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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk 

menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun lebih jauh lagi 

pengertian bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk 

berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep 

atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah 

sistem lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam 

dan manusiawi.
1
 

Bahasa adalah sebuah sistem, artinya, bahasa dibentuk oleh sejumlah 

komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sistem bahasa 

berupa lambang-lambang bunyi, setiap lambang bahasa melambangkan 

sesuatu yang disebut makna atau konsep. Karena setiap lambang bunyi itu 

memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna, maka dapat disimpulkan 

bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Contoh lambang bahasa 

yang berbunyi “nasi” melambangkan konsep atau makna sesuatu yang biasa 

dimakan orang sebagai makanan pokok. 

Belajar Bahasa Arab (asing) berbeda dengan belajar bahasa ibu, oleh 

karena itu prinsip dasar pengajarannya harus berbeda, baik menyangkut 

metode (model pengajaran), materi maupun proses pelaksanaan 

                                                             
1 Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik Perkenalan Awal (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010) hal. 11 
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pengajarannya. Bidang keterampilan pada penguasaan Bahasa Arab meliputi 

kemampuan menyimak (listening competence/mahaarah al-Istima’), 

kemampuan berbicara (speaking competence/mahaarah al-Takallum), 

kemampuan membaca (reading competence/mahaarah al-Qira’ah), dan 

kemampuan menulis (writing competence/mahaarah al-Kitaabah). 

Setiap anak manusia pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk 

menguasai setiap bahasa, walaupun dalam kadar dan dorongan yang berbeda. 

Adapun diantara perbedaan-perbedaan tersebut adalah tujuan-tujuan 

pengajaran yang ingin dicapai, kemampuan dasar yang dimiliki, motivasi 

yang ada di dalam diri dan minat serta ketekunannya mempelajari bahasa 

asing akan lebih sulit difahami daripada bahasa Ibu (bahasa sendiri) karena 

selain kosa kata yang jarang digunakan, struktur kata dan kalimatpun 

memerlukan waktu khusus untuk dipelajari. Pengajaran Bahasa Asing dalam 

lembaga formal dan informal memerlukan metode pengajaran yang tepat 

sesuai dengan tujuan umum pengajaran bahasa itu sendiri. Oleh karena itulah 

berbagai kiat perlu dilakukan terus-menerus dalam upaya mempelajari bahasa 

asing. Salah satu kiat yang dapat dilakukan untuk menghindari kejenuhan 

belajar dalam belajar bahasa asing memanfaatkan metode dan media 

pembelajaran baik itu visual, audio, dan audio visual.
2
 

Pendidikan merupakan suatu proses jangka panjang yang sudah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan di dunia sebab hanya 

melalui proses pendidikan yang baik maka manusia akan mampu meraih dan 

                                                             
2 Abdul Wahab Rosyidi, “Media Pembelajaran Bahasa Arab”, (Malang: UIN Malang Fakultas     

Humaniora & Budaya, jurusan Bahasa & Sastra, 2008), hal. 1 
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menguasai ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya dengan melalui proses 

pendidikan seseorang akan dapat mengetahui apa yang tidak diketahuinya. 

Allah subhanawata’ala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 5 yang berbunyi:  

ْنا َع ْن َع ا  ا َع ا َع ْن ْن َع اَع ا اإل  َع   َع َمَّل

Artinya: “Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (Q.S. 

Al-Alaq: 5).
3
 

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia melalui jalur 

pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Arab arah perkembanganya tidak 

terlepas dari kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan. Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang 

disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. 

Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan 

dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang 

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
4
. Tujuannya 

adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui 

pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan 

mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara 

partifipatif dalam pengembangan kurikulum. 

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan interaksi pendidik 

(guru) dengan peserta didik (siswa), untuk mencapai tujuan belajar yang 

diharapkan. Interaksi yang dimaksud sebagai upaya untuk mengarahkan anak 

didik ke dalam proses belajar. Peran guru dalam proses belajar adalah 

                                                             
3 Departemen Agama RI. Al-Qura’an dan Terjemahannya. Jakarta: Al-Huda 2005. hal 598 
4 http://abdirakyat.blogspot.com/2008/04/makalah-ktsp-pelatihan-ktsp-bagi-guru.html, diakses 

pada 20 April 2014 

http://abdirakyat.blogspot.com/2008/04/makalah-ktsp-pelatihan-ktsp-bagi-guru.html
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menciptakan kondisi yang mendukung serta memberikan motivasi dan 

bimbingan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya 

melalui kegiatan belajar. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap proses pembelajaran bahasa 

Arab di MTs KH. Moch Said Kepanjen Malang diketahui bahwa guru masih 

mendominasi kelas atau dengan kata lain pembelajaran yang berpusat pada 

guru (teacher centered) lebih sering dipakai dari pada pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered). Proses pembelajaran belum 

melibatkan siswa secara aktif. Kegiatan siswa di dalam proses pembelajaran 

lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, keterlibatan 

siswa masih kurang dan belum menyeluruh serta hanya didominasi oleh siswa 

tertentu saja. Menurut Melvin L. Silberman menjelaskan bahwa mengajarkan 

bukan semata persoalan menceritakan. Belajar bukanlah konsekuensi dari 

penuangan informasi ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan keterlibatan 

mental dan kerja siswa sendiri. Penjelasan dan pemeragaan semata tidak akan 

membuahkan hasil belajar yang langgeng. Pola belajar yang bisa 

membuahkan hasil belajar yang langgeng hanyalah kegiatan belajar aktif, 

agar belajar menjadi aktif siswa harus mengerjakan banyak sekali tugas. 

Mereka harus menggunakan otak, mengkaji gagasan, memecahkan masalah, 

dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif  harus gesit, 

menyenangkan, bersemangat dan penuh gairah. Siswa bahkan sering 

meninggalkan tempat duduk mereka, bergerak leluasa  dan berfikir keras.
5
 

                                                             
5 http://zaifbio.wordpress.com/2012/08/15/metode-card-short/, diakses pada: 22 April 2014 

http://zaifbio.wordpress.com/2012/08/15/metode-card-short/
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Akibatnya terlihat beberapa siswa yang bercanda, mengantuk dan 

melamun. Hal ini menyebabkan kebosanan pada diri siswa sehingga minat 

belajar siswa kurang dan berdampak pada nilai siswa yang rendah.  

Permasalahan hasil belajar siswa yang rendah dalam pembelajaran 

bahasa Arab dikarenakan pembelajaran yang pasif dapat diatasi dengan 

penerapan pembelajaran aktif (active learning) Card Sort  yang memberikan 

rasa keterlibatan bagi siswa secara menyeluruh.  

Pembelajaran aktif merupakan bentuk pembelajaran yang melibatkan 

peran aktif  siswa, baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun siswa 

dengan pengajar. Pemindahan peran pada siswa untuk aktif belajar dapat 

mengurangi kebosanan, bahkan bisa menimbulkan minat belajar yang besar 

pada siswa. Ada banyak strategi dalam pembelajaran aktif, salah satunya 

adalah Card Sort. 

Card Sort merupakan aktivitas kerjasama yang dapat digunakan untuk 

mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta tentang benda atau 

menilai informasi.
6
 Strategi belajar Card Sort (sortir kartu) dikembangkan 

oleh Frank Lyman dan Spencer Kagan sebagai struktur kegiatan pembelajaran 

gotong royong. 

Dan dengan strategi belajar menggunakan memilah dan memilih kartu 

Card Sort ini adalah untuk mengungkapkan daya ingat terhadap materi 

pelajaran yang telah dipelajari siswa. Sehingga siswa benar-benar memahami 

dan mengingat pelajaran yang telah diberikan.
7
 

                                                             
6 Aziz Fachrurrozi dkk, Pembelajaran Bahasa Asing,  (Jakarta: Bania Publishing 2010, cetakan ke 

9), hal. 204 
7 http://zaifbio.wordpress.com/2012/08/15/metode-card-short, diakses pada: 22 April 2014 

http://zaifbio.wordpress.com/2012/08/15/metode-card-short
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Pelaksanaan pembelajaran aktif Card Sort ini menekankan pada 

kerjasama kelompok yang dapat melibatkan peran serta siswa secara 

menyeluruh. Gerakan fisik yang ada di dalamnya dapat membantu 

menghilangkan kejenuhan siswa selama pembelajaran. Akibatnya siswa tidak 

merasa jenuh selama proses pembelajaran berlangsung. 

Aplikasi metode card sort seperti yang dijelaskan sebelumnya, lebih 

melibatkan siswa dalam kegiatan belajar yang aktif, siswa diharapkan 

mempunyai motivasi belajar yang lebih tinggi dan terus meningkat. Sehingga 

siswa dapat belajar dengan lebih mandiri, berfikir kritis dan kreatif dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Dengan munculnya motivasi intrinsik 

siswa merasa bangga menumbuhkan percaya diri karena dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik, siswa akan lebih senang dan akan memberikan 

dorongan untuk selalu mengingat materi pelajaran yang telah disampaikan. 

Adapun mengingat dapat dikategorikan sebagai aktifitas belajar, apabila ia 

mengingat yang didasari atas kebutuhan serta kesadaran untuk mencapai tujuan 

belajar.8 

Dengan pendekatan disiplin belajar “Learning Vocabs by cards 

Everyday” yaitu mempelajari bagian-bagian materi melalui kartu-kartu yang 

dilakukan setiap hari akan meningkatkan proses pemahaman siswa. Tujuan 

dari metode ini merupakan sebuah pemenuhan dari penggunaan target 

menguasai materi secara mendalam. 

Dari uraian tersebut, maka guru dituntut untuk mampu mengelola 

kelas dengan baik dan memperhatikan metode yang tepat yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga tercapailah keberhasilan 

                                                             
8 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal. 224 
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dalam proses belajar mengajar dan dapat menghasilkan pembelajaran yang 

efektif dan efisien pada mata pelajaran Bahasa Arab.  

Berdasarkan gambaran-gambaran di atas, maka penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian dan mengangkut permasalahan mengenai 

pembelajaran Bahasa Arab dengan judul “Penerapan Metode Card Sort 

Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mata Pelajaran Bahasa Arab Siswa 

Kelas VII MTs. KH. Moch. Said Kepanjen Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka untuk mengarahkan 

penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah penerapan metode Card Sort dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa kelas VII mata pelajaran Bahasa Arab di MTs KH. Moch 

Said Kepanjen Malang? 

2. Bagaimanakah motivasi belajar siswa kelas VII setelah diterapkannya 

metode Card Sort mata pelajaran Bahasa Arab di MTs KH. Moch Said 

Kepanjen Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat 

dirumuskan dengan rumusan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penerapan metode Card Sort dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas VII mata pelajaran Bahasa Arab di MTs KH. 

Moch Said Kepanjen Malang. 
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2. Mendeskripsikan motivasi belajar siswa kelas VII setelah diterapkannya 

metode Card Sort mata pelajaran Bahasa Arab di MTs KH. Moch Said 

Kepanjen Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Dari kedua manfaat tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan 

tambahan bekal bagi pengelola pembelajaran Bahasa Arab pada MTs. Kh. 

Moch. Said Kepanjen Malang khususnya dan MTs lain pada umumnya. 

Terutama adalah dengan menerepkan metode Card Sort dalam setiap 

pembelajaran agar pembelajaran lebih berarti. Selain itu juga agar dapat 

dengan mudah diikuti para peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di 

dalam kelas maupun di luar kelas. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai landasan dan masukan bagi guru dan kepala sekolah dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar Bahasa Arab. 

b. Sumbangan pemikiran bagi sekolah guna kelangsungan dalam proses 

belajar mengajar Bahasa Arab di MTs. 

c. Memberi masukan kepada pengelola pembelajaran Bahasa Arab untuk 

mengambil keputusan dan tindakan guna meningkatkan mutu 

pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan sebaik mungkin. 
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d. Memberikan masukan dalam menjalankan pembelajaran di dalam kelas 

dengan cara yang praktis dan mudah. 

 

E. Batasan Istilah 

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

membuat batasan-batasan istilah yaitu: 

1. Metode merupakan suatu cara atau alat untuk mencapai tujuan, selain itu 

metode adalah suatu bagian dari komponen proses pendidikan. 

2. Card Sort adalah mensortir kartu yaitu suatu strategi yang digunakan 

pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan 

konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam 

pembelajaran. 

3. Motivasi Belajar adalah usaha-usaha seseorang (siswa) untuk 

menyediakan segala daya (kondisi-kondisi) untuk belajar sehingga ia mau 

atau ingin melakukan proses pembelajaran. 

4. Mata Pelajaran Bahasa Arab adalah suatu mata pelajaran yang diarahkan 

untuk mendorong, membimbing, dan membina kemapuan serta 

amenumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab lebih baik secara 

reseptif maupun produktif. Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk 

memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Kemampuan 

produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi 

baik secara lisan maupun tulis. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap 

positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu 
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memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Hadits, serta kitab-

kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman, maka peniliti 

akan mengemukakan sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, merupakan langkah awal yang berisikan latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Kajian Pustaka menjelaskan secara rinci tentang metode Card 

Sort yang meliputi pengertian metode, Pengertian Metode 

Card Sort, ciri-ciri metode Card Sort, prosedur penerapan 

metode Card Sort, tujuan menggunakan metode Card Sort, 

hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan Card Sort. 

Tinjauan tentang motivasi belajar yang meliputi pengertian 

motivasi belajar, macam-macam motivasi belajar, tujuan 

motivasi, fungsi motivasi belajar, hakikat motivasi belajar, 

bentuk-bentuk motivasi di sekolah, cara mengukur motivasi, 

prinsip-prinsip motivasi. Tinjauan tentang mata pelajaran 

bahasa Arab yang meliputi, definisi bahasa Arab, sejarah 

perkembangan bahasa Arab, pengertian mata pelajaran bahasa 

Arab, fungsi dan tujuan mata pelajaran bahasa Arab, dan ruang 

lingkup mata pelajaran bahasa Arab. 

. 
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BAB III : Metode penelitian, merupakan pembahasan tentang beberapa 

macam penelitian, mengenai rancangan jenis penelitian yang 

akan digunakan. Dalam bab ini akan memuat pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, analisis data, Keabsahan data, 

dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV : Hasil penelitian merupakan deskripsi penyajian dan analisis 

data yang meliputi, sejarah MTs KH. Moch Said, visi dan misi 

madrasah, kondisi guru, kondisi siswa, kondisi sarana dan 

prasarana, dan pembahasan tentang penerapan metode Card 

Sort dan motivasi belajar siswa setelah penerapan metode 

Card Sort. 

BAB V : Kesimpulan dan saran, merupakan kesimpulan hasil penelitian 

serta saran-saran konstruktif bagi pengembangan obyek 

penelitian ke depan. 

   

 

 

 

 


