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ABSTRAK 

Ahmad Sofyan, Problematika Pembelajaran Keterampilan membaca dan Menulis 
Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Depok. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui problem yang dialami siswa kelas 
VIII dalam keterampilan membaca dan  menulis teks bahasa Arab yang meliputi problem 
linguistik dan non linguistik. 2) Untuk mengetahui solusi guru bahasa Arab dalam 
menyelesaikan problematika keterampilan membaca dan menulis teks bahasa Arab siswa 
kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Depok. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Depok. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 
Depok menghadapi problem keterampilan membaca dan  menulis teks bahasa Arab. Adapun 
problem linguistik untuk keterampilan membaca penyebabnya adalah 1) Kurang mengenali 
bentuk atau tulisan huruf Arab. 2) Belum bisa membaca dengan irama dan intonasi yang 
tepat. 3) Keterbatasan siswa mengenai pengetahuan tata bahasa atau nahwu sharaf. 4) Siswa 
mengalami kesulitan dalam hal membaca tanpa syakal. Adapun problem keterampilan 
menulis adalah: 1) kurang mengenali bentuk dan tulisan Arab. 2) kesulitan dalam merangkai 
atau menyambung huruf Arab. 3) siswa kesulitan dalam imla’ atau menulis Arab dengan 
dikte. Problem non linguistik adalah: 1) siswa antara lain: latar belakang pendidikan siswa 
yang heterogen, kurangnya motivasi dan minat siswa kelas VIII, kurangnya perhatian siswa. 
2) guruantara lain: kurang mampu mengembangkan teknik atau cara penyajian materi, 
pengelolaan kelas yang kurang kondusif, guru kurang jelas dalam menyampaikan materi 
pelajaran. 3) tidak adanya fasilitas pendukung seperti OHP, laboratorium bahasa dan kurang 
buku paket bahasa Arab. 4) kurangnya perhatian dari orang tua siswa dalam kegiatan belajar 
di rumah. 

Adapun solusi dari pihak guru dalam adalah:  1) Dalam proses belajar mengajar 
diperbanyak menggunakan metode drill. 2) Pembinaan BTQ yang diadakan di setiap pagi 
hari sebelum dimulai jam Pelajaran. 3) Siswa diberi pekerjaan rumah (PR) secukupnya dan 
menghafal mufradat-mufradat bersama artinya, yang sudah dipelajari dengan baik dan 
benar.  4) guru menumbuhkan motivasi siswa dengan cara guru selalu menjelaskan bahwa 
belajar bahasa Arab atau menulis itu penting bagi mereka kelak. 5) guru menekankan dalam 
menghafal kosakata dan setiap pelajaran selalu untuk menulis agar melatih siswa dalam 
menulis teks bahasa Arab dengan baik dan benar.6) guru memberi kesempatan kepada siswa 
untuk bertanya tentang materi pelajaran yang sudah selesai diajarkan yang sulit dipahami 
siswa.. 7) mendorong siswa agar tidak menganggap belajar bahasa Arab atau menulis 
sebagai beban. 8) guru memberi penjelasan secara mendalam kepada siswa yang mengalami 
kesulitan dalam belajar bahasa Arab atau menulis.Sedangkandaripihaksekolahadalah 1) 
menyediakan fasilitas yang cukup untuk mencapai keberhasilan serta menunjang dan 
memudahkan siswa serta guru dalam proses pembelajaran, dengan cara menambahkan 
buku-buku pelajaran bahasa Arab dan LKS, agar siswa lebih semangat untuk belajar bahasa 
Arab. 2) menganjurkan kepada guru bahasa Arab untuk menggunakan metode yang tepat 
dalam kegiatan pembelajaran dalam keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab. 
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Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

 

1. Konsonan 
   Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan dan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan 

tanda sekaligus. 

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif a Tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa s es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha h ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س
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 syin sy es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di bawah) ص

 dad d de (dengan titik di bawah) ض

 ta t te (dengan titik di bawah) ط

 za z zet (dengan titik di bawah) ظ

‘ ain‘ ع  koma di atas 

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha 

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya y ye ي
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan fokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf  latin Nama 

------- Fathah a a 

------- Kasrah i i 

------- dammah u u 

 

Contoh: َآ*َ+َ   - fa’ala �َ�َ,َ  - kataba 

2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 

Tanda dan Huruf Nama Gabunmgan Huruf Nama 

 Fathah dan ya ai u dan i -----   ي

 Fathah dan wau au a dan u -----    و

 

Contoh : َ/ْ.َآ - kaifa                     َل1َْه -  haula   

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasikan berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 Fathah dan alif atau ya a a dan garis di ----  ا---- ي

atas 

 Kasrah dan ya i i dan garis di ---- ي

atas 

 Dammah dan wau u u dan garis di ----  و

atas 

yaqulu 

Contoh :َل�2َ- qala ُل4ُ1َْ�  -yaqulu  2ِ.ْ,َ    - qila 

4. Ta Marbutah 

   Transliterasinya untuk ta marbuta ada dua 

1) Ta marbuta hidup 

Ta marbuta yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah /t/ 

2) Ta marbuta mati 

Ta marbuta yang mati atau mendapat harakat, transliterasinya adalah /h/ 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah 

itu ditransliterasikan dengan (ha) 

Contoh :  ْلَ:8َ9ْْا 6َ7ُْوَر�  -raudah al-atfal 

   -raudatul atfal 
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5. Syadah (Tasydid) 

   Syadah atau tasydid yang dalam sistem bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syadah tersebut 

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syadah 

itu. 

Contoh :   َر;َ<� -rabbana     =ََل>  -nazzala 

6. Kata Sandang 

  Kata sandang alif dan lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

Contoh : اُن4ُ�ْْ�َا  - al-qur’an 

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang 

mengikutinya serta menghilangkan huruf al. 

Contoh :    َا?ْ@�Aُ - as-syams 

7. Penulisan Kata 

   Penulisan kata ditulis menurut penulisannya. 

   Contoh : ضْوُ��ُ:ْا ِوَذ  - zawi al-furud 

8. Huruf Kapital 

   Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal dalam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam 

EYD, diantaranya 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 sandangnya. 

Contoh : ٌل8Eُ1ْ َرِا ?BَDٌ� ُ	َ	َو - Wa ma Muhammadunilla rasul 
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   Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain 

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh : Fِ 8َْا	ْ�ُ Gَ?ِ.ْ�ً�  - lillahi al-amru jami’an 

           - lillahil amru jami’an 

10.Tajwid 

   Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 

merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman 

transliteerasi ini perlu disertai denngan pedoman tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana diketahui bahwa Kalam adalah wahyu yang diturunkan oleh 

Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril. 

Wahyu tersebut dihimpun menjadi kitab suci al-Qur’an yang berbahasa Arab. 

Demikian pula halnya dengan al-Hadis yang merupakan penjelasan dan penafsiran 

al-Qur’an yang disusun dan dihimpun menggunakan bahasa Arab. 

Oleh karena itu, bahasa Arab adalah suatu bahasa yang mutlak dikuasai 

bagi setiap Muslim yang diperlukan sebagai alat untuk mendalami dan 

mempelajari al-Qur’an dan al-Hadis. 

Salah satu fungsi bahasa adalah sebagai komunikasi antar sesama manusia 

dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan kebutuhan essensial manusia 

dari sekian banyak kebutuhan yang ada. Bahasa dikatakan sebagai kebutuhan 

essensial karena tanpa bahasa interaksi antar manusia tidak akan berjalan dengan 

baik. Dengan bahasa, orang akan mudah menerima, mengerti keinginan kita, 

demikian juga dengan inspirasi, ide-ide dan gagasan akan dapat dan mudah 

diterima orang lain.1 

Kemampuan atau keterampilan berbahasa merupakan aspek penting dalam 

belajar berbahasa termasuk dalam belajar bahasa asing (bahasa Arab). 

Keterampilan berbahasa meliputi: keterampilan menyimak atau mendengarkan 

                                                             
1 Abul Chaer,Leony  Agustina, Sosio Linguistik: Perkenalan awal, Cet. 1 
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(listening), berbicara (speaking), membaca (reading), dan menulis (writing) tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keempat keterampilan tersebut 

mempunyai kedudukan yang saling mendukung dalam mencapai keterampilan 

berbahasa seseorang. 

Setiap keterampilan itu erat hubungannya dengan keterampilan yang lain 

dengan cara yang beraneka ragam. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa 

seseorang biasanya melalui suatu hubungan urutan yang teratur. Mula-mula 

menyimak, kemudian berbicara, sesudah itu membaca dan terakhir menulis. 

Tetapi keempat keterampilan tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan, 

merupakan catur tunggal.2 

Keterampilan membaca merupakan aspek mental dari siswa, dimana 

sangat bermanfaat bagi para siswa untuk melanjutkan jenjang studi berikutnya, 

dalam setiap hal bidang agama Islam membutuhkan literatur yang berbahasa 

Arab. 

Demikaian juga tidak kalah pentingnya keterampilan menulis, yang 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang kompleks, diharapkan 

menguasai nahwu sederhana, begitu juga pola-pola kalimat bahasa Arab. 

Membaca dan menulis tidak bisa dipisah-pisahkan, karena keduanya 

saling berhubungan yaitu bila seseorang menuliskan sesuatu, maka prinsipnya dia 

ingin agar tulisannya dibaca orang lain atau paling tidak (minimal) dibaca sendiri 

diwaktu lain.3 

                                                             
2Henry Guntur Tarigan, Menyimak Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa,(Bandung 

Angkasa, 1987),hlm. 1. 
 
3Ibid., hlm. 4. 
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Tujuan mempelajari bahasa Arab di tingkat MTs/sederajat adalah agar 

siswa dapat menguasai secara aktif dan pasif perbendaharaan kata fusha 

berjumlah 700 kata dan ungkapan dan berbagai bentuk kata dan pola kalimat 

dasar yang diprogramkan sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan 

sebagai dasar memahami buku agama Islam yang sederhana disamping al-Qur’an 

dan al-Hadis.4 

Kemahiran membaca teks bahasa Arab, antara lain adalah mengenai 

sistem tata bunyi (phonologi), tata bahasa (nahwu-sharaf), perbendaharaan kata 

(mufradat/vocabulary) dan uslub (susunan kata ).5 

Sedangkan kemahiran menulis adalah salah satu kemahiran dalam 

komponen bahasa Arabyang berbentuk tulisan. Ada tiga hal dalam kemahiran 

menulis yaitu: kemahiran membentuk alphabet, mengeja, dan mengarang.6 

SMP Muhammadiyah 2 Depok adalah suatu lembaga pendidikan formal 

dan non formal. Karena di dalamnya selain mengkaji ilmu-ilmu umum juga 

mengkaji ilmu-ilmu agama yang termasuk di dalamnya adalah bahasa Arab. 

Dengan adanya pelajaran bahasa Arab diharapkan siswa SMP Muhammadiyah 2 

Depok dapat memahami dan menguasai bahasa Arab dengan baik dan benar. 

Sehingga dapat mencetak seorang muslim yang intelek dalam bidang agama 

Islam. 

                                                             
4Depag RI 2003 hal 1. 
5Juwariyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab (Surabaya: Al Ikhlas, Cet. I, 

1992), hlm 44. 
6Team Penyusunan Buku Pedoman Bahasa Arab Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 

Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada PTAIN (Jakarta: DEPAG, RI, 1970), hlm. 184 
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Siswakelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Depokdalampembelajaran 

keterampilan membaca dan menulis masih banyak mengalami problematika. 

Berdasarkan wawancara dengan guru bahasa Arab kelas VIII yang ada di SMP 

Muhammadiyah 2 Depok permasalahannya antara lain disebabkan adanya 

perbedaan latar belakang siswa, artinya ada siswa yang berasal dari SDN dan ada 

juga yang berasal dari MI/SDM. Sehingga sebagian siswa masih ada yang 

kesulitan dalam hal membaca dan menulis Arab / huruf hijaiyyah karena banyak 

siswa yang belum mengerti dan mengenal huruf-huruf Arab. Problem yang lain 

yaitu dalam hal menyambung huruf-huruf Arab.7 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti 

problematika pembelajaran keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab 

siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 2 Depok Sleman. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menggapa siswa kelas VIIISMP Muhammadiyah 2 Depok mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran keterampilan membaca dan menulis pelajaran 

bahasa Arab? 

2. Bagaimana mengatasi kesulitan pembelajaran keterampilan membaca dan 

menulis siswa kelas VIIISMP Muhammadiyah 2 Depok ? 

 

                                                             
7Hasil wawancara dengan guru bahasa Arab Ibu Ade Benih niswana, M. Si  pada tanggal 

15 Agustus 2013 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui permasalahan yang ada pada siswaSMP 

Muhammadiyah 2 Depok kelas VIII. 

b. Untuk mengetahui upaya guru dalam mengatasi kesulitan pembelajaran 

keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 2 Depok . 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan oleh guru 

bahasa Arab dalam meningkatkan pengajaran bahasa Arab khususnya di 

SMP Muhammadiyah 2 Depok . 

b. Dapat menambah pengalaman penulis dalam bidang pengajaran bahasa 

Arab. 

 

D. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penyusun mengunakan metode yang sesuai dengan 

jenis penelitian yang penyusun lakukan. Pada dasarnya penelitian atau 

penyelidikan merupakan suatu usaha untuk mencari kebenaran ilmiah seperti yang 

telah ditegaskan oleh Winarno Surahman, bahwa cara mencari kebenaran dapat 

dipandang ilmiah jika melalui metode penelitian.8 

 

                                                             
8Winarno Surahman, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, (Bandung: 

Tarsito 1989) hlm. 26. 
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Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Subyek Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang akan penyusun teliti dalam skripsi ini, 

maka subjek yang akan diteliti dan sumber datanya adalah: 

a. Para siswa kelas VIIISMP Muhammadiyah 2 Depok (sumber data dan 

subjek peneliti). 

b. Kepala sekolah dan wakilnya serta karyawan-karyawan yang dianggap 

penting. 

c. Bapak atau Ibu guru yang memegang bidang studi bahasa Arab kelas 

VIIISMP Muhammadiyah 2 Depok. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapat data-data yang diperlukan, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

 Observasi disini diartikan sebagai pencatatan yang sistematis 

tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.9 Metode ini, penulis gunakan 

untuk memperoleh data tentang keadaan lingkungan sekolah serta proses 

belajar-mengajar bahasa Arab di ruang kelas dan lingkungan sekolah. 

b. Metode Interview 

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, 

jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh 

                                                             
9Ibid., hlm. 102. 
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informasi.10Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan 

dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan 

berlandaskan pada tujuan penelitian.11 

Wawancara dipandu dengan pedoman wawancara yang sudah 

disiapkan terlebih dahulu. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

keterangan yang sedalam-dalamnya tentang permasalahan yang akan 

diteliti khususnya tentang kesulitan proses belajar bahasa Arab, sehingga 

kita memperoleh gambaran keadaan tersebut dengan jelas. Adapun 

sumber data diperoleh dari siswa dan guru yang berkompeten. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan 

sebagainya.12Sedangkan dokumen yang diteliti untuk penulisan skripsi ini 

adalah data-data yang berkaitan dengan struktur organisasi, keadaan guru, 

karyawan, keadaan siswa, serta biodata dari seluruh yang menjadi sampel 

dari penelitian ini. 

3. Metode Analisa 

Metode analisis adalah metode yang sangat penting dan sangat 

menentukan dalam aktivitas peneliti, karena dengan metode ini data yang 

terkumpul akan dinilai dan dievaluasi. Dalam menganalisis data  metode yang 

dipakai peneliti, yaitu metode kualitatif. 

                                                             
10S. Nasution, Metode Reseach (Penelitian Ilmiah), (Jakarta:Bumi Angkasa, 1996), hlm. 

113. 
11Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000) hlm. 193. 
12Suharsimi Arikunto, op.cit., hlm. 188. 
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Kualitatif adalah mengklasifikasikan data-data yang didapat setelah 

melakukan analisa terhadap suatu kenyataan sosial yang menjadi fokus 

penelitian, dan kemudian diberikan interpretasi kemudian diambil kesimpulan. 

Metode kualitatif digunakan untuk menganalisa data yang bersifat dan 

berwujud non angka. Dalam menganalisa data kualitatif ini digunakan dua 

tehnik berfikir yaitu induktif dan deduktif. 

Tehnik berfikir induktif adalah berangkat dari pengamatan terhadap 

kenyataan-kenyaatan khusus kemudian diabstraksikan dalam bentuk 

kesimpulan dan sifatnya umum.13 Sedangkan metode berfikir deduktif adalah 

berangkat darihal-hal yang sifatnya umum kemudian diambil kesimpulan yang 

bersifat khusus. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar bahwa tehnik 

berfikir deduktif diawali dengan penentuan awal konsep yang abstrak berupa 

teori yang masih umum sifatnya kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan 

bukti-bukti atau kenyataan khusus untuk pengujian, berdasarkan hasil 

pengujian tersebut, kemudian diambil kesimpulan.14 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Untuk mendukung penulisan skripsi ini, maka penulis berusaha untuk 

melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada berupa karya-karya 

peneliti terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti. 

                                                             
13Ibnu Hajar, Dasar-Dasar  Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan, (Jakarta: 

PT Grafindo Persada, 1996) hlm. 34. 
 
14Ibid., hlm. 34. 
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Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa referensi 

pokok yang menganalisa teori dan hasil penelitian skripsi diantaranya adalah 

buku:“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek” karya Prof. Dr. Suharsimi 

Arikunto yang membahas diantaranya tentang metode pengumpulan data dan 

penelitian ilmiah. 

Disamping referensi pokok tersebut diatas, didukung pula oleh sumber-

sumber kepustakaanlain yang relevan dengan bahasan dalam penelitian, misalnya: 

karya Drs. Abu Bakar Muhammad, Drs. H. Tayar Yusuf dan Drs. Syaiful Anwar 

dalam bukunya “Metode mengajar Agama dan bahasa Arab” yang berisi tentang 

cara mengajar atau pendekatan yang digunakan oleh pengajar dalam melakukan 

pendidikan terhadap anak didik. Karya Sartinah Harjono yang berjudul “Prinsip-

Prinsip Mengajar Bahasa dan Sastra” yang berisi tentang beberapa prinsip dalam 

mendidik anak didik dalam pelajaran bahasa. 

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan dijadikan bahan 

referensi dari penelitian ini diantaranya: Skripsi Arina Akromah yaitu 

“Keterampilan Membaca dan Menulis Bahasa Arab siswa Kelas II MAN II 

Yogyakarta”. Skripsi ini fokus untuk mengetahuibagaimana keterampilan siswa 

dalam membaca dan menulis bahasa Arab serta metode pengajaran yang 

digunakan. Hasil dari penelitian adalah: a. Kemampuan membaca bahasa Arab 

siswa kelas II MAN 2 Yogyakarta lebih dari cukup, b. Kemampuan menulis 

bahasa Arab siswa kelas II MAN Yogyakarta adalah cukup, c. Metode yang 

digunakan dalam belajar mengajar bahasa Arab adalah metode ceramah, metode 

membaca, metode tarjamah, dan metode pemberian tugas, d. Sedangkan metode 
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yang ditawarkan/penunjang adalah direct methode, grammar methode, translation 

methode, dan language control methode 

Selain itu juga skripsi dari Sulaimi yaitu “Kemampuan membaca dan 

Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas X MAN Gandekan Bantul. Skripsi ini ingin 

mengetahui bagaimana kemampuan membaca danmenulis bahasa Arab siswa 

kelas X MAN Gandekan Bantul sebagai hasil pembelajaran bahasa Arab 

kurikulum 2004.Hasilnya adalah: a. Kemampuan membaca bahasa Arab siswa 

kelas X MAN Gandekan secara kualitataif dapat dikatakan cukup, dengan nilai 

rata-rata 64, b. Kemampuan menulis bahasa Arab siswa kelas X MAN Gandekan 

dapat dikatakan cukup dengan nilai rata-rata 60, c. Di MAN Gandekan Bantul 

sudah menerapkan proses pembelajaran bahasa Arab berdasarkan Kurikulum 

Berbasis Kompetensi, d. Yang menjadi faktor pendukung kemampuan membaca 

dan menulis bahasa Arab adalah kompetensi guru dan cara penilaian guru, e. 

Faktor penghambat kemampuan membaca dan menulis bahasa Arab adalah latar 

belakang pendidikan siswa, perbedaan kemampuan atau kompetensi personal 

yang dimiliki siswa. Sangat jelas sekali perbedaan skripsi-skripsi yang menjadi 

referensi dengan yang akan penulis teliti. Seperti yang telah penulis paparkan 

diatas bahwa skripsi ini berusaha untuk mengupas problematika pembelajaran 

keterampilan membaca dan menulis bahasa Arab siswa SMP Muhammadiyah 2 

Depok, selain itu juga perbedaan penelitian ini adalah perbedaan geografis obyek 

yang akan diteliti. 
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F. Kerangka Teoritik 

1. Keterampilan Membaca 

a. Pengertian 

Membaca adalah suatu proses (dengan tujuan tertentu) pegenalan, 

penafsiran dan menilai gagasan-gagasan yang berkenaan dengan bobot 

mental atau kesadaran total seorang pembaca.15 Jadi keterampilan 

membaca adalah kecakapan seseorang untuk mengenal, memahami dan 

menilai berbagai nuansa makna dalam teks dengan variasi tujuan. Ada 

dua jenis pelajaran membaca yang dapat dibedakan menjadi: 

1) Pelajaran membaca untuk permulaan 

2) Pelajaran membaca lanjut (membaca dengan akal pikiran, membaca 

sebenarnya).  

Tujuan membaca permulaan adalah memperolehtehnik 

membaca yang benar yaitu menyuarakan bahasa tertulis dengan cepat, 

dalam hal ini yang harus dipelajari murid adalah: 

a) Huruf yang melambangkan bunyi bahasa yang paling kecil 

b) Menggabungkan huruf-huruf menjadi kata 

c) Menggabungkan kata-kata menjadi kalimat 

d) Menggabungkan kalimat menjadi sebuah cerita 

e) Mengenal tanda-tanda baca  

                                                             
15Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran Bahasa 2, (Bandung: Angkasa, 1991) 

hlm. 42. 



12 
 

Pelajaran membaca pemula ini termasuk jenis keterampilan 

yang banyak berlatih dengan teratur dan seksama.16 

Adapun pelajaran membaca lanjut tujuannya adalah 

menangkap bahasa yang tertulis dengan akal pikiran, hal ini berarti 

bahwa membaca lanjut itu merupakan kerjasama antara beberapa 

keterampilan yakni megamati, memahami, dan memikirkannya. Yang 

perlu diperhatikan dalam pelajaran membaca ini adalah: 

a) Teknik membaca, misal: intonasi, pemisahan kelompok kata dan 

tanda-tanda baca lainnya. 

b) Mengerti akan maksud kata, ungkapan kata majemuk, pribahasa 

dan lain-lain. 

c) Mengerti akan struktur kalimat dan kelompok kata.17 

b. Unsur-unsur Keterampilan membaca 

Keterampilan membaca kalimat meliputi beberapa unsur 

yangsecara sistematis sebagai berikut: 

1) Mengenali simbol-simbol tertulis (bagi pemula) 

Simbol atau lambang bunyi tulisan Arab bagi pelajar 

Indonesiamengalami kesulitan dalam mengenalinya, hal ini 

disebabkanmereka sudah terbiasa mengenal abjad latin, sedangkan 

perbedaan antara keduanya yang sangat jauh, perbedaan itu 

sebagaimana yang terungkap pada unsur-unsur di bawah ini: 

 
                                                             

16Noor Bari, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan 
IAIN, 1985) hlm. 33. 

17Ibid., hlm. 45. 
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a) Memahami sistem tulisan 

Membaca tulisan Arab sesuai dengan sistem menulisnya 

dilakukan dari kanan ke kiri. 

b) Memahami perbedaan huruf baik diawal, di tengah dan diakhir.

 Memang menjadi masalah, terutama bagi pelajar pemula 

untuk membaca huruf Arab, dikarenakan perbedaan bentuk huruf, 

dimana huruf-huruf tertentu akan terjadi. 

c) Menguasai tanda baca misalnya harakat, syadah dan lain-lain 

 Tanda-tanda dalam bahasa Arab banyak sakali, antara lain: 

fathah (......), damah (.......), kasrah (.......), syaddah (......), tanda 

mad (tanda panjang), termasuk harakat berdiri seperti lafadz-

lafadz: ....... ه�ا, ذ��, ا�  

d) Penguasan qawaid       

  Keterampilan membaca bahasa Arab yang dianggap sulit 

pada umumnya adalah membaca buku-buku, majalah-majalah, 

surat kabar, surat menyurat, karena pada umumnya bacaan-bacaan 

tersebut tanpa mengunakan tanda baca seperti harakat, syaddah, 

dan sebagainya. Sehingga untuk bisa membaca dengan benar 

mutlak diperlukan pemahaman qawaid (gramatika) bahasa Arab 

yang meliputi sharaf dan nahwu.18 

 

 

                                                             
18A. Akrom Malibary, Pedoman, hlm. 169 
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2) Memahami Isi Bacaan 

Inilah yang paliang pokok tujuan dari membaca. Dalam hal ini 

disamping pelajar menguasai unsur-unsur di atas maka guru pun harus 

membekali siswa dengan pembendaharaan kata-kata yang cukup, 

pertama-tama dengan kata bahasa Arab yang mudah, termasuk 

pembendaharaan bahasa Indonesia dengan lawan katanya (
�� (�� ا�

atau persamaan (ادف���). 

Disamping itu untuk membantu pelajar dalam memperoleh 

pengertian dapat digunakan alat-alat visual seperti gambar-gambar atau 

benda-benda lainnya seperti papan tulis, kalender, jam dinding dan 

lain-lain. 

Kecepatan yang wajar, dalam hal ini kecepatan baik dalam 

membaca maupun dalam memahami bacaan disesuaikan dengan 

tingkatan mereka. 

Untuk mencapai keterampilan memahami isi teks ditempuh 

dengan cara memberikan  latihan pertanyaan sebagai berikut: 

a) Reading comprehension (pemahaman bacaan) dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan berbentuk multiple choice 

(pilihan ganda) 

b) Matching (penyesuaian) dilakukan untuk mengetahui 

penyesuaian, misalnya: antara fi’il-fail, mubtada’-khabar, dan 

lain-lain. 

c) Fill in the blank(mengisi yang kosong) 
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d) True-false (benar-salah) 

e) Memberi tanda syakal.19 

2. Keterampilan Menulis 

a. Pengertian 

Keterampilan terakhir yang harus dikembangkan setelah 

menyimak, berbicara dan membaca ialah menulis. Menulis adalah 

melukiskan huruf, melahirkan pikiran, perasaan dalam bentuk tulisan 

seperti mengarang, membaca, membuat surat dan sebagainya. 

b. Aspek-aspek keterampilan menulis 

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam keterampilan menulis 

1) Keterampilan untuk membentuk alfabet 

a. Membedakan antara huruf Connector dan huruf non-connector, 

dalam bahasa Arab ada 6 huruf non-connector yaitu: و,ز,ر,ذ,د,أ  

sedangkan huruf connector ada 22. 

b. Membedakan bentuk huruf dalam satu kata (diawal, ditengah, 

diakhirdan huruf berdiri sendiri).  

c. Untuk kepentingan ini, menyalin (mencopy) adalah cara yang baik 

untuk latihan-latihan tulisan.20 

2) Keterampilan untuk mengeja 

Keterampilan mengeja termasuk membina keterampilan 

menulis, mengeja huruf alfabet Arab sangat berbeda dengan huruf 

                                                             
19Ibid., hlm172-180 
20Ibid., hlm. 184. 
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latin. Agar siswa mampu dalam mengejaini, maka latihan cukup perlu 

ditekankan dengan cara dikte (latihan lisan dan tulisan).21 

3) Keterampilan menyatakan pikiran dan perasaan melalui tulisan 

(komposisi atau mengarang) 

Mengarang berarti melahirkan perasaan dan pikiran dengan 

bahasa tertulis. Dalam proses pembelajaran mengarang ini 

dimaksudkan agar siswa mampu melahirkan perasaan dan pikirannya 

dengan bahasa tertulis yang teratur. 

Kemampuan mengarang ada dua tingkatan yaitu mengarang 

terbimbing (Guided composition)dan mengarang bebas. 

a) Mengarang terbimbing (Guided Composition) 

(1) Menyalin (copying)  

(2) Modifikasi kalimat : Substitusi (�����) mengantikan salah satu 

unsur kalimat, Integrasi (���) menggabungkan dua kalimat 

menjadi satu dengan penambahan, Transformasi (��� �) mengubah 

kalimat dari aktif menjadi pasif, positif menjadi negatif, kalimat 

berita menjadi kalimat tanya, kalimat fi’il madhi menjadi kalimat 

fi’il mudhari’, menyempurnakan kalimat yang belum selesai, 

menambah unsur baru pada kalimat, dan menyisipkan unsur baru 

pada tempat yang betul dalam kalimat. 

 

 

                                                             
21Ibid., hlm. 187. 
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b) Mengarang Bebas 

Untuk menuju ketahap mengarang bebas atau dari tahap 

modifikasi kalimat ketahap menulis paragraf harus menempuh 

jalan yang tidak pendek, diantaranya dengan melalui latihan-

latihan yang berupa: 

(a) Menyingkat bacaan dengan bahasa siswa 

(b) Menceritakan gambar yang dilihat 

(c) Membuat diskripsi  suatu gambar 

(d) Menceritakan suatu gambar 

(e) Latihan menulis bebas dalam bentuk tulisan masalah yang 

dikenal pelajar.22 

3. Teori Pembelajaran Bahasa Arab 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah pembelajaran 

merupakan aktivitas paling utama, ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian 

tujuan pendidikan banyak bergantung pada bagaimana proses pembelajaran 

dapat berlangsung secara evektif. Pembelajaran sendiri sebagaimana tertulis 

dalam Undang-undang No 20 tahun 2003, bab I pasal ayat 20 dapat diartikan 

sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar pada dasarnya secara teoritis pembelajaran 

bahasa Arab merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen.23 

Komponen-komponen tersebut sangat kait-mengait dan mempengaruhi 

                                                             
22A. Akrom Malibary, Pedoman, hlm. 188. 

23
Syamsudin Asyrofi dkk, Metodologi........................, hlm. 18 
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berhasil atau tidaknya proses pembelajaran bahasa Arab. Komponen–

komponen tersebut diantaranya : 

a. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan adalah proses balajar mengajar yang merupakan faktor 

terpenting dan harus ada dalam suatu aktivitas pembelajaran, termasuk 

juga kegiatan belajar mengajar. Sebelum kegiatan pembelajaran 

berlangsung hendaknya dirumuskan dulu tujuan pengajaran secara jelas  

dan terarah, maka akan bisa dilihat berhasil tuidaknya suatu aktivits 

pengajaran. 

b. Materi Pembelajaran  

Materi adalah bahan-bahan pelajaran yang disajikan dalam proses 

belajar mengajar.24 Materi pelajaran adalah isi yang diberikan kepada 

siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar yang disesuaikan 

dengan kurikulum yang digunakan. Melalui materi pelajaran ini siswa 

diantarkan pada tujuan pembelajaran. 

c. Metode Pembelajaran 

Metode secara umum adalah segala hal yang termuat dalam setiap 

proses pengajaran baik itu pengajaran matematika, kesenian, olahraga 

maupun bahasa.25 Menurut hemat penulis metode adalah salah satu sarana 

untuk mencapai keberhasilan suatu pengajaran Guru yang baik belum 

tentu bisa menjamin keberhasilan pengajaran, bila tidak difikirkan 

                                                             
24

W. Gulo, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Grasindo, 2012) hlm. 
25

Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahassa, hlm. 161 
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mengenai metode yang tepat untuk diterapkan dalam situasi dan keadaan 

siswa yang dihadapinya. 

d. Sumber Pembelajaran 

Sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada diluar diri 

seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan atau memudahkan 

terjadinya proses belajar.26 Sumber belajar tersebut dapat berupa manusia, 

museum, organisasi, bahan cetakan, perpustakaan, alat audio-visual dan 

lain sebagainya. 

e. Alat atau Media Pembelajaran 

Media adalah alat perlengkapan mengajar untuk melengkapi 

pengalaman belajar bagi guru.27 Di dalam dunia pendidikan dibutuhkan 

adanya sarana dan fasilitas sebagai alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

f. Interaksi Belajat Mengajar 

Kemampuan seorang guru dalam berinteraksi dengan siswa selama 

proses mengajar berlangsung mendapat posisi yang sangat urgen, karena 

hal tersebut mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Guru yang 

mampu berinteraksi dengan baik terhadap siswa, tentunya siswa akan 

memberikan respon yang positif, hal inilah yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

 

 
                                                             
26

Ahmad Rohani, Media Intruksional Edukatif, (jakarta: Rineka Cipta,1997), hlm. 102 
27

Direktorat Jendral Peembinaan Kelembagaan Agama Islam, Metodik Khusus Pengajaran, 

(Jakarta: Departemen Agama, 1981), hlm. 30 
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g. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi dalam proses belajar mengajar mutlak diperlukan karena 

dengan evaluasi dapat diketahui sejauh manakah pertumbuhan dan 

perkembangan siswa menuju kearah tujuan yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum. Evaluasi meliputi berbagai bentuk kegiatan seperti tes, 

observasi, penggunaan diskusi dan lain-lain yang secara keseluruhan 

ditujukan untuk memberikan umpan balik kepadapeserta didik. 

h. Siswa  

Siswa menjadi komponen utama yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran, keadaan siswa dan kemampuannyalah yang harus 

diperhatikan. Penentuan komponen-komponen proses belajar lainnya 

seperti bahan ajar, cara yang tepat untuk bertindak, alat dan fasilitas, 

kesemuanya harus disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik siswa.28 

i. Guru 

Dalam proses belajar mengajar kepribadian guru menentukgenan sukses 

atau tidaknya pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah 

urgen, antara lain sebagai fasilitator, pembimbing, organisator, dan sebagai 

manusia sumber.29 Adapun kedudukan guru dalam belajar mengajar antara 

lain sebagai pengajar, pemimpin, dan sebagai pengganti orang tua di 

rumah.30 

 

                                                             
28

Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada 

2005) hlm 111 
29

Syamsudin Asyrofi  dkk, Metodologi........., hlm.33. 
30

Ibid, hlm. 33 
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4. Problematika Pembelajaran Bahasa Arab 

Belajar bahasa Arab sangat memerlukan usaha dan motivasi yang kuat 

secara internal maupun eksternal. Keberhasilan ini tidak semata-mata atas 

ketepatan dan peran media yang digunakan, tetapi juga bergantung pada 

sejauh mana usaha-usaha yang dilakukan oleh peserta didik dalam 

menindaklanjuti dan mengembangkan ilmu yang telah mereka terima. 

Pembelajaran bahasa Arab dengan berbagai karakteristiknya serta 

motivasi mempelajarinya dikalangan masyarakat non Arab, tetap saja 

memiliki banyak kendala dan problematika yang dihadapi, karena bahasa 

Arab bukanlah bahasa yang mudah untuk dikuasai secara total.  

Problematika pembelajaran keterampilan membaca dan menulis 

bahasa Arab ada dua yaitu problem linguistik dan problem non lingustik. 

Dibawah ini akan penulis paparkan problem-problem sebagai berikut: 

a. Problem Linguistik 

Pada dasarnya problem linguistik terjadi akibat perbedaan 

karakteristik internal linguistik antara lain bahasa Arab itu sendiri dengan 

bahasa Ibu pembelajar. Secara teoritis yang termasuk problem linguistik 

adalah :31 

1) Bahasa Arab memiliki sistem bunyi yang khas32 

Terkait dengan tata bunyi ada beberapa problem tata bunyiyang  

                                                             
31

Ibid hlm. 62 
32

Sujai, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab , (Semarang, Walisonggo Press 2008) hlm 
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Perlu menjadi perhatian para pembelajar non Arab, salah satunya 

fonem non Arab yang tidak ada padanannya di bahasa Inggris, melayu, 

ataupun bahasa asli pembelajar lainnya, misalnya tsa (ث), ha (ح), kha 

 dan ghain ,(ع) ain ,(ظ) zha ,(ط) tha ,(ص) sh ,(ض) dhad ,(ذ) dza ,(خ)

 .Bagi pemula perlu waktu dan keuletan dalam berlatih .(غ)

2) Bahasa Arab memiliki sistem tulisan yang khas 

Tulisan Arab yang sangat berbeda dengan tulisan latin menjadi 

kendala tersendiri bagi pembelajar bahasa non Arab. Tulisan latin 

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

ke kiri. 

3) Bahasa Arab mempunyai struktur kata yang bisa berubah dan 

berproduksi 

Berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya 

yang talk mengenal derivasi kata, tidak demikian dengan bahasa Arab. 

Adanya derivasi kata (istiqaq al kalimat) yang memungkinkan disatu 

akar kata tertentu maka tercipta ribuan kata turunan yang baru, seperti 

dari akar kata (*آ�) dapat terbentuk kata-kata lain seperti:          ب�آ�

�*�,آ�* ,*�,آ-  

4) Bahasa Arab memiliki sistem i’rab 

I’rab adalah bagian perubahan bunyi atau harakat akhir suatu 

kata akibat kedudukannya dalam kalimat. Kata yang sama bisa dibaca 
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berbeda sesuai dengan kedudukannya, dalam hal tersebut apakah 

menjadi subjek, predikat atau obyek, dan perubahan bunyi pada akhir 

kata ini sangat mempengaruhhi makna dari kalimat tersebut.  

b. Problem non Linguistik 

Problem non linguistik adalah faktor di luar ilmu kebahasaan, 

anatara lain sebagai berikut: 

1) Faktor Siswa 

Problem yang terjadi pada siswa diantaranya: 

a) Latar belakang pendidikan siswa yang heterogen 

b) Kurangnya motivasi dan minat dari siswa 

Problem yang kedua adalah motivasi siswa itu sendiri, 

motivasi itu sebagai faktor dari dalam diri siswa yang berfungsi 

untuk menentukan baik dan tidaknya dalam mencapai tujuan 

sehingga semakin besar motivasinya maka semakin besar 

kesuksesan belajarnya, begitu juga tidak adanya minat seorang 

siswa terhadap suatu pelajaran akan menimbulkan kesulitan dalam 

belajar. Belajar yang tidak ada minatnya dan tidak sesuai dengan 

bakat siswa dapat menimbulkan problem pada diri siswa itu 

sendiri. 

c) Kurangnya perhatian siswa 

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa 

harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajari dan 

memperhatikan guru yang sedang menyampaikan materi pelajaran. 
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Jika tidak, mereka tidak mampu menerima dan memahami materi 

pelajaran dengan baik. Begitu juga dalam pengajaran membaca dan 

menulis teks bahasa Arab, seyogyanya siswa benar-benar 

memperhatikan materi pelajaran dan juga memperhatikan guru 

ketika sedang menyampaikan pelajaran, terutama ketika guru 

sedang membaca teks bahasa Arab dan menulis di papan tulis, 

yaitu bagaimana guru membaca dan menulis teks Arab dengan 

baik dan benar, menulis merangkai huruf-huruf baik huruf yang 

bisa disambung dan yang tidak bisa disambung. 

2) Faktor Guru 

 Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pengajaran, guru harus 

bisa menerapkan serta menyampaikan materi dengan baik dan 

menyenangkan, sehingga ilmu yang diajarkannya dapat diterima baik 

oleh siswa. 

3) Faktor Fasilitas atau Sarana Prasarana 

Fasilitas atau sarana prasarana adalah perangkat keras untuk 

menunjang proses belajar mengajar, misalnya buku-buku bahasa Arab, 

perpustakaan, laboratorium dan sebagainya. 

4) Faktor Sosial Lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor eksternal yang sangat besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan dari proses pembelajaran. Faktor 

kurang berhasilnya siswa dalam penguasaan bahasa Arab, semata-mata 
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bukan kesalahan guru bahasa Arab saja, namun situasi lingkungan juga 

sangat mempengaruhi. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi ini, penulis akan 

menjelaskanmengenai sistematikapembahasan yang terdiri dari empat bab sebagai 

berikut:  

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang meliputi:latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, 

tinjauan pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum SMP Muhammadiyah 2 Depok 

yang meliputi: Letak Geografis, Sejarah berdirinya, struktur organisasi, kondisi 

guru, kondisi karyawan dan siswa, serta sarana dan prasarana sekolah. 

Bab ketiga, berisi tentang Problematika Keterampilan Membaca dan 

Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas VIIISMP Muhammadiyah 2 Depok Sleman. 

Bab keempat, berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat penulis simpulkan bahwa ada 

beberapa problematika pembelajaran keterampilan membaca dan menulis bahasa 

Arab bagi siswa kelas VIIISMP Muhammadiyah 2 Depok Sleman. 

Kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Problematika Membaca 

a. Kurang mengenali bentuk atau tulisan huruf Arab 

b. Belum bisa membaca dengan irama dan intonasi yang tepat 

c. Keterbatasan siswa mengenai pengetahuan tata bahasa atau nahwu sharaf 

Untuk mengatasai problematika tersebut guru telah berusaha 

semaksimalmungkin, diantara usaha-usaha yang ditempuh yaitu: 

a. Dalam proses belajar mengajar diperbanyak menggunakan metode drill. 

b. Pembinaan TPA / BTQ yang diadakan setiap pagi hari sebelum 

dimulainya jam Pelajaran.  

c. Siswa diberi pekerjaan rumah (PR) secukupnya dan menghafal mufradat-

mufradat bersama artinya, yang sudah dipelajari dengan baik dan benar. 

2. Problematika Menulis 

Dalam pembelajaran menulis di SMP Muhammadiyah 2 Depok, siswa 

mengalami problematika yang meliputi problem linguistik dan non linguistik. 
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a. Problem linguistik antara lain sebagai berikut: 

1) Kurang mengenali bentuk atau tulisan huruf Arab 

2) Kesulitan dalam merangkai atau menyambung huruf Arab 

3) Siswa kesulitan dalam menulis mufradat Arab dengan dikte 

Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi permasalahan diatas 

adalah dengan memperbanyak latihan menulis, setiap pembelajaran 

bahasa Arab siswa disuruh untuk berlatih menulis sehingga diharapkan 

siswa terbiasa dalam menulis Arab, hafal huruf-huruf hijaiyah, tahu 

mana huruf-huruf hijaiyah yang boleh disambung dan yang tidak, serta 

tahu bagaimana cara merangkainya. 

b. Adapun problem non linguistik adalah: 

1) Problem Siswa: 

a) Latar belakang pendidikan siswa yang heterogen 

b) Kurangnya motivasi dan minat siswa kelas VIII 

c) Kurangnya perhatian siswa 

Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi problematika tersebut 

adalah:  

a. Dengan memberikan perlakuan ekstra kepada siswa yang dalam  

hal menulis Arab masih sangat kesulitan, tanpa mengesampingkan 

siswa yang sudah bisa menulis. 

b. Memberikan motivasi kepada siswa bahwa belajar bahasa Arab 

adalah mudah asalkan mau belajar dengan rajin dan tekun. 

 



80 
 

2) Faktor Guru: 

a) Kurang mampu mengembangkan teknik atau cara penyajian materi 

b) Pengelolaan kelas yang kurang kondusif 

c) Guru kurang jelas dalam menyampaikan materi pelajaran 

3) Tidak adanya fasilitas pendukung seperti laboratorium, OHP dan dan 

LKS bahasa Arab. 

4) Kurangnya perhatian dari orang tua siswa dalam kegiatan belajar di 

rumah. 

 

B. Saran-saran 

Agar proses belajar mengajar dalam membaca dan menulis teks bahasa 

Arab menjadi lebih baik dan optimal serta prestasi siswa mengalami hasil 

maksimal, maka penulis menyampaikan pemikiran-pemikiran sebagai berikut: 

1. Membaca 

a. Ketika mengajar, hendaknya guru menyuruh siswa untuk membaca 

dengan suara yang cukup keras, sedangkan guru membetulkan 

kasalahannya dan menyuruh siswa untuk mengulangi bacaannya pada 

bacaan  yang salah sampai benar. 

b. Setelah pelajaran selesai hendaknya guru mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada siswa dan siswa yang menjawab, sebaliknya siswa 

juga harus bertanya beberapa soal kepada guru tentang pelajaran yang 

baru disampaikan oleh guru. 
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c. Pada tahap-tahap awal hendaknya guru memilih susunan vokabulari yang 

mungkin diperagakan, baik dengan gambar maupun gerakan-gerakan 

bacaan, acting tertentu bahkan dengan penjelasan arti. 

2. Menulis 

a. Guru menumbuhkan motivasi siswa dengan cara guru selalu menjelaskan 

bahwa belajar bahasa Arab itu penting bagi mereka kelak. Serta belajar 

bahasa Arab itu mudah jika siswa mau mempelajarinya dengan rajin dan 

tekun. 

b. Guru menekankan dalam menghafal kosakata dan setiap pelajaran siswa 

dibiasakan diberi tugas menulis atau menyalin materi yang diberikan agar 

melatih siswa dalam menulis teks bahasa Arab dengan baik dan benar. 

c. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

pelajaran yang sudah selesai diajarkan yang masih sulit dipahami siswa. 

d. Untuk meningkatkan kemampuan siswa menulis bahasa Arab, guru 

memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswa. 

e. Mendorong siswa agar tidak menganggap belajar bahasa Arab atau 

menulis sebagai beban. 

f. Guru memberi penjelasan secara mendalam kepada siswa yang masih 

mengalami kesulitan dalam belajar menulis bahasa Arab. 
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C. Kata Penutup 

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah atas limpahan 

rahmat, taufik dan hidayah yang telah dikaruniakan kepada kami, sehingga kami 

dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir studi kami di 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul 

“Problematika Pembelajaran Keterampilan Membaca dan Menulis Bahasa Arab 

Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Depok Sleman” 

Penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan oleh 

karenaitu, kami sangat mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun 

demi perbaikan penulisan karya ilmiah kami. mudah-mudahan skripsi ini 

memberikan 

banyak manfaat bagi penulis khususnya dan dunia pendidikan tentunya. 
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