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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam memberikan penekanan akan pentingnya menuntut ilmu, karena 

menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana sabda 

Nabi SAW:       

َنَ بََْد َمَ حَ مَ َنَْعَ رَ يَْظَ نَْشَ َنَ بََْرَ يَْث َاَكَ ن ث ََد َحَ َانَ مَ يَْل َسَ َنَ بَْصَ فَْحَ اَن ث ََد َحَ َارَ مَ ع ََنَ بَْامَ شَ اَهَ ن ث ََد َحَ 

َن ا ََنَْعَ َنَ يَْرَ يَْسَ  ََ:لَ َاق ََكَ الَ مَ َنَ بََْس  س ْول  َر  ل م :للا َق اَل  س  ل ْيهَو  ل يَللا َع  َََص 

ةٌع ل يَط ل بَ  ْيض  َف ر  ْلم  ْسل مَ َك لَاْلع  ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََم   

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Ammar] berkata, telah 

menceritakan kepada kami [Hafsh bin Sulaiman] berkata, telah menceritakan 

kepada kami [Katsir bin Syinzhir] dari [Muhammad bin Sirin] dari [Anas bin 

Malik] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Menuntut 

ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.1      

 

Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa  Allah mengaruniai akal kepada manusia 

agar mampu belajar, dan menjadi pemimpin bagi dirinya dan orang lain. Kewajiban 

ini tidak dibatasi hanya pada jenis kelamin ataupun kelas sosiaal tertentu, akan 

tetapi untuk setiap muslim, baik perempuan, laki- laki, kaya, miskin, kulit hitam 

maupun kulit putih, semuanya tanpa terkecuali. Sebagaimana firman Allah dalam 

QS. Al-Alaq ayat 1-5: 

(َ ل ق  َْيَخ  َالَّذ  ب ك  َر  اْب ْسم  ْنَع ل 1َا ْقر  َم  ْنس ن  َاْْل  ل ق  َ)(َخ  م َ)2ق  َاْْل ْكر  بُّك  ر  اْو  ل مَ (َا ل3ََّ(َا َْقر  ْيَع  ذ   

ََ(َ اَل ْمَي ْعل ْمَ)َََ(4ب اْلق ل م  َم  ْنس ن  ل مَاْْل  ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(5ع   

 

 

 

 

                                                             
1 Hadis Riwayat Sunan Ibnu Majah, Kitab al- ilmi, Bab Keutamaan Ulama’ dan anjuran 

mencari ilmu  ( Bentuk-bentuk Dar Al Fikri 2001), Jilid 1. hml 183  
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Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang 

maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.2  

 

Berdasarkan dari ayat di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Ayat 

tersebut merupakan wahyu yang pertamakali turun kepada Rasulullah SAW yang 

berisi perintah untuk membaca, menulis, dan belajar. (2) Menjelaskan tentang cara 

yang ditempuh Allah SWT dalam mengajarkan manusia melalui pena (tulisan), dan 

melalui pengajaran secara langsung tanpa alat. (3) Allah mengajarkan dengan 

qolam (pena) yang bisa membuat ilmunya semakin lekat. (4) Allah mengutus Rasul 

untuk menjelaskan apa yang tidak diketahui manusia.3   

Dengan berbagai macam pengetahuan yang sudah diberikan oleh Allah 

kepada setiap manusia, maka ia dapat mengemban kehidupan di muka bumi. 

Dengan kata lain, mengemban kehidupan di muka bumi diperlukan ilmu 

pengetahuan, sehingga dapat mengantarkan pribadinya menjadi manusia yang lebih 

unggul atau berilmu. Sedangkan manfaat yang diperoleh orang yang berilmu yaitu 

Allah memudahkan baginya  jalan ke surga, sebagaimana sabda Nabi SAW:         

                                                                          َََ                                                                     

د َ ع اَح  ي ة ع نََْث ن اا ب وم  ََو  ش  اَا ب يَع نََْاْل  ْعم  ة ََب يا ََع نََْل ح ََص  ير  س ولَ َق لَ :َق لَ َه ر  ل يَللا ََر  َللا ََص 

ل يهَ  ََع  ل م  س  نَْ)و  ْلًماَس هَ َم  َع  َف يْه  س  ْيقًاَي ْلت م  َط ر  ن ةَ س ل ك  ْيقًاَا ل يَاْلج  ط ر  ل هَ  َللاَ  ََََََََََََََََََََ(ل   

 

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu’ awiyah dari A’ masy dari 

Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda “Barang 

siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah 

memudahkan baginya jalan menuju surga.” 

(H.R. Muslim)4  

 

                                                             
2 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan (Semarang: Toha Putra, 1989) Surat ke 

96  

3 M. Quraish Shihab, Tafsir al- Misbah (Kairo: Lentera Hati, 2009), hlm.393 

4 Imam Nawawi, Terjemah Riyadhus Sholihin, Ter. Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka 

Amani, 1999), hlm. 317 
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     Hadis di atas dapat diuraikan bahwa seseorang yang ingin masuk surga, maka harus 

menuntut ilmu. Karena dengan ilmu seseorang dapat beribadah dengan benar 

kepada Allah SWT dan dapat berbuat kebaikan. Oleh karena itu orang yang 

menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju surga. Demikian pentingnya 

menuntut ilmu ini sehingga dihargai sebagai jihad fisabilillah, pahalanya sama 

dengan orang pergi berperang di jalan Allah untuk membela kebenaran agama.   

 Bertolak pada berbagai anugrah yang diberikan kepada orang yang berilmu 

dan mau mengamalkannya, nampak sekali bahwasanya setiap orang diwajibkan 

untuk mengamalkan ilmunya dengan melakukan pembelajaran yang bermanfaat 

bagi dirinya dan orang lain, termasuk  di dalamnya pembelajaran bahasa Arab. 

Pembelajaran Bahasa Arab dapat dilakukan di berbagai tempat, misalnya di rumah, 

tempat kursus, maupun di sekolah.  

Untuk pembelajaran Bahasa Arab di sekolah sering muncul berbagai macam 

masalah, seperti kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan metode yang 

cocok dan menciptakan suasana pembelajaran yang mampu membuat siswa 

termotivasi untuk belajar Bahasa Arab. Permasalahan ini dijumpai hampir pada 

setiap pembelajaran Bahasa Arab di madrasah, khususnya  SMP Muhammadiyah 1 

Malang. Hal ini yang mengakibatkan banyak siswa belum mahir berbicara dalam 

Bahasa Arab, dan memahami teks- teks berbahasa Arab. 

 Berbagai permasalahan di atas dipandang perlu untuk dicari jalan keluarnya 

agar permasalahan pembelajaran Bahasa Arab dapat diselesaikan. Hal ini bisa 

dilakukan oleh guru dengan cara menciptakan lingkungan sekolah dengan 

berbahasa Arab. Apabila hal ini dilakukan, maka Bahasa Arab yang digunakan 
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sebagai alat komunikasi dengan sendirinya akan terserap oleh siswa- siswi dalam 

kehidupan sehari- hari. Oleh karena itu, Bahasa Arab harus dibiasakan untuk 

diucapkan, dibaca, disimak dan di tulis oleh para siswa. Dengan banyak berlatih 

siswa akan lebih mudah dalam mempelajari Bahasa Arab. Selain menciptakan 

lingkungan Berbahasa Arab, juga dengan menggunakan metode mimicry 

memorization, agar tercipta suasana yang menyenangkan dan memaksimalkan hasil 

belajar yang telah direncanakan. 

 Metode Memorization berasal dari kata” memori” yang artinya ingat. 

Mimicry yang artinya meniru dan Memorziation yang berarti menghafal, metode ini 

juga sering kali disebut metode informant -drill method. Dikatakan demikian, 

karena setiap latihan-latihannya dilakukan oleh seorang pengajar dan informan 

penutur asli atau narative speaker.5 

Kelebihan dari metode mimicry memorization antara lain: (1) Siswa mampu 

melafalkan kosa kata dengan baik dan fasih. (2) Siswa lebih aktif dan bersemangat 

karena pengucapan dilakukan secara serentak. (3) Pembelajaran lebih menarik dan 

tidak mudah dilupakan. (4) Siswa lebih jelas memahami dan menghayati materi 

yang diajarkan oleh guru.6 

Merujuk pada berbagai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik memilih 

metode Mimicry Memorization dan menggunakannya sebagai objek penelitian, 

dengan alasan untuk memudahkan pemahaman dan penguasaan materi dalam 

pembelajaran bahasa Arab. 

                                                             
5 A. Akrom Malibary dkk., Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi 

Agama/ I.A.I.N (Jakarta: Depag R.I., 1976) hlm. 101. 

6 Henri Guntur Taringan, Menyimak sebagai suatu keterampilan bahasa (Bandung: 

Angkasa, 2008) hlm. 3-4 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apa faktor yang melatar belakangi diterapkannya metode Mimicry 

Memorization pada pembelajaran Bahasa Arab bagi siswa kelas VIII C di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana penerapan metode Mimicry Memorization pada pembelajaran 

Bahasa Arab bagi siswa kelas VIII C di SMP Muhammadiyah 1 Malang? 

3. Apa faktor yang menghambat penerapan metode Mimicry Memorization pada 

pembelajaran Bahasa Arab bagi siswa kelas VIII C di SMP Muhammadiyah 1 

Malang? 

4.  Bagaimana solusi yang ditempuh dalam penerapan metode Mimicry 

Memorization pada pembelajaran bahasa arab di kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Mengklasifikasikan apa saja yang melatar belakangi diterapkannya metode 

Mimicry Memorization pada pembelajaran Bahasa Arab bagi siswa kelas VIII C 

di SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Mendeskripsikan penerapan metode Mimicry Memorization pada pembelajaran 

Bahasa Arab bagi siswa kelas VIII C di SMP Muhammadiyah 1 Malang. 
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3. Mengklasifikasikan apa saja yang menghambat penerapan metode Mimicry 

Memorization pada pembelajaran Bahasa Arab bagi siswa kelas VIII C di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang. 

4. Mendeskripsikan solusi yang ditempuh dalam penerapan metode Mimicry 

Memorization  pada pembelajaran Bahasa Arab bagi siswa kelas VIII C di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Guru pengajar bahasa arab. untuk menambah wawasan dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan metode Mimicry Memorization, sekaligus 

mengetahui keefektifitasan metode Mimicry Memorization dalam meningkatkan 

nilai atau prestasi belajar siswa. 

2. Kepala Sekolah. 

Penelitian ini barmanfaat bagi kepala sekolah sebagai bahan atau pedoman 

mengambil kebijakan tentang peningkatan pendidikan khususnya Bahasa Arab 

di SMP Muhammadiyah 1 Malang.  

3. Siswa, khususnya bagi siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

Untuk memotivasi siswa-siswi agar bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

bahasa arab, karena dengan diterapkannya metode Mimicry Memorization ini 

diharapkan dapat lebih menarik minat siswa untuk menghafal teks bahasa arab 

seperti mahfudhot sekaligus mengetahui artinya. 
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4. Peneliti lain.  

Manfaat yang dapat dirasakan adalah dapat memperluas ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Batasan Istilah 

      Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini maka penulis membuat    

batasan- batasan istilah yaitu: 

1. Mimicry Memorization adalah suatu strategi yang digunakan guru dengan 

maksud mengajak  siswa untuk meniru dan menghafal materi pembelajaran 

yang disammpaikan.7 

2. Mata Pelajaran Bahasa Arab adalah suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk 

mendorong, membimbing, dan membina kemampuan serta menumbuhkan 

(mengembangkan) minat belajar siswa terhadap pembelajaran Bahasa Arab 

yang lebih baik.8 Minat siswa yang tinggi terhadap pembelajaran Bahasa Arab 

dapat membantu siswa untuk memahami lebih banyak lagi sumber ajaran islam 

seperti Al-Qur’an dan Hadis. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

      Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman, maka peneliti akan 

mengemukakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

                                                             
7 A. Akrom Malibary dkk., Pedoman Pengajaran Bahasa Arab.........., hlm. 101 

8 M Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, strategi, Materi dan 

Media (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 89 
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1. BAB I, Pendahuluan, di dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, batasan istilah

dan sistem penulisan.

2. BAB II, Kajian Pustaka, di dalam bab ini akan dijelaskan tentang kerangka

teoritis yang isinya tentang pengertian metode, pengertian metode Mimicry

Memorization, ciri- ciri metode Mimicry Memorization, latar belakang

diterapkannya metode  Mimicry Memorization, prosedur penerapan metode

Mimicry Memorization, tujuan menggunakan metode Mimicry Memorization,

kendala dan solusi dalam penerapan metode Mimicry Memorization, mata

pelajaran Bahasa Arab diantarannya, pengertian mata pembelajaran bahasa

Arab, fungsi mata pelajaran bahasa Arab, dan ruang lingkup pembelajaran

bahasa Arab.

3. BAB III, Metode Penelitian, di dalam bab iniakan dijelaskan tentang jenis dan

pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis

data.

4. BAB IV, Hasil dari penelitian, di dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar

belakang objek penelitian.

5. BAB V, Penutup,  di dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.


