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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran bahasa arab  

Menempuh pendidikan tentu individu mengalami aktifitas yang 

dinamakan pembelajaran. Aktifitas ini memiliki peran untuk memproses 

suatu informasi yang diberikan. 

“ Kimble dan Garmezy memberi pengertian  tentang pembelajaran 

adalah suatu perubahan tingkah laku atau perilaku yang relatif tetap dan 

merupakan hasil praktik yang diulang-ulang. Selain itu, Rombepajung juga 

berpendapat bahwa pembelajaran merupakan perolehan dari suatu mata 

pelajaran atau perolehan dari suatu keterampilan yang melalui pelajaran, 

pengalaman, atau dari suatu pengajaran.9” 

 Adanya pembelajaran menjadikan individu dapat mempraktekkannya 

kehidupan sehari-hari. Karena, dengan memperoleh informasi tersebut  individu 

dapat menambah wawasan serta dapat memberikan perubahan pada perilakunya. 

Pembelajaran yang baik tidak sekedar memberikan informasi, tapi melalui 

serangkaian proses agar pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik.  

Pembelajaran adalah suatu sistem, yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen 

tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen 

pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memiliki dan 

                                                           
9
 M. Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan Wacana dan 

Praktik Pembelajaran dalam Pembangunan Nasional, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Cet. I, 
hlm. 18 
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menentukan media, metode, strategi, dan pendekatan apa yang akan 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran.10 

Komponen-komponen inilah yang menjadi bagian dari pembelajaran. 

apabila komponen tersebut dapat seimbang maka akan memperoleh 

pembelajaran yang baik dan memperoleh hasil sesuai harapan. Jika 

sebaliknya maka timbul permasalahan yang dihadapi oleh guru.  

Proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas belajar. 

Belajar menjadi bagian penting sebab aktifitas ini membuat individu atau 

peserta didik memiliki usaha untuk memahami pengetahuan dan dapat 

menerapkannya di kehidupan.  

Menurut Schunk (1991) belajar adalah 11: 

1. Sebuah perubahan atau kemampuan untuk berubah dalam hal perilaku 

pembelajar. 

2. Perubahan atau kemampuan untuk berubah sebagai hasil dari 

pengalaman atau praktek. 

3. Perubahan atau kemampuan untuk berubah yang bertahan lama. 

Belajar juga dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku 

secara keseluruhan pada individu yang bersifat relatif. Perubahan tersebut 

dihasilkan dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan 

proses kognitif.12 

                                                           
10

 Rusman dkk. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta;Rajagrafindo Persada, 2013), hal.15 

11Gita Sekar Prihanti, Strategi Belajar (Malang:UMM press, 2015), hal. 300 
12 Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan dengan pendekatan Baru (Jogjakarta: Ar Ruzz 

Media,2008), hal. 229 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar ialah 

tahapan perubahan individu yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungan yang berhubungan kognitif maupun perilaku. Jika 

dihubungkan dengan pembelajaran bahasa Arab, individu dapat memperoleh 

pengalaman dalam mempelajari bahasa Arab serta mampu menggunakan 

kemampuan bahasa Arabnya untuk berinteraksi dengan lingkungan. 

Dalam jenjang sekolah dasar sampai sekolah atas bahasa Arab 

merupakan bagian materi yang diajarkan untuk peserta didik. Materi bahasa 

Arab dengan materi pelajaran lain memiliki kesamaan yaitu memiliki 

komponen yang terdiri dari tujuan, materi, metode dan evaluasi. Hal ini 

dimaksudkan agar pembelajaran bisa sesuai dengan rencana yang dibuat oleh 

pendidik. Maka terlebih dahulu memahami komponen dari pembelajaran 

bahasa Arab. 

1. Tujuan Pembelajaran Bahasa arab 

   Tujuan dari pembelajaran bahasa arab adalah membekali peserta 

didik agar mampu membaca dan menulis dalam bahasa Arab sehingga 

mereka mengerti sejarah, masa depan, dan dapat memetik pelajaran dari 

generasi sebelumnya. Secara umum, tujuannya adalah membekali peserta 

didik yaitu 

1. Menyimak  

2. Berbicara 
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3. Membaca dan menulis.13

Adapun tujuan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah

atau Sekolah Menengah Atas Islam adalah siswa mampu memahami dan 

mempraktekkan bahasa Arab dengan lancar seperti bahasa asing yang 

lainnya dalam kehidupan sehari-harinya dengan cara berbicara atau 

menulis.  

Selain itu tujuan umum dari pembelajaran bahasa Arab khususnya 

di Indonesia adalah untuk memahami AlQur’an, Al Hadits, kitab-kitab 

kuning yang ditulis oleh ulama klasik.14 Tujuan ini dibentuk sebagai 

arahan yang akan dicapai pada setiap materi pelajaran termasuk bahasa 

Arab. Sehingga pendidik mengetahui kemampuan peserta didik dalam 

menguasai materi bahasa Arab. 

 Pembelajaran bahasa Arab di pendidikan Muhammadiyah 

merupakan bagian dari kesatuan inti kurikulum yang menjadi ciri 

pendidikan Muhammadiyah yaitu (Al-Islam, Kemuhammadiyahan dan 

bahasa Arab).15 Sehingga pembelajaran bahasa Arab di pendidikan 

Muhammadiyah bertujuan untuk menyiapkan peserta didik memiliki 

kemampuan dasar berbahasa Arab. 

13 Fathur Rohman, Strategi Pengelolaan Komponen Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal 
Arabiyat; Vol.1, No 1 Juni 2014, hal. 67 

14
Juwariyah Dahlan, Paradigma Baru dalam Pembelajaran Bahasa Arab (kajian teoritis 

dan praktis), (Yogyakarta:Sumbangsih,2003), hal. 8 
15 Tantiana Isnaningsih , Pengembangan Multimedia Pembelajaran Bahasa Arab 

Berbantuan Komputer , Jurnal Dewantara, Volume 1 Nomor 2, September 2015, hal. 224 
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2. Materi Bahasa Arab 

Mata pelajaran bahasa arab menjadi mata pelajaran wajib bagi 

madrasah maupun sekolah Islam. Mata pelajaran disesuaikan dengan 

jenjang yang ditempuh oleh peserta didik. Materi pelajaran bahasa Arab 

dibagi menjadi dua kelompok tingkatan siswa, yaitu siswa pemula dan 

siswa lanjutan. Pada siswa pemula materi bahasa Arab dapat diartikan 

sebagai berikut: Materi untuk kelompok siswa pemula memiliki 

pengertian sebagai berikut: 

1. Buku pedoman merupakan buku yang dibuat untuk siswa pemula 

disetiap kelas yang mengandung pelajaran keterampilan, yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Teks utama menjadi 

bahasan yang dipelajari, isinya memuat berbagai macam 

keterampilan berbahasa serta kebudayaan. Sebab siswa 

diperkenalkan terlebih dahulu bagaimana teks dari bahasa Arab. 

2. Buku latihan, setiap siswa memiliki buku latihan termasuk bahasa 

Arab yang digunakan siswa untuk mengerjakan tugas-tugas bahasa 

Arab. 

3. Buku pedoman guru, selain siswa guru juga memperoleh buku 

pedoman yang fungsinya untuk memberikan ketentuan dalam mata 

pelajaran di setiap kelas. Buku panduan tersebut berisi cara 

menyampaikan materi pelajaran, tujuan-tujuan pembelajaran, 

keterampilan berbahasa dan kebudayaan yang dapat dikembangkan 

oleh siswa di setiap kelas, serta cara berinteraksi dengan buku ajar. 
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Buku ini bisa juga memuat beberapa pembelajaran bahasa dikelas 

yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kurikulum. 

Sedangkan materi untuk siswa tingkat lanjut memiliki pengertian 

sebagai berikut : 

1. Buku yang dapat dipelajari pada siswa tingkat lanjut berupa buku 

bacaan, buku sastra, dan teks-teks Arab. 

2. Buku bahasa Arab dengan judul tertentu, artinya buku tersebut 

memiliki tujuan untuk melatih siswa memperoleh pengetahuan, dan 

meningkatkan rasa senang pada siswa ketika membacanya. 

3. Buku pedoman guru sesuai jenjang dan kelas yang dipegangnya. 

Sebab dengan keseuaian jenjang dan buku tersebut memberikan 

kemudahan dan tambahan pengetahuan pada guru tentang cara 

menggunakan buku pelajaran bahasa Arab.16 

3. Metode Bahasa Arab 

Metode pembelajaran merupakan cara untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Seorang pendidik perlu untuk menggunakan metode 

ketika pembelajaran sebab untuk mengatasi situasi pembelajaran yang 

kaku. Selain itu pendidik dihadapkan pula dengan kondisi peserta didik 

yang berbeda secara akademis dan latar belakang peserta didik. 

Pada pembelajaran bahasa Arab terdapat metode-metode yang 

sesuai dengan kebutuhan pendidik dalam memberikan materi di kelas. 

Metode-metode pembelajaran tersebut diantaranya: 

                                                           
16 Fathur Rohman., Op.cit., hal. 70 
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1. Al-Thariqah al-Mubasyarah (Metode Langsung) 

  Thariqah al-Mubasyarah adalah metode yang bertujuan 

mengajarkan pada peserta didik bagaimana penggunaan bahasa 

Arab untuk berkomunikasi secara lancar dan untuk percakapan 

setiap hari. Metode ini memiliki kaidah dalam penerapannya yaitu 

tidak diperbolehkan menggunakan terjemah dalam artian bahwa 

mengajarkan peserta didik untuk langsung berpikir dengan 

menggunakan bahasa Arab tanpa terlebih dahulu menterjemahkan 

dengan bahasa Indonesia.17 

Hal ini dimaksudkan agar siswa bisa mengenal terlebih dulu 

bagaimana bahasa arab dan perlahan-lahan mereka akan terbiasa 

baik dalam penulisan maupun dalam pelafalan. 

Metode ini memiliki kelebihan, yakni 18: 

a. Lingkungan belajar yang mudah dikelola atau diatur secara 

baik dapat menghasilkan pembelajaran yang sesuai harapan. 

b. Sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran.  

c. Adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil 

belajar. 

Ada beberapa kelemahan dari metode ini, yakni : 

a. Bila tidak ada variasi dalam penyampaian materi, maka kelas 

tidak kondusif. 

                                                           
17 Puthut Waskito, Dasar Konseptual Tariqah Mubasyarah dalam pembelajaran bahasa 

Arab Perspektif K.H. Imam Zarkasyi di Pondok Modern Gontor 1, An-Nuha, Vol.2, No,desember 
2015, hal. 215 

18Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta:Multi Pressindo, 2009), 
Cet.III,hal.28 
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b. Tidak semua siswa memiliki gaya belajar yang sama. 

c. Bagi siswa yang tidak memiliki kemampuan bahasa arab 

sebelumnya, maka ia merasa kesulitan. 

d. Guru akan sukar untuk menyimpulkan pemahaman dan 

ketertarikan siswa dalam pembelajarannya. 

2. Thariqah Unzur wa Qul ( Metode Lihat dan Katakan) 

  Belajar bahasa dengan cara melihat gambar atau tulisan dan 

kemudian untuk mencoba mengatakan secara langsung. Hal ini 

melatih seseorang mengungkapkan apa yang terlihat sehingga 

semua kata atau benda menjadi familiar dan mudah. Hal ini di 

dasari bahwa bahasa bukan pemikiran, karena itu kata tidak 

disimpan dalam otak tetapi secara langsung dikatakan. 

Pada metode ini terdapat beberapa kelebihan, yakni : 

a. Dapat menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. 

b. Mudah untuk memahami kosakata maupun kalimat. 

c. Secara individu termotivasi untuk memahami materi yang 

dipelajari. 

d. Secara kelompok akan menumbuhkan kerjasama dalam 

pembelajaran. 

Selain itu metode ini terdapat beberapa kelemahan, yakni : 

a. Jika tidak dapat menguasai kondisi kelas, maka suasana 

pembelajaran tidak kondusif. 
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b. Keterbatasan waktu yang disebabkan kurang persiapan dalam 

pembelajaran. 

c. Tidak semua siswa dapat menyerap pembelajaran dengan baik. 

3. Thariqah al-Su’al wa al-Jawab (Metode Tanya Jawab) 

  Sebuah metode belajar bahasa dengan melontarkan 

pertanyaan dan jawaban satu sama lain atau kepada guru. Pola ini 

baik digunakan untuk mendukung penguasaan dan pemahaman 

peserta didik terhadap sebuah materi yang dipelajarinya. 

  Pada metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Kelebihan dari metode Tanya jawab yakni19 : 

a. Kelas lebih aktif karena siswa tidak sekedar mendengarkan 

saja. 

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya sehingga 

guru mengetahui hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa. 

c. Metode ini dapat memberikan kemudahan guru dalam menilai 

sejauh mana siswa dapat memahami dari materi yang di 

jelaskan  

Kelemahan dari metode Tanya jawab 20: 

a. Apabila dalam proses pelaksanaan metode tanya jawab ini 

kurang menguasai pembicaraan yang berhubungan dengan 

pokok persoalan, maka pokok persoalan tersebut berubah 

alurnya meskipun siswa juga menyinggung hal-hal lain yang 

                                                           
19Sri Anitah Wiryawan dan Noorhadi, Modul Materi Pokok Strategi Belajar Mengajar 

(Jakarta: Karunika Jakarta Universitas Terbuka,1990),hal.20 
20 Sri Anitah.,Ibid.,hal.20 
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masih ada hubungannya dengan pembahasan dan 

menyebabkan persoalan baru.  

b. Membutuhkan waktu lebih banyak. 

Selain metode diatas, terdapat pula metode-metode lain yang bisa 

digunakan dalam pembelajaran bahasa arab yakni: 

1. Role playing 

Role Playing atau bermain peran merupakan metode yang 

mengarahkan pada siswa nya memainkan peran sebagai orang lain 

dan peran yang di lakukan berhubungan dengan materi 

pembelajaran pada saat itu. Metode ini melibatkan kepekaan siswa 

dalam hal emosional dan pengamatan indra dalam suatu peristiwa 

atau permasalahan. Metode role playing dilakukan secara 

berkelompok 

Ada beberapa keunggulan dari metode ini, yakni 21: 

a. Dapat memberi kesan pembelajaran yang kuat dan tahan lama 

dalam ingatan siswa. 

b. Bisa menjadi pengalaman belajar menyenangkan yang sulit 

untuk dilupakan. 

c. Membuat suasana menjadi dinamis dan antusiastik. 

d. Melatih siswa dalam rasa kebersamaan serta memberikan 

semangat pada siswa pada proses pembelajaran. 

                                                           
21 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013),hal.210-211 
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e. Memungkinkan siswa untuk terjun langsung memerankan 

sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. 

Kelemahan dari metode ini yakni: 

a. Membutuhkan waktu yang banyak. 

b. Kesulitan menugaskan peran tertentu kepada siswa jika tidak 

dilatih dengan baik. 

c. Ketidakmungkinan menerapkan rancangan pembelajaran jika 

suasana kelas tidak kondusif. 

d. Membutuhkan persiapan yang benar-benar matang yang akan 

menghabiskan waktu dan tenaga. 

2. Metode Tugas dan resitasi 

Metode tugas dan resitasi merupakan metode pemberian 

tugas yang dilakukan oleh guru kepada siswa dengan tujuan siswa 

dapat melakukan pekerjaan tersebut secara perorangan maupun 

kelompok, menumbuhkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, 

mengembangkan rasa tangung jawab terhadap jawaban yang dari 

soal yang diberikan. 

Metode ini dalam pelaksanaannya bersifat fleksibel, artinya 

metode resitasi dan tugas bisa di lakukan di rumah, di sekolah, di 

perpustakaan dan tempat lainnya.22Tugas yang diberikan dapat 

dikerjakan secara individual maupun secara kelompok. Resitasi 

yang dimaksud disini merupakan wujud tanggung jawab siswa 

                                                           
22Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2014) 

,hal.166 
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terhadap tugas yang diberikan, baik dalam mengerjakan maupun 

menjawab. 

Metode tugas dan resitasi dalam proses belajar dan pembelajaran 

memiliki kelebihan, yakni23: 

a. Lebih merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar 

individual ataupun kelompok. 

b. Dapat mengembangkan kemadirian siswa diluar pengawasan 

guru. 

c. Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. 

d. Dapat mengembangkan kreativitas siswa. 

Sedangkan terdapat pula kelemahan dari metode ini, yakni: 

a. Siswa sulit dikontrol, apakah benar ia yang mengerjakan tugas 

ataukah orang lain. 

b. Dari segi tugas kelompok, belum tentu satu kelompok tersebut 

mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya. Hanya beberapa 

orang saja dalam satu kelompok tersebut aktif untuk 

berpartisipasi. 

c. Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan 

individu siswa. 

d. Sering memberikan tugas yang monoton dapat menimbulkan 

kebosanan siswa. 

 

                                                           
23 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2014),hal.87 
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3. Make A Match  

Make A Match merupakan metode pembelajaran dimana 

siswa diberi soal dan jawaban oleh guru. Dalam proses 

pengerjaannya siswa dapat dibagi menjadi beberapa kelompok 

kemudian masing-masing mendapat soal dan jawaban dari guru 

kemudian siswa diminta untuk menjodohkan antara soal dan 

jawaban yang tepat. Soal yang diberikan guru menyesuaikan 

dengan materi yang dipelajari. 

Ada beberapa kelebihan dari metode Make A Match, yakni24: 

a. Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif 

maupun fisik. 

b. Metode ini menyenangkan karena terdapat unsur permainan. 

c. Siswa lebih paham terhadap materi yang dipelajari serta 

menumbuhkan rasa motivasi siswa dalam belajar. 

d. Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil 

presentasi. 

e. Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk 

belajar. 

  Selain itu terdapat beberapa kelemahan dari metode Make 

A Match, yakni : 

a. Persiapan penerapan metode yang kurang baik menyebabkan 

waktu dalam kegiatan pembelajaran terbuang percuma. 

                                                           
24 Miftahul Huda.,Op.cit.,hal.254 
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b. Pada permulaan penerapan metode, banyak siswa yang akan 

malu berpasangan dengan lawan jenisnya. 

c. Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, siswa akan 

kurang memperhatikan pada saat presentasi pasangan. 

4. Metode Drill (Latihan) 

Metode Drill (latihan) ialah salah satu metode pembelajaran 

yang digunakan oleh guru pada kegiatan proses pembelajaran 

dengan cara memberikan latihan-latihan terhadap apa yang telah 

dipelajari siswa sehingga memperoleh suatu keterampilan 

tertentu.25 Metode ini menekankan keterampilan atau kemampuan 

siswa dari segi motorik maupun mental terhadap materi yang sudah 

dipelajari.  

Sama seperti metode lainnya, metode drill (latihan) memiliki 

kelebihan, yakni: 

a. Pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah 

ketepatan derta kecepatan pelaksanaan 

b. Untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang 

dibuat. 

c. Untuk memperoleh kecakapan motorik. 

d. Untuk memperoleh kecakapan mental. 

Kemudian ada beberapa kelemahan dari metode drill (latihan), 

yakni : 

                                                           
25Sri Anitah Wiryawan dan Noorhadi.,Op.cit,hal.31 
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a. Menghambat bakat dan inisiatif siswa. 

b. Menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. 

c. Latihan yang sering diulang membuat pembelajaran monoton 

sehingga membuat bosan. 

Metode-metode ini dapat digunakan pendidik untuk mengatasi 

permasalahan di kelasnya dan menjadi modal untuk menyampaikan materi 

dan memudahkan peserta didik dalam menyerap materi yang diberikan. 

 

B. Sejarah Perkembangan Bahasa Arab di Indonesia 

Pemakaian dan pengajaran bahasa Arab dimulai ketika pertama kali 

Islam masuk ke Indonesia. Bahasa Arab masuk ke Indonesia pada Abad ke-

13 M. Ada beberapa sumber yang mengatakan masuknya bahasa Arab di 

Indonesia sekitar abad ke-11 atau 12 disebabkan awal mula masuknya Islam 

ke kepulauan Nusantara melalui pesisir pantai. Penyerapan bahasa Arab oleh 

masyarakat Indonesia dan perkembangannya kemudian berlangsung seiring 

dan sejalan dengan perkembangan Islam di Nusantara. 

Bahasa Arab dikenalkan melalui pengajaran do’a-do’a shalat dan 

surat-surat pendek Alqur’an, yaitu juz yang terakhir yang biasa disebut 

dengan juz amma’ atau turutan. Turutan ini berisi materi pelajaran membaca 

huruf Alqur’an dengan metode “abjadiyah”. Selanjutnya pengenalan bahasa 

Arab tidak hanya sebatas dibaca dalam melaksanakan ritual ibadah, tapi perlu 

pemahaman atas ajaran-ajaran serta mengamalkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Lantas lahirlah bentuk pengajaran dengan tujuan pendalaman 
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ajaran agama Islam. Ilmu-ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, dan 

balaghah menjadi bagian dari materi pelajaran bahasa Arab di samping 

materi-materi fiqh, akidah, dan tafsir.26 

Pada masa kolonial kebijakan dalam sistem pendidikan termasuk 

sistem pengajaran bahasa Arab di Indonesia berbeda. Belanda memberikan 

kebijakan substantif, maksudnya kebijakan pendidikan mencerminkan apa 

yang hendak dilakukan oleh Belanda untuk Indonesia, bukan apa yang oleh 

Indonesia inginkan. Keragaman sistem pengajaran bahasa Arab pada institusi 

non-pemerintah akibat dari ketidak samaan selera para petugas dan 

pengalaman guru/kyai yang mengadakan atau yang mendirikan insitusi 

pendidikan. 

Pada masa pra-kolonial atau sebelum abad ke-17 pendidikan 

keislaman diatur oleh masing-masing kerajaan Islam sehingga pengajaran 

bahasa Arab pun ikut beragam. Kerajaan Islam Minangkabau (1500 M/1650 

M) misalnya, setiap desa didirikan sebuah masjid untuk shalat jum’at, dan di 

setiap kampong didirikan sebagai tempat mengaji Alqur’an. Inilah yang 

dinamakan dengan “pengajian Alqur’an”.  

Setamat dari sini, beberapa murid meneruskan ke jenjang “pengajian 

kitab” pada tuan syekh di sebagian desa. Di tingkat inilah bahasa Arab 

diajarkan dan menjadi dasar pengajaran ilmu-ilmu keislaman lainnya. Karena 

murid begitu banyak, maka yang mengajari ialah guru-guru tuo dipesantren 

tersebut. Pada tingkat pertama, murid diajarkan satu persatu, kemudian pada 

                                                           
26 Ahmad Fuad Afendi, Metodologi  Pengajaran Bahasa Arab (Malang:Misykat,2004), hal. 

22 
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tingkat kedua murid diajarkan dengan sistem halaqah, duduk berlingkar 

menghadap guru besar (syekh). Sistem ini berlangsung sampai tahun 1908 

atau 1909, saat madrasah-madrasah dengan sistem klasikal muncul yang 

dipelopori oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 dengan mendirikan 

Madrasah Adabiyah.27 

Pada masa kerajaan Islam Mataram (1575 M) dikembangkan dua 

sistem pendidikan. [1] Pengajian kitab yang merupakan tempat pengajaran 

Alqur’an dan pokok-pokok Ilmu agama Islam yang di satu desa bisa menjaddi 

beberapa tempat. Modin-lah yang menjadi gurunya. Laki-laki dan perempuan 

yang berusia 7 tahun atas kehendak kedua orang tuanya harus belajar di sini. 

[2] pengajian kitab, yaitu tempat pendidikan murid-murid yang telah tamat 

belajar mengaji Alqur’an. Guru-gurunya disebut kyai atau anom. Biasanya, 

modin atau orang lain yang memenuhi kualifikasi dapat menjadi guru. 

Tempat pengajiannya disebut pesantren.   

Pesantren ini dibedakan menjadi tiga tingkat: pesantren desa, 

pesantren besar (daerah kabupaten) yang diasuh oleh kyai, dan pesantren 

keahlian (takhasus). Pengajaran bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf) tampak 

diberikan pada pesantren besar. Cara pengajarannya adalah dengan sorogan, 

seorang demi seorang bagi murid-murid santri permulaan dan dengan 

bandongan (halaqah) bagi santri-santri lanjut.28 

                                                           
27

 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta:Hidakarya Agung, 
1996), hal. 33-63 

28 Yasmadi, Modernisasi Pesantren:Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan 
Tradisional (Jakarta: Ciputat press, 2002), hal. 67 
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Pada waktu itu bahasa Arab hanya berada di kalangan pesantren dan 

wilayah penduduk yang agamis. Bahasa Arab hanya diajarkan di pesantren, 

masjid, surau, dan madrasah keagamaan. Adanya pemahaman bahwa 

mempelajari bahasa Arab hanya karena motif agama membuat perkembangan 

bahasa Arab menjadi pasif di Indonesia.29  

Pada abad ke-19 pengajaran bahasa Arab menggunakan metode 

klasikal yang diterapkan oleh insitusi-insitusi pendidikan. Metode ini 

melahirkan santri yang tahu tentang bahasa baik secara kaedah atau definisi 

nahwu-sharaf. Namun dengan metode ini banyak pula santri yang tidak dapat 

mengaplikasikannya dalam membaca teks-teks Arab. 

Seiring dengan sistem klasikal yang diterapkan sejak awal abad ke-19, 

baik madrasah atau pesantren, maka metode dan teknik pengajaran bahasa 

Arab bergeser. Bila sebelumnya bahasa Arab yang diajarkan bahasa Arab 

pasif, maka sejak saat itu pelajaran-pelajaran yang diberikan mengarah pada 

kemampuan berbahasa Arab secara aktif. 

Dalam perkembangannya, pengajaran bahasa Arab pada insitusi 

pendidikan modern tidak hanya menggunakan metode langsung, tetapi terus 

mengikuti pembaharuan yang terjadi dalam dunia pengajaran , misalnya, 

menggunakan metode audiolingual, sebuah metode yang bahan ajarnya 

dicirikan oleh teks dialog untuk dihafalkan dan drill-drill pola kalimat. 

                                                           
29

 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta;Diva 
Press,2016), hal.15 
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Selanjutnya digunakan metode elektrik, sebagaimana telah dinyatakan secara 

eksplisit dalam kurikulum madrasah (Tsanawiyah dan Aliyah) tahun 1994.30 

C. Problematika dalam belajar bahasa Asing 

1. Faktor  yang mempengaruhi belajar 

Pada aktifitas belajar seseorang bisa dengan mudah untuk 

menyerap pengetahuan yang diperoleh. Sebaliknya, seseorang bisa sulit 

untuk menyerap karena ada sebab yang menjadi latarbelakang. Menurut 

Purwanto (2002:102), berhasil atau tidaknya perubahan tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang dibedakan menjadi dua 

golongan sebagai berikut: 

a. Faktor individual  

Faktor ini berhubungan dengan pada organisme seseorang  yang 

meliputi : 

1. Faktor kematangan atau pertumbuhan  

2. Faktor kecerdasan  atau inteligensi 

3. Faktor latihan dan ulangan  

4. Faktor motivasi31 

5. Faktor pribadi  

b. Faktor sosial 

Faktor yang terjadi di luar individual, diantaranya : 

1. Faktor keluarga32 

                                                           
30 Ahmad  Fuad  Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat,2005), 

hal. 50 dan 71 
31 Djaali,Psikologi Pendidikan(Jakarta;Bumi Aksara, 2008),hal.101 
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2. Suasana dan keadaan keluarga  

3. Faktor guru dan cara mengajarnya 

4. Faktor alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar 

5. Faktor motivasi sosial. 33 

  Seperti yang diketahui bahwa faktor tersebut terjadi di usia sekolah 

baik dari sekolah dasar sampai sekolah jenjang atas. Sebagai seorang 

pendidik perlu untuk memahami karakter peserta didik. Tujuannya untuk 

mempermudah dalam membimbing peserta didik. Salah satunya karakter 

peserta didik jenjang sekolah menengah atas yang diantaranya: 

1. Dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita 

yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 

2. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dang orang 

dewasa. 

3. Menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara 

efektif.  

4. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. 

5. Memilih dan mempersiapkan karier di masa depan sesuai dengan 

minat dan kemampuannya.34 

 

 

                                                                                                                                                               
32 Muhibbin Syah, Psikologi pendidikan dengan pendekatan baru (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2008),hal.173 
33 Muhammad Thobroni dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran: Pengembangan dan 

Praktik Pembelajaran Dalam Pembangunan Nasional (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 32-
34 

34 Desmita,Psikologi Perkembangan Peserta didik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 
hal.37 
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2. Problematika dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

  Dalam belajar tentu terdapat permasalahan yang secara umum 

timbul karena terdapat faktor internal dan faktor eksternal, namun ada 

faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang untuk belajar 

termasuk dalam belajar bahasa Arab. Menurut Acep Hermawan faktor 

terseebut dapat dibagi menjadi dua yaitu problem linguistic dan non 

linguistik.35  

a. Faktor linguistic 

1. Tata bunyi 

  Dalam bahasa Arab ada beberapa huruf yang tidak bisa 

diucapkan dengan bahasa Indonesia diantaranya huruf-huruf tersebut 

adalah Syin (ش), shad(ص), dhad (ض), tha’ (ط), dha’( ظ), ‘ain (ع), 

ghain ( غ), qaf (ق), tsa’( ث), jim (ج ), ha’ (ح), dan dzal (ذ). Akan 

tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, seseorang bisa belajar 

dengan mudah melalui media elektronik seperti radio, televisi 

maupun acara-acara yang berkaitan dengan bahasa Arab.  

2. Kosakata  

  Banyak kosakata bahasa Arab diadopsi dan diserap ke 

dalam bahasa Indonesia. Semakin memudahkan pelajar Indonesia 

untuk mempelajari bahasa Arab. Selain menguntungkan bagi pelajar 

Indonesia, kosakata serapan juga memiliki kelemahan yaitu : 

 

                                                           
35 Acep Hermawan, Metodologi pembelajaran Bahasa Asing (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2011), hal. 29 
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a. Pergeseran arti 

b. Lafalnya berubah dari bunyi aslinya 

c. Lafalnya tetap, tetapi artinya berubah 

3. Tata kalimat 

  Bahasa memiliki aturan-aturan dalam tata kalimat. Ada 

kaidah yang digunakan dalam bahasa Arab seperti shifat-maushuf 

(mensifati-disifati) dimana shifat-nya harus sesuai dengan maushuf-

nya dari mudzakar dan muannatsnya, serta dari segi mufrad, 

tatsniyah, dan jamaknya. 

4. Tulisan  

  Ada perbedaan mengenai tulisan antara bahasa Arab 

dengan tulisan latin. Perbedaan yang terlihat yaitu bila bahasa Arab 

dalam kepenulisannya dimulai dari kanan ke kiri, sedangkan untuk 

tulisan latin kepenulisannya dari kiri lalu ke kanan. Tidak hanya itu, 

tulisan Arab juga tidak mengenal huruf kapital dan untuk latin 

mengenal huruf kapital.  

b. Faktor Pembelajaran 

1. Buku Ajar 

  Buku ajar merupakan bagian dari pembelajaran. Buku ajar 

memiliki  peran untuk memberikan informasi secara tertulis maupun 

bergambar. Sebab, didalam buku ajar tersebut terdapat beberapa 

materi yang disusun sesuai mata pelajarannya. Adanya buku ajar 

dapat memberikan kemampuan kepada siswa untuk memahami 
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materi. Tidak hanya materi tetapi juga terdapat latihan atau soal yang 

mampu mengasah siswa sejauh mana ia dapat menyerap informasi 

atau materi. 

  Maka dari itu penggunaan buku ajar dalam pembelajaran 

juga menjadi sesuatu yang penting, karenanya disamping guru saat 

ini masih menjadi instrument yang menentukan keberhasilan 

pembelajaran.36 Penggunaan bahan ajar menjadi kebutuhan untuk 

siswa. Hal ini guru memiliki peran untuk memilih buku ajar yang 

sesuai dengan siswanya dan melihat kualitas materi yang ada dalam 

buku ajar. Karena dapat mempengaruhi ketercapaian pembelajaran 

yang diinginkan. 

2. Metode pembelajaran 

  Metode yang digunakan dalam pembelajaran bermacam-

macam. Ada metode latihan, metode eksperimen, metode 

sosiodrama dan lain sebagainya. Metode-metode ini tujuannya untuk 

memberikan cara untuk menyampaikan materi. Jika hanya 

menerapkan satu metode yang sama pada setiap pertemuan 

pembelajaran maka akan menimbulkan permasalahan. 

  Maka setiap metode pembelajaran memiliki kelemahan dan 

kelebihan. Guru memerlukan berbagai pertimbangan dalam 

menggunakan metode. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan 

dalam menggunakan metode, yakni: 
                                                           

36 Chaedal Alwasilah, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya,2011), hal.105 
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a. Tujuan yang hendak dicapai 

  Sebelum menggunakan metode dalam kegiatan 

pembelajaran hendaknya memperhatikan terlebih dahulu 

tujuan yang akan dicapai. Sebab dengan mengetahui tujuan 

akan menjadi arahan untuk metode yang tepat pada kegiatan 

pembelajaran. 

b. Materi pelajaran  

  Setiap materi pelajaran memiliki pembahasan yang 

berbeda dan harus disampaikan. Dalam penyampaian materi 

inilah guru memiliki kesempatan untuk dapat memahamkan 

siswa pada setiap materi. Namun, dalam setiap materi belum 

tentu menggunakan metode yang sama. Maka pentingnya 

penggunaan metode yang bervariasi agar siswa mampu 

menguasai materi yang diberikan. 

c. Peserta didik  

  Peserta didik memiliki peran sebagai subjek dalam 

proses pembelajaran. Menerima, menyerap dan 

mempraktekkan hasil dari  materi yang diperoleh. Jika 

dihubungkan dengan metode artinya peserta didik memiliki 

karakter berbeda, daya memahami berbeda. Sehingga dengan 

perbedaan yang terdapat pada peserta didik dapat 

mempengaruhi metode yang digunakan dan  ketepatan dalam 

mempraktekkannya.  
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d. Guru  

  Guru memiliki tugas untuk memberikan 

pengetahuan yang dimilikinya pada peserta didik. Selain itu, 

guru memiliki kompetensi yang harus dikuasai salah satunya 

ialah memanfaatkan metode. Penguasaan metode diperlukan 

karena menjadi cara untuk mempermudah penyampaian materi 

yang diberikan. Dalam pemilihan metode yang digunakan 

hendaknya mampu dikuasainya. Sebab, terkadang ketika 

merancang pembelajaran guru tersebut dapat menyusunnya 

dengan baik namun, ketika diterapkan pada pembelajaran 

berbeda.  

  Adanya permasalahan seperti ini guru setidaknya 

memiliki sikap professional untuk mengatasi kekurangan 

dalam pembelajaran begitu pula dalam penggunaan metode. 

  Beberapa hal yang diungkapkan diatas merupakan 

bagian yang penting ketika ingin menggunakan metode 

pembelajaran. Sebab, siswa yang dihadapi memiliki karakter 

dan gaya belajar yang berbeda.  

  Maka perlu variasi metode dalam pembelajaran dan 

ketepatan metode yang ingin diterapkan. Hal ini dimaksudkan 

agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan dapat 

membangkitkan suasana kelas agar lebih hidup. 
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3. Media pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki peran penting bagi 

pembelajaran. Adanya media maka dapat menjadi kemudahan 

untuk pembelajaran. Melalui media siswa secara langsung bisa 

mengingat bagian-bagian yang berhubungan dengan materi. Siswa 

bisa ikut berpartisipiasi untuk kreatif dalam membuat konsep 

belajar dengan tujuan siswa aktif dalam pembelajaran. 

 Namun, penggunaan media pada pembelajaran tidak selalu 

berhasil. Ada sebab-sebab yang menjadikan media tersebut berhasil 

atau tidaknya digunakan. Agar media tersebut tepat digunakan, 

maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni 37: 

a. Objektivitas 

  Maksud dari objektivitas ialah pembelajaran yang 

menggunakan metode dilakukan bukan untuk krbutuhan 

ataupun kesenangan guru. Penggunaan metode juga 

mempengaruhi media. Jika sekedar untuk kesenangan guru 

semata maka tujuan dan hasil yang diinginkan kurang 

maksimal. Sehingga disini dalam penggunaan media terhadap 

metode itu berdasarkan keperluan sistem belajar. 

 

 

 

                                                           
37Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman 

Konsep Umum Dan Konsep Islami (Bandung:Refika Aditama,2010) ,hal.69 
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b. Situasi dan kondisi 

  Situasi dan kondisi dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran. Situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi 

situasi tempat atau ruangan yang digunakan, situasi dan 

kondisi siswa yang akan mengikuti pembelajaran baik jumlah 

maupun motivasi. 

c. Sasaran program 

  Pada penggunaan media pembelajaran perlu melihat 

kebutuhan dan objek yang ada didalamnya seperti tingkat 

perkembangan anak didik, baik dari segi bahasa, symbol-

simbol yang digunakan, cara dan kecepatan penyajian 

maupun waktu penggunaannya. Hubungan antara kebutuhan  

dan objek ini berkaitan dengan kemampuan dan hasil yang 

akan dicapai. 

d. Kualitas teknik. 

  Pada penggunaan media yang akan diterapkan 

dalam proses pembelajaran perlu diperhatikan. Karena 

terkadang media yang digunakan belum sempurna, suara 

rekaman tidak jelas, gambar atau video tidak bisa diputar 

maupun alat-alat lain tidak sesuai. Hal ini bisa menjadi salah 

satu permasalahan pada proses pembelajaran. Maka dalam 

pembelajaran perlu dicek terlebih dulu agar pembelajaran 

bisa berjalan dengan baik. 
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3. Perbedaan Individu Siswa dalam Proses Pembelajaran 

Pada proses pembelajaran, seorang pendidik dihadapkan dengan 

situasi kelas dan peserta didik yang siap untuk diberikan materi. Materi 

yang disampaikan akan mudah jika peserta didik cepat tanggap untuk 

memahaminya. Namun, kenyataannya tidak semua siswa bisa seperti itu.  

 Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran 

sudah pasti berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang, dan adapula yang 

sangat lambat. Hal ini juga berlaku pada kemampuan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran. Seringkali harus menempuh cara berbeda 

untuk kemudian mencoba memahami sebuah informasi atau pelajaran 

yang sama.  

Ada beberapa tipe gaya belajar yang berbeda dari peserta didik, 

yakni38 : 

1. Gaya belajar visual (Visual Learners) 

Gaya belajar seperti ini memiliki karakter dimana seseorang 

dalam menyerap materi pembelajarannya itu melihat ada bukti dengan 

mengandalkan pengelihatan. Bukti tersebut bisa berupa tulisan 

maupun gambaran kemudian bisa mempercayainya. 

2. Gaya belajar auditorial (Auditory Learners)  

Gaya belajar seperti ini mengandalkan pendengaran untuk 

menyerap dan memahami materi yang diberikan. Artinya, seseorang 

                                                           
38 Hamzah B.Uno, Orientasi dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta;Bumi Aksara,2012), 

hal. 181 
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harus mendengar, kemudian bisa mengingat dan memahami informasi 

itu. 

3. Gaya belajar Tactual Learners 

Gaya belajar seperti ini mengandalkan peraga atau gerakan 

yang dapat memberi penjelasan dalam materi yang diberikan. 

Seseorang yang memiliki gaya belajar seperti ini tidak bisa untuk 

selalu berdiam ditempat ia berada pada waktu pembelajaran. Ia dapat 

menyerap informasi tanpa membaca penjelasannya. 

Perbedaan gaya belajar pada setiap siswa menjadi tugas guru 

untuk mencari solusi dalam memberikan materi. Sebab, bila tidak 

memahami bagaimana gaya belajar antara siswa satu dengan lain akan 

menimbulkan permasalahan. Ada beberapa hal yang sekiranya bisa 

meminimalisir permasalahan tersebut, yakni : 

a. Menggunakan pendekatan pembelajaran fleksibel disertai 

penggunaan multimedia dan multimetode. 

b. Paham dengan gaya belajar siswa yang berbeda dan menciptakan 

lingkungan belajar siswa yang mendukung akan gaya belajar 

mereka. 

c. Perlunya menggabungkan komponen yang penting seperti 

penggunaan metode pada pembelajaran, memahami cara belajar 

siswa,  alat dan menyesuaikan keadaan situasi dan kondisi yang 

sesuai dengan siswa. Hal semacam ini jika digabungkan dapat 
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memberikan pengalaman siswa dalam belajar sesuai dengan cara 

siswa belajar  

d. Menyediakan waktu yang cukup untuk siswa dalam memproses 

dan memahami informasi yang didapatnya. 

e. Gunakan alat-alat multi sensory untuk memproses, mempraktekkan 

dan memperoleh informasi.39 

 

4. Orientasi Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran bahasa Arab pada zaman sekarang mengalami 

perkembangan. Mulai dari pendidikan di usia dini sampai perguruan tinggi 

dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. 

Masa sekarang, orientasi pembelajaran bahasa Arab tidak sekedar untuk 

memahami teks agama, tapi ada beberapa orientasi lainnya di antarnya : 

1. Orientasi religious 

  Tujuan mempelajari bahasa Arab pada orientasi ini adalah 

berupa keterampilan pasif, yaitu mendengar dan membaca, juga 

keterampilan aktif yaitu berbicara dan menulis. 

2. Orientasi akademis 

  Tujuan dari mempelajari bahasa Arab pada orientasi ini 

adalah untuk memahami ilmu-ilmu yang ditulis menggunakan bahasa 

Arab. Atau, lebih mengarah pada penempatan bahasa Arab sebagai 

                                                           
39

 Arina Restian, Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi (Malang; UMM Press, 2015), 
hal. 90-91 
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sebuah disiplin ilmu yang dijadikan mata pelajaran atau matakuliah 

yang harus dikuasai 

3. Orientasi profesionalisme 

  Orientasi profesionalisme memiliki tujuan yaitu lebih 

menekankan pada sesuatu yang berhubungan dengan profesi, praktis, 

dan pragmatis. Jika dihubungkan dengan kebahasaan maka maksud 

dari orientasi profesionalisme ini ialah kecakapan dalam berbicara dan 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang dikuasainya atau 

bahasa resmi dari negaranya, termsuk bahasa Arab. Hal ini dilakukan 

bagi orang-orang yang ingin menjadi diplomat, turis, atau untuk 

melanjutkan studi ke wilayah Timur Tengah. 

4. Orientasi ideologis dan ekonomis 

  Hubungan antara bahasa dengan orientasi ideologis dan 

ekonomis ialah orientasi ini mengarah kepada hal-hal yang bersifat 

penting  seperti orientalisme, kapitalisme, imperialism, dan lain-lain. 

Tujuannya ialah untuk memahami dan menggunakan bahasa sebagai 

sebuah media dan alat termasuk bahasa Arab. Hal semacam ini 

ditandai dengan banyaknya lembaga yang khusus mempelajari bahasa 

Arab di dunia Barat. 40 

 

 

 

                                                           
40 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta;Diva 

Press,2016), hal.49 
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D. Faktor Keberhasilan Belajar bahasa Arab 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang untuk berhasil dalam 

mempelajari bahasa Arab yaitu : 

1. Metode 

  Rencana kegiatan pembelajaran yang telah disusun  

membutuhkan cara yang tepat dan sesuai dengan yang dicapai. Hal ini 

berhubungan dengan Metode. Metode menjadi bagian yang penting 

dalam pembelajaran karena sebagai cara untuk menerapkan rencana 

yang sudah dibuat dan bertujuan untuk mencapai hasil sesuai yang 

diharapkan. Seperti yang diketahui ada beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran seperti metode ceramah, metode 

demonstrasi, metode diskusi, metode simulasi. Metode-metode ini 

dapat memberikan kemudahan pembelajaran.  

  Dalam penerapannya dapat mengunakan semua metode 

yang pernah di pelajari, tetapi perlu diperhatikan beberapa hal seperti 

kemampuan untuk menilai, memilih dan menentukan metode-metode 

mana yang tepat untuk mengembangkan kemampuan tertentu.  

  Menurut R. Ibrahim dan Nana S. Sukmadinata setiap 

metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan dilihat dari 

berbagai sudut, namun yang penting bagi guru metode mana pun yang 

digunakan harus jelas tujuan yang akan dicapai.41 

                                                           
41 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru (Depok: 

Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. 5,hal.78 
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  Seorang guru perlu memperhatikan dalam pembelajaran 

yang dilakukan. Tidak hanya menerapkan satu metode yang 

dikuasainya tetapi juga perlu melakukan metode lain dengan mencoba 

seberapa efektif metode lain yang digunakannya.. 

“ Pembelajaran yang baik adalah menerapkan berbagai variasi 

metode. Bukan hanya mengajar dengan satu metode secara 

terus menerus, tetapi bervariasi. Penggunaan metode yang 

bervariasi bukan saja dapat mengatasi kebosanan siswa, tetapi 

juga disesuaikan dengan perbedaan sifat bahan dan 

kemampuan siswa.42 ” 

 

  Maka disini guru dituntut dalam penguasaan metode yang 

bervariasi. Sebab dengan menggunakan metode yang bervariasi maka 

keberhasilan dalam pembelajaran dapat dicapai. 

2. Kurikulum 

  Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.43Adanya 

kurikulum ini memberikan kemudahan tujuan dari sebuah 

pembelajaran.  

  Perubahan kurikulum mengikuti kesesuaian kebutuhan 

yang dicapai. Hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran termasuk bahasa Arab. Jika kurikulum bahasa Arab 

                                                           
42

Nana Syaodih Sukmadinata dan Erlina Syaodih, Kurikulum dan Pembelajaran 
Kompetensi (Bandung: Refika Aditama,2012),hal. 168 

43 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 
Cet.13,hal.18 
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tersebut jelas maka pencapaian dari pembelajaran bahasa Arab akan 

jelas arahnya dan sampai mana batasan kemampuan siswa dalam 

memahami bahasa Arab dan guru sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran. 

3. Materi pembelajaran 

  Selain kurikulum ada pula bagian terpenting lainnya yaitu 

materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan seperangkat 

informasi yang berkaitan dengan suatu mata pelajaran. Isi materi 

pembelajaran menyesuaikan dari kurikulum yang sudah direncanakan. 

Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui materi apa yang akan 

disampaikan sesuai dengan tingkatannya dan bisa menjadi bahan 

evaluasi seberapa kemampuan dari siswa sendiri.  

  Isi dari materi pembelajaran tersebut menyesuaikan 

kebutuhan dari siswa dan materi pembelajaran yang akan diberikan 

memiliki kriteria tertentu sebagai berikut:44 

a. Relevan dengan standar kompetensi mata pelajaran dan 

kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik. 

b. Bahan ajar merupakan isi pembelajaran dan penjabaran dari 

standar kompetensi serta kompetensi dasar tersebut. 

c. Memberikan motivasi peserta didik untuk belajar lebih jauh. 

d. Berkaitan dengan bahan sebelumnya. 

                                                           
44 Iskandarwassid dan Dadang Surendar,Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2013). Cet. 4,hal.172 
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e. Bahan disusun secar sistematis dari yang sederhana menuju 

kompleks. 

f. Praktis. 

g. Bermanfaat bagi peserta didik. 

h. Sesuai dengan perkembangan zaman. 

i. Dapat diperoleh dengan mudah. 

j. Menarik minat peserta didik. 

k. Memuat ilustrasi yang menarik hati peserta didik. 

l. Menstimulasi aktivitas-aktivitas pribadi para peserta didik 

yang menggunakannya. 

m. Mempunyai sudut pandang yang jelas dan tegas. 

n. Membedakan bahan ajar untuk anak dan untuk orang dewasa. 

o. Menghargai perbedaan pribadi para peserta didik. 

  Jika materi pembelajaran sesuai dengan kriteria di atas 

maka akan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan rencana yang 

dilakukan sebelumnya dan dapat memahami seberapa kemampuan 

dari siswa dalam menyerap pembelajaran. 

4. Media pembelajaran 

  Sebuah pembelajaran membutuhkan media sebagai 

perantara dalam menyampaikan materi yang diberikan. Penggunaan 

media yang tepat juga dapat mempengaruhi pembelajaran. Ketepatan 

penggunaan media dapat memberikan keberhasilan seseorang dalam 

memahami materi yang diperolehnya.  
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  Media pembelajaran menjadi perantara dalam 

menyampaikan materi. Media juga menyesuaikan kebutuhan guru 

yang akan menggunakan metode pembelajaran. Sebab, antara metode 

dengan media yang digunakan akan memudahkan penyampaian 

materi. Selain itu, media dapat menjadi jalan untuk membuat 

kreatifitas guru  ataupun siswa untuk mengolah informasi yang 

didapat. 

“ Sebagai seorang pendidik dalam bidang studi apapun, ia 

harus mampu mengggunakan lingkungan sekitar sebagai media 

belajar. Zaman sekarang yang maju seorang pendidik mampu 

memanfaatkan media belajar seperti video, televise dan film. 

Agar proses  pembelajaran tidak mengalami kesulitan, maka 

masalah perencanaan, pemilihan dan pemanfaatan media perlu 

dikuasai dengan baik oleh pengajar.45” 

  Jika seorang guru dapat memanfaatkan media dengan baik 

maka ia dapat meminimalisir kekurangan yang ada pada metode yang 

digunakannya. Selain itu dengan media yang digunakan dapat menjadi 

bahan pertimbangan ia selanjutnya dalam pembelajaran sesuai atau 

tidaknya media dengan metode yang diterapkan.  

  Apabila media yang digunakan tidak sesuai dengan metode, 

objek yang akan memperoleh informasi maka guru akan mengalami 

permasalahan seperti penyampaian materi yang kurang maksimal, 

siswa tidak fokus maupun kelas menjadi kondusif. Sehingga guru 

perlu menyeimbangkan antara media dan metode. 

 

 

 

                                                           
45Iskandarwassid dan Dadang Surendar.,Ibid,hal.210 
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5. Guru  

  Guru merupakan sosok yang mampu menguasai suatu 

bidang pelajaran. Selain menguasai bidang mata pelajaran, guru juga 

dianggap mampu untuk melakukan perencanaan, pengelolaan kelas, 

serta mampu untuk membimbing siswanya dalam pembenukan 

karakter di sekolah.  

  Perlu diketahui bahwa sebagai seorang guru ia perlu 

memahami kewajiban dalam menjalankan profesinya. Dalam 

keberhasilan sebuah pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari seorang 

guru. Sebab tidak hanya membuat perencanaan pembelajaran tapi 

mampu secara implementasinya. Seorang guru berusaha untuk 

memperoleh hasil secara optimal.  

  Oleh karenanya ia akan selalu belajar untuk menambah 

wawasan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan serta 

keterampilannya seperti melalui kegiatan seminar, diskusi, melacak 

berbagai sumber belajar maupun kegiatan penunjang lainnya.46 

 

                                                           
46 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: 

Kencana Prenada Group, 2006). Cet. 6,hal.144 




