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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Standar kelulusan pada pembelajaran bermuara kepada target serta 

tujuan yang ingin dicapai, target dan tujuan tersebut sangat menentukan 

dalam mengembangkan dan memajukan suatu negara.
2
 Oleh karena itu, 

terdapat berbagi upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan salah satunya 

ialah melalui perbaikan proses pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar. 

Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan manusia guna 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan memperbaiki sikap yang 

dilaksanakan sejak lahir, tumbuh kembang,  dan sampai meninggal, sehingga 

muncullah istilah life long education.
3
 Sedangkan pembelajaran merupakan 

proses belajar mengajar untuk mendapatkan tujuan tertentu dengan 

memperhatikan perencanaan berupa silabus, metode, sumber belajar dan 

penilaian dalam belajar sehingga terbentuknya interaksi dan komunikasi 

timbal balik antar guru dan siswa selama proses belajar.
4
 

Selain dua istilah di atas terdapat faktor-faktor yang menunjang, 

mempengaruhi, dan menentukan berhasilnya suatu pendidikan, yaitu: Faktor 

pertama, tujuan yang hendak dicapai maksudnya ialah tujuan harus 

disampaikan dengan baik dan benar agar pelaksana dan sasaran pendidikan 

mampu menjalankan dan mengetahui proses kegiatan pendidikan.
5
 Faktor 

kedua, adanya subjek yaitu pendidik dan peserta didik, pendidik ialah 

seseorang yang bertanggungjawab untuk mendidik dan seseorang yang 

menerima dampak dari kelompok atau seseorang yang melaksanakan 
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kegiatan pendidik disebut peserta didik.
6
 Faktor ketiga, lingkungan 

maksudnya ialah lingkungan yang meliputi kondisi alam sekitar yang 

berpengaruh terhadap tingkah laku, perkembangan dan pertumbuhan dalam 

pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara.
7
 Lingkungan dalam pendidikan 

mencakup tiga hal: lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat atau 

organisasi pemuda.
8
 Faktor keempat, alat pendidikan atau media pendidikan 

maksudnya ialah suatu aktivitas yang dilaksanakan dengan sengaja guna 

mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9
 

Tujuan pendidikan adalah suatu komponen pendidikan yang penting 

sebagai arah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dengan 

memperhatikan berbagai bidang tertentu dan salah satu rumusan dari tujuan 

pendidikan di Indonesia pada masa silam ialah membentuk manusia beradab 

dan bertanggungjawab atas kesejahteraan negara tanah air serta warga negara 

yang demokratis.
10

 Sistem pendidikan nasional memiliki tujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu berdasarkan UU Dasar Republik 

Indonesia tahun 1945 pasal 31.
11

 

Dalam mewujudkan tujuan di atas berbagai pelajaran dirumuskan 

sebagai bahan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun 

masyarakat yang dinamis, dan peningkatan daya saing bangsa.
12

 Salah 

satunya dengan pembelajaran bahasa Arab selain itu juga merupakan 

perkataan yang diucapkan oleh bangsa Arab untuk menyampaikan maksud 

dari perkataannya.
13

 Pembelajaran bahasa Arab sangat penting khususnya di 
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Indonesia yaitu negara dengan mayoritas Islam terbesar dan bahasa umat 

Islam ialah bahasa Arab, yang merupakan bahasa ilmu pengetahuan yang 

mampu menampung serta mentransisikan wacana pikiran dan ciptaan-ciptaan 

keilmuan.
14

 Pembelajaran bahasa Arab di Indonesia diawali dengan metode 

kaidah dan tarjamah digunakan untuk mengajarkan agama dan terus 

berkembang hingga memperoleh kurikulum modern dalam proses belajar 

mengajar. Pada umumnya tujuan  pembelajaran bahasa Arab ialah untuk 

menjadikan siswa berbicara dengan baik dan benar, dalam mewujudkan 

tujuan tersebut media pembelajaran menjadi solusi utama pada pendidikan 

yang modern ini.
15

   

Media pendidikan atau alat pendidikan merupakan alat-alat yang 

dapat memproses, menyusun, melaksanakan, mempermudah kegiatan 

pendidikan berupa, grafis, fotografis, atau elektronis, dan mengatur langkah 

kemajuan pendidikan.
16

 Media visual ialah satu diantara media yang cocok 

untuk pembelajaran bahasa Arab, yang bertujuan mempermudah pemahaman 

melalui elaborasi struktur dan organisasi guna meningkatkan minat siswa juga 

bisa memberikan koneksi antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata 

seperti gambar, grafik, diagram dan lain sebagainya.
17

   

Problematika utama dalam pembelajaran bahasa Arab di Indonesia 

meliputi guru, murid, dan kurikulum.
18

 Sekolah dasar Islam Surya Buana 

Malang mendapatkan dua masalah dalam pembelajaran bahasa Arab meliputi 

guru dan siswanya. Hal tersebut berlandaskan pada hasil penelitian dan 

laporan magang yang dilaksanakan peneliti dimana dikatakan bahwa kendala 
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utama dari siswa dalam pembelajaran bahasa Arab ialah banyaknya siswa 

yang belum mampu membaca tulisan Arab sehingga mempersulit 

pembelajaran, dan kendala dari gurunya ialah jumlah pengajar bahasa Arab 

yang terbatas dengan waktu mengajar yang banyak.
19

   

Dalam mengatasi masalah tersebut guru haruslah menyediakan media 

pembelajaran untuk mempermudah pembelajaran, murid menjadikan media 

sebagai penghubung antara materi pelajaran dengan dunia nyata, penyajian 

kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Berdasarkan latar 

belakang tersebut penulis mengemukakan permasalahan yang perlu diangkat 

menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul: Pengaruh Media Visual 

Gambar terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Pada Siswa Sekolah Dasar 

Islam Surya Buana Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Adakah dampak penggunaan media visual gambar pada hasil belajar 

bahasa Arab siswa kelas V B sekolah dasar Islam Surya Buana 

Malang? 

2. Berapa besarkah pengaruh media visual terhadap hasil belajar bahasa 

Arab pada siswa kelas V B sekolah dasar Islam Surya Buana Malang? 

 

C. Tujuan Masalah 

Terdapat tujuan masalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengukur dampak penggunaan media visual pada hasil belajar 

bahasa Arab pada siswa kelas V B sekolah dasar Islam Surya Buana 

Malang.  

2. Untuk mengukur tingkat pengaruh media visual pada hasil belajar 

bahasa Arab siswa kelas V B sekolah dasar Islam Surya Buana Malan 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperbanyak pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti dan 

pembaca tentang media visual dalam pembelajaran bahasa Arab. 

b. Sebagai bahan dasar penelitian dalam bidang ilmiah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Digunakan sebagai evaluasi untuk sekolah dasar Islam Surya 

Buana Malang untuk menggunakan media visual gambar dalam 

pembelajaran bahasa Arab bagi Siswa.  

b. Menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas 

tentang media visual gambar atau hal terkait lainnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Pembelajaran bahasa Arab di sekolah asar Islam Surya Buana Malang 

menggunakan kurikulum 2013, sistem pembelajaran tersebut merupakan satu 

kesatuan yang terpadu dalam pelaksanaan aktifitas pembelajaran bahasa Arab 

untuk mengusahakan terwujudnya tujuan dari pendidikan, dan untuk   

melaksanakan aktifitas tersebut diperlukan media pembelajaran yang sesuai 

dengan kemampuan siswa.  

Batasan ruang lingkup penelitian ini ialah menganalisis pengaruh 

media visual pada hasil belajar bahasa Arab siswa kelas V B sekoloh dasar 

Islam Surya Buana Malang. Dari hasil observasi penelitian beserta 

pengalaman magang di sekolah tersebut tentang pembelajaran bahasa Arab 

membutuhkan perhatian khusus, penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 

V B sebagai sampel peneliti. 
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F. Batasan Istilah Penelitian 

Adapun batasan istilah dalam penelitian adalah untuk memperjelas 

judul di atas peneliti memberikan definisi terkait istilah: 

a. Pengaruh adalah kemampuan yang timbul dari seseorang.
20

 

b. Media ialah alat yang dapat menangkap, memproses, dan 

menata informasi baik secara visual dan verbal berupa alat-alat 

grafis, photografis, atau elektronik.
21

 

c. Media visual adalah alat yang memberikan pemahaman dan 

memperkuat ingatan guna menumbuhkan minat siswa dalam 

belajar.
22

 

d. Hasil belajar adalah usaha yang sengaja diadakan oleh 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan.
23

 

e. Bahasa Arab ialah satu diantara bahasa Internasional di dunia 

yang digunakan untuk berkomunikasi, memahami, dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan.
24

 

  

G. Sistematika Pembahasan 

BAB I : Berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, hipotesis penelitian, ruang lingkup penelitian, 

batasan istilah penelitianb, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Berisikan kajian pustaka yang mejelaskan penelitian 

terdahulu terkait penelitian ini dan menguraikan tentang 

penjelasan pembelajaran, media, media visual, pembelajaran 

bahasa Arab, media visual pada pembelajaran bahasa Arab  
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BAB III : Berisikan terkait metode penelitian yang menguraikan tempat 

penelitian, pendekatan serta jenis penelitian, variabel 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber 

data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data serta 

teknik analisis data. 

BAB IV : Berisikan tentang analisis data yang diperoleh peneliti.  

BAB V : Berisikan penutup yang menguraikan kesimpulan  penelitian,  

saran-saran dari hasil penelitian, dan daftar pustaka. 

 


