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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

   Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam berinteraksi 

dengan siapapun di dunia ini, karena dengan bahasa seseorang dapat dengan 

mudah untuk berkomunikasi dengan yang lainya.
1
 Fungsi suatu bahasa itu untuk 

alat komunikasi, menyatakan ekspresi diri, alat untuk mengadakan interaksi, 

adaptasi sosial dan sebagai alat untuk bersosialisasi. Dengan adanya suatu bahasa, 

seseorang dapat berkomunikasi, baik ketika menerima kabar dari orang lain 

maupun akan menyampaikan sesuatu yang ada dalam benaknya. Dengan 

demikian bahasa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena manusialah 

yang menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Mustafa al-

Ghulayaini menyatakan bahwa : “Bahasa adalah kata atau lafal yang digunakan 

oleh setiap orang untuk menyampaikan maksud atau kehendak mereka”.
2
 

   Bahasa Arab mempunyai peranan yang penting terutamauntuk orang Islam 

karena bukan hanya sebagai bahasa pengetahuan saja melainkan juga merupakan 

bahasa ilmu-ilmu keagamaan yang lain, seperti tafsir, hadits {, fiqh, tauhid karena 

tertulis dengan menggunakan bahasa Arab. Ajaran-ajaran Islam keduanya 

terkandung dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah yang menggunakan bahasa Arab. 

Sehingga bahasa Arab menjadi kunci untuk memahami ajaran agama secara 

benar. 

  Dengan demikian suatu keharusan bagi umat Islam yang berpedoman dengan 

al-Qur‟an dan al-Sunnah untuk belajar menelaah apa yang menjadi 

kandungannya. Allah menurunkan Al-Qur‟an kepada Nabi Muhammad s.a.w 

menggunakan bahasa Arab sesuai dengan firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 2 

yangartinya:  
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 “Sesungguhnya Kami menurunkan berupa Qur‟an berbahasa Arab, agar kamu 

mengerti”.
3
Berdasarkan penjelasan tersebut untuk menelaah kandungan Al-

Qur‟an dan al-Sunnah maka diharuskan untuk mempelajari bahasa Arab. Agar 

mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang baik tentunya perlu 

memperhatikan beberapa komponen pembelajaran bahasa Arab. 

 Komponen-komponen pembelajaran Bahasa Arab tersebut yaitu tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, penilaian, metode dan media.Kelima 

komponen tersebut menjadi komponen utama yang harus dipenuhi dalam proses 

mengajar. Komponen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan saling 

mempengaruhi satu sama lain (interalasi)
4
 

Siapa yang tidak menguasai mufrada<t maka sulit untuk menguasai keterampilan 

yang lainnya karena mufrada<tadalah pondasi utama dalam pembelajaran bahasa 

arab.
5
 

Mufrada<t adalah sekumpulan kata untuk membentuk sebuah bahasa. 

Mufrada<t merupakan unsur bahasa yang harus dimiliki oleh pelajar bahasa asing 

termasuk juga bahasa Arab.Mufrada<tsangat diperlukan karena memiliki peran 

penting dalam menguasai empat keterampilan berbahasa. Empat keterampilan 

tersebut diantaranya adalah keterampilan berbicara, menyimak, membaca dan 

menulis.
6
 Karena mufrada<titu dianggap sangat penting dalam pembelajaran 

bahasa asing maka dibutuhkan metode yang bisa meningkatkan penguasaan 

mufrada<t itu sendiri. 

Permasalahan umum yang sering terjadi adalah banyak orang yang belajar 

bahasa Arab putus di tengah jalan karena mereka tidak merasakan kemajuan 

dalam belajarnya. Mereka menjadi putus asa dan kehilangan semangat belajar 

karena tidak puas dengan metode yang digunakan oleh guru atau karena materi  
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pelajaran bahasa Arab yang terasa sulit. Sesungguhnya penyebab hilangnya 

semangat belajar bahasa Arab, tidak sepenuhnya disebabkan karena guru atau 

materi pelajaran. Bisa jadi penyebabnya adalah karena murid itu sendiri. Tetapi, 

tetap saja guru sangat berperan dalam menumbuhkan semangat murid dalam 

proses pembelajaran bahasa Arab.
7
 

Adapun proses pembelajaran di SMP Muhammadiyah 8 Batu, terdapat 

beberapa peserta didik terutama kelas VIIkurang dalam penguasaan terhadap 

materi yang diajarkan oleh guru. Siswa mengalami kesulitan terutama dalam 

menghafal mufrada<t. Sedangkan untuk dapat menguasai materi mereka harus 

faham makna dari setiap kata dan kalimatnya. Sehingga karena faktor tersebut 

siswa kesulitan membaca bahasa Arab dengan fasih, menulis dengan benar dan 

menghafal mufrada<t dengan cepat jika keadaannya seperti itu. Hal inilah yang 

menjadi penghambat ketercapaian hasil yang memuaskan.Berikut ini adalah hasil 

ujian siswa padamata pelajaran bahasa Arab pada kelas VII C 56,66%dan pada 

kelas VII D 36,66% hal itu dilihat dari nilai hasilujian siswa yang di bawah KKM. 

Dari penjelasan di atas dapat diambil benang merah bahwa masih banyak 

siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM yang disebabkan kurangnya 

penguasaan mereka terhadap mufrada<t, padahal mufrada<tadalah hal yang penting 

yang harus dikuasai untuk mempelajari bahasa Arab terutama bagi pemula. 

Seperti yang dikatakan Abdul Rahman Abdullah bahwa 84,5% kesulitanterhadap 

leksikal merupakan hambatan yang dapat menyulitkan mereka dalam mempelajari 

bahasa Arab dan lupa akan kosakata 79,7%.
8
 

Dengan demikian guru diharuskan untuk lebih profesional dalam memilih 

metode serta mengatur proses belajar mengajar. Salah satunya dengan 

menggunakan metode yang dipandang sesuai.Ada banyak metode yang 

diterapkanguru agar tercapainya tujuan pembelajaran. Dari banyaknya metode 

dalam pembelajaran tersebut, salah satu metode yang digunakan guru agar 
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kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik salah satunya dengan metode 

mimicry memorization. 

Metode merupakan suatu cara yang bisa dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran agar  tercapainya suatu proses pembelajaran yang baik. Metode 

sangat penting bagi peserta didik untuk memudahkan materi yang disampaikan 

oleh guru dan membuat pembelajaran terasa lebih menarik untuk peserta didik 

dalam mengikuti sebuah pelajaran. Dalam interaksi ini guru berperan sebagai 

pembimbing sedangkan siswa berperan sebagai orang yang dibimbing. Proses 

interaksi ini akan berlangsung baik jika siswa lebih aktif dibandingkan dengan 

guru. 
9
 

Metode mimicry memorization termasuk metode yang sering diterapkan 

oleh guru dalam mengajar, metode ini merupakan suatu metode pembelajaran 

yang didalamnya digunakan penerapan meniru (mimicry) dan menghafal 

(memorization). Metode ini sama halnya dengan anak kecil yang baru saja belajar 

berbicara yaitu meniru bahasa yang didengar oleh ibunya. Kemudian bahasa itu 

diulang-ulang sampai sehingga secara tidak sadar kata itu sudah masuk ke dalam 

memorinya. 

Untuk mewujudkan harapan yang diinginkan oleh peneliti, maka peneliti 

menggunakan metodemimicry memorization untuk mempermudah hafalan 

mufrada<tdi Sekolah Menengah Pertama 8 Batu dengan mengangkat sebuah judul 

“EfektivitasPenggunaan Metode Mimicry memorizationuntuk 

PembelajaranMufrada<tdi SMP Muhammadiyah 8 Batu”. Diharapkan 

penelitian ini dapat menemukan solusi sehingga dapat mencapai tujuan sesuaiyang 

diharapkan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitaspenggunaan metode mimicry memorization dalam 

pembelajaranmufrada<t di SMP Muhammadiyah 8 Batu? 
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2. Sejauh mana peningkatan kemampuan hafalan mufrada<t siswa SMP 

Muhammadiyah 8 Batu setelah menggunakan metode mimicry 

memorization? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui efektivitaspenggunaan metode mimicry 

memorization untuk pembelajaran mufrada<t di SMP Muhammadiyah  

b. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kemampuan hafalan 

mufrada<t siswa SMP Muhammadiyah 8 Batu setelah menggunakan 

metode mimicry memorization 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang penggunaan metode mimicry memorization dalam 

pembelajaran bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 8 Batu. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini diharakan dapat sebagai referensi dan 

menambah pengalaman, ilmu pengetahuan serta menambah wawasan  

dalam bidang penilitian maupun dalam karya ilmiah. 

2) Bagi Pengajar 

Manfaat bagi guru, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan dalam pembelajaran mufrada<tdengan menggunakan metode 

mimicry memorization dan meningkatkan kemampuan guru dalam 

mengajar. 

3) Bagi Sekolah  

Dengan adanya penelitian ini diharakan dapat memberikan 

sumbangsih data kepustakaan di sekolahterkait dengan penggunaan 

metode mimicry memorization dalam pembelajaran bahasa Arab.  

4) Bagi Siswa 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal 

pengetahuan untuk membantu menghafal mufrada<t dalam pembelajaran 

bahasa Arab, lebih termotivasi dalam belajar bahasa Arab dan 

meningkatkan potensi siswa dalam  pembelajaran bahasa Arab. 

D. Hipotesis 

 Hipotesis adalah suatu hal yang masih dalam dugaan karena terdapat 

beberapa pertimbangan namun masih belum bisa ditetapkan kebenarannya 

sehingga harus terlebih dahulu terjun  ke lapanagan atau melakukan penelitian.
10

 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai sebelum dan 

sesudah menggunakan metode mimicry memorization di SMP Muhammadiyah 8 

Batu. Hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1: 

Ho: Metode mimicry memorization tidakefektif untuk pembelajaran mufrada<t di 

SMP Muhammadiyah 8 Batu 

H1 : Metode mimicry memorizationefektif untuk pembelajaran mufrada<tdi SMP 

Muhammadiyah 8 Batu 

Hipotesis 2 

Ho:Tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata nilai siswa setelah menggunakan 

metode mimicry memorization di SMP Muhammadiyah 8 Batu. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan pada nilai siswa setelah menggunakan 

metode mimicry memorization di SMP Muhammadiyah 8 Batu.  

E. Ruang Lingkup atau Batasan Istilah 

 Untuk memperoleh data yang sesuai dengan  penelitian ini, maka 

penelitian ini dibatasi subyek, obyek dan ruang lingkup masalah yang akan 

diteliti. Adapun ruang lingkupnya adalah : 

1. Penerapan metode mimicry memorization pada bidang studi bahasa Arab 

2. Efektivitas penerapan metode pembelajaran mimicry memorization yang akan 

diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab dibatasi pada materi sesuai 

dengan metode tersebut. 
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3. Subjek penelitian adalah siswa 7CSMP Muhammadiyah 8 Batu. 

F. Batasan Istilah 

 Efektivitas :ketepatgunaan; hasil guna; menunjang tujuan.Jadi efektivitas 

adalah pengukuran keberhasilan dari apa yamg sudah ditentukan. 

 Mimicry : meniru  

 Memorization : menghafal.  

 Metode : suatu cara yang bisa dilakukan dalam kegiatan pembelajaran agar  

tercapainya suatu proses pembelajaran yang baik 

 Pembelajaran : Proses, cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk 

hidup belajar 

 Mufrada<t :sekumpulan kata untuk membentuk sebuah bahasa 

G. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembehasan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pada BAB I yaitu pendahuluan, yang memuat tentang: latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dari penelitian, ruang 

lingkup atau batasan penelitian, batasan istilah dan sistematika pembahasan. 

2. Kemudian BAB II mengenai kajian pustaka, pada bab ini berisi tentang 

teori-teori dasar yang menjadi acuan dan teori-teori pendukung yang 

berhubungan dengan penulisan. 

3. Selanjutnya adalah BAB III yang berisitentang rancangan penelitian,  

instrumen penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan 

langkah-langkah analisis data. 

4. BAB IV mengenaihasil dan pembahasan, pada bab ini berisi tentang 

deskripsi dan analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil 

penelitian. 

5. Terakhir adalah BAB V hasil penelitian dan saran penelitian, pada bab 

terakhir ini berisikan kesimpulan yang didapatkan pada waktu penelitian 

dan terdapat saran untuk perbaikan selanjutnya. 



8 
 

 

H. Penelitian yang Relevan 

 Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu, sehingga bisa 

menjadi tolak ukur dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut ini terdapat 

beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:  

NO Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1. Ismail 

Sholeh 

Penerapan Metode 

Mimicry 

memorization 

dalam 

Pembelajaran Al-

kalam Bagi siswa 

kelas XI Madrasah 

Aliyah Darul 

Qur‟an Gunung 

Kidul Tahun 

Ajaran 2014/2015 

1. meneliti 

tentang metode 

Mimicry 

memorization 

 

1. Digunakan 

dalam 

pembelajaran 

al-Kalam 

2. Subjek yang 

diteliti siswa 

kelas XI 

Madrasah 

Aliyah 

3.  Menggunakan 

Penelitian 

kualitatif 

2 Rifka 

Zahera 

Meningkatkan 

Motivasi Belajar 

Siswa Melalui 

Metode Mim Mem 

Mata pelajaran 

Tahfizul Qur‟an 

Materi Surat-surat 

Pendek Kelas III 

Sekolah Dasar 

Negeri 006 Limau 

Manis Kecamatan 

Kampar Kabupaten 

Kampar 

1. Memeneliti 

tentang 

metode 

Mimicry 

memorization 

1.Menggunakan 

singkatan 

dengan Min 

Mem  

2.Digunakan 

untuk 

pembelajaran 

Tahfizul Qur‟an  

3. Menggunakan 

PTK 

4.Subjek yang 

diteliti siswa 

kelas III SD 

3.  Akhilat

ul „ain 

Penerapan Metode 

Mimicry 

memorization 

(mim-Mem 

Method) dalam 

Pembelajaran 

Mufrada<t Di Mts. 

Asy-Syafi‟iyyah 

Jaibarang Brebes 

Tahun Ajaran  

1. Memeneliti 

tentang 

metode 

Mimicry 

memorization 

2.Untuk 

Pembelajaran 

Mufrada<t 

1.Menggunakan 

PTK 

2. Menggunakan 

3 kelas 

sebagai objek 

penelitian 
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Dari beberapa skripsi di atas ditemukan beberapa persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya adalah meneliti tentang penggunaan metode mimicry 

memorization adapun perbedaanya adalah penggunaanya yaitu untuk 

pembelajaran kalam dan tahfizul Qur‟an materi surat-surat pendek sedangkan 

peneliti untuk pembelajaran mufrada<t. 

 


