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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembahasan Metode Mimicry Memorization 

Ada beberapa hal yang akan diuraikan dalam bagian ini, yaitu: 

1. Pengertian metode mimicry memorization   

      Ada 3 hal yang akan diuraikan dalam hal ini, yaitu: 

a. Pengertian Metode 

        Ditinjau dari segi bahasa metode berasal dari dua 

perkataan, yaitu meta dan hodos. Metha  berarti “melalui” dan hodos 

berarti “jalan” atau “cara”.9 Sedangkan dalam bahasa Arab 

diungkapkan dalam berbagai kata. Terkadang digunakan kata al-

tahriqah, manhaj, dan al-wasilah, Al-thariqah berarti jalan, manhaj 

berarti sistem, dan al- wasilah berarti perantara mediator 10, Maka kata 

al-thariqah adalah kata dalam bahasa Arab yang mempunyai kesamaan 

arti dengan metode. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “ metode” 

adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, 

sehingga dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus 

dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan 

pengajaran.11 

                                                             
9 Nata Abudin, Filsafat Pendidikan Islam I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm 92. 
10 Kemeneg, Sumber Informasi Kementrian Agama, (Malang, Kemeneg), 2009 
11 Armani Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, ( Jakarta: Ciputat 

Pers, 2002), hlm. 40 
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Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode 

merupakan cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu 

ujuan. 

            Sedangkan bila ditinjau dari segi istilah metode telah 

banyak dikemukakan oleh pakar pendidikan sebagaimana telah 

dipaparkan berikut ini: 

1) Menurut Ngalimun metode adalah suatu cara yang dipergunakan 

untuk  mencapai tujuan pembelajaran. 12 

2) Menurut Hamdani, metode adalah strategi yang digunakan 

pendidik atau guru pada saat terjadinya pembelajaran. 13 

3) Muhammad Yunus mengatakan bahwa metode adalah jalan yang 

hendak ditempuh oleh seseorang supaya sampai kepada tujuan 

tertentu, baik dalam lingkungan perusahan atau perniagaan, 

maupun dalam kupasan ilmu pengetahuan dan lainnya.14 

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa metode merupakan suatu cara atau alat yang digunakan oleh 

guru untuk menciptakan sebuah interaksi dengan siswa dalam 

menciptakan proses belajar mengajar yang diinginkan guru agar 

tercapai tujuan pembelajaran yang maksimal, selain itu metode 

pembelajaran yang baik adalah dimana seorang guru menjadi 

pembimbing bagi siswa dan siswalah yang dibimbing dan lebih 

                                                             
12 Ngalimun, Strategi dan Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 

hlm: 14 
13 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 80 
14 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat 
Press, 2002), hlm. 87 



11 
 

banyak aktif daripada guru, misalnya menggunakan strategi 

pembelajaran yang membuat siswa belajar dengan berfikir yang 

salah satunya adalah metode mimicry memorization. 

b. Pengertian Mimicry Memorizaion 

Ditinjau dari segi bahasa Mimicry Memorization memiliki 

arti yakni Mimicry yang berarti meniru dan Memorization berasal 

dari kata “memori” yang berarti ingat.15Dalam bahasa arab, metode 

ini disebut dengan  thoriqatu al-simaa’ wa almuhafadzah.16 

Dari pemaparan di atas maka Mimicry Memoryzation dapat 

disimpulkan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk 

menekankan pada hal meniru, mengingat, menghafal atau proses 

pengingatan sesuatu dengan kekuatan memori. 

Sedangkan ditinjau dari segi istilah, Mimicry Memorization 

biasa diartikan seperti informant drill method. Dikatakan demikian 

karena dalam penerapannya  dilakukan oleh pengajar atau seorang 

informan  penutur asli (natives informan). Tahapan dalam metode 

ini berupa demonstrasi,dengan menirukan pengajar berulangkali 

sampai siswa hafal.17 

Ciri-ciri dari metode mimicry-memorization menurut Ulin Nuha, 

yaitu: 
  

                                                             
15 Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: Diva Press, 

2012), hal. 21 
16 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,  

(Malang: UIN-Malang Press, 2012), hal. 6 
17 Ahmad Muhtadi Ansor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya,  

(Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 75 
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1) Kegiatan pembelajaran didemonstrasikan, penggunaan 
struktur kalimat, pronounciation drill atau ucapan, latihan 
penggunaan kosa kata dengan cara menirukan apa yang 
dikatakan oleh native speaker atau guru. 

2) ketika drill, native speaker atau  guru mengucapkan 
beberapa kosa kata atau kalimat, kemudian siswa mengikuti 
berulang-ulang sampai hafal. 

3) Pengajaran gramatika tidak diberikan secara langsung, 
tetapi dengan model atau pola kalimat. 

4) Kegiatan dilakukan dengan cara diskusi pada tingkat 
lanjutan.18 

 
Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

mimicry memorization adalah latihan mengucapkan dan 

menghafalkan mufradat atau kosa kata dengan cara meniru guru 

secara berulang-ulang. 

c. Metode Mimicry Memorization  

Pada dasarnya metode mimicry memorization adalah 

pendekatan lisan dalam pengajaran bahasa, maka proses 

pembelajaran melibatkan banyak kegiatan latihan lisan atau 

ucapan. Fokus pembelajarannya adalah kemampuan menyimak dan 

berbicara dan menekankan pada aspek menghafal.19 

Terdapat hubungan yang erat antara menyimak dan 

melafalkan hubungan ini terdapat pada beberapa hal, yaitu: 

1) Ucapan seringkali dilakukan dengan cara menyimak dan  
meniru. karena itu, contoh dan model yang diperoleh  
peserta didik berperan penting dalam keterampilan 
berbicaranya. 

2) Kosa kata yang akan diajarkan kepada peserta didik 
ditentukan dari rangsangan yang diterimanya dan mufrodat 

                                                             
18  Ulin  Nuha, Metodologi  Super  Efektif  Pembelajaran  Bahasa  Arab,  (Jogjakarta:  

DIVA Press, 2012), hlm. 216 
19 Henry Guntur Tarigan, Menyimak Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2008), hal. 3 
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atau kosa kata yang sering memberi bantuan atau pelayanan 
dalam penyampaian gagasan. 

3) Ucapan atau lisan peserta didik mencerminkan penggunaan 
bahasa di lingkungan rumah. Hal ini dapat terlihat pada 
ucapan dan penggunaan pola kalimat serta kata-kata yang 
diucapkan. 

4) kalimat yang sulit dan lebih panjang daripada kalimat yang 
bisa dikatakannya dapat dipahami oleh anak-anak yang 
masih kecil. 

5) Dengan mengembangkan skill menyimak dapat menambah 
keterampilan  berbicara seseorang. 

6) Bunyi adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan 
penguasaan kosa kata peserta didik. Peserta didik dapat 
terbantu jika menyimak dan mendengar ucapan-ucapan 
yang benar dari pendidik. 

7) Penggunaan alat peraga dapat membantu penangkapan 
informasi yang lebih baik pada peserta didik20 
 
Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

Pembelajaran model mimicry memorization merupakan 

pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa, dimana dalam 

pembelajaran ini setiap siswa diharuskan untuk meniru setiap kata 

yang diucapkan oleh guru yang berkaitan dengan materi yang akan 

dibahas, kemudian siswa menghafalkannya sesuai dengan kata 

yang telah di ucapkan oleh guru. Setelah itu guru menguji hafalan 

siswa dengan cara menunjuk beberapa siswa secara acak. Teknik 

meniru dan menghafal dalam metode ini dapat membantu kelas 

yang cenderung membosankan. 

2. Kelebihan dan kelemahan Metode Mimicry Memorization 

Adapun faktor-faktor yang menghambat dan memperlancar penerapan 

metode mim-mem pada pembelajaran Bahasa Arab, yaitu: 

                                                             
20 Henry Guntur Taringan, Menyimak Sebagai Keterampilan..., (Bandung: Angkasa, 

2008), hal. 3-4 
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Kelebihan metode Mim-mem: 

a. Pembelajaran tidak akan membosankan dan materi pembelajaran 
mudah diingat. 

b. Peserta didik  mudah dalam memahami arti dari materi yang di 
sampaikan. 

c. Siswa bias melafalkan dan menghafalkan kosa kata dengan baik dan 
benar. 

d. Bisa digunakan di dalam kelas dengan jumlah siswa yang banyak.21 
 

   Pendapat lainnya yaitu:  
 

a. Metode belajar yang sangat efektif dan mudah bagi siswa yang tidak 
mempunyai cukup waktu untuk menalar. 

b. Pengucapan dilakukan secara serentak agar peserta didik menjadi aktif. 
c. Daya ingat siswa dilatih supaya dapat membedakan susara dengan baik. 
d. Siswa dapat melafalkan dan berbicara dengan menggunakan bahasa 

Arab sesuai dengan materi yang diajarkan.22 
 

Sedangkan kelemahan pada metode mim-mem, yaitu:  

a) diperlukan persiapan yang matang. 
b) Guru dituntut menguasai materi hafalan dengan baik. 
c) Terkadang memerlukan banyak biaya.  
d) Pembelajaran ini membutuhkan konsentrasi yang penuh selama 

pembelajaran berlangsung.23 
 

Pendapat lainnya yaitu: 
 
a) Siswa memahami kosa kata dengan satu makna. 
b) Penggunaan penutur asli sangat dibutuhkan karena tanpa adanya 

penutur asli tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan. 
c) Pengulangan materi yang sudah diajarkan yang akan memakan banyak 

waktu. 24 
 
 
 

                                                             
21 Henry Guntur Taringan, Menyimak sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, 

(Bandung: Angkasa, 2008), hal. 180 
22 M. Yazid, “Metode-Metode dalam Pembelajaran Bahasa”, dalam  

http://4shareilmu.blogspot.com/2011/10/metode-metode-dalam-pembelajaran-bahasa.html. 
diakses pada 07 Agustus 2018 

23 Henry Guntur Taringan, Menyimak sebagai keterampilan...,(Bandung:Angkasa, 2008), 
hal. 180 

24 M. Yazid, “Metode-Metode dalam Pembelajaran Bahasa”, dalam 
http://4shareilmu.blogspot.com/2011/10/metode-metode-dalam-pembelajaran-bahasa.html. 
diakses pada 07 Agustus 2018 
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3. Fungsi Metode Mimicry Memorization 

Tujuan dari metode ini adalah agar semua peserta didik dapat 
menggunakan Bahasa Arab dengan baik. Agar hal ini dapat tercapai 
hendaknya peserta didik mempelajarinya berulangkali, agar peserta didik 
terbiasa berbicara Bahasa Arab secara spontan.25 

 

4. Prosedur Penerapan Metode Mimicry Memorization 

Ada 2 pakar yang telah merumuskan beberapa langkah atau cara dalam 

mengaplikasikan, diantaranya:  

a. Ahmad Lutfi memaparkan bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran, 

penerapan metode mimicry memorization pada pembelajaran Bahasa 

Arab bisa diberi fariasi dengn cara drill and practice, adapun 

langkahnya sebagai berikut: 

1) Guru mengelompokan peserta didik. 
2) Guru membagikan kosa kata untuk di hafalkan oleh masing-masing 

kelompok sesuai urutan kosa kata dan kelompok, contohnya, 
kelompok 1 menghafalkan kosa kata yang pertama, kelompok 2 
menghafal kosa kata yang kedua, kelompok 3 menghafalkan kosa 
kata yang  ketiga, kelompok 4 menghafal kosa kata yang keempat. 
lalu ditukar atau dibalik, kelompok 4 membaca kosa kata kelompok 
1, begitu seterusnya sampai selesai. Setelah selesai barulah 
kemudian diucapkan oleh semua peserta didik bersama-sama. 

3) Salah satu peserta didik dipilih untuk memimpin membaca kosa 
kata dan diikuti oleh peserta didik lainnya.  

4) Terakhir setiap peserta didik menyetorkan hafalan kosa katanya di 
depan guru.26 

 

 

                                                             
25 Ulfa, Zaimatul (2013), “Implementasi metode mimicry memorization dalam 

menghafalkan kosakata Arab bagi siswa kelas IV MI Al Khoiriyyah 2 Semarang”. Undergraduate 
(S1) thesis, IAIN Walisongo dalam http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprin/1615 diakses pada 1 
September 2018. 

26 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode Metodenya, 
(Yogyakarta: TERAS, 2009), hal. 179 

http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprin/1615
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b. Adapun Langkah lainnya yang dikemukakan oleh M. Yazid, yaitu: 
 

1) Langlah pertama pendidik atau guru menghubungkan materi yang 
baru dengan materi yang lama agar siswa mudah untuk memahami 
materi yang baru. 

2) Langkah ke dua guru melafalkan kosa kata. 
3) Langkah ke tiga siswa meniru ucapan gurunya secara berulang-

ulang sampai hafal. 
4) Langkah ke empat guru memilih beberapa siswa untuk mengecek 

ingatan siswa. 
5) Langkah ke lima guru memberikan kesimpulan dan menutup 

kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan27 
 

B. Pembelajaran Bahasa Arab dan Ruang Lingkup 

Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam bagian ini, yaitu:    

1. Pengertian Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran berasal dari kata “ajar” yang kemudian menjadi sbuah 

kata kerja brupa “pembelajaran”. Yang artinya adalah usaha timbal balik 

antara pendidik dan peserta didik.28 Dengan artian suatu usaha yang 

dilakukan agar siswa bisa belajar dengan baik.  

Dalam Al-mu’jam al-wasith pengertia Bahasa Arab adalah perkataan 

yang  diucapkan seseorang agar dapat menyampaikan maksud 

mereka.29Adapun pemaparan beberapa ahli mengenai pengertian bahasa Arab 

yaitu, berdasarkan pemaparan Ahmad Al-Hasyimy, bahasa Arab adalah bunyi 

atau perkataan yang berisi berbagai huruf hijaiyyah.30Sedangkan Bahasa Arab 

                                                             
27 M. Yazid, “Metode-Metode dalam Pembelajaran Bahasa”, dalam 

http://4shareilmu.blogspot.com/2011/10/metode-metode-dalam-pembelajaran-bahasa.html. 
diakses pada 09 Agustus 2018 

28 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta:DIVA 
Press, 2012) hlm. 153-154 

29 Ibrahim Mustafa dkk, Al-mu’jam al-wasit, (Istanbul: Al-Maktaba al-
IslamiyahCetakan: ke 4 Tahun 2004), hlm. 831 

30 Ahmad  Al-Hasyimi . al-Qawa‘id  al-Asasiyyah  li  al-Lugat  al-‘Arabiyyah, 
(Beirut:Dar al- 
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menurut Syaikh Mustafa al-Gulayayni adalah kalimat yang digunakan orang 

Arab untuk menyampaikan maksud mereka.31Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Bahasa Arab adalah kata yang dipergunakan oleh orang Arab untuk 

menyampaikan tujuan dan maksud mereka.  

Dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa 

Arab adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru yang bertujuan untuk 

mempermudah siswa mempelajari bahasa Arab dan ruang lingkupnya.  

 

2. Tujuan pembelajaran Bahasa Arab 

a. Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab secara umum adalah agar siswa 

berkembang dalam hal:  

1) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi 
dalam Bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan, yang mencakup empat 
keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, dan 
menulis. 

2) Menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya bahasa arab 
sebagai salah satu bahasa asing sebagai alat utama belajar, khususnya 
dalam mengkaji sumber-sumber ajaran islam seperti Al- Qur’an dan 
Hadis. 

3) Mengembangkan pemahaman tentang adanya keterkaitan antara 
bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya dan 
melibatkan diri dalam keragaman budaya.32 

 
Adapun tujuan lainnya menurut Departemen Agama, yaitu:  
 
1) Untuk memudahkan siswa dalam mempelajari sumber hukum ajaran 

islam seperti Al-Qur’an dan hadis. 
2) Untuk memudahkan siswa dalam mempelajari sejarah dan 

kebudayaan islam yang ditulis menggunakan bahasa Arab. 
3) Untuk memudahkan siswa berbicara menggunakan bahasa Arab. 

                                                                                                                                                                       
Kutub al-Ilmiyyah), hlm.7. 

31 Mustafa  al-Gulayayni, Jami‘  al-Durus  al-‘Arabiyyah, Jus  I.  Cet. XXX, (Beirut: al-
Maktabah al-Asriyyah, 1994), hlm. 28 

32 Permenag No 2 Tahun 2008, BAB VI, tentang Standar kompetensi lulusan Mata 
Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah. 
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4) Agar biasa menjadi orang yang profesional di bidang  Bahasa Arab. 33 
 

3. Ruang lingkup materi mata pelajaran Bahasa Arab 

Ruang lingkup pelajaran Bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

meliputi tema-tema yang berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan 

atau dialog sederhana tentang  ِللتَّْفِضْیلِ اْألَْسمآُء  (nama- nama tafhdhil) dan    

 : yang berkaitan dengan (warna-warna muzakkar) اْألَ ْلَواُن   ِلْلُمذَكَّ 

ثَةُ ، َماذَا، بَِما، أَ، َھلْ َؤنَّ اْألَْسمآُء اْلُمذَكََّرةُ ، َا ْألَْسمآُء اْلمُ   

sedangkan materinya meliputi:  

a. Menyimak 

• Menyimak dan menirukan pengucapan kosa-kata dengan tepat 

• Menyimak wacana lisan sambil memperhatikan model guru/ kaset 

/film,menirukan pelafalan intonasinya. 

• Mengamati tayangan wacana lisan dan tulisan dari video/kaset/film/ 

model tentang intonasi cara membaca, mengucapkan wacana berbahasa 

Arab. 

• Siswa menirukan pengucapan dan menuliskan pemaparan tentang 

ِللتَّْفِضیْلِ  اْألَْسمآءُ     

b. Menanya 

• Mengajukan pertanyaan tentang perbedaan antara berbagai pemaparan 

 dalam Bahasa Arab, perbedaannya dengan yang ada dalam اْلَمْسِجدُ 

bahasa Indonesia. 

                                                             
33 Najieb Taufiq. 2013. Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab, (online), 

file:///G:/Referensi/tujuan-pembelajaran-bahasa-arab.html, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018. 
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• Mengajukan pertanyaan mengenai pengucapan dan makna kata 

tentang   ُاْلَمْسِجد 

• Melakukan dialog (hiwar) sesuai konteks tentang  ُاْلَمْسِجد 

c. Komunikasi 

• Siswa mendemonstrasikan bacaan wacana tentang :  ُاْلَمْسِجد secara lisan 

dan tertulis di kelas dengan mempraktekkan ungkapan, dan unsur 

kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. 

d. Mengamati  

• Membaca wacana sederhana sesuai dengan topik. 

• Menulis kata-kata sulit dari dalam wacana bacaan dengan topik  ُاْلَمْسِجد 

• Menyimak penjelasan guru tentang :  ، ُا ْألَْسمآُء اْلُمذَكََّرةُ ، َا ْألَْسمآُء اْلُمَؤنَّثَة◌َ

ِلْلُمذَكَّرِ  ۲۰-۱۱اْلعََدُد  َ  

e. Menanya  

• Menjawab pertanyaan lisan yg diajukan lawan bicara tentang :  ُاْلَمْسِجد. 

Menanyakan kepada guru perbedaan  ، ُا ْألَْسمآُء اْلُمذَكََّرةُ ، َا ْألَْسمآُء اْلُمَؤنَّثَة◌َ

ِلْلُمذَكَّرِ ۲۰-۱۱اْلعََدُد  َ  

• Menanyakan kepada guru pembuatan kalimat dari penggabungan 

kosa-kata  ِلْلُمذَكَّرِ  ۲۰ - ۱۱َ◌ا ْألَْسمآُء اْلُمذَكََّرةُ ، َا ْألَْسمآُء اْلُمَؤنَّثَةُ ،  َاْلعََدُد  

f. Eksperimen / Eksplorasi  

• Secara berkelompok siswa mengelompokkan kosa-kata sesuai ُء ا ْألَْسمآ

ِلْلُمذَكَّرِ  ۲۰ - ۱۱اْلُمذَكََّرةُ ، َا ْألَْسمآُء اْلُمَؤنَّثَةُ ،  َاْلعََدُد   

• Secara berkelompok siswa membuat kalimat sederhana tentang 

Masjid  ُاْلَمْسِجد dari penggabungan kelompok kosa-kata diatas 
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• Dalam kelompoknya siswa berlatih memaparkan  ُاْلَمْسِجد melalui 

wacana tulisan sederhana dari kalimat sederhana yang sudah dibuat 

sebelumnya 

g. Asosiasi 

• Siswa mendiskusikan penggunaan kosa-kata ا ْألَْسمآُء اْلُمذَكََّرةُ ، َا ْألَْسمآُء

ِلْلُمذَكَّرِ  ۲۰ - ۱۱اْلُمَؤنَّثَةُ ،  َاْلعََدُد   dalam kalimat sederhana. Melakukan 

koreksi secara berkelompok terhadap hasil pembuatan kalimat dan 

wacana tulisan tentang :  ُاْلَمْسِجد 

h. Mengkomunikasikan  

• Siswa menuliskan permasalahan dalam menggunakan b.Arab tentang 

dan اْلَمْسِجدُ  ِلْلُمذَكَّرِ  ۲۰ - ۱۱ألَْسمآُء اْلُمَؤنَّثَةُ ،  َاْلعََدُد ا ْألَْسمآُء اْلُمذَكََّرةُ ، َا ْ  dalam 

jurnal belajar (learning journal).33F

34 

 

C. Pembelajaran Bahasa Arab melalui Metode Mimicry Memorization 

Ada beberapa hal yangakan di uraikan pada bagian ini, yaitu: 

1. Latar belakang diterapkan berbagai metode termasuk (mimicry 

memorization) dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

Menurut Jamil Suprihatiningrum, dalam buku strategi pembelajaran teori dan 

aplikasi, bahwa pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu: 

a. Tujuan yang berbeda dari masing- masing materi maksudnya adalah 

dalam setiap kegiatan belajar mengajar, yang harus dipikirkan dan 

                                                             
34 Perangkat pembelajaran SMP Muhammadiyah 1 Malang 
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ditetapkan lebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan maka dapat ditentukan 

metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang 

bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat 

dicapai. 

b. Perbedaan latar belakang individual anak, maksudnya adalah setiap siswa 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik minat,bakat, kebiasaan, 

motivasi, status sosial, lingkungan keluarga, dan harapan terhadap masa 

depannya. Hal ini merupakan landasan bagi guru dalam memilih dan 

memvariasi metode pembelajaran. 

c. Perbedaan situasi dan kondisi di mana pendidikan berlangsung, 

maksudnya adalah ketika situasi dan kondisi yang berlainan maka 

dituntut  metode pembelajaran yang berlainan pula. Saat suasana kelas 

tiba-tiba berubah, guru dapat mengubah metode pembelajaran 

menyesuaikan dengan suasana tersebut. Misalnya tiba-tiba siswa 

mengantuk, guru dapat mengubah metodenya menjadi metode yang 

mengaktifkan siswa, seperti game atau belajar di luar kelas untuk 

menyegarkan suasana. 

d. Perbedaan pribadi dan kemampuan guru, maksudnya adalah dalam 

pemilihan metode pembelajaran sebaiknya guru memperhatikan 

kemampuan dirinya. Jangan sampai guru memilih metode pembelajaran 

yang tidak dikuasainya karena justru akan mempersulit diri sendiri dan 

menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. 

e. Sarana dan prasarana yang berbeda, maksudnya adalah dengan adanya 

sarana prasarana yang memadai dapat berpengaruh terhadap penentuan 
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metode pembelajaran. Misalnya tujuan suatu pembelajaran yang 

membutuhkan adanya praktikum tentunya memerlukan metode 

eksperimen. Metode eksperimen tidak dapat dilaksanakan apabila 

fasilitas seperti laboratorium tidak ada.35 

Berbagai hal diatas harus diperhatikan guru ketika memilih suatu 

metode pembelajaran. Kesesuaian metode dengan komponen yang ada 

dalam pembelajaran adalah hal penting yang harus dijadikan 

pertimbanagan seorang guru sebelum melaksanakan proses belajar 

mengajar. 

2. Penerapan metode mimicry memorization pada pembelajaran Bahasa Arab 

Penerapan metode mimicry memorization menurut Ulin Nuha adalah: 

a. Kegiatan pembelajaran di demonstrasikan dengan cara menirukan guru. 
b. Guru mengucapkan beberapa kosa kata, dan siswa menirukan kosa kata 

yang diberikan guru berkali-kali hingga hafal. 
c. Pengajaran Gramatika tidak langsung diajarkan secara bersamaan, 

melainkan melalui beberapa kalimat yang telah dipilih sebagai model 
atau pola. 

d. Kegiatan dilakukan dengan cara diskusi pada tingkat lanjutan.36 
 

3. Faktor penghambat penerapan berbagai metode termasuk (mimicry 

memorization) pada pembelajaran Bahasa Arab, meliputi: 

Faktor interen penghambat dalam belajar termasuk penerapan metode mimicry 

memorization dalam proses pembelajaran Bahasa Arab, menurut Muhibbin 

Syah dalam buku penidikan psikologi dengan pendekatan baru, yaitu: 

a. Faktor intern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan umum dari dalam 

diri siswa sendiri, yakni: 
                                                             

35 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori & Aplikasi, (Yogyakarta: Ar- 
Ru Media, 2013), hlm. 284 

36 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta, DIVA 
Press, 2012), hlm. 216 
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1) Intelektual siswa yang rendah. 
2) Sikap siswa yang labil dan mudah emosi. 
3) Gangguan pada alat-alat indera penglihatan dan pendengaran.37 

 
b. Faktor ekstern siswa, yakni meliputi semua situasi dan kondisi 

lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor 

ini dapat dibagi tiga macam: 

1) Lingkungan di dalam keluarga, misalnya: hubungan orang tua yang 
tidak harmonis dan keadaan ekonomi yang rendah. 

2) Lingkungan di dalam masyarakat, misalnya: wilayah perkampungan 
yang kotor dan pergaulan dengan teman sekitar yang nakal. 

3) Lingkungan di dalam sekolah, misalnya: letak gedung dan kondisi 
tenaga pengajar maupun alat-alat pendukung belajar yang tidak 
memadai.38 
 

4. Solusi yang ditempuh dalam penerapan metode mimicry memorization  pada 

pembelajaran Bahasa Arab 

Ada beberapa langkah untuk mendapatkan solusi dari masalah di atas menurut 

Muhibbin Syah, yaitu: 

 

a. Diagnosis masalah belajar 

Guru mengidentifikasi kesulitan belajar yang ada pada peserta didik, 

tujuannya adalah. untuk menentukan jenis kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik. 

Beberapa tahapan diagnosis yang bisa dilakukan oleh pendidik melalui 

Prosedur Weener dan Senf (1982) oleh pendidik, yaitu: 

 

                                                             
37 Muhibbin Syah,  Pendidikan Psikologi dengan Pendekatan Baru.(Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 170 
38 Muhibbin Syah,  Pendidikan Psikologi....(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm 

170 
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1) Melakukan observasi kelas

2) Mewawancarai orang tua atau wali dari peserta didik.

3) Memeriksa penglihatan dan pendengaran peserta didik.

4) Menguji dengan memberikantes pada bidang kemampuan tertentu.

5) Menguji kemampuan intelegensi peserta didik.

b. Analisis Hasil Diagnosis

Agar jenis kesulitan belajar yang dialami siswa dapat terdeteksi secara pasti,

maka guru harus menganalisis Informasi yang diperoleh melalui diagnostik

kesulitan belajar di atas.

c. Menentukan Kecakapan Bidang Bermasalah

Dari hasil analisis di atas, maka diharapkan agar pendidik bisa menentukan

permasalahan dan hal apa saja yang perlu diperbaiki. Permasalahan dapat

dikelompokan menjadi 3 macam, yaitu:

1) Permasalahan yang mampu ditangani sendiri oleh pendidik .

2) Permasalahan yang mampu ditangani pendidik dengan bantuan orang

tua peserta didik.

3) Permasalahan yang tidak mampu ditangani oleh pendidik maupun

orang tua peserta didik. 39

39 Muhibbin Syah,  Pendidikan Psikologi....(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 
171 


