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ABSTRAK 

 

Ambarwati Fitriasih, Pembelajaran Mufrada>t Dengan Metode Sorogan Pada Siswi 
I’dad Madrasah Diniyah Nurul Ummah Putri Tahun Pelajaran 2010-2011. Yogyakarta : 
Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 2011. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kelebihan dan kekurangan 

metode sorogan yang diterapkan di kelas I’dad Madrasah Diniyah Nurul Ummah putri 
untuk mempelajari mufrada>t. 

 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar belakang 

Pondok Pesantern Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta. Pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul 
dari hasil penelitian ini akan di analisa dengan menggunakan analisa kualitatif, analisa 
data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan 
dari makna itulah dapat di tarik kesimpulan. 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode sorogan sebagai metode 

dalam pembelajaran mufrada>t di kelas I’dad Madrasah Diniyah Nurul Ummah Putri 
mempunyai kelebihan yaitu karena sorogan bersifat individual maka guru dapat megecek 
langsung kemampuan hafalan masing-masing siswa. Kekurangannya yaitu sisiwa yang 
sudah menyetorkan hafalannya merasa bebas dengan beban hafalannya, sehingga mereka 
bermain sendiri dan mengganggu konsentrasi siswa yang masih menyetorkan hafalannya. 
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 التجريد

دينية نور الدرسة امل ودع يف تالميذ األعداد طريقط بالتاتعليم املفرد، عنرب ويت فطر اسيه     

.األمة للبنات يوكياكارتا كلية تربية جامعة حكومية اسالمية سونان كاليجاكا يوكياكارتا  

     واغرض هذالبحث هي للبيان عن مزايا طريقط الودع ونقائصها اليت   

.اِالعداد لتعلم املفرداتفصل ال تستعمل يف   

كوتاغيدي ث التحليل القيمي يأخذ خلفية البحث مبعهد نوراألمة للبنات هذا البح     

 بيانات الذي جيمع من النتيجة البحوث ستحليل مقابلة و وثيقة ،مبالحظةكارتا البيانات يقوم يوكيا

. ومن املعين قد حيصل تلخيصعلي البيانات قد احتصلحتليل البيانات بأعطي املعين ، بالتحليل القيمي  

 يف الفصل األعداد تا     حصل البحث دل أن استعمال طريقة ودع بطريقة التعليم املفرد

 ونقص للمنهج طريقة ،املدرسة الدينية نور األمة لذلك استطيع األستاذة تفاطش مباشرا وِدقة من التالميذ

نهج هو تلميذ الذي قد يودع حمافظة يشعر بربائته حيت يلعب ويوسوس  ونقص امل التلميذالودع للمفردات

.تلميذ غري  
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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 Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI noKebudayaan RI noKebudayaan RI noKebudayaan RI no. . . . 158158158158 tahun  tahun  tahun  tahun 1987198719871987 dan no dan no dan no dan no. . . . 0543054305430543 b b b b////UUUU////1987198719871987. . . . Secara garis besar diuraikan sebagai 

berikut: 

1111.  .  .  .  Konsonan TunggalKonsonan TunggalKonsonan TunggalKonsonan Tunggal    
 
Huruf Huruf Huruf Huruf 
ArabArabArabArab    NamaNamaNamaNama    Huruf LatinHuruf LatinHuruf LatinHuruf Latin    KeteranganKeteranganKeteranganKeterangan    

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba' B Be ب

 Ta' T Te ت

 S|a S| S (dengan  titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 H}a‘ H{ h (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Z|al Z| Z (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 S}ad S} S (dengan titik di bawah) ص

 D{ad D{ D (dengan titik di bawah) ض
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 T}a T T (dengan titik di bawah) ط

 Z{a Z{ Z (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 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 هـ

 ’ Hamzah ء
Apostrof (tetapi tidak 
dilambangkan apabila ter-letak 
di awal kata) 

 Ya Y Ye ي

 

2222.  .  .  .  VokalVokalVokalVokal    

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

monoftong dan rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya 

sebagai berikut: 



 
 

xviii 

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama 

    َ  Fathah          a       a 

 ِ     Kasroh          i        i 

 ُ       D{ammah         u        u 

Contoh: 

 yaz\habu - يذهب   kataba -كتب    

 z\ukira -  ذكر       su’ila سئل   -  

b.  Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda  Nama      Huruf Latin  Nama 

 Fath}ah dan ya              ai                 a dan i َ      ى

 Fath}ah dan wawu         au                 a dan u           و َ 

 

Contoh: 

 haula -هول    kaifa -كيف
3333....    Vokal Panjang (Vokal Panjang (Vokal Panjang (Vokal Panjang (MaddahMaddahMaddahMaddah))))    

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

Tanda Nama  Huruf Latin              Nama 

َ َ    ا  ى Fath}ah dan alif              a>       a dengan garis di atas 

 Fathah dan Ya                 a>            a dengan garis di atas 

 Kasrah dan ya               i@        i dengan garis di atas ى
 d}ammah dan wawu       u>       u dengan garis di atas     و  ُ    
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Contoh: 

 qi>la -قيل        qa>la -قال   
 yaqu>lu -يقول   <rama - رمى 

4444. . . .     Ta’ Marbut}ahTa’ Marbut}ahTa’ Marbut}ahTa’ Marbut}ah    

Transliterasi untuk ta’ marbut}ah ada dua: 

a. Ta Marbut}ah hidup 

Ta’ marbut}ah yang hidup atau yang mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, 

transliterasinya adalah (t).  

b. Ta’ Marbut}ah mati 

Ta’ marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h) 

Contoh: طلحة- T{alh}ah  

c.  Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’marbut}ah itu 

ditransliterasikan dengan h}a /h/ 

 Contoh:  روضة اجلنة  - raud}ah al-Jannah 
5555.... Syaddah (Tasydid)Syaddah (Tasydid)Syaddah (Tasydid)Syaddah (Tasydid)    

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf 

yang sama dengan  huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:   نارب- rabbana> 
  نعم- nu’imma 

6666.   .   .   .   Kata SandangKata SandangKata SandangKata Sandang    
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”.  
Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiyah dan kata sandang  yang diikuti oleh qomariyyah. 

a. Kata sandang yang  diikuti oleh huruf  syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya  yaitu  “al” diganti huruf yang sama dengan  huruf yang langsung mengikuti 

kata sandang itu. 

Cotoh :      جلالر – ar-rajulu 
 as-sayyidatu – السيدة       

b. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qomariyah.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan  aturan 

yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf  

syamsiyah mupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yag 

mengikutinya dan dihubungkan  dengan tanda sambung (-)  

Contoh: القلم  - al-qalamu      اجلالل -al-jala>lu 
 al-badi>’u -     البديع 

7777.   .   .   .   HamzahHamzahHamzahHamzah    

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila 

terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa  alif. 

Contoh :  

مرتأ     syai’un - شيئ     - umirtu 

 ta’khuz\u>na - تأخذون  an-nau’u - النوء  
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8888.   .   .   .   Penulisan KataPenulisan KataPenulisan KataPenulisan Kata    

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan 

dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam 

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

الرازقني خري هلو اهللا وان  - Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n   atau Wa innalla>ha 

lahuwa khairur- ra>ziqi>n 

وامليزان الكيل فأوفوا        -  Fa ‘aufu> al-kaila wa al-mi>za>na atau               Fa ‘aufu>l – kaila 

wal – mi>za>na 

9. Huruf Kapital. 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi , 

huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan 

dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali 

jika terletak pada permulaan kalimat. 

Contoh: 

و�� ��� ا� ر	�ل   - wa ma> Muh}ammad\un illa> Rasu> 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Bahasa dalam tingkat perkembangannya dewasa ini, setaraf dengan 

tingkat kemajuan peradaban manusia dapat digunakan untuk berbagai 

kepentingan, baik digunakan secara lisan maupun dalam bentuk tertulis. 

Disamping sebagai alat komunikasi seseorang dengan orang lain, bahasa dapat 

pula menjadi penghubung antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat 

bangsa lain, sehubungan dengan itu bahasa telah di anggap salah satu faktor 

terpenting yang dapat memperdekat hubungan antar bangsa-bangsa dan 

menciptakan saling pengertian secara internasional.1 

 Mempelajari bahasa asing seperti bahasa Arab di sekolah, madrasah, 

akademi dan di perguruan tinggi merupakan kepandaian khusus. Tiap tahun 

ribuan bahkan mungkin ratusan ribu orang yang mempelajari bahasa asing, 

akan tetapi kemungkinan puluhan ribu saja yang berhasil baik dan mencapai 

tujuan dari mempelajari bahasa itu, mengapa demikian? Karena pertama dan 

utama ialah orang mempelajari bahasa asing itu sebelumnya sudah memiliki 

pengalaman bahasa ibu, yaitu bahasa yang telah dibawanya sejak lahir.2 

         Bahasa Arab merupakan bahasa mayor di dunia yang di tuturkan oleh 

lebih dari dua ratus juta umat manusia dan digunakan secara resmi oleh kurang 

lebih dari dua puluh Negara.3 Pada perkembangannya bahasa Arab dibagi 

                                                 
1 Team Penyusun Buku Pedoman Bahasa Arab Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam,Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Peruruan Tinggi,(Jakarta : Depag RI 1976).hal 21-22 
 
2 Ibid, hal 77 
3 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 

2003), hlm. 1. 
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menjadi bahasa arab fush>a dan bahasa arab Amiya>h. Bahasa Amiya>h adalah 

bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh masyarakat Arab, 

sedangkan bahasa arab fush>a adalah bahasa yang dipakai oleh al-Qur'an dan 

turas Arab secara keseluruhan dalam pergaulan resmi serta dalam 

pengungkapan pemikiran secara umum.4 

        Bagi orang selain arab bahasa Arab merupakan bahasa asing tetapi bahasa 

Arab mempunya nilai lebih bagi umat islam dibandingkan dengan bahasa lain, 

karena sumber hukum umat islam adalah al-Qur'an dan al- Hadits menggunakan 

bahasa Arab.  

        Setiap orang yang belajar bahasa asing pasti dia akan mengalami 

problematika. Problem yang di alami umumnya pada linguistik dan non 

linguistik, begitu juga dengan bahasa Arab. Bagi bangsa Indonesia bahasa Arab 

merupakan bahasa kedua setelah bahasa Indonesia karena sebagian besar 

penduduk Indonesia beragama islam, dan agama islam sendiri bersumber dari 

al-Qur'an dan al-Hadits yang menggunakan bahasa Arab. 

Tujuan pengajaran bahasa Arab tidak luput dari empat maharat, yaitu 

mendengar (al istima’ ), berbicara (al-kalam), membaca (al-qiroah), dan 

menulis (al-kitabah). 

Henri Guntur Tarigan, dalam bukunya kosakata menyampaikan bahwa 

kualitas keterampilan berbahasa seseorang tergantung pada kualitas dan                                                                

                                                                                                                                          
 
4  Jurnal Adabiyat vol 6. No 11. Edisi Juli-Desember 2007. hlm 233. 
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kuantitas yang dimiliki karena semakin banyak kosakata seseorang maka akan 

semakin besar pula kemungkinan seseorang terampil dalam berbahasa.5  

       Dalam lembaga pendidikan yang berbasiskan islam, misalnya madrasah, 

penguasaan bahasa Arab sangat diperlukan karena sebagian besar pelajaran 

yang disampaikan terdapat unsur bahasa Arab didalamnya, seperti pelajaran 

fiqih, Aqidah Ak                                                                                                                                                                                                                                                                

hlak, terutama pelajaran                                                                                    

  Untuk mendukung pelaksanaan program pengenalan bahasa asing 

terutama bahasa Arab pada kelas dasar diperlukan metode khusus guna 

mensukseskan pengajaran bahasa, karena pada siswa kelas dasar sangat 

diperlukan media perangsang sebagai daya tarik terhadap mereka ketika proses 

belajar mengajar berlangsung, apalagi bagi siswa yang belum pernah sama 

sekali mendapatkan pelajaran agama khususnya bahasa Arab.   

Mufrada>t merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai oleh 

pembelajar bahasa asing untuk dapat memperoleh kemahiran berkomunikasi 

dengan bahasa tersebut.6 

Dengan adanya  penggunaan bahasa Arab yang mempunyai fungsi 

untuk memahami teks bahasa Arab juga harus menguasai mufrodat, karena 

mufrada>t akan membantu siswa dalam memahami teks bahasa Arab dan 

menerjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia dan juga  dalam 

belajar bahasa asing terutama pada empat keterampilan berbahasa yaitu : 

membaca, menyimak, berbicara dan menulis. Dari keempat kemampuan 
                                                 

5  Henri Guntur Tarigan, Pengajaran Kosakata,( Bandung : Angkasa 1989), hlm.2 
 
6 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing : Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi, ( 

Jakarta: Bulan Bintang,1974,hlm,56. 
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berbahasa tersebut dibutuhkan modal terutama penguasaan mufrada>t karena 

sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar dan juga akan membantu 

siswa dalam memahami teks bahasa Arab yang menjadi pedoman belajar 

mengajar mereka. 

Sesuai dengan pemaparan di atas maka peneliti akan mengadakan 

penelitian mengenai kelebihan dan kekurangan  metode sorogan yang dilakukan 

di kelas I’dad Madrasah Diniyah Nurul Ummah putri untuk pembelajaran 

mufrada>t di kelsa tersebut. 

 Yang menarik perhatian penulis disini adalah cara penyampaian 

mufrada>t tersebut, yaitu dengan metode sorogan, dimana para siswa menghadap 

ke guru untuk menyetorkan hafalan mufrada>t dengan cara dinadzomkan 

misalnya  رَاس (kepala) dan seterusnya. lagu yang mereka lantunkan juga enak 

di dengar dan bisa diganti-ganti menurut selera mereka, sebelum masing-

masing siswa menyetorkan hafalannya, mereka menadzomkan mufrada>t 

tersebut secara bersama-sama, jadi selain unsure pendidikan yang lebih 

diutamakan akan tetapi juga terdapat muatan hiburan di dalamnya. 

Tujuan dari penggunaan teknik ini agar siswa tidak merasa bosan dalam belajar 

bahasa Arab dan siswa lebih mudah menerima pelajaran tersebut dengan 

suasana yang berbeda. 

        Madrasah Diniyah Nurul Ummah Putri merupakan lembaga pendidikan 

dengan jenjang pendidikan 8 tahun, yang terdiri dari tingkat I’dad, marhalah I, 

marhalah II dan marhalah III, dalam proses belajar mengajar di Madrasah 

Diniyah Nurul Ummah putri tidak bisa terlepas dari Bahasa Arab, karena buku 

pedoman yang digunakan dalam proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah 
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Nurul Ummah putri seratus persen menggunakan kitab-kitab  bahasa Arab, dan 

kebanyakan kitab gundul sebagai pedoman bagi guru maupun siswa, oleh 

karena itu agar proses belajar dan mengajar  dapat berjalan dengan baik maka 

perlu adanya pembelajaran mufrada>t yang diterapkan pada kelas pemula yaitu 

kelas I'dad oleh Madrasah Diniyah Nurul Ummah Putri sebagai modal mereka 

ketika naik ke marhalah selanjutnya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pembelajaran mufrada>t menggunakan metode sorogan di 

kelas I'dad Madrasah Diniyah Nurul Ummah putri? 

2. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode sorogan yang dilaksanakan di 

kelas I’dad Madrasah Diniyah Nurul Ummah Putri?  

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran mufrada>t menggunakan 

metode sorogan di kelas I'dad Madrasah Diniyah Nurul Ummah putri 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan metode sorogan yang 

dilaksanakan di kelas I’dad Madrasah Diniyah Nurul Ummah Putri. 

Sedangkan kegunaan penelitian adalah : 

1. Sebagai usaha dalam peningkatan pembelajaran Bahasa Arab, terutama 

dalam pembelajaran mufrada>t di kelas I'dad Madrasah Diniyah Nurul 

Ummah putri. 

2. Menambah wawasan penulis dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya 

bidang mufrada>t, serta menjadikannya  sebagai bekal untuk masa yang akan 

datang. 
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D.  Alasan pemilihan judul 

1. Penggunaan metode yang tepat dalam pembelajaran dan khususnya pelajaran  

bahasa Arab merupakan suatu hal yang harus benar-benar diperhatikan. 

 2. Penguasaan mufrada>t bahasa Arab merupakan unsur yang sangat penting 

untuk menguasai empat kemahiran membaca, menulis, mendengar dan 

berbicara. 

 3. Menurut penulis, judul tersebut sangat penting di teliti karena akan 

memberikan masukan yang berharga guna mencapai tujuan pendidikan yang 

sesuai dengan harapan.  

E. Telaah Pustaka 

Setelah penulis amati memang sudah ada skripsi yamg membahas 

tentang pembelajaran mufrada>t seperti penelitian yang dilakukan oleh : Nurul 

fitriyah awaliyatul laili dengan judul skripsi " Efektifitas Pembelajaran Mufrada>t 

Dalam Meningkatkan Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Santri Pondok 

Pesantren Ibnul Qoyyim Putri", skripsi ini membahas tentang efektifitas 

pembelajaran mufrada>t santri Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim  kelas sighor 

putri, disana penulis menyimpulkan bahwa dalam meningkatkan kemahiran 

berbicara Bahasa Arab santri kelompok sighor putri Ibnul Qoyyim sudah efektif. 

Ada juga skripsi yang membahas tentang pengajaran mufrada>t yaitu skripsi 

saudari lutvia handariyatun nikmah dengan judul “ Problematika Pengajaran 

Mufrada>t Bahasa Arab dengan teknik Bernyanyi Siswa kelas 111 Madrasah 

Ibtidaiyah Hidayatus Sholihin Turus Gurah Kediri “. Yang membedakan dengan 

skripsi penulis adalah lebih memfokuskan pada cara penyampaian pelajarannya, 
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terutama metode sorogan hafalan nadzom yang belum pernah diteliti di kelas 

I’dad Madrasah Diniyah Nurul Ummah putri dan juga objek kajiannya, di sini 

penulis meneliti di kelas diniyah atau agama yang basicnya pesantren, sedangkan 

skripsi yang di tulis oleh saudari lutvia itu penelitiannya pada kelas madrasah 

atau setingkat dengan sekolah dasar. 

Skripsi yang di tulis oleh muhammad al-hadi dengan judul Efektifitas 

Metode Sorogan Dalam Pengembangan Kemampuan Qiro’ah Kitab Kuning di 

Pondok Pesantren Nurul Ummah. Penulis menyimpulkan bahwa metode sorogan 

merupakan metode yang sangat baik, praktis, efisien, efektif dalam usaha 

mempelajari qiro’ah kitab kuning. Kemampuan membaca kitab kuning di 

Pondok Pesantren Nurul Ummah dengan menggunakan metode sorogan 

menunjukkan keberhasilan, efektifitas metode sorogan tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain : para santri yang menetap dalam satu lingkunagn 

serta adanya pengajaran ekstra yang berupa pengajian di luar kegiatan 

kemadrasahan yang meliputi sorogan, bandongan dan lain-lain 

Sedangkan buku lain yang menjadi referensi yaitu buku karangan Ahmad 

fuad effendi, yang berjudul Metodologi Pengajaran Bahasa Arab . Buku ini 

membahas tentang metode dalam pengajaran bahasa arab. 

Walaupun tentang mufrada>t telah ada yang mengkaji tetapi perlu 

diketahui bahwa dari pembahasan di atas berbeda objek kajian dan tempat 

penelitian, metode yang digunakan dalam pembelajaran mufrada>t juga berbeda, 

di sini penulis membahas  pembelajaran mufrada>t yang dilakukan di Madrasah 

Diniyah Nurul Ummah putri menggunakan metode sorogan hafalan nadzom 

yang sejauh pengamatan penulis memang belum ada yang meneliti sebelumnya. 
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E. Landasan Teori. 

1. Pembelajaran Mufrada>t  

 Istilah pembelajaran berasal dari kata belajar yang berarti proses 

pembentukan tingkah laku secara terorganisir.7 Menurut aliran tradisional 

belajar diartikan dengan usaha memeperoleh sejumlah pengetahuan. 

Sedangkan menurut alairan moderen belajar adalah proses perubahan tingkah 

laku berkat adanya interaksi dengan lingkungannya.8 

 Pembelajaran juga dapat diartikan proses interaksi peserta didik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.9 

Mufra>dat merupakan tutur,ujar atau bunyi yang mengandung arti.10 Menurut 

ahli bahasa, mufrada>t ( kosakata  adalah salah satu komponen bahasa yang 

paling penting,sedang komponem yang kedua adalah membaca pemahaman 

(reading comprehension)11 

Prinsip-prinsip mufrada>t  menurut tim penyusun pedoman bahasa Arab 

direktorat jendral bimbingan masyarakat islam : 

a. Prinsip Frekuensi, menggunakan kata-kata yang sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                 
7 Mahfudz Sholahudin, Pengantar Psikologi Pendidikan (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1990), 

hlm.28. 
8 Ibid, hlm.29-30. 
9 UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, (Yogyakarta : Media Wacana Press, 2003), 

hlm.11. 
10 S. Wojo Wasito, Kamus Bahasa Indonesia (Bandung : Sinta Darma 1972), hal.127. 
 
11.Sri utami Subyakto Nababan, Metodologi Pengajaran Bahasa, ( Jakarta : Gramedia , 

1997), hlm. 19 
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b. Prinsip Coverage, kemampuan suatu kata untuk mencakup beberapa 

arti kata-kata yang mempunyai daya cukup yang harus dipilih. 

c. Prinsip Learnability, yaitu suatu item atau kata yang dipilih karena 

itu mudah dipelajari, seperti   آ��ب ،��  dan sebagainya.12 

Mempelajari bahasa tidak identik dengan mempelajari mufrada>t saja 

akan tetapi para pembelajar bahasa tidak akan bisa mengetahui makna 

mufrada>t itu sendiri tanpa adanya kamus. 

 Dalam pengajaran mufrada>t terdapat beberapa hal yaitu : 

d. Pembatasan Makna 

Suatu kata dapat mempunyai beberapa makna, hal ini merupakan 

kesulitan tersendiri bagi para pembelajar bahasa Asing. Dalam hubungan 

ini, untuk para pemula sebaiknya para guru hanya mengajarkan makna 

yang sesuai dengan konteks saja, agar tidak memecah perhatian dan 

kegiatan siswa untuk tingkat lanjut. 

e. Kosakata dalam konteks 

Banyak kosakata yang tidak bisa difahami secara tepat tanpa 

mengetahui pemakaiannya dalam kalimat. Kosa-kata semacam ini 

haruslah diajarkan dalam konteks agar tidak mengacaukan pemahaman 

siswa. 

c. Terjemahan Dalam Pengajaran Kosa-kata 

Mengajarkan makna kata dengan cara menerjemahkannya 

kedalam bahasa ibu adalah cara yang paling mudah, tetapi mengandung 

                                                 
12 Tim penyusun Buku Pedoman Pengajaran bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi Agama, 

(Jakarta : Depag R.I), 1975, hal.167. 



 
 

 
 

10 

beberapa kelemahan, antara lain : Mengurangi spontanitas siswa ketika 

menggunakan dalam ungkapan, lemah daya lekatnya dalam ingatan siswa, 

dan tidak semua kosakata dalam bahasa asing terdapat padanannya yang 

tepat dalam bahasa ibu.13 

   Pembelajaran mufrada>t termasuk pmbelajaran bahasa asing 

karena mufrada>t merupakan pembelajaran bahasa Arab. Dalam 

pembelajaran bahasa Asing terdapat beberapa macam metode, di antara 

metode tersebut adalah : 

a. Metode Langsung 

   Dalam pembelajaran ini guru langsung menggunakan bahasa 

Asing sebagai bahasa pengantar. 

b. Metode Oral 

  Metode ini menitik beratkan pada latihan-latihan lisan atau 

penuturan-penuturan dengan mulut. 

c. Metode Membaca 

   Dalam pembelajaran ini materi pelajaran terdiri dari bacaan 

yang di bagi-bagi menjadi seksi-seksi pendek, tiap seksi atau bagian ini 

didahului dengan daftar kata-kata yang maknanya diajarkan melalui 

konteks, terjemahan atau gambar-gambar. 

d. Metode Gramatika - Translation 

   Metode ini merupakan kombinasi antara metode gramatika 

dan metode terjemah, kegiatan belajar terdiri dari penghafalan 

                                                 
13  Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Misykat, 2004). 

Hlm. 96. 
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kaidah_kaidah tata bahasa, penterjemahan kata_kata tanpa konteks, 

kemudian penterjemahan bacaan_bacaan pendek, pentafsiran, sedangkan 

untuk latihan ucapan tidak diberikan,kalaupun diberikan hanyalah 

sesekali saja. 

2. Metode Sorogan 

 Secara etimologi istilah metode berasal dari bahasa yunani yang terdiri 

dari kata “ metha  ”  yang berarti melalui atau melewati dan “ hodos “ berarti 

jalan atau cara, sehingga metode disini diartikan jalan atau cara yang di 

tempuh untuk mencapai tujuan.14 

 Sedangkan dalam bahasa Arab metode dikenal dengan istilah   

“ thoriqot “ yang berarti jalan atau cara. 

 Metode juga bisa diartikan rencana menyeluruh yang 

berhubungan dengan penyajian materi pelajaran secara teratur dan tidak 

saling bertentangan dan didasarkan atas suatu approach. 

 Macam-macam metode ini tergantung pada berbagai factor yang 

mempengaruhinya, saumpama : 

a. Factor latar belakang bahasa pelajar dan bahasa asing yang dipelajarinya 

akan mengakibatkan perbedaan metodologis. 

b. Factor umur pelajar 

c. Faktor pengalaman pelajar dalam bahasa Arab atau bahasa asing lainnya 

yang pernah di pelajari 

d. Faktor tujuan pengajarannya 

                                                 
14 Jamaludin dan Abdulloh Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung  

 Pustaka Setia, 1998), hlm.114 
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e. Faktor latar belakang kebudayaannya 

f. Faktor kedudukan bahasa asing yang diajarkan itu dalam kurikulum serta 

waktu yang disediakan untuk pelajaran bahasa asing tersebut.15 

       Metode sorogan adalah metode dengan cara siswa berserah diri 

berhadapan dengan gurunya guna menyetorkan materi, baik berupa setoran 

hafalan maupun siswa membaca sebuah teks dan guru menyimak.16 

           a.  Dasar metode sorogan 

 Setiap metode pengajaran bahasa tentu memiliki asumsi dasar 

tertentu sebagai landasan teoritis metode tersebut katika akan diterapkan 

dalam proses pembelajaran bahasa. Metode sorogan mempunyai asumsi 

dasar pragmatic yang kuat.17 

 Asumsi-asumsi educationalnya menyesuaikan kegiatan-kegiatan 

pendidikan kepada penggunaan-penggunaan praktis yang sudah ditentukan. 

 Pada dasarnya metode sorogan merupakan aplikasi dari dua 

metode yaitu : 

1) Metode membaca 

  Metode membaca adalah suatu metode pengajaran 

bahasa yang menyajikan materi pelajaran dengan cara lebih dulu 

mengutamakan aspek membaca. 

 

                                                 
15 Team Penyusun Buku Pedoman Bahasa Arab Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam,Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Peruruan Tinggi,(Jakarta : Depag RI 1976).hal 92. 
 
16 Al-hadi Muhammad, Efektivitas Metode Sorogan dalam Pengembangan Kemampuan 

Qiro’ah Kitab Kuning di Pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yokyakarta.(Yokyakarta : 
2006). 

 
17  Henri Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran bahasa 2.(Bandung : Angkasa 1991).hal.46 



 
 

 
 

13 

 

2) Metode gramatika terjemahan 

  Metode gramatika terjemahan merupakan kombinasi 

antara gramatika dan terjemah. Metode ini termasuk salah satu 

metode yang banyak digunakan orang dalam pengajaran bahasa,18 

  Sorogan dapat diartikan dimana murid menyerahkan 

diri di depan guru untuk menyetorkan hafalan atau yang lainnya 

sesuai dengan perintah guru. Sorogan banyak di temui di 

pesantren-pesantren salaf sampai sekarang ini, baik itu sorogan 

al-Qur’an maupun sorogan hafalan mufrada>t seperti yang ada di 

kelas i’dad Madrasah Diniyah Nurul Ummah Putri. 

3. Pembelajaran dengan Metode Sorogan 

  Sejauh pengetahuan penulis sampai saat ini, referensi yang 

memuat tentang pembelajaran mufrada>t menggunakan metode sorogan 

belum ada, karena dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya 

pembelajaran mufrada<t bahasa Arab yang sedang marak di dunia 

pendidikan sekarang adalah penggunaan media gambar-gambar, 

kepingan kertas dan sebagainya.19 

  Pada umumnya metode sorogan digunakan untuk 

pembelajaran al-Qur’an dan pembelajaran kitab kuning. Dalam 

pembelajaran al-Qur’an, metode ini dilaksanakan dengan cara siswa 

                                                 
18 Al-Hadi Muhammad, Efektifitas Metode Sorogan Dalam Pengembangan Kemampuan 

Qiro’ah Kitab Kuning di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, (Yogyakarta : UIN 
SuKa 2006), hal.16 

19 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2004), hlm.22. 
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membaca atau menghafalkan al-Qur’an langsung depan guru, kemudian 

guru menyimak bacaan siswa tersebut dan apabila terdapat kesalahan 

dalam bacaan guru langsung mengoreksi bacaan siswa tersebut, sehingga 

siswa mengetahui dimana letak kesalahannya. Metode sorogan al-Qur’an 

ini banyak digunakan di pesantren baik salaf maupun moderen. 

  Metode sorogan juga digunakan untuk mempelajari kitab 

kuning. Metode sorogan dalam pembelajaran kitab kuning yaitu bersifat 

individual yang dilaksanakan dengan cara santri menghadap kiyai atau 

ustadz seorang demi seorang secara bergantian dengan membawa kitab 

masing-massing. Santri kemudian disuruh menterjemahkan dan 

menerangkan isi yang terkandung dalam materi tersebut secara 

bergantian.sorogan, hubungan santri dan ustadz merupakan hubungan 

yang positif. Hubungan yang baik ini menyebabkan santri tidak 

canggung atau takut untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan 

materi yang dipelajari sehingga dapat mengembangkan kreatifitas santri 

dalam belajar kitab kuning.20 

F. Metode Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan di Madrasah Diniyah  Nurul 

Ummah putri. Adapun metode yang digunakan penulis dalam rangka 

penelitian adalah : 

1. Metode Penentuan Sumber Data  

                                                 
20 Al-Hadi muhammad, Efektifitas Metode Sorogan dalam Pengembangan Kemampuan 

Qiro’ah Kitab Kuning di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, (Yogyakarta : UIN 
SuKa 2006),hal.65 
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Metode ini digunakan untuk menentukan jumlah dari keseluruhan 

unit yang akan dilakukan penelitian sesuai dengan masalah yang akan di 

teliti dalam skripsi ini, subjek yang akan penulis teliti adalah : kepala 

Madrasah Diniyah Nurul Ummah putri, ustadzah kelas I'dad Madrasah 

Diniyah Nurul Ummah dan siswi kelas I'dad Madrasah Diniyah Nurul 

Ummah putri, 

2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian maka 

penyusun menggunakan metode : 

a. Observasi 

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi langsung, 

dimana penelitian mengadakan pengamatan langsung terhadap subjek 

yang diteliti. Yang akan penulis teliti dalam hal ini adalah : bagaimana 

proses pembelajaran mufrada>t menggunakan metode sorogan di kelas 

I'dad Madrasah Diniyah Nurul Ummah putri. 

b. Wawancara/ Interview 

Adalah suatu cara untuk mendapatkan inrormasi dengan cara 

bertanya langsung kepada responden.21 Dalam hal ini penulis 

mengguanakan interview bebas terpimpin yang mana penulis 

mewawancarai berdasarkan pertanyaan yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya. Adapun yang menjadi target wawancara adalah : 

                                                 
21  Masri Singa Rimbun dan Sofian Effendi (ed), Metode Penelitian Survei (Jakarta : 

LP3ES,1995) hlm.192 
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1. Kepala Madrasah Diniyah Nurul Ummah putri untuk mengetahui 

sejarah berdirinya Madrasah Diniyah Nurul Ummah putri, kondisi 

ekonomi, masyarakat, pendidikan dan kondisi Madrasah Diniyah 

Nurul Ummah putri 

2. Ustadzah kelas I'dad Madrasah Diniyah Nurul Ummah putri untuk 

mengetahui kondisi kelas I’dad dan metode pembelajaran mufrada>t 

yang digunakan di kelas. 

3. Siswi kelas I'dad Madrasah Diniyah Nurul Ummah putri 

c. Dokumentasi 

Dalam rangka mendapatkan data-data yang lebih lngkap, 

penulis bermaksud untuk menggunakan metode dokumentasi yang 

mana metode ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik.22 

3. Analisis data  

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data 

kualitatif , yaitu untuk menganalisa data yang bukan berupa angka yang 

diperoleh dari hasil observasi dan interview. 

a. Analisis data kualitatif 

Analisis data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan 

kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian. Dalam hal ini 

penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

                                                 
22 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

hal.216  
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1) Metode induktif, yaitu cara berfikir dimana ditarik suatu 

kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat 

individual.23  

2) Metode deduktif, yaitu cara berfikir dimana dari pertanyaan yang 

bersifat umum di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.24 

G. Sistematika Pembahasan  

Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari bagian 

formalis, bagian inti, dan bagian akhir. Pada bagian inti risalah ini di bagi menjadi 

empat bab : 

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang : latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teoritik, telaah 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Gambaran umum tentang Madrasah Diniyah Nurul Ummah putri, 

letak geografis, sejarah singkat, visi, misi dan tujuan berdiri Madrasah Diniyah 

Nurul Ummah putri, struktur organisasi, keadaan pengasuhan, keadaan guru dan 

santri, sarana prasarana, kegiatan harian santri dan kegiatan ekstrakulikuler. 

Bab III : Pemaparan tentang proses pembelajaran mufrada>t kelas I'dad dan 

kelebihan serta kekurangan metode sorogan di kelas I’dad  

Bab IV :Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran kata 

penutup dan referensi yang dipakai oleh penulis. 

                                                 
23  Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer (Jakarta : Pustaka Sinar 

Harapan 1998) hlm.48-49 
 

24  Ibid. hlm.48 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dalam bab ini penulis ingin menuliskan kesimpulan dari penelitian yang di 

kaji. Setelah adanya analisa, maka penulis simpulkan sebagaimana berikut: 

1. Pembelajaran Mufrada>t di kelas I’dad Madrasah Diniyah Nurul                

Ummah Putri menggunakan metode sorogan hafalan nadza>m, 

dimana siswa secara bergantian menyetorkan hafalan mufrada>tnya 

kedepan guru, kemudian guru menyimak dan mengoreksi hafalan 

siswa yang kurang tepat. 

2. Kelebihan Metode Sorogan  di kelas I’dad Madrasah Diniyah 

Nurul Ummah Putri yaitu : 

a. karena bersifat individual, dimana dengan metode sorogan 

satu persatu anak maju ke depan maka guru bisa mengecek 

hafalan masing-masing siswa. 

b. Dengan metode sorogan juga dapat melatih mental siswa. 

c. Dengan metode sorogan guru bisa mengetehui kemampuan 

masing-masing siswa 

3. Kekurangan metode sorogan, yaitu :  

a. Karena bersifat individual maka siswa yang sudah 

menyetorkan hafalannya akan bermain sendiri di belakang 

sambil menunggu teman yang lain setoran, hal ini akan 
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mengganggu konsentrasi siswa baik yang mau setoran 

maupun yang bersiap-siap akan setoran. 

b. Ada beberapa siswa yang masih kesulitan membaca pegon, 

sehingga menghambat siswa tersebut untuk menyetorkan 

hafalannya. 

c. Karena hanya setoran dan evaluasi hafalan, maka 

penggunaan kosakata tidak mendapat perhatian. 

B. Saran-saran 

Setelah penelitian ini selesai, penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Kepada guru 

a. Seorang guru harus dapat memberikan perhatian yang baik kepada 

siswanya, karena setiap siswa memiliki tingkat inteligensi yang berbeda-

beda. Dengan begitu diharapkan proses belajar mengajar akan belajar 

dengan lancar dan prestasi belajar anak akan meningkat. 

b. Guru hendaknya mampu menciptakan suasana belajar yang mendorong 

siswa untuk memanfaatkan waktu belajar di luar jam pelajaran diniyah 

dengan baik, misalnya dengan sering memberi tugas sebagai latihan 

baik secara individu maupun kelompok. 

c. Guru hendaknya memberikan metode yang bervariasi dan memberikan 

tugas kepada siswa yang sudah menyetorkan hafalannya supaya kelas 

lebih terkondisikan. 
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2. Kepada siswa 

a. Dengan mengetahui tingkat intelegensinya masing-masing, diharapkan 

pada diri siswa timbul kesadaran akan perlunya memanfaatkan waktu 

belajar di luar jam pelajaran sekolah seefisien mungkin agar dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

b. Siswa diharapkan dapat memahami bahwa semua faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar itu saling berkaitan antara yang satu 

dengan yang lainnya. 

C. Kata Penutup  

Alhamdulillah, akhirnya penulis hanya bisa memuji Allah SWT 

yang maha agung, maha mengetahui segala sesuatu, yang telah 

mengajarkan makhluk-Nya dengan qalam. Semoga skripsi ini bisa 

bermanfaat, bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca dan 

yang membutuhkan pada umunya. Amin. 

Namun penulis menyadari hasil penelitian ioni jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu, masukan atau kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan guna memperbaiki kekurangan-

kekurangan tersebut. 
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Lampiran I 

Catatan Lapangan 01 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi dan wawancara 

Hari/Tanggal    : Jum’at, 07 Januari 2011  

Tempat     : PP. Nurul Ummah Putri 

Sumber Data    : Kamad MDNU Pi (Robithoh Widi Astuti, S.T.h.I)  

 

Hasil Observasi 

Deskripsi  

Sekitar pukul 21.00 WIB peneliti berada di Pondok Pesantren Nurul Ummah Pi, 

sebelumnya peneliti mengamati keadaan lingkungan Pondok Pesantren. Bila di lihat 

lingkungan di sana memang kelihatan nyaman dan jauh dari keramaian kota, di sebelah 

utara PPNU Pi terdapat masjid al-Faruq yang merupakan sarana vital, karena di tempat 

inilah semua kegiatan terpusat, mulai dari shalat jama’ah, kajian bandongan, majlis ta’lim 

dan kegiatan-kegiatan ilmiah. Dimana masjid lantai satu dibagi menjadi dua, sebelah 

utara untuk putra dan sebelah selatan untuk putri. Sedangkan di selatan PPNU Pi terdapat 

TK Nurul Ummah dan gedung PPNU ini di kelilingi oleh rumah penduduk. Di samping 

itu peneliti juga mengamati keadaan pondok pesantren itu sendiri, kelihatatn oleh peneliti 

bahwa pndok itu memang tidak terlalu luas, ada beberapa gedung yang melengkapinya, 

seperti kantor yang terdiri dari kantor utama PPNU Pi dan kantor MDNU Pi. Asrama 

santri terbagi menjadi tiga komplek yaitu komplek Aisyah, Hafshoh dan Darussalam. Di 

pondok tersebut juga terdapat koperasi, musholla Darussalam, perpustakaan dan ruang 

rental. Tidak lupa ada halaman yang tidak terlalu luas yang berfungsi sebagai parkir 



kendaraan santri. Selain gedung dan macamnya ada tulisan berbahasa Arab yang 

menghiasi dinding, baik itu berupa tulisan nama ruangan berbahasa Arab maupun 

kosakata yang harus dimengerti oleh santri. Selanjutnya peneliti masuk ke ruangan yang 

biasanya di pakai oleh kelas I’dad, di sana terdapat satu meja, penghapus dan papan tulis, 

ruangan di sini agak sempit karena banyaknya siswa, sehingga terasa sesak dan panas. 

 

Interpretasi   

Dari deskripsi di atas, dapat diberikan catatan di antaranya sebagai berikut : 

1. Kondisi Pondok Pesantren berada di lingkungan penduduk yang jauh dari 

keramaian kota, sehingga belajar mengajar terasa lebih nyaman dan tenang. 

2. Karena madrasah ini menjadi satu dengan pondok pesantren maka kehidupan dan 

kegiatan sntri lebih terkontrol. 

3. Sarana dan Prasarana tidak tersedia dengan lengkap, sehingga menjadi salah satu 

kendala yang harus diperhatikan kedepannya. 

 

Hasil Wawancara 

1. Tanya : Apakah di sekolah ini terdapat pembelajaran mufrodat ? 

Jawab : Ya, ada 

2. Kapan waktu pembelajaran mufrodat ? 

Jawab : Pelajarn mufrodat dilaksanakan ba’da maghrib  

3.  Kelas berapa yang mempelajari mufrodat ? 

Jawab : Kelas I’dad 

4. Apa tujuan pembelajaran mufrodat ? 



Jawab : Untuk mengenalkan siswa pada bahasa Arab 

5. Metode apa yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran mufrodat? 

Jawab : Metode sorogan hafalan 

6. Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran mufrodat ? 

Jawab : Buku Lughotu at-Takhotib dan Syi’ir bahasa Arab 

7. Siapa yang mengampu pelajarn mufrodat ? 

Jawab : Yang mengampu pelajaran mufrodat yaitu Ibu Hikmatul Fitriyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II 

 

Catatan Lapangan 02 

Observasi Kegiatan Pembelajaran 

 

Nama Guru   : Hikmatul Fitriyah 

Bidang Studi   : Mufrodat 

Topik/Bahasan  : Hafalan Mufrodat 

Kelas    : I’dad 

Hari/Tanggal   : Jum’at, 14 Januari 2011 

Jam    : 19.00-20.00        

 

Deskripsi data : 

Ini merupakan observasi pembelajaran pertama kali, observasi dilakukan secara 

global sehingga mendapatkan data sebagai berikut : 

Dalam keterampilan membuka pelajaran, guru mengawali dengan salam 

kemudian membaca doa bersama-sama. Guru menarik perhatian siswa dengan melakukan 

appersepsi, dengan menanyakan mufrodat pada pertemuan sebelumnya yang telah 

dihafalkan siswa, guru menunjuk siswa secara acak dan siswa yang di tunjuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Keadaan ruang kelas kurang terkondisikan karena beberapa anak yang kurang 

memperhatikan ketika guru menyampaikan materi, banyak juga siswa yang bercakap-



cakap bersama temannya ketika guru membuka season sorogan mufrodat, beberapa siswa 

bercakap-cakap di belakang ketika sudah selesai menyetorkan hafalannya. 

Guru menggunakan waktu secara proposional, guru memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai dengan jadwal. Sebelum menutup pelajaran guru tidak lupa 

mengingatkan siswa untuk menyiapkan hafalan mereka untuk minggu depan. Guru 

menutup pelajaran dengan doa kafarotul majlis. 

 

Interpretasi data : 

1. Dalam membuka pelajaran, menjelaskan materi, keterampilan bertanya 

dan mengguanakan waktu secara proporsiaonal guru secara cukup. 

2. Siswa yang kurang memperhatikan pelajaran menjadikan kelas kurang 

kondusif, maka guru perlu memberikan variasi menggunakan metode 

pembelajaran agar siswa lebih terkondisikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Lampiran III 

 

Catatan Lapangan 03 

Observasi Kegiatan Pembelajaran 

 

Nama Guru   : Hikmatul Fitriyah 

Bidang Studi   : Mufrodat 

Topik/Bahasan  : Mendiskusikan Khiwar Bab 9 dan Bab 10 

Kelas    : I’dad 

Hari/Tanggal   : Jum’at, 28 Januari 2011 

Jam    : 19.00-20.00        

 

Deskripsi data : 

Ini merupakan observasi pembelajaran kedua kalinya, observasi dilakukan secara 

global sehingga mendapatkan data sebagai berikut : 

Dalam keterampilan membuka pelajaran, guru mengawali dengan salam 

menggunakan bahasa Arab kemudian membaca doa bersama-sama. Guru menarik 

perhatian siswa dengan melakukan appersepsi, guru menanyakan tugas kepada masing-

masing kelompok kemudian guru menunjuk salah satu siswa perwakilan kelompoknya 

untuk maju ke depan membacakan percakapan beserta artinya dan siswa yang di 

belakang mendengarkan dan mengartikan apa yang diucapkan teman yang di depan. 

Untuk keterampilan menjelaskan materi, guru menyampaikan materi cukup jelas 

dengan menggunakan contoh dan memberikan penekanan pada hal penting. Keadaan 



kelas kurang terkondisikan, karena siswa yang satu kelompok dengan temannya yang 

maju ke depan tidak merasa punya beban untuk mendenganrkan dan mengartikan 

percakapan yang disampaikan oleh temannya di depan. Dalam penggunaan waktu, guru 

cukup proporsional, guru memulai dan mengakhiri pelajaran sesuai dengan jadwal. 

Sebelum menutup pelajaran guru memberi tugas kepada siswa untuk menghafal 

mufrodat dan disetorkan pada pertemuan berikutnya. Guru mengakhiri pelajaran dengan 

salam. 

 

Interpretasi data : 

1. Guru menekankan kepada siswa untuk banyak menghafalkan 

kosakata. 

2. Siswa bermain-main sendiri karena tidak merasa punya beban, 

maka guru perlu memberikan variasi dalam menggunakan metode 

pembelajaran agar siswa lebih terkondisikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran IV 

 

Catatan Lapangan 04 

Wawancara Gambaran Umum Sekolah 

Hari/Tanggal  : Jum’at, 21 Januari 2011 

Jam   : 21.00 

Lokasi   : Kantor MDNU Pi 

Sumber Data  : Robithoh Widi Astuti, S.Th.I      

Deskripsi Data : 

1. Madrasah ini terletak di Pondok Pesantren Nurul Ummah Jl. Raden 

Ronggo Kotagede Yogyakarta. PPNU Pi masuk dalam kawasan RT 27 

RW 06 kelurahan Prenggan.  

2. Seiring berkembangnya PPNU, semakin banyak pula santri putri yang 

ingin menimba ilmu di sini. Maka PPNU Pi mengalami beberapa kali 

perubahan dalam proses pencarian bentuk dengan perkembangan dan 

dinamikanya. Kajian khusus untuk santri putri dimulai pada Bulan 

Ramadhan 1406 H. Pada saat itu, di dalam tubuh PPNU Pi juga belum 

terbentuk kepengurusan yang resmi. Akan tetapi telah ditunjuk seorang 

koordinator, yaitu Miatun Fauziyah sebagai penanggung jawab kegiatan. 

Kondisi seperti ini berlangsung pada tahun 1406 H s.d. 1408 H atau 1986 

M s.d. 1988 M dengan lima santri putri yang menetap di kediaman 

pengasuh. Perkembangan PPNU Pi pada masa berikutnya cukup pesat, 

jumlah santri semakin bertambah dengan latar belakang yang heterogen. 



Maka dimulailah kelompok-kelompok kajian kitab melalui seleksi atau 

penentuan kelas. Tahun 1990 M merupakan awal kegiatan belajar 

mengajar dengan kurikulum kitab. Dari sinilah muncul embrio Madrasah 

Diniyah Nurul Ummah Putri. 

3. Guru di sini berjumlah 34 orang dan kebanyakan berdomosili di Pondok, 

akan tetapi ada juga ustad yang dari luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran V 

 

Catatan Lapangan 05 

Wawancara Kepada Ustadzah I’dad MDNU Pi 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : 25 Januari 2011 

Tempat   : PP. Nurul Ummah Putri 

Suber Data   : Ustadzah Mufrodat (Hikmatul Fitriyah) 

 

1) Tanya : Apakah Ibu mengajar mufrodat di MDNU PI? 

Jawab : Ya, saya mengajar mufrodat  

2) Tanya : Apa tujuan Ibu mengajar mufradat di kelas I’dad? 

Jawab : Tujuannya tidak lain yaitu untuk mengenalkan siswa pada bahasa Arab 

3) Tanya : Metode apa yang digunakan Ibu waktu mengajar? 

Jawab  : Saya menggunakan metode sorogan hafalan nadzam 

4) Tanya : Bagaimana Ibu dalam menyikapi siswa yang berbeda-beda 

kemampuannya dalam Bahasa Arab? 

Jawab : Saya tetap melihat kemampuan mereka masing-masing, tidak memaksa 

siswa menyetorkan hafalan seenak saya, saya tetap menerima hafalan mereka 

sesuai dengan kemampuan mereka 

5) Tanya : Apakah metode hafalan tersebut dapat menambah ingatan siswa pada 

mufradat yang telah dihafalkan mereka? 



Jawab : Saya rasa iya, karena setiap pertemuan siswa saya suruh menadzamkan 

mufradat minggu kemaren biar siswa tidak lupa, akan tetapi terkadang siswa juga 

lupa dengan hafalan mereka yang terdahulu, karena tidak mungkin banget setiap 

pertemuan harus menadzamkan mufradat dari awal, hanya membuang waktu saja 

6) Tanya : Apa kelebihan dan kekurangan metode sorogan untuk pembelajaran 

mufrodat di kelas yang ibu ampu? 

Jawab : Kelebihannya yaitu dengan sorogan satu persatu anak maju ke depan 

maka saya dapat mengetahui kemampuan hafalan masing-masing siswa, dengan 

metode sorogan siswa juga dapat melatih mental mereka. Kekurangannya yaitu 

siswa yang sudah menyetorkan hafalannya mereka bermain sendiri di belakang 

bersama temannya yang sudah menyetorkan hafalan, hal ini akan mengganggu 

teman lain yang lagi setoran, masih ada juga beberapa siswa yang belum lancar 

membaca pegon, hal ini akan menghambat dia sendiri untuk setoran, kosa kata 

yang sudah mereka hafalkan juga tidak mereka pakai dalam sehari-hari, jadi 

mereka gampang lupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran VI 

Catatan Lapangan 06 

Wawancara Kepada Siswi I’dad MDNU Pi 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : 25 Januari 2011 

Tempat   : PP. Nurul Ummah Putri 

Suber Data   : Nur Jannah 

1) Tanya : Apakah kamu mempelajari mufrodat di kelas I’dad ? 

Jawab : Iya, saya mempelajari mufrodat 

2) Tanya : Metode apa yang guru terapkan dalam pembelajaran mufrodat tersebut ? 

Jawab : Metode sorogan hafalan nadzom 

3) Tanya : Apakah kamu menyukai metode sorogan hafalan nadzom tersebut ? 

Jawab : Iya, saya menyukainya 

4) Tanya : Mengapa kamu menyukai metode sorogan ? 

Jawab : Karena menurut saya metode sorogan tersebut dapat memaksa saya untuk 

belajar dan menghafalkan mufrodat 

5) Tanya : Menurut kamu apakah pembelajaran mufrodat tersebut penting ? 

Jawab : Sangat penting 

6) Tanya : Untuk apa kamu mempelajari mufrodat ? 

Jawab : Untuk menguasai bahasa Arab dan karena bahasa Arab itu sangat penting 

bagi kita khususnya umat islam 

7) Tanya : Apakah guru menguasai mata pelajaran yang beliau sampaikan ? 

J : Iya, menguasai 



Lampiran VII 

Catatan Lapangan 07 

Wawancara Kepada Siswi I’dad MDNU Pi 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : 25 Januari 2011 

Tempat   : PP. Nurul Ummah Putri 

Suber Data   : Nur Khasanah 

1) Tanya : Apakah kamu mempelajari mufrodat di kelas I’dad ? 

Jawab : Iya, saya mempelajari mufrodat 

2) Tanya : Metode apa yang guru terapkan dalam pembelajaran mufrodat tersebut ? 

Jawab : Metode sorogan hafalan nadzom 

3) Tanya : Apakah kamu menyukai metode sorogan hafalan nadzom tersebut ? 

Jawab : Iya, saya menyukainya 

4) Tanya : Mengapa kamu menyukai metode sorogan ? 

Jawab : Karena dengan metode sorogan saya harus memaksakan diri untuk 

menghafalkan dan menyetokan hafalan saya 

5) Tanya : Menurut kamu apakah pembelajaran mufrodat tersebut penting ? 

Jawab : Sangat penting 

6) Tanya : Untuk apa kamu mempelajari mufrodat ? 

Jawab : Untuk menguasai bahasa Arab dan kalau ada orang ngomong bahasa 

Arab saya akan mengetahuinya walau sedikit-sedikit 

7) Tanya : Apakah guru menguasai mata pelajaran yang beliau sampaikan ? 

Jawab  : Iya, menguasai 



Lampiran VIII 

Catatan Lapangan 08 

Wawancara Kepada Siswi I’dad MDNU Pi 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : 28 Januari 2011 

Tempat   : PP. Nurul Ummah Putri 

Suber Data   : Ani Najiya 

1) Tanya : Apakah kamu mempelajari mufrodat di kelas I’dad ? 

Jawab : Iya, saya mempelajari mufrodat 

2) Tanya : Metode apa yang guru terapkan dalam pembelajaran mufrodat tersebut ? 

Jawab : Metode sorogan  

3) Tanya : Apakah kamu menyukai metode sorogan hafalan nadzom tersebut ? 

Jawab : Iya, saya menyukainya 

4) Tanya : Mengapa kamu menyukai metode sorogan ? 

Jawab : Karena menurut saya dengan metode sorogan hafalan dapat membantu 

hafalan mufrodat saya 

5) Tanya : Menurut kamu apakah pembelajaran mufrodat tersebut penting ? 

Jawab : Sangat penting 

6) Tanya : Untuk apa kamu mempelajari mufrodat ? 

Jawab : Untuk menguasai bahasa Arab dan karena bahasa Arab itu sangat penting 

bagi kita khususnya umat islam 

7) Tanya : Apakah guru menguasai mata pelajaran yang beliau sampaikan ? 

Jawab : Iya, menguasai 
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