran I 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

 

A. Pedoman Observasi 

1. Letak geografis MAN Maguwoharjo  

2. Observasi Kelas 

a. Situasi dan kondisi  pembelajaran bahasa Arab 

b. Materi bahasa Arab serta pengembangannya 

c. Interaksi guru dengan siswa 

3. Fasilitas/ sarana prasarana penunjang pembelajaran yang terdapat di MAN 

Maguwoharjo 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Letak geografis MAN Maguwoharjo  

2. Sejarah berdirinya MAN Maguwoharjo 

3. Visi dan Misi MAN Maguwoharjo 

4. Struktur organisasi MAN Maguwoharjo 

5. keadaan guru, karyawan, dan siswa MAN Maguwoharjo 

6. Proses pembelajaran bahasa Arab 

7. Keadaan sarana prasarana 

C. Pedoman Wawancara 

Informan yang diwawancarai: 

1. Kepala Madrasah 

2. Guru Bahasa Arab 

3. Siswa MAN Maguwoharjo 
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PEDOMAN WAW ANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH 

 

1. Sejarah singkat berdirinya MAN Maguwoharjo? 

2. Berapa jumlah guru yang mengajar mata pelajaran bahasa Arab? 

3. Adakah ketentuan khusus bagi guru bahasa Arab untuk selalu 

mengembangkan materi ajar? 

4. Bagaimana pemilihan sumber belajar untuk bahasa Arab? 

5. Adakah ketentuan khusus dalam menentukan dan memilih sumber belajar 

bahasa Arab? 

6. Adakah peran yang melibatkan bapak dalam menentukan sumber belajar 

bahasa Arab? 

7. Siapa sajakah yang berperan dalam menentukan sumber belajar bahasa Arab? 

8. Fasilitas/ sarpras guna menunjang pembelajaran bahasa Arab? 

9. Upaya madrasah dalam meningkatkan kompetensi profeional guru bahasa 

Arab? 

10. Adakah seminar/ workshop yang pernah bapak ajukan untuk diikiti oleh guru 

bahasa Arab? 

11. Dimana seminar/ workshop tersebut dilaksanakan? Dan kapan seminar 

tersebut dilaksanakan? 

12. Bagaimana sifat seminar/ workshop tersebut? Umum atau hanya kepada guru 

bahasa Arab? 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB 

 

1. Bagaimana latar belakang pendidikan bapak? 

2. Sejak kapan bapak mengajar bahasa Arab? 

3. Bagaimana pendapat bapak mengenai kurikulum bahasa Arab? Sudah 

cocokkah atau masih perlu diadakan perubahan? 

4. Apakah ada persiapan khusus sebelum mengajar? 

5. Apa tujuan dari pembelajaran bahasa Arab? Adakah perbedaan tujuan setiap 

kelas? 

6. Pendapat bapak mengenai materi bahasa Arab? Sudah cocokkah dengan 

kemampuan peserta didik bapak? 

7. Apa respon peserta didik terhadap materi bahasa Arab? 

8. Adakah ketentuan bagi setiap guru untuk mengembangkan materi ajar? 

9. Apakah bapak pernah mengadakan pengembangan materi? Cara 

mengembangkan materi itu sendiri bagaimana? 

10. Adakah permasalahan yang dihadapi terkait materi dan pengembangannya? 

11. Bagaimana cara penyampaian materi yang tepat? 

12. Apa bapak sering mengaitkan materi dengan kehidupan kenyataan peserta 

didik? 

13. Bagaimana penyampaian materi bagi siswa TN? Adakah perlakuan khusus? 

14. Apakah ada perbedaan dalam penyampaian materi disetiap kelas? 

15. Adakah materi tambahan yang bapak sampaikan dikelas? Bagaimana respon 

siswa? 

16. Sumber belajar apa yang bapak gunakan dalam KBM? 

17. Adakah ketentuan khusus dalam pemilihan sumber belajar? 

18. Siapa sajakah yang berperan dalam menentukan sumber belajar bahasa Arab? 

19. Pernah menggunakan sumber belajar selain buku? Seperti tempat/ 

lingkungan, orang, obyek benda, dll? 

20. Bagaimana menggunakan sumber belajar yang tepat? 

21. Fasilitas penunjang pembelajaran bahasa Arab? 

22. Permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa arab? 
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23. Pernah mengikuti seminar/ workshop mengenai pengembangan materi? 

24. Jenis seminar/ workshop yang pernah bapak ikuti? 

25. Selain mengajar bahasa Arab, apa bapak mengajar materi pelajaran yang lain? 

26. Adakah kiat-kiat khusus yang bapak lakukan untuk menjadi profesional? 
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SISWA 

 

1. Sejak kapan anda mengenal dan mempelajari bahasa Arab? 

2. Bagaimana performance guru dalam mengajar bahasa Arab? 

3. Menurut anda, bagaimana materi bahasa Arab? 

4. Mudah atau sulit? Dimana kesulitannya? 

5. Apa guru dalam menyampaikan materi dapat membuat anda paham? 

6. Bagaimana guru dalam menyampaikan materi? 

7. Pernahkah guru memberi materi tambahan bahasa Arab? 

8. Apa anda merasa tertarik dengan pelajaran bahasa Arab? 

9. Permasalahan dalam pembelajaran bahasa Arab? 

10. Pernah mengikuti les bahasa Arab? 

11. Sumber belajar yang digunakan apa saja? 

12. Pernah belajar diluar kelas? Lapangan misalnya? 

13. Saran buat guru bahasa Arab? 
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Lampiran III 

Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Guru   : Hariyanto, S.Pd.I 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : 7ِB5Pَِآ'ْFَE0 ْاLَ'ْ0َآVَCِ '+ْiِ3ْ0kَ 0َِرX1ِ 7ِBXlَ3َ 2&ِ 

Kelas   : XI IPA I 

Jam   :12.05-13.35 

Realisasi 

No Aspek yang Dinilai Ada 

(√) 

Tidak 

(×) 

Keterangan 

Ketrampilan membuka pelajaran:    

a. Menarik perhatian siswa √  Mengucap salam dan 

menanyakan kabar. 

b. Membuat apersepsi √  Mengabsen peserta didik 

c. Menyampaikan topic/tujuan √  Ada realisasi 

1. 

d. Memberi pre test √  Guru menanyakan tentang 

materi minggu lalu 

Ketrampilan menjelaskan materi:    

a. Kejelasan √  Ada kejelasan 

b. Penggunaan contoh √  Memberikan contoh arti kosa 

kata baru dalam bahasa 

Inggris dan bercerita terkait 

asal usul kosa kata tersebut. 

c. Penekanan hal penting √  Dengan pengulangan dan 

penekanan intonasi suara. 

d. Komunikasi efektif, empatik, dan 

santun 

√  Guru bisa berkomunikasi 

efektif, empatik, dan santun 

dengan siswa. 

e. Penggunaan metode secara tepat √  Ceramah dan tanya jawab 

2. 

f. Penggunaan sumber belajar √  LKS 
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secara tepat  

g. Kemampuan dalam menjawab 

pertanyaan siswa 

√  Siswa bertanya tentang kosa 

kata yang ia lupa seperti arti 

dari kata ihtammu dan guru 

menjawab perhatikan. 

Interaksi pembelajaran:    

a. Mendorong siswa aktif √  Menyuruh siswa umtuk 

mengulang kosa kata baru 10 

kali 

b. Kemampuan mengelola kelas √  Guru mampu mengelola kelas 

dengan baik 

3. 

c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

√  Menjawab setiap pertanyaan 

siswa 

Ketrampilan bertanya:    

a. Penyebaran √  Ada realisasi 

b. Pemindahan giliran √  Ada realisasi 
4. 

c. Pemberian waktu berpikir √  Ada realisasi 

Ketrampilan memberi penguatan    

a. Penguatan verbal √  Guru memberi pujian pada 

siswa yang mampu menjawab 

pertanyaan dengan baik. 
5. 

b. Penguatan non verbal √  Dengan senyuman dan 

anggukan kepala 

Ketrampilan menggunakan waktu    

a. Menggunakan waktu selang √  Menunggu suasana kelas 

kondusif 

b. Menggunakan waktu secara 

proposional 

√  Ada relisasi 

6. 

c. Memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai jadwal 

√  Ada realisasi 
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 d. Memanfaatkan waktu secara 

efektif 

√  Ada realisasi 

Ketrampilan menutup pelajaran:    

a. Meninjau kembali isi materi √  Bersama-sama mengulang 

kosa kata baru 

b. Tindakan reflektif untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

√  Memberikan pekerjaan rumah 

dalam bentuk hafalan 7. 

c. Melakukan post test √  Meminta dua orang siswa 

maju di depan guna 

menghafal kosa kata. 

 

 

Sleman, 28 Januari 2013 
Observer  
 

 

(Sinta Isthofa Haniek) 
NIM. 09420081 
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Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Guru   : M. Badrudin, S.Ag 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : Tashrif 

Kelas   : XD 

Jam   : 7&8 (12.35-13.35) 

Realisasi 

No Aspek yang Dinilai Ada 

(√) 

Tidak 

(×) 

Keterangan 

Ketrampilan membuka pelajaran:    

a. Menarik perhatian siswa √  Mengucap salam 

b. Membuat apersepsi √  Menanyakan kepada siswa 

tentang kepahaman materi 

yang akan disampaikan 

c. Menyampaikan topic/tujuan √  Ada realisasi 

1. 

d. Memberi pre test √  Menanyakan tentang materi 

minggu lalu 

Ketrampilan menjelaskan materi:    

a. Kejelasan √  Ada kejelasan 

b. Penggunaan contoh √  Guru memberi contoh 

terlebih dahulu dalam bahasa 

indonesia kata tulis bisa 

menjadi: tulisan, tulislah, 

penulis. Begitu halnya 

dengan bahasa Arab. 

c. Penekanan hal penting √  Dengan pengulangan dan 

penekanan intonasi suara. 

2. 

d. Komunikasi efektif, empatik, dan 

santun 

√  Guru bisa berkomunikasi 

efektif, empatik, dan santun 

dengan siswa. 
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e. Penggunaan metode secara tepat √  Ceramah dan tanya jawab 

f. Penggunaan sumber belajar 

secara tepat 

√  Non cetak yakni dalam 

bentuk power point yang 

dipresentasikan 

 

g. Kemampuan dalam menjawab 

pertanyaan siswa 

√  Siswa bertanya mengenai 

isim masdar itu apa dan guru 

menjawab bahwa isim 

masdar adalah kata kerja 

yang dibendakan 

Interaksi pembelajaran:    

a. Mendorong siswa aktif √  Guru selalu menyuruh siswa 

untuk mengulang apa yang 

telah di ajarkan dan memberi 

pertanyaan terkait dengan 

materi yang dijelaskan 

b. Kemampuan mengelola kelas √  Guru mampu mengelola kelas 

dengan baik 

3. 

c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

√  Menjawab setiap pertanyaan 

siswa 

Ketrampilan bertanya:    

a. Penyebaran √  Ada realisasi 

b. Pemindahan giliran √  Ada realisasi 
4. 

c. Pemberian waktu berpikir √  Ada realisasi 

Ketrampilan memberi penguatan    

a. Penguatan verbal √  Memberi pujian ketika siswa 

bagus dalam menjawab 

pertanyaan 

5. 

b. Penguatan non verbal √  Anggukan kepala 

Ketrampilan menggunakan waktu    6. 

a. Menggunakan waktu selang √  Mengabsen ketika siswa 
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sedang menulis materi 

sehingga waktu tidak 

terbuang diawal 

b. Menggunakan waktu secara 

proposional 

√  Ada realisasi 

c. Memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai jadwal 

√  Terlambat mengakhiri 

pembelajaran dikarenakan 

lambatnya siswa dalam 

menulis materi 

 

d. Memanfaatkan waktu secara 

efektif 

√  Ada realisasi 

Ketrampilan menutup pelajaran:    

a. Meninjau kembali isi materi √  Bersama-sama membuat 

kesimpulan 

b. Tindakan reflektif untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

√  menyuruh siswa untuk terus 

belajar dirumah 
7. 

c. Melakukan post test √  Menyuruh siswa untuk 

mengerjakan beberapa soal 

terkait materi yang telah 

diajarkan 

 

 

Sleman, 29 Januari 2013 
Observer 
 

 

(Sinta Isthofa Haniek) 
NIM. 09420081 
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Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Guru   : Hariyanto, S.Pd.I 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : 7ِB5Pَِآ'ْFَE0 ْاLَ'ْ0َآVَCِ '+ْiِ3ْ0kَ 0َِرX1ِ 7ِBXlَ3َ 2&ِ  

Kelas   : XI IPA 2 

Jam   : 5&6 (09.55-11.15) 

Realisasi 

No Aspek yang Dinilai Ada 

(√) 

Tidak 

(×) 

Keterangan 

Ketrampilan membuka pelajaran:    

a. Menarik perhatian siswa √  Mengucap salam dan 

membuka pelajaran dengan 

bahasa Arab dilanjutkan 

dengan Absen 

b. Membuat apersepsi √  Ada realisasi 

c. Menyampaikan topic/tujuan √  Guru menyampaikan topik 

kali ini adalah menghafal 

kosa kata dan melanjutkan 

materi yang ada di LKS 

1. 

d. Memberi pre test √  Guru menyuruh siswa untuk 

menghafal kosa kata yang 

telah diajarkan kemaren 

sebanyak 10 kata 

Ketrampilan menjelaskan materi:    

a. Kejelasan √  Ada kejelasan 

b. Penggunaan contoh √  Menunjuk warna pada benda 

sekitar untuk mengartikan 

kosa kata terkait warna 

2. 

c. Penekanan hal penting √  Dengan pengulangan dan 

penekanan intonasi suara. 
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d. Komunikasi efektif, empatik, dan 

santun 

√  Guru bisa berkomunikasi 

efektif, empatik, dan santun 

dengan siswa. 

e. Penggunaan metode secara tepat √  Hafalan, Ceramah dan tanya 

jawab 

f. Penggunaan sumber belajar 

secara tepat 

√  LKS 

 

g. Kemampuan dalam menjawab 

pertanyaan siswa 

√  Siswa bertanya tentang arti 

dari kata rihlah dan 

tastaghriqu dan guru 

menjawab perjalanan dan 

menghabiskan 

Interaksi pembelajaran:    

a. Mendorong siswa aktif √  Menunjuk langsung dengan 

menyebut nama agar siswa 

mau aktif 

b. Kemampuan mengelola kelas √  Guru mampu mengelola kelas 

dengan baik 

3. 

c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

√  Menjawab setiap pertanyaan 

siswa 

Ketrampilan bertanya:    

a. Penyebaran √  Ada realisasi 

b. Pemindahan giliran √  Ada realisasi 
4. 

c. Pemberian waktu berpikir √  Ada realisasi 

Ketrampilan memberi penguatan    

a. Penguatan verbal √  Memberi pujian ketika siswa 

bagus dalam menjawab 

pertanyaan 
5. 

b. Penguatan non verbal √  Anggukan kepala dan 

senyuman 
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Ketrampilan menggunakan waktu    

a. Menggunakan waktu selang √  Ada realisasi  

b. Menggunakan waktu secara 

proposional 

√  Ada realisasi 

c. Memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai jadwal 

√  Ada realisasi 
6. 

d. Memanfaatkan waktu secara 

efektif 

√  Ada realisasi 

Ketrampilan menutup pelajaran:    

a. Meninjau kembali isi materi √  Menyimpulkan bersama-sama 

b. Tindakan reflektif untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

√  Memberi tugas rumah kepada 

siswa untuk menghafal 10 

kosa kata baru 7. 

c. Melakukan post test √  Memberi pertanyaan kepada 

siswa untuk mengartikan 

kembali kosa kata yang telah 

dihafal sebelumnya 

 

 

Sleman, 01 Februari 2013 
Observer 
 

 

(Sinta Isthofa Haniek) 
NIM. 09420081 
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Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Guru   : M. Badrudin, S.Ag 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : Tashrif 

Kelas   : XB 

Jam   : 7&8 (12.05-13.35) 

Realisasi 

No Aspek yang Dinilai Ada 

(√) 

Tidak 

(×) 

Keterangan 

Ketrampilan membuka pelajaran:    

a. Menarik perhatian siswa √  Mengucap salam dan 

menanyakan siswa yang tidak 

masuk pada hari ini 

b. Membuat apersepsi √  Menyetel video renungan 

c. Menyampaikan topic/tujuan √  Ada realisasi 

1. 

d. Memberi pre test √  Menyuruh siswa membaca 

beberapa kata yang tidak 

berharokat 

Ketrampilan menjelaskan materi:    

a. Kejelasan √  Ada kejelasan 

b. Penggunaan contoh √  Ada realisasi 

c. Penekanan hal penting √  Dengan pengulangan dan 

penekanan intonasi suara. 

d. Komunikasi efektif, empatik, dan 

santun 

√  Guru bisa berkomunikasi 

efektif, empatik, dan santun 

dengan siswa. 

e. Penggunaan metode secara tepat √  Ceramah dan tanya jawab 

2. 

f. Penggunaan sumber belajar 

secara tepat 

√  Non cetak yakni dalam 

bentuk power point yang 

dipresentasikan 
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 g. Kemampuan dalam menjawab 

pertanyaan siswa 

√  Siswa bertanya mengenai 

kejelasan tulisan yang 

ditampilkan 

Interaksi pembelajaran:    

a. Mendorong siswa aktif √  Guru selalu menyuruh siswa 

untuk membaca secara 

bersama-sama 

b. Kemampuan mengelola kelas √  Guru mampu mengelola kelas 

dengan baik 

3. 

c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

√  Menjawab setiap pertanyaan 

siswa 

Ketrampilan bertanya:    

a. Penyebaran √  Ada realisasi 

b. Pemindahan giliran √  Ada realisasi 
4. 

c. Pemberian waktu berpikir √  Ada realisasi 

Ketrampilan memberi penguatan    

a. Penguatan verbal √  Memberi pujian ketika siswa 

bagus dalam menjawab 

pertanyaan 
5. 

b. Penguatan non verbal √  Anggukan kepala dan 

Senyuman 

Ketrampilan menggunakan waktu    

a. Menggunakan waktu selang √  Ada realisasi 

b. Menggunakan waktu secara 

proposional 

√  Ada realisasi 

c. Memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai jadwal 

√  Ada realisasi 
6. 

d. Memanfaatkan waktu secara 

efektif 

√  Ada realisasi 

7. Ketrampilan menutup pelajaran:    
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a. Meninjau kembali isi materi √  Bersama-sama membuat 

kesimpulan 

b. Tindakan reflektif untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

√  Memberi tugas siswa untuk 

dikerjakan dirumah dan 

minggu depat dikumpulkan 

 

c. Melakukan post test √  Menyuruh siswa untuk 

mengerjakan beberapa soal 

terkait materi yang telah 

diajarkan dan ditulis di papan 

tulis guna di bahas secara 

bersama-sama 

 

 

Sleman, 02 Februari 2013 
Observer 
 

 

(Sinta Isthofa Haniek) 
NIM. 09420081 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

107 
 

Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Guru   : M. Badrudin, S.Ag 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : Tashrif lughowi 

Kelas   : XC 

Jam   : 5&6 (10.15-11.45) 

Realisasi 

No Aspek yang Dinilai Ada 

(√) 

Tidak 

(×) 

Keterangan 

Ketrampilan membuka pelajaran:    

a. Menarik perhatian siswa √  Mengucap salam dan 

menanyakan kabar 

b. Membuat apersepsi √  Ada realisasi 

c. Menyampaikan topic/tujuan √  Ada realisasi 
1. 

d. Memberi pre test √  Guru menyuruh siswa untuk 

setoran hafalan mengenai 

materi minggu lalu 

Ketrampilan menjelaskan materi:    

a. Kejelasan √  Ada kejelasan 

b. Penggunaan contoh √  Membandingkan penggunaan 

dan perubahan kalimat dalam 

bahasa Arab dan bahasa 

Indonesia seperti ali dan 

ahmad menulis, ali menulis 

c. Penekanan hal penting √  Dengan pengulangan dan 

penekanan intonasi suara. 

d. Komunikasi efektif, empatik, dan 

santun 

√  Guru bisa berkomunikasi 

efektif, empatik, dan santun 

dengan siswa. 

2. 

e. Penggunaan metode secara tepat √  Ceramah dan tanya jawab 
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f. Penggunaan sumber belajar 

secara tepat 

√  Non cetak yakni dalam 

bentuk power point yang 

dipresentasikan 

 

g. Kemampuan dalam menjawab 

pertanyaan siswa 

√  Siswa bertanya mengenai 

kejelasan tulisan yang 

ditampilkan 

Interaksi pembelajaran:    

a. Mendorong siswa aktif √  Guru menyuruh siswa untuk 

membaca secara bersama-

sama secara berulang-ulang 

b. Kemampuan mengelola kelas √  Guru mampu mengelola kelas 

dengan baik 

3. 

c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

√  Menjawab setiap pertanyaan 

siswa 

Ketrampilan bertanya:    

a. Penyebaran √  Ada realisasi 

b. Pemindahan giliran √  Ada realisasi 
4. 

c. Pemberian waktu berpikir √  Ada realisasi 

Ketrampilan memberi penguatan    

a. Penguatan verbal √  Memberi pujian ketika siswa 

bagus dalam menjawab 

pertanyaan 
5. 

b. Penguatan non verbal √  Anggukan kepala dan 

Senyuman 

Ketrampilan menggunakan waktu    

a. Menggunakan waktu selang √  Ada realisasi 

b. Menggunakan waktu secara 

proposional 

√  Ada realisasi 

6. 

c. Memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai jadwal 

√  Ada realisasi 
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 d. Memanfaatkan waktu secara 

efektif 

√  Ada realisasi 

Ketrampilan menutup pelajaran:    

a. Meninjau kembali isi materi √  Bersama-sama membuat 

kesimpulan 

b. Tindakan reflektif untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

√  Memberi tugas siswa untuk 

menghafal beberapa bentuk 

perubahan kata kerja 7. 

c. Melakukan post test √  Menyuruh siswa untuk 

mengerjakan beberapa soal 

terkait materi yang telah 

diajarkan yang kemudian 

dikoreksi secara bersama 

 

 

Sleman, 2 Februari 2013 
Observer 
 

 

(Sinta Isthofa Haniek) 
NIM. 09420081 
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Observasi Kegiatan Pembelajaran 

Guru   : Hariyanto, S.Pd. I 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : تnoا,FEا $p08و 

Kelas   : XI IPA I 

Jam   : 12.05-13.35 

Realisasi 

No Aspek yang Dinilai Ada 

(√) 

Tidak 

(×) 

Keterangan 

Ketrampilan membuka pelajaran:    

a. Menarik perhatian siswa √  Mengucap salam dan 

membuka pelajaran dengan 

bahasa Arab dilanjutkan 

dengan Absen 

b. Membuat apersepsi √  Ada realisasi 

c. Menyampaikan topic/tujuan √  Guru menyampaikan topik 

kali ini adalah menghafal 

kosa kata mengenai alat 

transportasi 

1. 

d. Memberi pre test √  Guru menyuruh siswa untuk 

mengidentifikasi ma’na dari 

mufrodat yang ada dipapan 

tulis 

Ketrampilan menjelaskan materi:    

a. Kejelasan √  Ada kejelasan 

2. 

b. Penggunaan contoh √  Guru menyanyikan lagu 

dengan lirik alat transportasi 

yang diiringi dengan nada 

lagu munajat cinta sebagai 

contoh 
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c. Penekanan hal penting √  Dengan pengulangan dan 

penekanan intonasi suara. 

d. Komunikasi efektif, empatik, dan 

santun 

√  Guru bisa berkomunikasi 

efektif, empatik, dan santun 

dengan siswa. 

e. Penggunaan metode secara tepat √  Hafalan, Ceramah dan tanya 

jawab 

f. Penggunaan sumber belajar 

secara tepat 

√  Sound system, leptop dan 

LKS 

 

g. Kemampuan dalam menjawab 

pertanyaan siswa 

√  Ada Realisasi 

Interaksi pembelajaran:    

a. Mendorong siswa aktif √  Menggunakan media lagu dan 

menyuruh siswa untuk 

bernyanyi secara serempak 

b. Kemampuan mengelola kelas √  Guru mampu mengelola kelas 

dengan baik 

3. 

c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

√  Menjawab setiap pertanyaan 

siswa 

Ketrampilan bertanya:    

a. Penyebaran √  Ada realisasi 

b. Pemindahan giliran √  Ada realisasi 
4. 

c. Pemberian waktu berpikir √  Ada realisasi 

Ketrampilan memberi penguatan    

a. Penguatan verbal √  Memberi pujian ketika siswa 

bagus dalam menjawab 

pertanyaan 
5. 

b. Penguatan non verbal √  Anggukan kepala dan 

senyuman 

6. Ketrampilan menggunakan waktu    
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a. Menggunakan waktu selang √  Ada realisasi  

b. Menggunakan waktu secara 

proposional 

√  Ada realisasi 

c. Memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai jadwal 

√  Ada realisasi 

 

d. Memanfaatkan waktu secara 

efektif 

√  Ada realisasi 

Ketrampilan menutup pelajaran:    

a. Meninjau kembali isi materi √  Menyimpulkan bersama-sama 

b. Tindakan reflektif untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran 

√  Memberi tugas rumah kepada 

siswa untuk menghafal kosa 

kata 7. 

c. Melakukan post test √  Memberi pertanyaan kepada 

siswa untuk mengartikan 

kembali kosa kata yang telah 

dihafal sebelumnya 

 

 

Sleman, 4 Februari 2013 
Observer 
 

 

(Sinta Isthofa Haniek) 
NIM. 09420081 
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Lampiran IV 

Catatan Lapangan 1 

Matode Pengumpulan Data: Observasi  

 

Hari/tanggal : Senin, 28 Januari 2013 

Pukul  : 09.00-14.00 

Lokasi  : MAN Maguwoharjo 

Sumber Data : Letak dan Keadaan Geografis 

 

Deskripsi Data: 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui letak dan keadaan geografis, 

yaitu daerah atau tempat MAN Maguwoharjo berada dan melakukan kegiatannya 

sebagai lembaga pendidikan formal. 

Setelah melakukan observasi, didapat data yaitu MAN Maguwoharjo 

berada di Jl. Tajem, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Maguwoharjo secara tepatnya 

berada di posisi tepi jalan sehingga mudah dijangkau dari segala penjuru 

manapun. Adapun batas-batas lokasi MAN Maguwoharjo adalah sebagai berikut: 

1. Utara  : Tanah Penduduk Setempat 

2. Selatan : Jl. Stadion Maguwoharjo 

3. Barat  : Pemakaman Umum 

4. Timur  : Jl. Maguwoharjo Ngemplak 

 

Interpretasi : 

Dilihat dari lokasi MAN Maguwoharjo berada di tepi jalan raya dan 

menempati posisi sangat sentral, yakni berada di perempatan jalan, sehingga 

untuk menempuh jalan masuk menuju Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo 

mudah dijangkau dari segala penjuru. 
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Catatan Lapangan 2 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/tanggal : Senin, 28 Januari 2013 

Pukul  : 12.05-13.35 

Lokasi  : Kelas XI IPA I 

Sumber Data : Hariyanto, S.Pd.I 

 

Deskripsi Data: 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran yang 

dilakukan Bapak Hariyanto, S.Pd. I selaku guru mata pelajaran bahasa Arab. 

Adapun observasi ini meliputi ketrampilan membuka membuka pelajaran, 

ketrampilan menjelaskan materi, interaksi pembelajaran, ketrampilan bertanya, 

ketrampilan memberi penguatan, ketrampilan menggunakan waktu, dan 

ketrampilan menutup pelajaran. 

Dari observasi tersebut diketahuai bahwa dalam membuka pelajaran guru 

menarik perhatian peserta didik dengan mengucapkan salam dan membaca absen 

dilanjutkan dengan melakukan apersepsi. Dalam menjelaskan materi, guru dapat 

menerangkan materi dengan jelas, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 

santun. Guru memberikan sebuah kosa kata baru dan disertai dengan contoh arti 

kedalam bahasa Inggris dan melakukan penekanan pada hal penting. Metode 

pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, dan tanya jawab. Guru mendorong 

peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran dan membantu peserta didik 

yang kurang menguasai materi. Guru memberi pujian ketika ada peserta didik 

yang dapat menjawab pertanyaan dengan baik serta memotivasi peserta didik 

yang lain agar tidak malu untuk menjawab. Hasil observasi menunjukkan bahwa 

guru mampu menggunakan waktu secara baik dan efektif. Kegiatan yang 

dilakukan untuk menutup pelajaran adalah mengulang beberapa kali semua kosa 

kata baru dan dilanjutkan dengan memberikan pekerjaan rumah kepada setiap 

peserta didik untuk menghafal semua kosa kata baru yang telah dijelaskan, lalu 
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meminta dua peserta didik untuk mengulang kembali materi yang sudah 

disampaikan ke depan kelas sebagai bentuk post test. 

 

Interpretasi : 

Dari hasil observasi tersebut didapat kesimpulan bahwa guru mampu 

mengelola proses pembelajaran dengan baik tanpa hambatan. Pembelajaran kali 

ini terlihat menyenangkan dengan suara kompak peserta didik dalam melafalkan 

kosa kata baru yang didapat. Guru terlihat pasif karena guru ingin membuat siswa 

yang lebih aktif. 
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Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/tanggal : Senin, 28 Januari 2013 

Pukul  : 13.40-14.00 

Lokasi  : Kelas XI IPA I 

Sumber Data : Agus Turino (Peserta Didik Kelas XI IPA I) 

 

Deskripsi Data:  

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pendapat peserta didik tentang 

profesionalisme guru dalam pengembangan materi dan sumber belajar yang 

digunakan ketika kegiatan belajar mengajar. Dari hasil wawancara diketahui 

bahwa Bapak Hariyanto, S.Pd.I dalam mengajarkan materi cukup menyenangkan 

yakni dengan cara lebih memperkaya kosa kata baru karena setiap sepuluh menit 

pertama biasanya digunakan beliau untuk memberi kosa kata baru yang tidak ada 

dalam LKS untuk dihafalkan. Beliau lebih sering menggunakan LKS ketimbang 

dengan buku paket. Proses pembelajaran terkadang diadakan di luar kelas. Materi 

bahasa Arab itu sendiri terkadang mudah karena beliau menerangkannya cukup 

menyenangkan sehingga tidak merasa bosan, dan  beliau selalu memberi mufrodat 

baru yang karenanya saya dapat memahami materi tersebut. Akan tetapi beliau 

jarang memberikan materi terkait tentang qawaid. 

 

Interpretasi : 

Bapak Hariyanto, S.Pd.I dalam proses pembelajaran terkenal menyenangkan, 

selalu mengembangkan materi terkait dengan unsur bahasa yakni murodat. 

Mengadakan pembelajaran yang dilakukan diluar kelas guna menghindari 

kejenuhan siswa serta menggunakan sumber belajar yang jelas. Akan tetapi 

kurang memperhatikan dan memperkaya materi mengenai qawa’id. 
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Catatan lapangan 4 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/tanggal : Selasa, 29 Januari 2013 

Pukul  : 12.05-13.35 

Lokasi  : Kelas XD 

Sumber Data : M. Badrudin, S.Ag 

 

Deskripsi Data: 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran yang 

dilakukan Bapak M. Badrudin, S.Ag selaku guru mata pelajaran bahasa Arab. 

Adapun observasi ini meliputi ketrampilan membuka membuka pelajaran, 

ketrampilan menjelaskan materi, interaksi pembelajaran, ketrampilan bertanya, 

ketrampilan memberi penguatan, ketrampilan menggunakan waktu, dan 

ketrampilan menutup pelajaran. 

Dari observasi tersebut diketahuai bahwa dalam membuka pelajaran guru 

menarik perhatian peserta didik dengan mengucapkan salam dan menyampaikan 

topik pembelajaran dilanjutkan dengan melakukan apersepsi. Guru memberikan 

sebuah materi pengembangan yakni tashrif yang meliputi tentang perubahan kata 

dalam bahasa Arab dan disertai dengan contoh dan melakukan penekanan pada 

hal penting. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, dan tanya 

jawab. Guru telah menyiapkan sebuah materi yang telah dikemas dalam bentuk 

power point yang ditampilkan dalam LCD sebagi bentuk dari sumber belajar yang 

lain. Guru mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran dan 

membantu peserta didik yang kurang menguasai materi. Guru memberi pujian 

ketika ada peserta didik yang dapat menjawab pertanyaan dengan baik serta 

memotivasi peserta didik yang lain agar tidak malu untuk menjawab. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa guru belum mampu menggunakan waktu secara 

baik dan efektif. Kegiatan yang dilakukan untuk menutup pelajaran adalah 

menyuruh siswa untuk menulis dan memeriksa tulisan setiap peserta didik sebagi 

bentuk post test. 
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Interpretasi : 

Dari hasil observasi tersebut didapat kesimpulan bahwa guru mampu mengelola 

proses pembelajaran dengan baik meskipun kekurangan waktu dikarenakan 

lamanya siswa dalam menulis . Pembelajaran kali ini terlihat menarik bagi siswa 

karena menggunakan LCD. Guru terlihat aktif dalam pembelajaran. 
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Catatan Lapangan 5 

Metode pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/tanggal : Selasa, 29 Januari 2013 

Pukul  : 13.40-14.05 

Lokasi  : Kelas XD 

Sumber Data : Ahmad Hanif Masruri (Peserta Didik Kelas XD) 

 

Deskripsi Data: 

 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pendapat peserta didik tentang 

profesionalisme guru dalam pengembangan materi dan sumber belajar yang 

digunakan ketika kegiatan belajar mengajar. Dari hasil wawancara diketahui 

bahwa Bapak M. Badrudin, S.Ag dalam mengajarkan materi cukup 

menyenangkan berbagai cara atau metode sehingga siswa tidak cepat merasa 

bosan. Materi bahasa Arab itu sendiri terlihat mudah karena beliau 

menerangkannya cukup menyenangkan dan beliau menciptakan pembelajaran 

yang santai sehingga siswa nyaman untuk belajar bahasa Arab.beliau belum 

pernah menggunakan sumber belajr kecuali dari LKS dan untuk hari ini beliau 

pertama kali menggunakan media guna mempermudah pembelajaran. 

 

Interpretasi : 

Bapak M. Badrudin, S.Ag dalam proses pembelajaran terkenal menyenangkan, 

belum pernah mengadakan pengembangan sebelumnya akan tetapi pada saat 

wawancara dilakukan beliau telah mengadakan pengembangan materi terkait 

dengan perubahan kata dalam bahasa Arab. Dan beliau selalu mengembangkan 

diri guna mencapai profesional. 
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Catatan Lapangan 6 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/tanggal : Jum’at, 1 Februari 2013 

Pukul  : 09.55-11.15 

Lokasi  : Kelas XI IPA II 

Sumber Data : Hariyanto, S.Pd.I 

 

Deskripsi Data: 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran yang 

dilakukan Bapak Hariyanto, S.Pd. I selaku guru mata pelajaran bahasa Arab. 

Adapun observasi ini meliputi ketrampilan membuka membuka pelajaran, 

ketrampilan menjelaskan materi, interaksi pembelajaran, ketrampilan bertanya, 

ketrampilan memberi penguatan, ketrampilan menggunakan waktu, dan 

ketrampilan menutup pelajaran. 

Dari observasi tersebut diketahui bahwa dalam membuka pelajaran guru 

menarik perhatian peserta didik dengan mengucapkan salam, membukan pelajaran 

menggunakan bahasa Arab dilanjutkan membaca absen serta hafalan kosa kata. 

Dalam menjelaskan materi, guru dapat menerangkan materi dengan jelas, 

berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Guru melakukan penekanan 

pada hal penting. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, tarjamah, 

dan tanya jawab. Guru mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses 

pembelajaran dan membantu peserta didik yang kurang menguasai materi. Guru 

memberi pujian ketika ada peserta didik yang dapat menjawab pertanyaan dengan 

baik. Hasil observasi menunjukkan bahwa guru mampu menggunakan waktu 

secara baik dan efektif. Pembelajaran dimulai dengan Hafalan kosa kata yang 

telah disampaikan pada minggu sebelumnya untuk dihafal. Kegiatan yang 

dilakukan untuk menutup pelajaran adalah mengulang beberapa kali semua kosa 

kata baru dan dilanjutkan dengan memberikan pekerjaan rumah kepada setiap 

peserta didik untuk menghafal semua kosa kata baru yang telah dijelaskan. 
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Interpretasi : 

Dari hasil observasi tersebut didapat kesimpulan bahwa guru mampu 

mengelola proses pembelajaran dengan baik tanpa hambatan. Pembelajaran kali 

ini terlihat kurang kondusif dikarenakan proses hafalan yang memakan banyak 

waktu mengakibatkan guru dalam menjelaskan materi terkesan tergesa-gesa 

sehingga banyak siswa yang tidak bisa mengikuti. Guru terlihat aktif begitu pula 

siswa. 



 

122 
 

Catatan Lapangan 7 

Metode pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/tanggal : Jum’at, 1 Februari 2013 

Pukul  : 13.40-14.05 

Lokasi  : Kelas XI 

Sumber Data : Nindi (Peserta didik Kelas XI) 

 

Deskripsi Data: 

 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pendapat peserta didik tentang 

profesionalisme guru dalam pengembangan materi, sumber belajar da materi 

bahasa Arab yang digunakan ketika kegiatan belajar mengajar. Dari hasil 

wawancara diketahui bahwa Bapak Hariyanto, S.Pd.I dalam mengajarkan materi 

tekadang terlalu cepat sehingga banyak dari siswa yang tidak dapat mengikuti. 

Materi bahasa Arab itu sendiri gampang-gampang susah karena beliau 

menerangkannya cepat tapi terkadang beliau menciptakan pembelajaran yang 

santai sehingga siswa nyaman untuk belajar bahasa Arab. Beliau sering 

mengembangkan materi terkait kosa kata baru karena setiap awal pembelajaran 

siswa harus menghafal di depan kelas. Beliau belum pernah menggunakan sumber 

belajar kecuali dari LKS. 

 

Interpretasi : 

Bapak Hariyanto, S.Pd.I dalam proses pembelajaran terkadang cukup 

menyenangkan dan terlalu cepat, beliau selalu mengembangkan kosa kata 

sehingga siswa mempunyai perbendaharaan kosa kata yang banyak agar siswa 

mampu menciptakan lingkungan bahasa ketika proses pembelajran bahasa Arab 

dalam kelas. 
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Catatan lapangan 8 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/tanggal : Sabtu, 2 Febuari 2013 

Pukul  : 12.05-13.35 

Lokasi  : Kelas XB 

Sumber Data : M. Badrudin, S.Ag 

 

Deskripsi Data: 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran yang 

dilakukan Bapak M. Badrudin, S.Ag selaku guru mata pelajaran bahasa Arab. 

Adapun observasi ini meliputi ketrampilan membuka membuka pelajaran, 

ketrampilan menjelaskan materi, interaksi pembelajaran, ketrampilan bertanya, 

ketrampilan memberi penguatan, ketrampilan menggunakan waktu, dan 

ketrampilan menutup pelajaran. 

Dari observasi tersebut diketahuai bahwa dalam membuka pelajaran guru 

menarik perhatian peserta didik dengan mengucapkan salam, menanyakan siswa 

yang tidak hadir serta memberikan tontonan renungan bagi siswa bahwa manusia 

itu kecil. Guru memberikan sebuah materi pengembangan yakni tashrif yang 

meliputi tentang perubahan kata dalam bahasa Arab dan disertai dengan contoh 

dan melakukan penekanan pada hal penting. Metode pembelajaran yang 

digunakan yaitu ceramah, dan tanya jawab. Guru telah menyiapkan sebuah materi 

yang telah dikemas dalam bentuk power point yang ditampilkan dalam LCD 

sebagai bentuk dari sumber belajar yang lain. Guru mendorong peserta didik 

untuk aktif dalam proses pembelajaran dan membantu peserta didik yang kurang 

menguasai materi. Guru memberi pujian ketika ada peserta didik yang dapat 

menjawab pertanyaan dengan baik serta memotivasi peserta didik yang lain agar 

tidak malu untuk menjawab. Hasil observasi menunjukkan bahwa mampu 

menggunakan waktu secara baik dan efektif. Kegiatan yang dilakukan untuk 

menutup pelajaran adalah menyuruh siswa untuk menulis dan memeriksa tulisan 
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setiap peserta didik sebagai bentuk post test. Serta memberi tugas rumah untuk 

dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. 

 

Interpretasi : 

Dari hasil observasi tersebut didapat kesimpulan bahwa guru mampu mengelola 

proses pembelajaran dengan baik dan siswa terlihat antusias . Pembelajaran kali 

ini terlihat menarik bagi siswa karena menggunakan LCD. Guru dan siswa terlihat 

aktif dalam pembelajaran. 
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Catatan lapangan 9 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/tanggal : Senin, 4 Febuari 2013 

Pukul  : 10.15-11.45 

Lokasi  : Kelas XC 

Sumber Data : M. Badrudin, S.Ag 

 

Deskripsi Data: 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran yang 

dilakukan Bapak M. Badrudin, S.Ag selaku guru mata pelajaran bahasa Arab. 

Adapun observasi ini meliputi ketrampilan membuka membuka pelajaran, 

ketrampilan menjelaskan materi, interaksi pembelajaran, ketrampilan bertanya, 

ketrampilan memberi penguatan, ketrampilan menggunakan waktu, dan 

ketrampilan menutup pelajaran. 

Dari observasi tersebut diketahuai bahwa dalam membuka pelajaran guru 

menarik perhatian peserta didik dengan mengucapkan salam, dan bertanya 

kabar.pelajaran dimulai dengan hafalan tentang materi minggu lalu. Guru 

memberikan sebuah materi pengembangan yakni tashrif  lughowi yang meliputi 

tentang perubahan kata dalam bahasa Arab dan disertai dengan contoh dan 

melakukan penekanan pada hal penting. Metode pembelajaran yang digunakan 

yaitu ceramah, dan tanya jawab. Guru telah menyiapkan sebuah materi yang telah 

dikemas dalam bentuk power point yang ditampilkan dalam LCD sebagai bentuk 

dari sumber belajar yang lain. Guru menayangkan sebuah ayat Al Qur’an dan 

siswa diminta untuk mengidentifikasi sebuah kata yang sama dengan contoh 

materi yang telah disampaikan. Guru memberi pujian ketika ada peserta didik 

yang dapat menjawab pertanyaan dengan baik serta memotivasi peserta didik 

yang lain agar tidak malu untuk menjawab. Hasil observasi menunjukkan bahwa 

guru mampu menggunakan waktu secara baik dan efektif. Kegiatan akhir di isi 

dengan memutarkan beberapa video inspiratif karena guru memahami bahwa pada 

saat itu siswa sudah merasa jenuh. 
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Interpretasi : 

Dari hasil observasi tersebut didapat kesimpulan bahwa guru mampu mengelola 

proses pembelajaran dengan baik akan tetapi di akhir pelajaran siswa sudah 

merasa capek dan guru menyiasatinya dengan memutar beberapa video inspiratif 

untuk menghabisakn waktu. Terlihat siswa sudah mulai memahami materi karena 

setiap pertanyaan dari guru dapat dijawab oleh siswa. 
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Catatan Lapangan 10 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/tanggal : Senin, 4 Februari 2013 

Pukul  : 12.05-13.35 

Lokasi  : Kelas XI IPA I 

Sumber Data : Hariyanto, S.Pd.I 

 

Deskripsi Data: 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran yang 

dilakukan Bapak Hariyanto, S.Pd. I selaku guru mata pelajaran bahasa Arab. 

Adapun observasi ini meliputi ketrampilan membuka pelajaran, ketrampilan 

menjelaskan materi, interaksi pembelajaran, ketrampilan bertanya, ketrampilan 

memberi penguatan, ketrampilan menggunakan waktu, dan ketrampilan menutup 

pelajaran. 

Dari observasi tersebut diketahui bahwa dalam membuka pelajaran guru 

menarik perhatian peserta didik dengan mengucapkan salam, dan mengabsen. 

Ketika ada siswa yang terlambat masuk kelas guru meminta siswa tersebut untuk 

meminta izin kepada yang lain dengan berbahasa Arab. Dalam menjelaskan 

materi, guru dapat menerangkan materi dengan jelas dan menyenangkan. Metode 

pembelajaran yang digunakan yaitu hafalan, dan tanya jawab. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa guru mampu menggunakan waktu secara baik dan efektif. 

Pembelajaran dimulai dengan memberikan kosa kata baru yang kemudian 

diwajibkan bagi siswa untuk menghafalnya. Guru juga menggunakan media 

laptop dan sound system untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.. Kegiatan 

yang dilakukan untuk menutup pelajaran adalah mengulang beberapa kali semua 

kosa kata baru dan dilanjutkan dengan memberikan pekerjaan rumah kepada 

setiap peserta didik untuk menghafal semua kosa kata baru yang telah dijelaskan. 

 

Interpretasi : 
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Dari hasil observasi tersebut didapat kesimpulan bahwa guru mampu 

mengelola proses pembelajaran dengan baik tanpa hambatan. Pembelajaran kali 

ini cukup menarik karena gur menggunakan metode nyanyian untuk dapat 

merangsang siswa agar terus mau menghafal kosa kata. Guru dan siswa terlihat 

bersemangat ketika menyenandungkan lagu dengan nada munajat cinta yang 

liriknya diganti dengan kosa kata baru mengenai alat transportasi. 
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Catatan lapangan 11 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 
Hari/tanggal : Selasa, 5 Febuari 2013 

Pukul  : 11.20-12.05 

Lokasi  : Ruang Guru 

Sumber Data : M. Badrudin, S.Ag 

 
Deskripsi Data: 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengembangan materi yang 

dilakukan berikut dengan sumber materi pembelajaran yang digunakana ketika 

proses pembelajaran berlangsung. Dari hasil wawancara diketahui bahwa guru 

mengadakan pengembangan materi terkait dengan tasrif lughowi dan tasrif 

istilahi. Materi ini dipilih oleh guru karena guru beranggapan bahwa materi ini 

sangat penting untuk dipahami oleh siswa karena akan berguna dan dikarenakan 

pula kebanyakan siswa adalah alumni SMP yang pada umunmya masih asing 

dengan bahasa Arab sehingga dengan berbagai pertimbangan materi ini yang guru 

kembangkan. Materi ini dikatakan sebagai produk pengembangan karena menurut 

guru materi ini tidak ada dalam kurikulum kelas X. Guru juga selalu menyiapkan 

materi sebelum proses pembelajaran sehingga pembelajaran tidak keluar dari 

tujuan yang telah dirumuskan sejak awal pembelajaran. Adapun sumber materi 

pelajaran yang digunakan adalah LKS dan sesekali menggunakan buku paket 

bahasa Arab.guru juga menggunakan LCD sebagai media menampilkan materi 

pengembangan yang tidak terdapat dalam LKS ataupun buku paket untuk 

mempermudah siswa dalam menerima dan memahami maeri pengembangan. 

 

Interpretasi: 

Bapak M. Badrudin selaku guru bahasa Arab mempunyai kemampuan dalam 

memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa. Guru selalu mengembangkan dan menyampaikan materi yang diperlukan 

oleh siswa meskipun tidak terdapat dalam kurikulum. Sumber materi 

pembelajaran yang digunakan cukup bervariasi. 
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Catatan Lapangan 12 

Matode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/tanggal : Rabu, 6 Februari 2013 

Pukul  : 09.00 

Lokasi  : MAN Maguwoharjo 

Sumber Data : Sarana dan Prasarana MAN Maguwoharjo 

 

Deskripsi Data: 

Observasi ini bertujuan untuk mengetahui keadaan dari sarana prasarana 

penunjang pembelajaran. Setelah melakukan observasi, didapat data yaitu  

No Jenis/ Fasilitas jumlah Keadaan 
1 Ruang Kepala Madrasah 1 Baik 
2 Ruang Guru 1 Baik 
3 Ruang Tata Usaha 1 Baik 
4 Ruang Belajar Teori 16 Baik 
5 Ruang Perpustakaan 1 Baik 
6 Ruang Komputer/ Internet 2 Baik 
7 Ruang Laboratorium  2 Baik 
8 Ruang Tempat Ibadah 1 Baik 
9 Ruang UKS 1 Baik 
10 Ruang BK 1 Baik 
11 Ruang OSIS 1 Baik 
12 Ruang Kantin 2 Baik 
13 Gudang 1 Baik 
14 Kamar Kecil 15 Baik 
15 Tempat Parkir 2 Baik 
16 Studio Musik 1 Baik 
17 Ruang Guru Piket 1 Baik 
18 Ruang Aula 1 Baik 
 

Interpretasi : 

Sarana dan prasarana di atas dapat dimanfaatkan dengan baik. Begitu juga 

dengan pemeliharaan fasilitas yang dilakukan oleh pihak sekolah sehingga semua 

fasilitas bisa dipergunakan secara maksimal jika dibutuhkan. Penyediaan sarana 

dan prasarana yang baik tersebut dapat dijadikan sebagai fasilitas penunjang 

pembelajaran bahasa Arab. 
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Catatan lapangan 13 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 
Hari/tanggal : Rabu, 6 Febuari 2013 

Pukul  : 12.45-13.40 

Lokasi  : Ruang Guru 

Sumber Data : Hariyanto, S. Pd.I 

 
Deskripsi Data: 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengembangan materi yang 

dilakukan berikut dengan sumber materi pembelajaran yang digunakan ketika 

proses pembelajaran berlangsung. Dari hasil wawancara diketahui bahwa guru 

mengadakan pengembangan materi bahasa terkait dengan perbendaharaan kosa 

kata yang harus di miliki siswa untuk mempermudah siswa memahami materi. 

Guru menyiapkan kosa kata baru yang tidak terdapat dalam LKS yang digunakan 

sebagai sumber utama pembelajaran akan tetapi masih ada keterkaitan antara 

mufrodat dengan materi yang sedang dipelajari yakni tidak keluar dari kurikulum. 

Materi ini dipilih oleh guru karena guru mengharapkan semua siswanya untuk 

bisa memahami bahasa secara lisan ataupun tulisan. Guru juga selalu menyiapkan 

materi sebelum proses pembelajaran sehingga pembelajaran tidak keluar dari 

tujuan yang telah dirumuskan sejak awal pembelajaran. Adapun sumber materi 

pelajaran yang digunakan adalah LKS dan sesekali menggunakan buku paket 

bahasa Arab. Guru juga menggunakan sound syistem dan leptop sebagai media 

yang merupakan sumber materi pembelajaran. 

 

Interpretasi: 

Bapak Hariyanto selaku guru bahasa Arab mempunyai kemampuan dalam 

memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan 

siswa. Materi yang disampaikan termasuk pengembangan dikarenakan guru 

menambahkan beberapa kosa kata yang lain kedalam materi yang sudah ada dan 

masih berkaitan. Sumber materi pembelajaran yang digunakan cukup bervariasi. 
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Catatan Lapangan 14 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/tanggal : Sabtu, 9 Februari 2013 

Pukul  : 13.40-14.15 

Lokasi  : Ruang Guru Piket 

Sumber Data : Syamsul dan Tri Wibowo (Peserta Didik Kelas XI) 

 

Deskripsi Data:  

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pendapat peserta didik tentang 

profesionalisme guru dalam pengembangan materi dan sumber belajar yang 

digunakan ketika kegiatan belajar mengajar. Dari hasil wawancara diketahui 

bahwa Bapak Hariyanto, S.Pd.I selalu memberikan tambahan kosa kata yang tidak 

terdapat dalam LKS dan beliau lebih sering menyuruh kami hafalan. Beliau lebih 

sering menggunakan LKS ketimbang dengan buku paket. Proses pembelajaran 

terkadang diadakan di luar kelas. Lain halnya dengan bapak M. Badrudin , S. Ag. 

Beliau memberi materi tambahan terkait perubahan dan penambahan huruf dalam 

bahasa Arab yang memang kami butuhkan karena banyak dari kami yang sudah 

lupa. Sumber belajar yang digunakn masih sering LKS ketimbang buku paket 

bahasa Arab. Terkadang beliau juga menggunakan berbagai macam permainan 

sehingga kami tidak cepat bosan. 

 

Interpretasi : 

Bapak Hariyanto, S.Pd.I dalam proses pembelajaran lebih sering memberikan 

kosa kata baru yang berkaitan dengan materi, sehingga beliau mengembangkan 

materi dari unsur bahasa mufrodat. Bapak M. Badrudin, S. Ag juga mengadakan 

pengemabngan materi dari unsur bahasa terkait dengan qowaid. Sumber belajar 

yang beliau berdua gunakan masih minim karena belum memanfaatkan semua 

sumber materi pelajaran yang ada. 
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Catatan Lapangan 15 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/tanggal : Senin, 4 Maret 2013 

Pukul  : 11.35-12.05 

Lokasi  : Ruang Guru Piket 

Sumber Data : Denny dan Dedy (Peserta Didik Kelas X) 

 

Deskripsi Data:  

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pendapat peserta didik tentang 

profesionalisme guru dalam pengembangan materi dan sumber belajar yang 

digunakan ketika kegiatan belajar mengajar. Dari hasil wawancara diketahui 

bahwa Bapak M. Badrudin, S.Ag selalu sabar dalam menyampaikan materi. 

Materi tambahan yang disampaikan beliau mengenai perubahan bentuk kata kerja 

dan kata benda. Materi tersebut sangat bermanfaat bagi kami karena dengan 

mengetahui perubahan kata dalam bahasa Arab itu memudahkan kami untuk 

belajar bahasa Arab termasuk membuka kamus bahasa Arab. Sumber belajar yang 

digunakan adalah LKS bahasa Arab untuk kelas X dan terkadang beliau 

menyuruh salah satu kami untuk mengambil buku paket bahasa Arab 

diperpustakaan untuk digunakan dalam pembelajaran. 

 

Interpretasi : 

Bapak Badrudin merupakan guru yang selalu memperjatikan kebutuhan siswa 

untuk bisa belajar bahasa Arab yakni dengan cara membekali siswa dengan materi 

yang berguna untuk jangka waktu yang lama seperti perubahan bentuk kata dalam 

bahasa Arab. Sumber belajar yang digunakan cukup monoton yakni LKS dan 

terkadang buku paket bahasa Arab.  
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Catatan Lapangan 16 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/tanggal : Rabu, 6 Maret 2013 

Pukul  : 09.40-10.05 

Lokasi  : Ruang Kepala Madrasah 

Sumber Data   : Drs. H. Bukhori Muslim, M. Pd. I (Kepala Madrasah Aliyah 

Negeri Maguwoharjo) 

 

Deskripsi Data:  

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pendapat kepala sekolah mengenai 

kewajiban seorang guru mata pelajaran untuk mengembangkan materi berikut 

pula pemilihan sumber belajar, serta keterangan lain menyangkut MAN 

Maguwoharjo. Dari hasil wawancara diketahui bahwa guru diberi kebebasan 

dalam mengembangkan materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak 

keluar dari kurikulum kementrian agama. Dalam pemilihan sumber belajar berupa 

buku paket dan LKS itu melalui MGMP. Kepala sekolah selalu menfasilitasi guru 

untuk terus berkembang dengan cara mengikut sertakan guru mata pelajaran untuk 

mengikuti berbagai workshop. Guru bahasa Arab berjumlah dua orang yang 

masing-masing ahli dalam bidangnya. 

 

Interpretasi:  

Kepala sekolah memberi kebebasan kepada guru bahasa Arab untuk 

mengembangkan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak keluar dari 

kurikulum. Pemilihan sumber belajar merupakan hasil MGMP. Kepala sekolah 

selalu mendukung dan menfasilitasi guru untuk terus berkembang dengan cara 

mengikutsertakan guru dalam workshop pendidikan. 
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Nomor
Perihal

: uIN.02/DT. 1/TL.00/ 5146t2012
: Permohonan Izin Penelitian.

Yogyakarta, 1 1 Desember 2012

Kepada
Yth. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo
di Sleman Yogyakarta

Assalamu'alaikum wn nb. 
i
I
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VI/a ss alamu' alaikum wr. wb.
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Mengingat ;1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 .Tahun 2006, tentang perizinan bagi perguruan Tinggi Asing,Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, .Bada-n uiana Aff; dan 
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Kerja Lapangan, dan Penelitian.
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Diberikan kepada

Nama : SINTA ISTHOFA HANIEK
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Jurusan : PENDIDIKAN BAHASA ARAB
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Lampiran XIV 

CURRICULUM VITAE 

 

DATA PRIBADI 

Nama    : Sinta Isthofa Haniek 

Tempat, Tanggal  Lahir : Rembang, 27 Mei 1990 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Alamat                                    : Ds. Ngemplak RT 004/001 Lasem Rembang. Kode 

Pos 59271. 

Nama Ayah   : Drs. Sidiq 

Pekerjaan   : PNS 

Nama Ibu   : Dra. Siti Safa’ah (Alm) 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. MI An-Nashriyah : 1996-2002 

2. Ma’had Darussalam : 2002-2005 

3. SMPN 1 Sluke : 2005-2006 

4. MA Raudlatul ‘Ulum : 2006-2009 

5. UIN Sunan Kalijaga : 2009 s/d sekarang 

 

 

 

Yang bersangkutan 
 
 
 
 
Sinta Isthofa Haniek 
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