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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

A.  Deskripsi Teoritik  

1. Media Pembelajaran 

 Dalam proses pembelajaran, media memiliki kontribusi dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Kehadiran media tidak saja 

membantu pengajar dalam menyampaikan materi ajarnya, tetapi 

memberikan nilai tambah kepada kegiatan pembelajaran. Hal ini berlaku 

bagi segala jenis media baik yang canggih dan mahal, ataupun media yang 

sederhana dan murah.12 

 Belajar adalah suatu proses yang kompleks untuk para individu semua 

orang. Terjadinya proses belajar karena manusia mengalami interaksi antara 

diri sendiri dan lingkungannya. Karena itu belajar dapat terjadi di mana saja 

dan kapan saja. Perubahan tingkah laku pada sesorang yang mungkin 

disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan, atau sikapnya adalah tanda seseorang itu telah belajar.  

 Proses belajar yang kita telah ketahui dibagi menjadi dua yakni secara 

formal dan non-formal. Dewasa kini, di Indonesia proses belajar secara 

formal lebih dominan daripada proses belajar non-formal. Proses belajar 

secara formal diselenggarakan di sekolah-sekolah, hal ini mengarahkan 

perubahan pada diri siswa secara sistematis dalam aspek pengetahuan, 

 
12  Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi dan Informasi 

Pembelajaran (Jakarta:2011), 124  
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keterampilan , ataupun sikap.13 Interaksi yang terjadi pada siswa dalam proses 

pembelajaran tersebut dipengaruhi oleh adanya pengaruh lingkungannya, 

antara lain terdiri atas murid, guru, kepala sekolah, modul atau bahan ajar, 

selebaran atau majalah, audio, video, dan semua fasilitas yang menunjang 

selama proses pembelajaran. 

 Begitu juga dengan media, ia adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari proses pembelaran atau belajar mengajar demi tercapainya tujuan 

pendidikan pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada 

khususnya. Kata media berasal dari Bahasa latin medius yang secara harfiah 

berarti ‘tengah’, ‘perantara’, atau ‘pengantar’. Dalam bahasa Arab media 

adalah perantara (  atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima ( وسائل

pesan.14 Sedangkan Hadi Miarso dalam salah satu artikelnya memberikan 

batasan media pendidikan tersebut sebagai sesuatu yang dapat digunakan 

untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa, sehingga 

dapat mendorong terjadinya proses belajar pada siswa.15 

 Dilihat dari prosesnya, pendidikan adalah komunikasi karena dalam proses 

pendidikan terdapat komunikator, komunikan, dan pesan (message), yaitu 

sebagai komponen komponen komunikasi. Jika didefinisikan secara rinci yakni 

sebagai berikut, guru sebagai komunikator, siswa sebagai komunikan, dan 

 
13  Arsyad Azhar, Media Pembelajaran (Jakarta:2007), 2 
14 Ibid,3  
15 Baiq Tuhfatul Unsi. Media Gambar dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab (Jurnal 

Tafaqquh, 2014) Vol. 2 No. 01, hlm 28. 
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materi ajar adalah pesan yang harus disampaikan. Maka tugas guru yang mana 

adalah sebagai komunikator hendaknya berusaha untuk melakukan usaha-

usaha dalam tercapainya tujuan komunikasi tersebut. Salah satu caranya 

denganomenyediakan dan menggunakan media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar yang dijadikanpsumber belajar oleh siswanya.  

 Media dalam konteks pembelajaran, adalah bahasanya guru. Bahasa guru 

dalam proses pembelajaran tersebut dapat secara verbal maupun non verbal. 

Bahasa verbal adalah semua jenis komunikasi yang menggunakan satu kata 

atau lebih dan bahasa non verbal adalah semua pesan yang disampaikan tanpa 

kata-kata atau selain dari kata-kata yang digunakan. Dengan demikian, proses 

penyampaian pikiran atau perasaan dapat dilakukan secara tatap muka (proses 

komunikasi primer) dan bisa dilakukan melalui saluran lain (proses komunikasi 

sekunder).16 Maka dapat ditarik kesimpulan media pembelajaran adalah sebagai 

sesautu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara 

terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yamg kondusif  di mana 

penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.  

 Adapun beberapa manfaat menggunakan media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar adalah : 

a) Meletakkan dasar-dasar konkrit untuk berfikir, oleh karena itu 

mengurangi verbalisme. 

 
16 Yudi Munadhi, Media Pembelajaran, (Jakarta:2010), 9  
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b) Memperbesar perhatian siswa 

c) Meletakkan dasar-dasar yang penting umtuk pembelajaran 

d) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan 

berusaha sendiri di kalangan siswa. 

e) Membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu 

perkembangan kemampuan bahasa.17 

 Dengan begitu, apabila saat ini kita mendengar kata media pembelajaran, 

maka kata tersebut diartikan yaitu meliputi alat bantu pembelajar dalam 

mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan 

belajar. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal 

tertentu, bisa mewakili pembelajar menyajikan  informasi belajar kepada 

siswa.18 

2. Media Kartu Bergambar  

Materi pembelajaran berbasis cetakan yang sering kita ketahui adalah buku 

teks atau modul, jurnal, dan majalah. Dewasa kini nyatanya proses 

pembelajaran tidak hanya menggunakan buku teks sebagai acuan pembelajaran. 

Yakni dengan menggunakan kartu bergambar. Kartu bergambar, buku teks 

maupun majalah merupakan bagian dari karakteristik media pembelajaran 

 
17 Op.cit, 25 
18 Iwan Falahudin, Pemanfaatan Media dalam Pembelajaran, (Jurnal Lingkar Widyaiswara) 

Ed. 1 No. 4 p. 104-117, hlm 109. 
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tepatnya pada pesan visual. Media berbasis cetakan menuntut enam elemen 

yang perlu diperhatikan pada saat perancangannya diantaranya19 : 

a) Konsistensi  

b) Format  

c) Organisasi 

d) Daya Tarik 

e) Ukuran Huruf 

f) Ruang (spasi) Kosong 

Gambar secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni sketsa, 

lukisan dan foto. Sketsa yakni gambar sederhana atau draft kasar yang 

melukiskan bagian-bagian pokok suatu objek tanpa detail, atau bisa disebut 

juga dengan gambar garis (stick figure). Lukisan merupakan gambar hasil 

representasi simbolis dan artistik sesorang tentang suatu objek atau situasi. Dan 

foto yakni gambar hasil pemotretan atau fotografi.20  

Tapi yang sering kita temukan adalah guru tidak menggunakan atau 

menghadirkan gambar dalam proses pembelajaran dikarenakan dengan alasan 

“tidak bisa menggambar”. Maka alasan ini nampaknya justru membuat guru 

tersebut menampakkan dirinya kurang kreatif atau terlalu nyaman dengan 

metode yang sudah lama digunakannya yakni metode ceramah. Maka kini itu 

 
19 Ibid, 85 
20 Op.cit, 86 
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bukan lagi alasan yang harus dimaklumi, karena sejatinya guru dapat 

menggunakan fasilitas internet yang sudah mudah diakses dimana saja.  

Penggunaan media berupa kartu bergambar sangat tepat untuk 

meningkatkan keaktifan peserta didik di dalam proses pembelajaran. Tepatnya 

pada pembelajaran bahasa Arab, ketika peserta didik memperhatikan sebuah 

gambar dalam kartu yang disediakan guru maka mereka akan terdorong dengan 

sendirinya untuk berbicara lebih banyak, berinteraksi dengan kartu-kartu 

bergambar tersebut maupun dengan sesamanya. Sehingga muncul gagasan-

gagasan baru dari peserta didik. Sehingga secara tidak langsung keterampilan 

berbicara (maharat al-kalam), keterampilan membaca (maharat al-qira’ah), 

keterampilan menulis (maharat al-kitabah) dan keterampilan mendengar 

(mahart al-istima’) hadir lengkap dalam satu proses pembelajaran bahasa Arab.  

3. Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 

 Kosakata merupakan salah satu unsur terpenting dalam bahasa termasuk 

bahasa Arab, disamping kaidah tata bahasa/ ilmu nahwu (sintaktsis), ilmu shorf 

(morfologi), dan ilmu ashwat (fonetik).21 Kosakata mempunyai pengaruh yang 

besar dalam pembelajaran bahasa di dalamnya. Terlebih lagi mempelajari 

bahasa Arab bagi pelajar Indonesia berarti juga mempelajari bahasa asing atau 

bahasa keduanya, oleh karenanya memperluas dan menguasai kosakata 

merupakan prasyarat dan tuntutan yang mendasari sesorang untuk mempelajari 

 
21  Zahrotun Fajriah. Peningkatan Penguasaan Kosakata (Mufradat) Melalui Penggunaan 

Media Kartu Bergambar (Jurnal Pendidikan Usia Dini, 2015) Vol.9.,No.1, hlm 4. 
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bahasa keduanya. تعليم    يف"   وتعلم مهارة الكالم ليس عملية سهلة ألن مهارة الكالم لذا    

 اليت يقدراى الطلبة كاملفردات والًتاكيب وتعبَت أو طالقة يف تكلم اللغة العربية تعليم   مكوانت

  اللغة".22 

Sebagaimana menurut kutipan di atas,  bahwasanya dalam mempelajari bahasa 

Arab bukan persoalan yang mudah, karena siswa harus menguasai kekayaan 

yang ada dalam bahasa Arab tersebut.  
 Makna Penguasaanmmenurut kamusbTesaurus Bahasa Indonesia adalah 

kemahiran, kompetensi.23 Mufradatladalah kosa kata dalam bahasa Arab. 

Sedangkan dalam bahasa Arab penguasaan adalah التوكيل yang berasal dari 

katankuasa وكيل . Mufradatlmerupakan salah satu unsur bahasa yang harus 

dikuasai dalam pembelajaran bahasa asing untuk memperoleh kemahiran 

denganvbahasa tersebut. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa penguasaan mufradatkdisini adalah suatu keterampilan dan 

pemahamanbterhadap kosakata bahasa Arab. 

 Penguasaan kosakata mempunyai beberapa indikator keberhasilan 

diantaranya : 

 
22 Muhammad Hasyim, تطوير مادة مهارة الكالم على أساس الثقافة احمللية اإلسالمية. (Jurnal Keislaman dan Ilmu 

Pendidikan, 2019) Vol. 1., No.1., hlm. 80 
23 Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia, (Jakarta:2006),340 



15 
 

 
 

a) Peserta didik mampu membaca teks dengan intonasi dan makhraj yang 

benar. 

b) Peserta didik mampu memahami makna kosakata. 

c) Peserta didik mampu menggunakan kosakata dalam konteks kalimat.24 

  MacTurck dan Morgan, menyatakan “ mastery is  great skillfulness and 

knowledge of some subject or activity”, 25 hal ini berarti seseorang dapat 

dikatakan menguasai ketika ia memiliki pengetahuan yang baik dalam dirinya 

lalu dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam bentuk kegiatan atau 

aktivitas, sehingga penguasaan seseorang dapat diukur dari bagaimana ia 

mengaplikasikan pengetahuan yang dimliknya dengan sebaik-baiknya 

 Maka, dengan melihat indikator keberhasilan penguasaan kosakata diatas 

ukuran penguasaan kosakata peserta didik bukanlah terletak pada kemampuan 

menghafal kosakata tertentu. Akan tetapi dengan penggunaan kosakata yang 

baik dan tepat baik pemahaman  secara tekstual maupun sebagai ta’bir tersebut. 

Dengan itu pembelajaran dan penguasaan kosakata bahasa Arab mempunyai 

tujuan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab, baik aktif maupun pasif. 

Dapat disimpulkan penguasaan kosakata meliputi semua aspek dari apa yang  

 
24 Hidayat, Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII, (Semarang: 2009), .34 
25 Robert H. MacTruck and George A. Morgan, Mastery MotivationnConceptualizations 

andnApplication (New Jersey: 1995), 283 
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terlibat dalam mengetahui sebuah kata yang meliputi bentuk, makna dan 

penggunaan.26 

B. Penelitian Terdahulu  

 Penulis mencantumkan penelitian terdahulu guna menjadikannya sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian. Penulis mengangkat beberapa penelitian ini 

sebagai referensi, dan memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. 

Berikut beberapa referensi peneliti terdahulu dari beberapa peneliti diantaranya 

sebagai berikut :  

1. Penelitian yang ditulis oleh peneliti yang bernama Arif Mulyanto 

mahasiswa Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  dengan judul Peran Media 

Gambar Dalam Penguasaan Kosakata Arab (Mufradat) di TK An- Nur 1 

Maguwoharjo Depok, Sleman D.I. Yogyakarta  dalam penelitiannya ini 

penulis mendeskripsikan secara tertulis bagaimana peran media bergambar 

dalam penguasaan kosakata Arab (mufradat) pada siswa TK An- Nur 1. 

Menurutnya usia siswa taman kanak-kanak adalah usia pra sekolah. 

Pembelajaran bahasa Arab di jenjang Taman kanak-kanak merupakan 

Lembaga Pendidikan formal yang paling awal, maka diperlukan media 

yang tepat dalam proses pembelajaran. Penulis menyatakan bahwa tujuan 

 
26 Yusring Sanusi B, Faridah Rahman, Haeruddin, Najmuddin A.S. Hubungan Penguasaan 

Mufradat dan Tingkat Pemahaman Mahasiswa dalam Membaca Teks Asli Bahasa Arab. (Journal of 

Arabic Studies) Vol. 1 No. 2, hlm 52-63 
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pembelajaran bahasa Arab untuk siswa taman kanak-kanak adalah 

membantu mengembangkan potensi psikis dan fisik yang meliputi nilai-

nilai agama, moral, sosial, kognitif, emosional, bahasa, motorik, 

kemandirian, dan juga seni untuk mempersiapkan ke jenjang Pendidikan 

Sekolah Dasar.27 

2. Tauhidul Istiqomah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Jambi menulis artikel ilmiah dengan judul Penerapan Media 

Kartu Bergambar untuk Meningkatakan Penguasaan Mufrodat di MTs 

Baitul Mubtadiin Penerokan. Menurut peneliti dalam penelitiannya 

pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam penguasaan mufradat 

menggunakan media adalah metode yang baik. Karena peserta didik tidak 

terpaku dengan pembelajaran pada modul belajar. Seperti menggunakan 

media kartu bergambar. Media kartu bergambar menjadi salah satu contoh 

pengunaan media visual yang mana peserta akan menikmati pembelajaran 

dengan menggunakan panca indra. Maka tidak akan membuat peserta didik 

menjadi bosan.28 

3. Penelitian yang telah ditulis oleh  Firda Kostarika yang berjudul 

Penggunaan Media Gambar dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk 

Penguasaan Mufrodat di MI Negeri Model Slarang Kidul Lebaksiu Tegal. 

 
27 Skripsi Arif Mulyanto, Peran Media Gambar dalam Penguasaan Kosakata Arab 

(Mufradat), (Yogyakarta:2009) 
28 Artikel Ilmiah Tauhidul Istiqomah, Penerapan Media Kartu Bergambar untuk Meningkatkan 

Penguasaan Mufradat, (Jambi:2018) 
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Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan secara jelas bahwa 

penggunaan media gambar dalam proses pembelajaran bahasa Arab sangat 

memberi dampak yang positif terhadap penguasaan kosakata Arab atau 

mufradat. Penulis menyatakan yang menjadi kendala dalam pembelajaran 

bahasa Arab adalah peserta didik sering menganggap bahwasanya bahasa 

Arab adalah pelajaran yang sulit dan kurangnya kepercayaan diri untuk 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Maka media gambar 

adalah salah satu media yang tepat untuk pembelajaran bahasa Arab 

terkhusus di jenjang sekolah dasar.29 

4. Karya ilmiah yang ditulis oleh Khaerur Rizqi mahasiswa Universitas Negeri 

Jember dengan judul penelitian Penggunaan Media Kartu Bergambar 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Pelafalan Mufrodat Pada Siswa di 

SDLB Negeri Ungaran. Pada penelitian ini peneliti memilih siswa yang 

berkebutuhan khusus (tunarungu) dalam penulisan karya ilmiahnya. Bagi 

penulis bahasa Arab bukanlah kebutuhan orang-orang normal saja, tetapi 

juga menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan baik 

dari segi fisik maupun non fisik yang beragama Islam. Sesuai dengan 

subyek penelitiannya, penulis meyakini bahwa siswa tunarungu 

mempunyai kendala dalam mendengar tapi tidak dalam penglihatannya. 

Maka kartu mufrodat  bergambar menjadi media alternatif dalam 

 
29 Skripsi Firda Kostarika, Penggunaan Media Gambar dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

untuk Penguasaan Kosakata, (Purwokerto:2016) 
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pembelajaran bahasa Arab atau agama Islam. Media ini akan sangat 

membantu siswa dalam memahami tentang nama dari gambar-gambar yang 

disajikan, serta dapat mengucapkannya dengan benar. Hal ini tentu saja 

harus dilakukan oleh guru yang memiliki keahlian dalam mengajarkan 

bahasa pada siswa tunarungu, karena mereka memiliki karakteristik yang 

sangat berbeda dengan siswa normal. Selain itu mereka juga memiliki 

keterbatasan dalam mendengar sehingga membuat penguasaan bahasanya 

juga sangat terbatas.30 

 Setelah pemaparan penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang akan dilakukan, dapat diketahui bahwa sudah banyak penelitian dengan 

model yang serupa. Beberapa peneliti melakukan penelitian ini semata-mata 

untuk mengetahui kemampuan kosakata bahasa Arab pada peserta didik 

melalui media yang digunakan berupa kartu bergambar ataupun flash card. 

Subyek penelitiannya mulai dari siswa taman kanak-kanak sampai siswa 

sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. 

 Meskipun sudah banyak penelitian mengenai penggunaan media kartu 

bergambar dalam penguasaan kosakata Bahasa Arab atau mufradat, akan tetapi 

peneliti merasa harus melakukan penelitian yang serupa untuk menemukan 

teknik lain dalam penyampaian pembelajaran bahasa Arab khususnya  

penguasaan kosakata bahasa Arab pada peserta didik. Peneliti melihat beberapa 

 
30 Skripsi Khaerur Rizqi, Penggunaan Media Kartu Bergambar dalam Meningkatkan 

Kemampuan Pelafalan Mufrodat Pada Siswa di SDLB Negeri Ungaran,(Semarang:2013) 
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kemampuan peserta didik dalam menguasai kosakata bahasa Arab masih 

sangatlah terbatas. Hal  itu menjadi motivasi peneliti dalam penelitian yang 

akan dilakukan. 

 Dengan beberapa fenomena di atas, peneliti menggunakannya sebagai 

acuan dalam penelitian ini. Akan tetapi akan ada perbedaan yang akan diusung 

peneliti, yakni peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh 

penggunaan media kartu bergambar dalam penguasaan kosakata bahasa Arab 

peserta didik MTs Surya Buana Malang. Dan penelitian ini dilaksanakan secara 

detail dan sistematis untuk mengetahui bagaimana hasil dari penggunaan media 

kartu bergambar dalam proses pembelajaran bahasa Arab yang terfokus di 

dalam penguasaan kosakata bahasa Arab. 

 


