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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Mata pelajaran bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran yang 

isinya mencakup tentang keterampilan menulis, membaca, berbicara, dan 

menyimak.1 Kenyataan yang ada di lapangan mutu mata pelajaran bahasa Arab 

masih sangat rendah, karena pencapaian target yang belum memadai dan belum 

maksimal. Penyebab dari hal ini adalah kemampuan siswa menerima hal baru 

dan asing masih sangat rendah. Begitu juga metode pembelajaran yang masih 

baku dan juga terpaku dengan metode sekolah yang formal.2  

 Bahasa Arab merupakan salah satu matajpelajaran yang membutuhkan 

kemampuan guru dalam mengelola kelas, terutama kemampuan guru 

memanfaatkan media yang bisa menciptakan suasana nyaman 

danmmenyenangkan sehingga dapat menarik minat dan mengaktifkan peserta 

didik untuk mengikuti pelajaran, baik secara mandiri maupun kelompok. Guru 

adalah pendidik profesionalkdengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasimpeserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalurvpendidikan formal, dasar, dan 

menengah.3

 
1 Aziz Fachrurrozi. Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab   

(Tangerang:2011), 130 
2 Hasil wawancara Penilaian Tindakan Kelas dengan Ibu Pipit tanggal 13 Oktober 2018 
3 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:2012),60 



2 
 

 
 

 Untuk meningkatkan mutu pelajaran bahasa Arab, banyak faktor yang harus 

dipertimbangkan, di antaranya yaituvdalam hal penyampaian pesan dari sumber 

melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan atau siswa.4 Sedangkan 

metode yang digunakan disekolah dirasakan masih kurang menciptakan 

suasana kondusif dan menyenangkan bagi siswa untukodapat mepelajari 

sesuatu yang baru dan asing. Hal ini menyebabkan siswausecara mentalitas 

menganggap bahwa bahasa Arab sebagai pelajaran yang sukar sehingga siwa 

kurang bersemangat dalampbelajar, serta mudah lupa terhadap kosakata yang 

telah dipelajari karenalmetode belajar yang hanya terfokus pada buku pelajaran 

 Saat ini perkembangan teknologi informasi dan dunia hiburan sangatlah 

beragam, sehingga anak-anak lebih gemar melihat televisi, bermain game, 

berinteraksi dengan internet dan media sosial yang mana itulah menjadi guru 

mereka daripada mendengarkan pelajaran guru di kelas. Oleh karena itu, saat 

ini guru dituntut untuk tidak kalah dengan teknologi informasi dan hiburan yang 

semakin canggih. Sesuai dengan teknologi pendidikan maupun teknologi 

pembelajaran. Di era modern, siswa tidak hanya menjadi penerima pesan dalam 

proses pembelajaran, akan tetapi siswa juga berperan sebagai penyampai pesan. 

Maka kondisi yang terjadi dapat disebut komunikasi dua arah atau bahkan 

komunikasi banyak arah.5 

 Dewasa ini proses pembelajaran dianjurkan untuk mengurangi metode 

ceramah yang akan diganti dengan pemakaian media. Penggunaan media yang 

 
4 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta:2002), 25 
5 Tejo Nurseto. Membuat Media Pembelajaran yang Menarik (Jurnal  

Ekonomi&Pendidikan,2011) Vol.8 No. 1 hlm 20 
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sesuai dan inovatif akan memberikan dampak baik dalam pembelajaran bahasa 

Arab. Peserta didik akan lebih berani dalam mengemukakan opini mereka 

melalu kelompok atau secara individu. 

 Media merupakan salah satu komponen yang sangat berperan dalam 

efektivitas proses pembelajaran bahasa Arab. Peran media dalam proses 

pembelajaran memberi manfaat yang sangat besar untuk seorang guru 

pengampu mata pelajaran bahasa Arab.6 Berbagai bentuk media mampu 

memberi pengalaman yang berbeda dan lebih konkrit dalam pembelajaran 

bahasa Arab sehingga dapat diharapkan perolehan pengalaman siswa yang lebih 

berarti. 

 Salah satu keterampilan bahasa Arab yang terpenting adalah keterampilan 

berbicara atau maharat kalam. Peserta didik akan mampu berbicara bahasa 

Arab jika menguasi kosakata-kosakata bahasa Arab. Menurut salah satu 

penelitian mengatakan “At least the beginner students must memorize some 

Arabic vocabularies to make it easier for them in the learning and evaluation 

process”.7 Kosakata bahasa Arab tidak hanya diingat saja, akan tetapi harus 

selalu diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka akan dengan mudah 

menerapkan kosakata yang didapat untuk berbicara dengan bahasa Arab. 

 Madrasah Tsanawiyah Surya Buana merupakan salah satu sekolah Islam 

modern yang ada di kota Malang. Dikatakan modern karena terdapat banyaknya 

pernyataan di lapangan sehingga mengangkat citra yang sangat melekat pada 

 
6  Arif S Sadiman, et al, Media Pendidikan, (Jakarta:2009), 85 
7  Risna Rianti Sari, The Use of Keyword and Imagery Mnemonic for Vocabularies 

Learning for AFL Students, (Jurnal Izdihar, 2018) Vol. 1, No. 2 hlm. 130 
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sekolah Islam tersebut. MTs Surya Buana Malang berdiri dibawah naungan 

Yayasan Bahana Citra Persada pada 5 Maret 1996. Lembaga Pendidikan Islam 

ini juga memberikan fasilitas berupa pondok pesantren dan madrasah diniyah.8 

 Mata pelajaran bahasa Arab juga termasuk dalam kurikulum pembelajaran 

di pondok pesantren dan madrasah diniyah. Maka tidak bisa dipungkiri seluruh 

siswa MTs Surya Buana Malang wajib mengampu mata pelajaran bahasa Arab.  

 Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di kelas VII A MTs Surya 

Buana Malang, pembelajaran bahasa Arab di Lembaga Pendidikan Islam ini 

masih terpaku dengan buku diktat atau modul yang dimiliki siswa. Maka 

kosakata yang didapat peserta didik adalah dari beberapa materi yang dipelajari 

di sekolah. Selain demikian, peserta didik dapat memperoleh kosakata yang 

sesuai dengan materi pada buku diktat dari kamus-kamus yang mereka jadikan 

pedoman untuk belajar berbahasa Arab.9  

 Setelah peserta didik mendapatkan kosakata yang sesuai dengan materi 

yang telah dipelajari maka sebagai tindak lanjutnya adalah mempraktikkannya. 

Secara teknis para siswa mempraktikannya berupa tugas yang diberikan oleh 

guru pengampu mata pelajaran bahasa Arab. Yang mana guru pengampu mata 

pelajaran bahasa Arab memberikan tugas kepada setiap siswa untuk menghafal 

minimal 5 kosakata sesuai dengan materi yang diajarkan pada hari itu. 

Kemudian pada pertemuan selanjutnya guru pengampu akan mengadakan 

evaluasi atau meminta hasil hafalan kosakata sebelum melanjutkan materi yang 

 
8 Profil MTs Surya Buana Malang diambil dari website www.mtssuryabuana.sch.id  
9 Hasil Observasi Penelitian Tindakan Kelas pada tanggal 25 Oktober 2018 

http://www.mtssuryabuana.sch.id/
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baru.10 Demikian adalah cara yang selama ini digunakan dalam penguasan 

kosakata bahasa Arab. 

 Namun yang menjadi kendala dalam penguasaan kosakata bahasa Arab 

siswa kelas VII A MTs Surya Buana Malang adalah  kurangnya perhatian dari 

peserta didik. Mereka tetap akan menghafal kosakata yang ditentukan akan 

tetapi terkadang beberapa dari mereka sangat mudah lupa dengan kosakata yang 

sudah mereka hafalkan. Dan yang masih menjadi kesulitan dalam penguasaan 

kosakata bahasa Arab adalah mempraktikkan kosakata tersebut di dalam 

kehidupan sehari-hari para peserta didik.11  

 Berdasarkan pemaparan secara teoritis diatas, mengenai pentingnya 

penguasaan kosakata bahasa Arab untuk menunjang keterampilan berbahasa 

Arab yakni di keterampilan berbicara dan juga media yang digunakan dalam 

proses pembelajaran Bahasa Arab kelas VII A di MTs Surya Buana Malang. 

Maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang faktor yang menjadikan  

pengaruh kelemahan peserta didik dalam penguasaan kosakata bahasa Arab. 

Kemudian peneliti juga akan meneliti pengaruh penggunaan media kartu 

bergambar dalam penguasaan kosakata bahasa Arab di kelas VII A MTs Surya 

Buana Malang. 

 

 
10 Hasil Wawancara online dengan Ibu Pipit pada tanggal 27 Maret 2019 
11 Hasil Wawancara online dengan Ibu Pipit pada tanggal 26 Maret 2019 
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B. Rumusan Masalah  

1. Apakah faktor yang mempengaruhi kelemahan peserta didik dalam 

penguasaan kosakata bahasa Arab? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan media kartu bergambar dalam 

penguasaan kosakata Bahasa arab siswa MTs Surya Buana Malang?  

C. Tujuan Penelitian  

       Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan yang 

akan dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Untuk  mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi kelemahan peserta 

didik dalam penguasaan kosakata bahasa Arab siswa MTs Surya Buana 

Malang.     

2. Untuk memaparkan dengan jelas terkait pengaruh penggunaan media 

kartu bergambar dalam penguasaan kosakata bahasa Arab siswa MTs 

Surya Buana Malang.  

D. Manfaat Penelitian  

Keberhasilan penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk beberapa 

golongan, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dijadikan sumbangan ilmiah bagi pembaca untuk 

menambah pengetahuan dalam dunia Pendidikan khususnya di Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Malang.
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2. Manfaat praktis ; 

a. Sebagai sarana informasi untuk guru mata pelajaran bahasa Arab tentang 

penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab adalah cara yang tepat 

untuk penguasaan kosakata bahasa Arab. 

b. Sebagai bahan evaluasi guru mata pelajaran bahasa Arab di MTs Surya Buana 

Malang. 

c. Sebagai masukan dalam dunia Pendidikan, agar metode pembelajaran bahasa 

Arab tidak terkesan kaku dan lebih menyenangkan. 

 


