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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Metode 

 Metode berasal bahasa latin yaitu dari kata methodos. Methodos itu sendiri 

bearasal dari dua kata yaitu meta dan hodos. Meta yang berati menuju, melalui 

dan sesudah, sedangkan kata hodos yang berarti jalan, cara dan arah. Jadi metode 

diartikan sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah 

sistematis untuk memecahkan sebuah rangkaian sebab akibat berikutnya. Metode 

juga bisa diartikan sebagai alat yang dapat berfungsi untuk menyederhanakan 

sebuah masalah agar lebih mudah untuk dipecahkan dan dipahami.
11

 

 Metode yang diterapkan dalam pembelajaran semestinya dapat 

memberikan pengaruh terhadap keberhasilan dalam  proses pembelajaran. Metode 

yang tidak tepat menyababkan penggunaan waktu yang tidak efektif. Dalam 

penerapan dan pemlihan suatu metode harus memperhatikan aspek relefansi dan 

efektivitas dengan materi yang akan disampaikan.
12

 

 Metode merupakan alat dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu yang 

digunakan untuk menyampaikan materi. Materi pelajaran yang mudah akan terasa 

sulit jika menggunakan metode yang kurang tepat. Namun sebaiknya, materi 

pelajaran yang sulit akan terasa mudah dipahami bagi siswa jika menggunakan 

metode yang yang tepat.
13

 Sehingga metode bisa saja akan menjadi penghambat 

jalannya proses pembelajaran, jika tidak tepat dalam mengaplikasikannya.
14
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 Dengan demikian, metode pembelajaran harus disesuaikann dengan 

prinsip–prinsip berikut ini 

1. Didasari dengan pandangan bahwa manusia dilahirkan dengan potensi bawaan 

tertentu dan dengan itu ia mampu berkembang secara aktif dengan 

lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar harus 

didasarkan pada prinsip belajar siswa aktif. Bisa dikatakan bahwa, proses 

pembelajaran lebih menekankan kepada proses mengajar. 

2. Metode pembelajaran didasarkan pada karakteristik masyarakat madani yaitu 

manusia yang bebas berekspresi dari ketakutan. 

3. Metode pembelajaran didasari pada prinsip learning kompetensi, dimana 

siswa akan memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, keahlian 

berkarya, sikap dan prilaku berkarya dan cara-cara berkehidupan masyarakat 

sesuai dengan profesinya. Proses belajar mengajar menitikberatkan pada 

pengembangan kepribadian yang optimal dan didasarkan pada nilai–nilai 

ilahiah.
15

 

Adapun fungsi dari metode terbagi menjadi beberapabagian. Diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Metode sebagai alat motivasi ekstrinsik 

 Menurut Sudirman dalam Ulin Nuha, bahwa yang dimaksud dengan alat 

motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya 

alat pengaruh dari luar. Biasanya ini sangat erat hubungannya dalam 

penggunaan metode guru yang bermacam-macam atau lebih dari satu dalam 

kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan metode 

bervariasi itu, dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik. 

2. Metode sabagai strategi pengajaran 

 Sebagai seorang guru harus mengerti bahwa kemampuan dan daya 

ingatsetiap anak atau peserta didik itu berbeda antara satu dengan yang lainya. 

Oleh karena itulah, dalam menjalankan proses kegiatan pembelajaran, guru 
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perlu menggunakan metode yang tepat agar dapat melengkapi kejadian seperti 

ini. 

3. Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan 

 Tujuan adalah inti dari setiap kegiatan pembelajaran. Tujuan ini 

merupakan goal getter yang terakhir dari sebuah interaksi pembelajaran 

antara guru dan siswa. Pedoman ini berfungsi sebagai pemberi masukan 

kegiatan belajar dan mengajar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, 

pastilah guru sering kali melakukan dan mengembangkan inovasi dari dalam 

kegiatan belajar dan mengajar. 

 Mengembangkan metode pembelajaran yang merupakan salah satu usaha 

yang harus dilakukan oleh guru. Karena metode adalah alat yang digunakan 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dipetakan sebelumnya. Oleh 

karena itu wajiblah bagi guru untuk menggunakan dan mengembangkan 

metode dalam kegiatan pembelajaran karena metode merupakan sebuah alat 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

 Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi seorang guru dalam 

memilih metode sebenarnya tergantung pada lingkungan sekitarnya. Kita 

tidak bisa menggunakan metode secara keseluruhan karena lingkungan yang 

kita hadapi selalu berubah-ubah. Adapun faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi seorang guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah 

anak didik, tujuan pembelajaran, situasi, fasilitas, guru, dan bidang studi atau 

mata pelajaran. Karena lingkungan berubah–ubah, maka seorang guru wajib 

mempunyai berbagai metode yang memungkinkannya menggunakan secara 

acak berdasarkan pada lingkungan sekitarnya.
16

 

B. Pembelajaran Mufrada<t 

Pembelajaran diidentikkan dengan kata “mengajar” dari kata dasar “ajar” 

yang berarti suatu petunjuk yang diberikan kepada seseorang agar dituruti. 

Ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi 

“pembelajaran”, yang dapat diartikan  proses, perbuatan, cara mengajar atau 
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mengajarakan sehingga anak didik mau untuk belajar.
17

Pembelajaran pada 

dasarnya merupakan interaksi antara sumber belajar dan siswa. Pembelajaran di 

kelas terjadi karena ada interaksi antara guru dengan siswa. Semua perilaku guru 

di dalam dan di luar kelas akan mempengaruhi keberhasilan kegiatan 

pembelajaran.
18

Jadi pembelajaran dapat diartikan dengan suatu proses yang 

didalamnya terdapat kegiatan belajar mengajar, membimbing dan memberi contoh 

berbagai hal kepada siswa agar tercapainya tujuan pembelajaran. 

Jadi dapat diartikan bahwa pembelajaran adalah kegiatan mengajar yang 

dilakukan oleh guru secara maksimal agar siswa dapat melaksanakan kegiatan 

belajar dengan baik. Dengan begitu, pembelajaran merupakan usaha seorang guru 

untuk membuat adanya proses pembelajran yang mendukung tercapainya tujuan 

pembelajaran. Dengan demikian pembelajaran bahasa asing adalah suatu kegiatan 

mengajar yang dilakukan olehguru agar siswanya dapat belajar dengan baik 

sehingga kondusif untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa asing tersebut.
19

 

1. Pengertian Mufrada<t 

Mufrada<t (kosakata) dalam bahasa Inggris disebut dengan 

vocabularyyang diartikan dengan himpunan kata yang diketahui seseorang 

atau entitas lain. Jadi mufrada<t dapat Didefinisikan sebagai suatu himpunan 

dari semua kata-kata yang dimengerti oleh seseorang atau semua kata-kata 

yang kemungkinan akan digunakan oleh seseorang untuk menyusun kalimat 

yang baru.Mufrada<t merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai 

terutama bagi orang ingin mempelajari bahasa asing termasuk bahasa Arab 

dan merupakan salah satu alat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa 

seseorang.
20
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Mufrada<t merupakan sekumpulan kata yang dapat membentuk sebuah 

bahasa dan kemampuan untuk memahami empat keterampilan bahasa yaitu 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Bertambahnya 

mufrada<tseseorang dianggap merupakan hal yang penting baik dari proses 

pembelajaran suatu bahasa maupun adanya pengembangan atas bahasa yang 

sudah ia ketahui.
21

 

Adapun yang dimaksud dengan penguasaan mufrada<tadalah kemampuan 

seseorang dalam menggunakannya untuk berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa Arab maupun dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, 

dalam proses pembelajaran siswa tidak dituntut untuk menguasai dan 

memehami semua mufrada<t akan tetapi dibatasi pada materi pembelajaran 

yang sudah disesuaikan dengan kurikulum sehingga tidak ada ketentuan 

maksimal untuk siswa mengenai jumlah kata yang harus dikuasai.
22

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mufrada<tadalah proses, 

perbuatan, cara mengajar agar siswa menguasai mufrada<t, menerjemahkan dan 

mampu menggunakan dalam kalimat benar. Siswa tidak dituntut menguasai 

dan memehami semua mufrada<t tetapi dibatasi pada materi pembelajaran. Dan 

menaplikasikannya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.  

2. Jenis-jenisMufrada<t 

Rusydy Ahmad Thai’amah memeberikan klasifikasi mufrada<t (kosakata) 

menjadi empat, yaitu sebagai berikut: 

a. Mufrada<t untuk memahami (understanding vocabulary). Baik dalam 

bahasa lisan (اإلستماع( maupun teks )المراءة(    

b. Mufrada<t untuk Kalam (berbicara). Dalam berbicara diperluan 

penggunaan mufradat yang yang baik dan tepat baikberbicara yang 

formal )مولفيت( maupun informal )عاديت(  . 
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c. Mufrada<t untuk Kitabah (menulis). Tidak hanya untuk berbicara untuk 

menulispun dibutuhkan mufrada<t yang tepat agar tidak terjadi kesalahn 

dalam mengartikannya. Adapun Dalam penulisan ini mencakup 

penulisan informal seperti, agenda harian, catatan harian dan lain-lain. 

Sedangkan penulisan formal, seperti penulisan surat kabar, majalah, 

buku dan seterusnya. 

d. Mufrada<tpotensial. Mufrada<t jenis ini terdiri dari mufrada<t context dan 

mufradat analysis. Mufrada<t context adalah mufrada<t yang dapat 

ditafsirkan sesuai dengan konteks pembahasan dan mufrada<tanalysis 

yakni mufrada<t yang dapat dianalisa berdasarkan karakteristik derivasi 

kata untuk selanjutnya dipersempit atau diperluas maknanya.
23

 

3. Tujuan Pembelajaran Mufrada<t 

Ada beberapa tujuan pembelajaran mufrada<t secara umum yaitu sebagai 

berikut : 

a. Memperkenalkan kepada siswa atau mahasiswa mengenai mufrada<t 

baru baik dalam bentuk bacaan maupun dalam bentuk fahm al-masmu’ 

b. Dapat memahami mufrada<tbaik dengan cara leksikal ataupun dengan 

cara denotasi maupun digunakan dalam bentuk kalimat tertentu (makna 

konotatif dan gramatikal) 

c. Melatih siswa atau mahasiswa melafalkan mufrada<t dengan benar agar 

mereka terbiasa berbicara dan membaca secara benar juga. 

d. Dapat mengaplikasikan mufrada<t tersebut baik dalam berbicara maupun 

tulisan.
24

 

Dalam pengajaran mufrada<t terdapat beberapa yang perlu diperhatikan, 

yaitu sebagai berikut:  

a. Pengajaran mufrada<ttidak berdiri sendiri 
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Mufrada<t tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri 

sendiri melaikan terkait dengan pengajaran mut{a’laah, istima’, insha’ 

dan muhadas}ah. 

 

b. Pembatasan makna 

Salah satu yang menjadi kesulitan bagi siswa terhadap 

pembelajaran bahasa asing dikarenakan terdapat  kata yang mempunyai 

beberapa makna. Untuk mengantisipasi hal itu, sebaiknya guru hanya 

mengajarkan makna yang sesuai dengan konteks saja. Agar tidak 

memecah perhatian siswa dan ingatannya. Kemudian pada tingkat 

lanjut, penjelasan makna bisa dikembangkan agar siswa memiliki 

wawasan yang luas mengenai makna tersebut.  

c. Mufrada<t dalam konteks  

Sering sekali kita menemukan mufrada<t yang tidak bisa kita 

pahami dengan tepat tanpa terlebih dahulu kita mengetahui 

pemakainnya dalam suatu kalimat. Mufrada<t seperti ini harus terlebih 

dahulu diajarkan kepada siswa agar tidak mengganggu pemahaman 

siswa.  

d. Terjemah dalam pengajaran Mufrada<t 

Mengajarkan makna dari Mufrada<t yang baru diketahui oleh siswa 

dengan cara menerjemahkannya menggunakan bahasa ibu adalah cara 

yang paling mudah bagi siswa. 

e. Tingkat Kesukaran 

Ditinjau dari tingkat kesukarannya, mufrada<t dapat dibedakan menjadi 

beberapa bagian, yaitu: 

1) Kata-kata yang mudah, yang dimaksudkan disini adalah terdapat 

persamaan dengan bahasa Indonesia, seperti:  ٌِكتَاٌب، ُعلََماء ،  ُكْرِسيٌّ

2) Kata-kata yang tidak sulit, tidak ada persamaan terhadap bahasa 

Indonesia, seperti:  ََمِدْينَتٌ، ُسْوٌق، َذهَة 
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3) Kata-kata yang sukar, yang dimaksudkan dengan kata yang sukar 

dikarenakan bentuknya maupun cara pengucapannya, seperti:  ،تَْدهُْوٌر

.اِْستَْولَى، اِْستَبَكَ 
25

 

 

2. Metode Pembelajaran Mufrada<t 

Terdapat beberapa metode pembelajaran mufrada<t yang digunakan 

untuk mengajarkan siswa atau langkah-langkah yang ditempuh yang 

digunakan oleh guru untuk menjelaskan arti dari mufrada<t. Yaitu: 

a. Memberkan contoh (namdzij). Yang dimaksud dengan metode ini yaitu 

seorang guru memberikan mufrada<t yang baru kepada siswa kemudian 

menjelaskan artinya dengan menunjuk apa yang dimaksud dari 

mufradattersebut. 

b. Dramatisasi (tamsil al-ma’na). Guru menjelaskan arti mufrada<tdengan 

mempraktekannya sesuai dengan arti dari mufradat tersebut. Misalnya 

guru menjelakan kata kataba (menulis), maka guru menggerakkan 

tangannya seperti orang yang sedang menulis. 

c. Bermain peran. Guru menjelaskan arti mufrada<t dengan berperan 

sebagai arti yang maksud atau menyuruh siswa untuk memerankannya. 

Misalnya, guru berperan sebagai orang yang sakit perut dan sedang 

diperiksa oleh seorang dokter. 

d. Menyebutkan antonim (mutadladat). Guru menjelaskan arti mufrada<t 

dari dengan lawan kata dari arti tersebut. Misalalnya guru menjelaskan 

arti kata dari barid (dingin) yaitu har (panas). Metode ini bisa 

digunakan asalkan kata tersebut sudah dimengerti oleh siswa atau sudah 

pernah dijelaskan. 

e. Menyebutkan sinonim (mutaradifat). Menyebutkan arti dengan cara 

menyebutkan lawan dari kata tersebut. Contonya guru menjelaskan arti 

kata maula dengan kata sayyid. Metode ini bisa digunakan asalkan kata 

tersebut sudah dimengerti oleh siswa atau sudah pernah dijelaskan. 
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f. Menyebutkan asosiasi (tada’iy al-ma’ani). Guru menjelaskan arti 

dengan menjelaskan atau menampilkan kata lain yang mengacu pada 

arti yang diinginkan. Seperti menyebutkan kata zawj (suami), zawjat 

(istri), awlad (anak)untuk menjelaskan arti dari kata ailah (keluarga). 

g. Menyebutkan asal usul kata (musytaqat), yang dimaksud disini adalah 

guru menjelaskan arti dari mufrada<t tertentu dengan menjelaskan asalu 

usul kata, misalnya mashadirat guru dapat menyebutkan dengan kata 

shadara, shadr, mashdar dan seterusnya. 

h. Menjelaskan maksudnya (al-murad biha), guru menjelaskan artinya 

dengan menjelaskan maksud dari arti tersebut. Dapat dijelaskan dengan 

memberikan uraian beberapa kalimat yang mengacu pada arti kata 

tersebut. 

i. Mengulang-ngulang bacaan (takrir), guru menjelaskan arti mufrada<t 

baru dengan memimpin bacaan atau menyuruh siswa untuk membaca 

berungkali dalam rangkaian kalimat tang terdapat dalam teks, sampai 

mereka menemukan makna yang sesuai dalam konteks kalimatnya. 

j. Mencari dalam kamus, guru menjelaskan mufrada<t baru dengan cara 

mengajak mereka bersama-sama atau sendirian untuk mencari arti dari 

mufradat tersebut. 

k. Menerjemahkan langsung, guru menjelaskan secara langsung arti dari 

mufradat baru ke dalam bahasa yang dipergunakan siswa. 

l. Permaianan (game). Pembelajaran mufrada<t dengan permainan dapat 

menggunakan kartu, teka-teki dan juga bisa dengan permainan yang 

menggunakan dengan alat teknologi 

m. Mendengarkan serta menirukan, guru mengucapkan mufrada<t baru 

kemudian siswa menirukannya setelah selesai mengucapkannya.
26

 

C. Metode Mimicry memorization 

1. Pengertian Metode Mimicry memorization. 
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Mimicry diartikan dengan meniru adapunmemorization yang artinya 

menghafal. Metode ini juga sering kali disebut dengan metode informant-

drill method. Karena latihan-latihannya dilakukan selain oleh seorang 

pengajar, juga oleh seorang informan penutur asli (native 

informan).Kegiatan dalam metode ini berupa demonstrasi dan 

latihan/drilling gramatika/struktur kalimat, latihan ucapan dan latihan 

menggunakan kosa kata, dengan mengikuti atau menirukan guru dan 

informan penutur asli. Di dalam drilling, native informan bertindak sebagai 

drilling master, ia mengucapkan beberapa kalimat dan pelajar menirukannya 

beberapa kali sampai hafal.
27

 

Dalam istilah bahasa Arab, metode ini bisa disebut dengan Thariqatu 

Al-Simaa’ Wa Al- Muhafadzah. Jadi metode ini merupakan sebuah metode 

pembelajaran yang lebih menekankan kepada  meniru dan menghafal atau 

suatu proses untuk mengingat sesuatu denan kekuatan memorinya.
28

 

Dalam metode mimicry memorization peserta didik menirukan apa yang 

sudah didengar oleh gurunya baik mufrada<tmaupun kalimat kemudian 

mereka menirukannya berulang–ulang. Tujuan adanya pengulangan ini agar 

peserta didik mampu mengucapkan mufrada<t maupun kalimat menjadi fasih 

dan benar. Selain itu, agar mereka lebih mudah untuk mengingatnya tanpa 

mereka sadari. 

Adapun ciri – ciri dari metode ini adalah sebagai berikut :  

a. Kegiatan belajar di demonstrasikan, drill gramatika dan struktur kalimat, 

ucapan atau pronunciation drill, latihan menggunakan kosakata dengan 

cara menirukan guru dan native speaker. 

b. Pada saat drill, native speaker atau native informant bertindak sebagai 

drill master, yaitu dengan cara mengucapkan beberapa kalimat, dan 

peserta didik menirukannya sampai beberapa kali hingga hafal. 
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c. Gramatika diajarkan secara tidak langsung melalui kalimat–kalimat yang 

dipilih sebagai model atau pola 

d. Pada tingkat lanjutan (advance), kegiatan dilakukan dengan cara diskusi 

atau dramatisasi. 

e. Metode bervariasi karena digunakan rekaman – rekaman dialog dan drill 

yang disebut audio-lingual method atau disebut juga auraloral 

approach.
29

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa metode mimicry 

memorization adalah kegiatan meniru dan melafalkan mufrada<tatau kalimat 

dengan cara meniru guru dengan berulang–ulang sampai akhirnya menjadi 

hafal. 

2. Tujuan Metode Mimicry Memorization 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa tujuan dengan 

adanya metode mimicry memorization diharapkan agar peserta didik dapat 

lebih mudah dalam menghafal mufrada<t. Dalam proses pengajaran yang 

diulang-ulang diharapkan peserta didik mampu menghafal mufrada<tdengan 

cara otomatis. Seperti yang kita ketahui dalam teori behavioristi bahasa itu 

adalah suatu pembiasaan.  

3. Kelebihan dan Kelemahan Metode Mimicry memorization 

Dalam sebuah metode tentunya ada beberapa kelebihan dan 

kekurangannya, adapun kelebihan dan kekuragan yang terdapat pada 

metode Mimicry memorization sebagai berikut : 

a. Kelebihan dari Metode Mimicry Memorization 

1) Metode yang mudah danefektifdigunakan bagi siswa yang tidak 

memiliki cukup waktu untuk menalar. 

2) Menjadikan siswa lebih aktif  

3) Melatih daya ingat siswa karena dapat membedakan bunyi, dan lafal-

lafal dengan baik. 

4) Mampu melafalkan mufrada<t dengan baik 
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5) Pelajaran lebih menarik dan materi tidak akan mudah untuk dilupakan 

6) Metode ini bisa digunakan di dalam kelas dengan jumlah siswa yang 

banyak 

b. Kelemahan Mimicry Memorization 

1) Mufrada<thanya diartikan dengan satu makna 

2) Guru harus menguasai materi hafalan dengan baik 

3) Pembelajaran ini dibutuhkan konsentrasi penuh selama pembelajaran 

berlangsung. 

 

4. Langkah-langkahMimicry Memorization 

Dari beberapa pengertian di atas, metode ini tidak memiliki langkah 

spesifik. Akan tetapi jika kita pehatikan terdapat langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Memberikan bahan yang akan dipelajari kemudian menjelaskan materi 

tersebut kepada peserta didik 

b. Guru mengucapkan mufrada<t yang akan dijarkan dengan baik 

c. Peserta didik menirukannya secara berulang-ulang sampai hafal 

d. Guru menunjuk peserta didik untuk mengecek hafalannya 

e. Guru memberikan kesimpulan/penutup dari kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan
30

 

D. Pembelajaran Efektif 

 Efektivitas pembelajaran murupakan cermin untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tepat pada sasaran sesuai dengan jalan, upaya, teknik dan strategi 

yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat dan cepat.
31

 

Adapun menurut Miarso efektivitas pembelajaran adalah salah satu standar mutu 

pendidikan dan seringkali diukur dengan tercapainya tujuan dan dapat juga 

diartikan dengan ketepatan dalam mengelola suatu situasi, “doing the right 
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things”. Sedangkan Rohmawati berpendapat bahwa efektivitas pembelajaran 

adalah merupakan ukuran keberhasilan siswa dalam proses pada kegiatan 

pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan.
32

 

 Berdasarkan beberapa pendapat yang sudah dijelaskan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran adalh tolak ukur untuk menentukan 

kesesuaian dalam mencapai tujuan pembelajaran. 
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E. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfiir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
33

 Secara grafis 

pemikiran yang dilakukan oleh peneliti dapat digambarkan dengan bentuk diagram sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari tabel di atas dijelaskan problematika pembelajaran bahasa Arab di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu kurang dalam penguasaan materi dikarenakan siswa kesulitan 

menghafal mufrada<t. Adanya problematika tersebut, peneliti menggunakan metode mimicry 
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Kondisi lapangan 

Kurang dalam 

pengusaan terhadap 

materi bahasa Arab 

yang dikarenakan 

siswa kesulitan dalam 

menghafal mufrada<t 

Menggunakan metode mimicry memorization untuk pembelajaran 

mufrada<t pada kelas 7C dan 7D SMP Muhammadiyah 8 Batu 

Kondisi ideal 

Siswa mampu 

menguasai 

pembelajaran 

mufrada<tdengan baik 

 

Analisis Kebutuhan 

Membutuhkan metode pembelajaran untuk memudahkan siswa 

menghafal mufrada<t 

Metode  Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

observasi, tes,  dokumentasi. penelitian ini dilakukan di SMP 

Muhammadiyah 8 Batu 
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memorizationdan diharapkan setelah ini dapat memudahkan siswa dalam 

menghafalmufrada<t. 


