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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Bahasa sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa, komunikasi dan
hubungan antar manusia lebih mudah. Bahasa juga mempunyai peran penting dalam
kehidupan manusia. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari pemakaian
Bahasa. Banyak aktivitasnya yang dilakukan dengan berkomunikasi. Salah satu
komunikasinya melalui bahasa. Seorang yang ingin berkomunikasi dengan lancar sudah
barang tentu harus menguasai bahasa yang digunakan dalam masyarakat ia berada. Jika tidak,
seseorang akan mengalami kesulitan berkomunikasi

dan mengintegrasikan diri dalam

masyarakat tersebut. Karena itu, seseorang belum bisa dikatakan menjadi anggota
masyarakat jika belum bisa berkomunikasi dan mengintregasikan diri dalam masyarakat.
Sebagai contoh jika seseorang ingin ke Amerika dan menetap disana ia harus
berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang dipakai masyarakat
setempat. seorang mahasiswa yang harus membuat makalah yang ditugaskan oleh dosennya
dan diwajibkan menggunakan reverensi yang berbahasa Inggris, sudah tentu ia harus
menguasai bahasa tersebut. Jika tidak, ia akan mengalami kesulitan karena tidak bisa
memahami isinya yang disebabkan ia tidak menguasai Bahasa Inggris. 1 Begitu juga dengan
Bahasa Arab yang juga mempunyai peran penting dalam agama dan mendapatkan tempat
sebagai pemersatu umat Islam.
Menyadari betapa pentingnya Bahasa Arab dikalangan umat Islam maka
M.Kholilullah mengatakan dalam bukunya media pembelajaran Bahasa Arab, Bahasa Arab
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itu sangat penting dikalangan umat Islam maka pembelajaran Bahasa Arab sedini mungkin
harus diajarkan di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah dan perguruan tinggi yang
merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi individu dalam pembelajaran Bahasa
Arab. Mengingat kedepan persaingan global yang kompetetif maka dibutuhkan skill dan
kompetensi berbahasa Arab baik praktisi pendidikan maupun pelajar.
Pembelajaran Bahasa Arab ini lebih banyak melatih siswa untuk melakukan latihanlatihan tertulis dan menghafal kata atau tata Bahasa Arab dengan demikian banyak siswa
yang takut ketika ada pelajaran Bahasa Arab karena tidak bisa dan menjadi malas karena
hanya disuruh membaca dan menerjemahkan, jadi siswa menjadi kurang aktif di dalam
pembelajaran.
Untuk menindak lanjuti hal tersebut di atas, maka perlu merubah pola pembelajaran
Bahasa Arab yang bisa mendorong siswa aktif dalam pembelajaran Bahasa Arab yaitu
dengan menggunakan berbagai media dalam pembelajaran Bahasa Arab.2
Madrasah Diniyah Thoriqul Huda adalah salah satu Lembaga Pendidikan non formal
yang ada di Pulung. Dalam proses pembelajaran Madrasah ini sudah menerapkan kurikulum
Madin semenjak masih menjadi Taman Pendidikan Al-Qur’an. Dalam proses belajar
mengajar mereka menggunakan Masjid dan satu bangunan yang disebut Bandarsah. Dalam
suatu lembaga pasti ada suatu kendala -kendala dalam suatu proses belajar mengajar
khususnya Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda Pulung Ponorogo. 3
Dalam penelitian ini penulis memilih Bahasa Arab karena Bahasa Arab merupakan
salah satu mata pelajaran yang menempati posisi yang penting dalam dunia pendidikan di
Indonesia. Kedua Institusi penyelenggara pendidikan di Indonesia, yaitu Negeri dan Swasta
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pada jenjang dan program study tertentu semuanya mengajarkan Bahasa Arab sebagai bagian
dari mata pelajaran yang harus diajarkan sejajar dengan mata pelajaran-mata pelajaran yang
lain. Lebih-lebih lagi di lembaga pendidikan Islam, Bahasa Arab merupakan suatu
keniscayaan untuk diajarkan kepada peserta didik mereka.4
Seorang guru harus mampu mengetahui karakteristik dan cara belajar siswa. Karena
setiap siswa mempunyai karakter dan keunikan tersendiri. Untuk menciptakan pembelajaran
yang efektif maka diperlukan media yang dapat menunjang proses dan hasil belajar, serta
dapat membangkitkan rasa senang dan gembira bagi siswa.
Salah satu usaha untuk mengatasi keadaan tersebut adalah penggunaan media secara
terintregasi dalam proses belajar mengajar, karena fungsi media dalam kegiatan
pembelajaran disamping sebagai penyaji stimulus informasi, sikap dan lain-lain, juga untuk
meningkatkan keserasian dalam menerima informasi.5 Media merupakan suatu yang bersifat
menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan dan kemauan siswa, sehingga
dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara kreatif
akan memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan meningkatkan performan mereka
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.6
Media pengajaran menurut Gagne dan Brigg dalam bukunya Abdul Wahab Rosyidi,
mereka mengemukakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan
untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang diantaranya terdiri atas buku, tape recorder ,
kaset, video camera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi dan computer,
dengan kata lain media adalah komponen sumber belajar atau peralatan fisik yang
mengandung materi pembelajaran di lingkungan siswa yang merangsang siswa untuk
4
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belajar.7 Hal ini bukan berarti proses pembelajaran tidak akan bisa berjalan bila tidak
menggunakan media pengajaran, melainkan dengan adanya media dapat membantu guru
dalam mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran serta dapat membantu siswa lebih cepat
mengetahui dan memahami pelajarannya.8
Salah satu media pembelajaran yang efektif digunakan adalah media gambar. Media
gambar merupakan alat bantu proses pembelajaran yang mudah didapatkan. Media gambar
lebih memiliki kekuatan daripada kata. Karena gambar memiliki kemampuan untuk
menyampaikan banyak informasi dengan ringkas dan dapat lebih mudah diingat daripada
penjelasan yang panjang.9 Maka dari itu media gambar ini dipergunakan untuk memastikan
sejauh mana keberhasilan siswa ketika proses pembelajaran berlangsung.
Dalam hal ini pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul
Huda memiliki cara yang berbeda dengan Madrasah Diniyah yang lain. Yakni beberapa
Madrasah Diniyah menggunakan sistem pembelajaran Bahasa Arab yang terkenal monoton,
karena guru hanya terpaku dengan perintah yang ada dalam bahan ajar atau bisa disebut
tekstual. Namun di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda ini menggunakan buku paket
dengan menggunakan banyak media gambar.
Foto dan gambar dengan berbagai bentuk ukuran dan warna dapat digunakan
untuk pembelajaran keterampilan menulis. Hal ini tergantung pada kemampuan guru
dalam menggunakan media tersebut. kosa kata, kalimat dan lain sebagainya dapat
diajarkan lewat bantuan gambar.10
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Dalam pembelajaran maharotul kitabah di Madrasah Diniyah Thoriqul Huda ini
membutuhkan suatu cara untuk meningkatkan maharotul kitabah pada peserta didik. Hal
ini dikarenakan kemampuan menulis mereka terhitung rendah maka dari itu guru
Madrasah Diniyah menggunakan sebuah perantara berupa media gambar.
Menurut ustadzah Bahasa Arab, yakni ustadzah Siti Sholikhah bahwa pembelajaran
dengan menggunakan media gambar diadakan karena untuk membantu murid dalam proses
belajar sehingga mereka aktif dalam belajar.11 dan mudah dalam memahami pelajaran. dari
paparan penjelasan di atas penulis ingin mengetahui seberapa besar dampak

dari

pembelajaran maharotul kitabah dengan menggunakan media gambar di Madrasah Diniyah
tersebut.
Berangkat dari permasalahan yang ada, maka penulis mencoba menuangkan tugas
penulisan dengan judul ”PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN MEDIA
GAMBAR DALAM MENINGKATKAN MAHAROTUL KITABAH PADA MATA
PELAJARAN BAHASA ARAB DI MADRASAH DINIYAH AWALIYAH THORIQUL
HUDA SINGGAHAN PULUNG PONOROGO TAHUN AJARAN 2017/2018”.

B. FOKUS PENELITIAN
Untuk mempermudah peneliti mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan
pembelajaran Maharotul Kitabah melalui media gambar pada mata pelajaran Bahasa Arab di
Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda maka peneliti menfokuskan penelitian ini pada
aspek :
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Maharotul Kitabah khususnya pada Imla’ dengan menggunakan media gambar pada
mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda Singgahan
Pulung Ponorogo.

C. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan fokus masalah diatas, maka peneliti merumuskan penelitian ini sebagai
berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media gambar dalam
meningkatkan maharotul kitabah pada mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Diniyah
Awaliyah Thoriqul Huda?
2. Bagaimana hasil belajar pembelajaran dengan menggunakan media gambar dalam
meningkatkan maharotul kitabah pada mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Diniyah
Awaliyah Thoriqul Huda?

D. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Diniyah
Awaliyah Thoriqul Huda Singgahan Pulung Ponorogo.
2. Untuk mengetahui hasil belajar pembelajaran dengan menggunakan media gambar dalam
meningkatkan maharotul kitabah pada mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Diniyah
Awaliyah Thoriqul Huda?

E. MANFAAT PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan dan tujuan diatas,maka peneliti ini diharapkan mempunyai
manfaat sebagai berikut :
1.

Manfaat Teoritis
Dalam penelitian ini akan ditemukan efektifitas penerapan media gambar dalam
meningkatkan kemampuan belajar maharotul kitabah pada mata pelajaran Bahasa Arab
pada murid Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda Singgahan, Pulung, Ponorogo
tahun ajaran 2017/2018.

2.

Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini bermanfat bagi:
a.

Bagi Penulis
Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
memperluas pengetahuan serta memperoleh pengalaman baru dalam pengadaan
penelitian.

b.

Bagi Guru (Pendidik)
1. Memperkaya wawasan dalam proses pembelajaran.
2. Meningkatkan ketepatan dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan
kondisi siswa dalam proses pembelajaran.
3. Sebagai pertimbangan dalam mengajar dan mendorong siswa untuk lebih aktif
dalam proses pembelajaran.
4. Memperoleh seperangkat pengalaman dalam pembelajaran Bahasa Arab untuk
meningkatkan profesionalisme guru dalam mendidik siswanya.
5. Mempermudah dalam mentransfer ilmu kepada siswa.

c.

Bagi Peserta Didik (Siswa)
1. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.
2. Meningkatkan motivasi belajar siswa.
3. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi.
4. Meningkatkan minat belajar siswa.
5. Mengatasi kejenuhan siswa.
6. Meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi yang telah diajarkan.
7. Membantu peserta didik untuk melatih keberanian siswa menyampaikan ide
yang ada di dalam fikiran siswa.

d.

Bagi Sekolah
1. Sebagai sumbangan pikiran dan untuk menambah referensi perpustakaan berupa
hasil penelitian.
2. Meningkatkan prestasi akademik siswa yang mana akan berpengaruh terhadap
mutu pembelajaran dan lembaga yang bersangkutan.
3. Dapat meningkatkan kualitas sekolah.

e.

Bagi Masyarakat
Dapat dijadikan pengetahuan dalam bidang pendidikan sebagai bahan
pertimbangan untuk memilih lembaga yang berkualitas.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Di dalam penulisan skripsi ini diawali dengan halaman awal yang terdiri dari:
halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Dalam pembahasan skripsi penulis membagi dalam bagian-bagian, tiap bagian terdiri
dari bab-bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berhubungan dalam rangka
satu kesatuan yang logis dan sistematis. Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk
mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada didalamnya. Skripsi
ini terdiri dari enam bab adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:
Bab I

Merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk
memberikan pola penilaian bagi keseluruan skripsi yang meliputi: Latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian landasan teori atau
telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II

Bab dua merupakan kajian teori. Bab ini berfungsi untuk mengetengahkan
kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan penelitian.
Dalam kerangka teoritik ini pembahasannya meliputi teori-teori yang mampu
mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran maharotul kitabah melalui media
gambar pada mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul
Huda Singgahan Pulung Ponorogo

Bab III Bab tiga merupakan metode penelitian yang di dalamnya meliputi pendekatan dan
jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data,
prosedur pengumpulan data, teknik analisis data pengecekan keabsahan temuan dan
tahapan-tahapan penelitian.
Bab IV Bab ini merupakan temuan penelitian. Dalam bab ini membahas tentang gambaran
umum dan gambaran khusus lokasi penelitian yang meliputi: Sejarah berdirinya,
profil, visi-misi, Tujuan, Keadaan guru dan murid, serta struktur organisasi
Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda Singgahan Pulung Ponorogo. Adapun

dalam gambaran khusus membahas tentang pelaksanaan pembelajaran maharotul
kitabah di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda, Pelaksanaan pembelajaran
dengan menggunakan media gambar dalam meningkatkan maharotul kitabah pada
mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
Singgahan Pulung Ponorogo.
Bab V

Bab ini membahas tentang analisis data tentang pelaksanaan pembelajaran
maharotul kitabah melalui media gambar pada mata pelajaran Bahasa Arab di
Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda Singgahan Pulung Ponorogo

Bab VI Bab ini merupakan bab Penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca
dalam mengambil inti sari dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan, maka peneliti
mengambil skripsi yang disusun oleh:
1. Mar’atus Sholihah tahun 2013 dengan judul Upaya peningkatan kemampuan Menulis
Karangan Narasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pokok bahasan lingkungan dengan
menggunakan media komik(Penelitian

TINDAKAN kelas di SDN 2 Keniten

kec.Ponorogo kab.Ponorogo.Tahun ajaran 2012/2013).
Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Mar Atush Sholihah menunjukkan
bahwa upayanya dalam peningkatan kemampuan Menulis Karangan Narasi, pada setiap
siklusnya mengalami peningkatan,dari yang kurang baik menjadi baik.berdasarkan hasil
penelitian tindakan kelas (PTK) mengenai kemampuan menentukan kronologi,
kemampuan menulis latar, dan hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia pokok
bahasan lingkungan hidup dengan media komik pada siswa kelas IV SDN 2 Keniten, hasil
penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Media komik dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menentukan kronologi
peristiwa dalam karangan narasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia pokok bahasan
Lingkungan.hal ini dapat dilihat dari perubahan hasil penilaian, pada siklus I mencapai
13 84 %.
68 % dan pada siklus ke II mencapai
b. Media komik dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menentukan latar ke dalam
karangan narasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia pokok bahasan Lingkungan.hal

ini dapat dilihat dari perubahan hasil penilaian, pada siklus I mencapai 75 % dan siklus
II mencapai 89 %
c. Media komik dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa
Indonesia.hal ini dapat dilihat dari perubahan hasil belajar, pada siklus I yang tuntas
mencapai 59 % dan siklus II yang tuntas mencapai 89 %.
d. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.penelitian dulu difokuskan pada
peningkatan kemampuan menulis karangan

narasi menggunakan media komik,

sedangkan penelitian ini difokuskan pada peningkatan kemampuan maharotul
kitabah(keterampilan menulis) dengan menggunakan media gambar.
2. Laily Handayani (skrisi Mahasiswi UIN SUKA) dengan judul “Implementasi mahãrah
kitãbah terhadap kemampuan imla’ siswa dalam pembelajaran bahasa arab (studi kasus
kelas X a MA Mazro’atul Huda Karanganyar Demak)”.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas Xa Mazro’atul Huda Demak
menghadapi problem dalam menulis imla'. Adapun faktor penyebabnya adalah 1)
Siswa kurang terbiasa dengan menulis imla' karena pelajaran imla' kurang mendapat
perhatian khusus dari pihak pengajar 2) Faktor dari guru yaitu ketika membacakan kata
yang diimla' kurang fasih makhrojnya dan dengan ejaan yang agak cepat 3) Siswa kurang
mengetahui kaidah tulisan arab 4) Siswa kurang menguasai kosa kata bahasa Arab 5)
Minat siswa yangkurang dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab, termasuk imla'.
Adapun solusinya 1) Membuat siswa agar terbiasa dengan imla' yaitu dengan
diterapkannya pelajaran imla' pada siswa dengan kapasitas waktu yang mencukupi 2)
Guru harus memperhatikan setiap huruf yang dibacakan, makhrojnya serta bacaan
madnya dan dengan ejaan yang tidak terlalu cepat 3) Siswa diberikan pengertian tentang

kaidah menulis arab yang benar 4) Siswa diberi pengetahuan kosa kata yang lebih
banyak 5) Guru senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat
mengikutipelajaran Peneliti melakukan serangkaian tes imla’ untuk mengetahui
kemampuan imla’ siswa. Tes dilakukan sebanyak sepuluh kali dengan materi tentang
sekolah, keluarga, fasilitas umum, hobi, dan profesi. Pada tes awal dilakukan dengan
materi yang mudah kemudian terus meningkat ke materi yang lebih sulit pada testes
selanjutnya. Hasil tes pertama menunjukkan kemampuan imla’ siswa tergolong rendah.
Setelah sepuluh kali dilakukan tes, sedikit-demi sedikit kemampuan siswa menanjak lebih
baik. Motivasi juga selalu diberikan kepada siswa di setiap pelatihan imla’. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa siswa dapatmelakukan imla’ dengan baik asalkan pengajaran imla’
lebih sering dilakukan.
Penelitian

ini

berbeda

dengan

penelitian

terdahulu.Penelitian

dulu

difokuskan,Implementasi mahãrah kitãbah terhadap kemampuan imla’ siswa dalam
pembelajaran

bahasa arab sedangkan penelitian ini difokuskan pada peningkatan

kemampuan maharotul kitabah(keterampilan menulis) dengan menggunakan media
gambar.

B. KAJIAN TEORI
1. Metode Pembelajaran
a. Pengertian Metode Pembelajaran
Pendidikan harus sesuai dengan tantangan zamannya. Pernyataan ini tidak
terbantahkan, sebab pendidikan sebagai bekal manusia hidup seharusnya selaras dengan
tujuan hidup manusia itu sendiri. Pada sisi lain, tantangan manusia untuk memenuhi

kebutuhannya pada tiap zaman akan selalu berbeda sebab zaman selalu berubah. Tidak
ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri, begitulah yang diterima oleh
semua kalangan. Perubahan adalah sunnatullah. Kita dari bayi kemudian besar menjadi
anak dan dewasa, tua dan kemudian mati. Demikian pula sejarah, ia akan selalu
berubah. Sejarah masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Begitu juga
dalam menejemen dan metodologi sistem pembelajaran yang harus disesuaikan dengan
perkembangan zaman serta obyek siswa yang di ajar.
Kaitannya dengan pendidikan, sebagai sebuah produk peradaban yang berfungsi
sebagai wahana sosialisasi dan beradaptasi oleh generasi penerus agar manusia dapat
eksis dalam budayanya, maka usia pendidikan sudah setua manusia itu sendiri.12
Dengan ungkapan lain, pendidikan adalah sebuah produk budaya manusia untuk
mempertahankan eksistensi dirinya sekaligus mengeksplorasi potensi-potensi yang ada
agar nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki termanifestasikan secara tuntas. Karenanya,
pendidikan harus menyesuaikan diri dengan problematika yang dihadapi manusia. Tidak
mungkin paradigma pendidikan zaman agraris diterapkan pada zaman industri. Ibarat
memberi terapi, maka obat yang diberikan harus sesuai kenyataan obyektif penyakitnya.
Memang benar ada nilai-nilai universal dari pendidikan yang tidak ditelan waktu
seperti sosialisasi nilai-nilai ketuhanan, akan tetapi nilai-nilai partikular yang
dibelenggu oleh zaman dan tempat mengharuskan pendidikan peka terhadap problem
lokalitas yang terkait dengan ruang dan waktu. Di sinilah pendidikan dituntut untuk
selalu beradaptasi agar output pendidikan tersebut relevan dengan zaman yang ada.
Pemikiran inilah yang dimakud oleh Ali bin Abi Thalib ra. “Didiklah anak-anakmu
12
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sesuai dengan zamannya, karena mereka adalah generasi baru dan bukan generasi
tatkala kamu didik”,13 Maksud serupa seperti yang dikuatkan oleh Ilmuan futuristik
kebangsaan Amerika, Alvin Toffler, yang mengatakan; “education must shiftinto the
future tense”.14
Sesunggunya pembelajaran yang diidentikkan dengan kata”mengajar” berasal
dari kata dasar ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui
(diturut) ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, yang
berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau
belajar.
Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang di dalamnya
terdapat proses mengajar, membimbing, melatih ,memberi contoh, dan atau mengatur
serta menfasilitasi berbagai hal kepada peserta didik agar bisa belajar sehingga tercapai
tujuan pendidikan. Pembelajaran juga diartikan sebagai usaha sistematis yang
memungkinkan terciptanya pendidikan.
Adapun menurut Oemar Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang
tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur
yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran, dalam hal ini manusia
terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru dan tenaga lainnya, materi
meliputi: buku-buku, papan tulis dan lain-lainnya.15
Sehingga dalam mewujudkan Pendidikan yang efektif perlu adanya metode yang
sesuai dengan pelajaran yang disampaikan serta kepada siswanya, diantaranya metode
dalam pembelajaran Bahasa arab yang efektif diterapkan sekarang ini adalah maharatul
13
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kitabah. Maharah kitabah atau kemahiran atau keterampilan menulis adalah salah satu
keterampilan yang tidak dapat diabaikan karena menulis merupakan kegiatan yang
mempunyai hubungan dengan proses berpikir serta keterampilan ekspresi dalam bentuk
tulisan. Menulis tidak mungkin dipisahkan dengan keterampilan berbahasa lain seperti
mendengarkan, berbicara dan membaca. Keempat keterampilan berbahasa itu harus
saling melengkapi, memengaruhi satu dengan yang lain. Pengalaman dan masukan
yang diperoleh dari menyimak, berbicara, dan membaca, akan memberikan kontribusi
berharga dalam menulis, begitu pula sebaliknya.
Pembelajaran merupakan suatu sistem yang komplek yang keberhasilannya
dapat dilihat dari dua aspek, aspek produk dan aspek proses. 16 Jika ada guru yang
mengatakan bahwa dia tidak ingin berhasil dalam mengajar adalah ungkapan seorang
guru yang sudah putus asa dan jauh dari kepribadian seorang guru. Mustahil seorang
guru tidak ingin berhasil dalam mengajar. Apalagi guru itu hadir ke dalam dunia
pendidikan berdasarkan tuntutan hati nurani. Panggilan jiwanya pasti merintih atas
kegagalan mendidik dan membina anak didiknya.
Nilai suatu keberhasilan sangat tinggi, sampai-sampai seorang guru berusaha
sekuat tenaga dan pikiran mempersiapkan program pengajarannya dengan baik dan
sistematik. Namun terkadang keberhasilan yang di cita citakan, tetapi kegagalan yang
ditemui, yang disebabkan oleh berbagai faktor sebagai penghambatnya. Sebaliknya, jika
keberhasilan itu menjadi kenyataan, maka berbagai faktor itu juga sebagai
pendukungnya. Berbagai faktor yang dimaksud adalah tujuan, guru, anak didik,
kegiatan pengajaran, alat evaluasi, bahan evaluasi dan suasana evaluasi.17
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1) Tujuan
Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai dalam
kegiatan belajar mengajar.18Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang
perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Sebab segala kegiatan
pembelajaran muaranya pada tercapainya tujuan tersebut.19
Tujuan belajar penting bagi guru dan siswa sendiri. Dalam desain intruksional
guru merumuskan tujuan intruksional guru merumuskan tujuan instruksional khusus
atau sasaran belajar siswa. Rumusan tersebut disesuaikan dengan perilaku yang
hendaknya dapat dilakukan siswa. Sebagai ilustrasi misalnya, guru merumuskan
sasaran belajar sebagai" siswa dapat menyebutkan ciri bahwa khas suatu prosa dan
puisi" sasaran belajar tersebut berfaidah bagi guru untuk membelajarkan siswa.20
Sedikit banyaknya perumusan tujuan akan mempengaruhi kegiatan
pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan secara langsung guru mempengaruhi
kegiatan belajar guna mencapai tujuan. Jika kegiatan belajar anak didik dan kegiatan
mengajar guru bertentangan, dengan sendirinya tujuan pengajaran pun gagal untuk
dicapai.21
2) Guru
Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru adalah sosok arsitektur yang
dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk
membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seseorang yang
berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia
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susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun
bangsa dan Negara. Jabatan guru memiliki banyak tugas baik yang terkait oleh dinas
maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai
profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.22
Tugas

guru

sebagai

suatu

profesi

menuntut

kepada

guru

untuk

mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Mendidik, mengajar dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai
suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan
nilai –nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan
dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Tugas guru
sebagai pelatih berarti mengembangkan ketamprilan dan menerapkannya dalam
kehidupan demi masa depan anak didik.23
Guru dalam melaksanakan perannya, yaitu sebagai pendidik, pengajar,
pemimpin, administrator, harus mampu melayani peserta didik yang dilandasi
dengan kesadaran (awareness), keyakinan (belief), kedisiplinan (discipline) dan
tanggung jawab (responsibility) secara optimal sehingga memberikan pengaruh
positif terhadap perkembangan siswa baik fisik maupun psikis24
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3) Anak Didik
Anak didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan
tertentu yang menerima bimbingan, pengajaran, nasihat, pembelajaran, dan berbagai
hal yang berkaitan dengan proses pendidikan.25
4) Kegiatan Pembelajaran
Pengajaran adalah suatu usaha manusia yang bersifat komplek, oleh sebab
banyaknya nilai- nilai dan faktor- faktor manusia yang turut terlibat di dalmnya. Di
dalamnya. Dikatakan sangat penting, sebab pengajaran adalah usaha membentuk
manusia yang baik. Kegagalan pengajaran dapat merusak satu generasi masyarakat. 26
Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara
guru dan siswa. Di antara keduanya terdapat hubungan hubungan atau komunikasi
berinteraksi. Guru mengajar di satu pihak dan siswa belajar di lain pihak. Keduanya
menunjukkan aktivitas yang seimbang, hanya berbeda peranannya saja.
Proses pengajaran itu berlangsung dalam situasi pengajaran, di mana di
dalamnya terdapat komponen-komponen atau faktor-faktor, yakni:
a) Tujuan mengajar
b) Siswa yang belajar
c) Guru yang mengajar
d) Metode mengajar
e) Alat bantu mengajar
f) Penilaian
g) Situasi pengajaran

25
26

Hasan Basri.,88.
Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 135

Di dalam proses pengajaran itu, semua komponen tersebut bergerak sekaligus
dalam satu rangkaian kegiatan yang terarah dalam rangka membawa pertumbuhan
siswa ke tujuan yang diinginkan. Jadi dapat dikatakan bahwa pengajaran merupakan
suatu pola yang di dalamnya tersusun suatu prosedur yang direncanakan.27
5) Evaluasi
Menurut Mehrens dan Lehmann evaluasi adalah suatu proses merencanakan,
memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat
alternatif-alternatif keputusan.28
Proses evaluasi pada umumnya berpusat kepada siswa. Ini berarti evaluasi
dimaksudkan untuk mengamati hasil belajar siswa dan berupaya bagaimana
menentukan bagaimana menciptakan kesempatan belajar.29
Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan pengajaran
perlu dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai hasil
belajar.penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar belajar
peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajari tujuan
yang ditetapkan.
b. Macam-Macam Metode
1) Metode Ceramah
Metode ceramah merupakan keterangan yang disampaikan secara lisan atas
bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan
pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar.metode ceramah dapat juga di
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definisikan sebagai suatu cara menyamampaikan pesan dan informasi secara satu
arah lewat suara yang diterima melalui indera telinga.
Dari kedua definisi tersebut di atas, dalam konteks pembelajaran di kelas
metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan pelajaran melalui
penururan secara lisan atau penjelasan langsung pada sekelompok peserta didik.
2) metode tanya jawab(respons)
Metode tanya jawab adalah penyajia materi dengan menggunakan
pertanyaan, baik dari guru ke peserta didik, atau dari peserta didik ke guru. Biasanya
metode tanya jawab tidak berdiri sendiri, tetapi dilaksanakan bersamaan dengan
metode ceramah. Metode tanya jawab biasanya dilakukan untuk menyingkirkan
rintangan selama atau sesudah berlangsungnya masa ceramah.
3) metode Demonstrasi
Demonstrasi berarti pertunjukan, maksudnya di dalam pembelajaran guru
dengan menunjukkan apa yang sedang di terangkan. Dengan demikian demonstrasi
biasanya digunakan dengan memadukan metode ceramah. Dengan keperluan metode
demonstrasi dapat mengurangi waktu biasa yang digunakan guru untuk menerangkan
menjadi memperlihatkan sesuatu kepada peserta didik.
4) Metode Latihan (drill)
Metode latihan sering disebut metode training. Metode ini sesuai untuk
menanamkan kebiasaan -kebiasaan tertentu, sarana memperoleh suatu ketangkasan,
ketepatan, kesempatan, ketrampilan.

2. Media pembelajaran
a. Pengertian Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti tengah,
perantara atau pengantar. Dalam bahasa arab, media adalah perantara ((و سا ئلatau
pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach & Ely dalam bukunya
azhar arsyad mengatakan bahwa bahwa media apabila difahami secara garis besar
adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa
mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru,
buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media.30
Kekurangtepatan guru dalam memilih pendekatan, strategi dan memanfaatkan
media pembelajaran merupakan bagian dari faktor penyebab ketidak berhasilan siswa
memiliki keterampilan menulis. Bahkan sangat dimungkinkan keterampilan menulis
menjadi hal yang sangat ditakuti atau dianggap membosankan bagi siswa karena proses
belajar mengajar di kelas tidak menarik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu
diupayakan penggunaan pendekatandan media pembelajaran yang memberikan
kesempatan kepada siswa untuk berproses.
Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan
pembelajaran. Melalui

media proses pembelajaran bisa lebih

menarik dan

menyenangkan (joyfull learning). Aspek penting penggunaan media adalah membantu
memerjelas pesan pembelajaran. Informasi yang disampaikan secara lisan terkadang
tidak dipahami sepenuhnya oleh siswa, terlebih apabila guru kurang cakap dalam
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menjelaskan materi, maka media berperan sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan
penyampaian materi pembelajaran.31
Penentukan

media

pembelajaran

guru

dalam

hal

ini

harus

cermat

mempertimbangkan berbagai hal penting, yaitu tingkat perkembangan dan aspek
psikologi siswa, kemampuan guru dan kondisi kelas. Bagi siswa sekolah dasar
khususnya kelas rendah media pembelajara nyang mengandung unsur permainan dan
gambar merupakan media yang relatif tepat untuk diterapkan.32
Dalam memilih media untuk kepentingan pengajaran,sebaiknya seorang guru
memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:
a. Ketepatan dengan tujuan pengajaran.
b. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran.
c. Kemudahan dalam memilih media.
d. Ketrampilan guru dalam menggunakan,apapun jenis media yang diperlukan syarat
utamanya adalah guru dapat menggunakannya dalam proses pengajaran.
e. Tersedia waktu untuk menggunakannya,sehingga dapat bermanfaat bagi siswa
f. Sesuai dengan taraf berfikir siswa.
Dengan kriteria pemilihan media diatas, guru dapat lebih mudah menggunakan
media mana yang dianggap tepat untuk membantu mempermudah tugas-tugasnya
sebagai pengajar.kehadiran media dalam proses pengajaran jangan dipaksakan sehingga
mempersulit guru,tetapi sebaliknya harus mempermudah guru dalam menjelaskan bahan
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pengajaran. Oleh sebab itu, media bukan keharusan tetapi sebagai pelengkap jika
dipandang perlu untuk mempertinggi kualitas proses belajar mengajar. 33
b. Macam-macam Media
Banyak sekali macam media pembelajaran sekarang ini, mulai dari yang
tradisonal sampai modern, semuanya terus berkembang dengan tantangan zaman dan
kebutuhan dalam pembelajaran. Diantara beberapa media pembelajaran yang
berkembang sekarang ini antara lain:
1) Media Audio
Media audio berkaitan dengan indra pendengaran,dimana pesan yang
disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif,baik verbal(dengan katakata

atau

bahasa

lisan)

maupun

non-verbal.Ada

beberapa

media

audio,yaitu:Rekaman, Radio, Piringan hitam, Laboratorium bahasa.
2) Media Visual
Audio visual terbagi menjadi dua,yaitu media pandang non proyeksi dan
media pandang berproyeksi. Ada beberapa media yang dapat dikategorikan sebagai
media pandang non proyeksi,antara lain: Papan tulis, Papan flanel, Papan tali, Papan
selip(slot board), Papan magnetis, Gambar seri, Wall cart, Flash chart, Kartu gambar,
Reading machine
Sedangkan media yang dapat dikategorikan sebagai media pandang
berproyeksi ialah media yang bersifat elektronik yang diproyeksikan yang terdiri dari
hadware dan software. Penggunaan media ini memerlukan aliran listrik untuk dapat
menggerakkan pemakaiannya. Yang termasuk media ini antara lain:

Overhead

projektor (OHP), slide, film strips, film bisu, film loop.
33

Ahmad muhtadi asror,pengajaran bahasa arab media dan metode-metodenya(yogyakarta:teras;2009)26-27

3) Media Audio Visual
Media ini sering disingkat dengan AVA (Audio-Visual Aids) yang
merupakan alat bantu pandang dengar. Yang termasuk media ini antara lain: Sound
slide, Film suara, Televisi, VTR(Video Tape Recorder).34
c. Efektifitas Media Gambar Dalam Pembelajaran
Media pembelajaran memegang peranan penting sebagai alat untuk menciptakan
proses belajar mengajar yang efektif. Setiap proses belajar mengajar ditandai dengan
adanya beberapa unsur, antara lain, tujuan, bahan, metode dan media serta unsur
evaluasi. Unsur metode dan media merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dari
unsur lainnya yang berfungsi sebagai cara atau teknik untuk mengantarkan bahan
pelajaran agar tujuan tercapai.
Pendekatan proses dengan media gambar untuk meningkatkan keterampilan
menulis siswa sebenarnya cukup beralasan karena pendekatan proses merupakan sebuah
alat, dan memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengembangkan keterampilan
menulis. Tahap-tahap pendekatan proses menekankan pada peningkatan soft skill siswa
dalam menulis.Tompkins dan Hoskisson menyatakan bahwa: “learning to use the
writingprocess (approach) is more important than anyparticular writing projects
student might be involved, because the writing process is a tool.Students need many
opportunities to learn touse the writing process”.35Penggunan media gambar memiliki
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peranan penting dalam membantu siswa, menegaskan bahwa murid sekolah dasar pada
tahap pemula sangat cocok bila disajikan gambar sebagai rangsangan tugas menulis.36
Gambar merupakan alat visual yang penting dan mudah didapatkan. Media
gambar sebagai salah satu media pembelajaran, dalam pengajaran menulis dalam bahasa
Indonesia mempunyai peran penting karena dapat memberi gambaran visual yang
konkret tentang masalah yang digambarkannya sehingga orang dapat menangkap ide
dan informasi lebih jelas daripada dengan kata-kata.
Foto dan gambar dengan berbagai bentuk ukuran dan warna dapat digunakan
untuk pembelajaran keterampilan menulis. Hal ini tergantung pada kemampuan guru
dalam menggunakan media tersebut. kosa kata,kalimat dan lain sebagainya dapat
diajarkan lewat bantuan gambar.37 Sebagai contoh, guru membawa foto atau gambar,
kemudian guru bisa mendeskripsikan, mencari kosakata, mencari lawan kata, memberi
kesimpulan secara tertulis untuk foto atau gambar tersebut. Atau dalam bentuk latihan
pertanyaan tertulis dengan bantuan gambar sebagai jawaban dari pernyataan tersebut.
Apapun modelnya media gambar sangat membantu siswa dalam belajar bahasa.38
Smaldino, Lowther, Russell menjelaskan, “Drawing are readily found
intextbook and other classroom materials. Youcan use them in all phases of instruction,
fromintroduction of the topic through evaluation.Because drawings are likely to be less
detailedand more to the instructional.”39
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Penggunaan media gambar dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa
dapat memerjelas dan menarik perhatian anak. Hal ini menurut Piaget, anak usia
sekolah dasar beradapada taraf berfikir operasional konkret. Seperti hal nya anak
mampu melakukan aktivitas-aktivitas logis tertentu (operasi), hanya dalam situasisituasi yang konkret. Pada tahap ini kemampuan berfikir, bernalar, dan perkembangan
bahasa memerlukan simbol-simbol atau gambar misalnya gambar binatang dan lain
sebagainya.
Nurgiyantoro menegaskan bahwa murid sekolah dasar pada tahap pemula sangat
cocok bila disajikan gambar sebagai rangsangan tugas menulis, dengan syarat gambargambar tersebut tidak mengandung tulisan yang bersifat menjelaskan. Dari penjelasan
ini dapat diketahui bahwa gambar sangat membantu siswa dalam mengekspresikan
gagasannya serta me mroduksi bahasa (kata atau kalimat) yang akan diungkapkan
melalui tulisan.40
a. Kelebihan menggunakan Media Gambar
1) Lebih konkrit dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah, jika
dibanding dengan bahasa verbal.
2) Dapat mengatasi ruang dan waktu.
3) Dapat mengatasi keterbatasan mata.
4) Memperjelas masalah dalam bidang apa saja,dan dapat digunakan untuk semua
orang tanpa memandang umur.
b. Kekurangan mengunakan media Gambar
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1) Kelebihan dan penjelasan guru dapat menyebabkan timbulnya penafsiran yang
berbeda sesuai dengan pengetahuan masing-masing anak terhadap yang
dijelaskan.
2) Penghayatan tentang materi kurang sempurna,karena media gambar hanya
menampilkan persepsi indera mata yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan
seluruh kepribadian manusia, sehingga materi yang dibahas kurang sempurna.
3) Tidak meratanya penggunaan foto tersebut dari anak-anak dan kurang efektif
dalam penglihatan. Biasanya anak yang paling depan yang lebih sempurna
mengamati foto tersebut, sedangkan anak yang belakang semakin kabur.41
3. Maharotul Kitabah
a. Pengertian Maharotul Kitabah
Maharah dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar  مھرberubah menjadi bentuk
mashdar  مھارةyang berarti kemahiran atau keterampilan.kitabah dalam bahasa Arab
merupakan bentuk masdar dari kata  كتب – يكتب – كتابةyang artinya tulis, menulis dan
tulisan.42 Sedangkan menurut terminologi, kitabah adalah kemampuan untuk
mengetahui simbol-simbol tulisan dan pemahaman dalam merangkaikannya menjadi
satu kata yang menekankan indera penglihatan.43Al-kitabah (tulisan) dalam bahasa Arab
mencakup tiga hal: khat,imla’ dan ta’bir, hal tersebut merupakan simbol-simbol yang
dipakai untuk mengungkapkan hasil-hasil pikiran dengan tulisan.
Kitabah dimaknai dengan kumpulan kata yang tersusun dan teratur.Tulisan atau
menulis (al-kitabah) merupakan salah satu sarana berkomunikasi antara seseorang
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dengan yang lainnya, sama halnya dengan menyimak atau mendengar (al-istima’),
berbicara (al-kalam), dan membaca (al-qiraah). Ia merupakan suatu keniscayaan sosial
dalam rangka mentransfer hasil pemikiran dan atau memahami pemikiran orang lain
meski dengan jarak waktu dan tempat.44
Sehingga maharah kitaabah merupakan salah satu kemahiran(skill) dari empat
kamahiran(skill) kebahasaan dan merupakan salah satu metode pembelajaran yang ada
dalam pembelajaran bahasa Arab.Maharah kitabah adalah suatu kemahiran untuk
mengaplikasikan apa yang dibaca dan didengar dalam bentuk tulisan yang yang baik
dan benar sehingga dapat dibaca dan dipahami.45
Aktivitas menulis (kitabah) merupakan suatu bentuk kemampuan dan
keterampilan berbahasa yang paling sulit dikuasai oleh siswa dibandingkan dengan tiga
kemampuan berbahasa yang lain.46 Dalam kegiatan menulis, penulis haruslah terampil
memanfaatkan struktur bahasa dan kosakata. Keterampilan menulis tidak akan datang
secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur.47
Menulis adalah sebuah keterampilan berbahasa yang terpadu, yang ditunjukkan
untuk menghasilkan sesuatu yang disebut tulisan. Sekurang-kurangnya ada tiga
komponen yang tergabung dalam aktifitas menulis tersebut. Pertama, penguasaan
bahasa tulis, meliputi kosa kata, stuktur, kalimat, paragraf, ejaan, frakmatik dan
sebagainya. Kedua, penguasaan isi karangan sesuai dengan topik yang akan ditulis.
Ketiga, penguasaan tentang jenis-jenis tulisan, yaitu bagaimana merangkai isi tulisan
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dengan menggunakan bahasa tulis sehingga membentuk sebuah komposisi yang
diinginkan, seperti artikel, cerita pendek, buku dan sebagainya.48
b. Aspek-aspek Pembelajaran Kitabah
Dalam menerapkan maharah kitabah terkait dengan beberapa aspek meliputi alqowaid (nahwu dan sharf), imla’ dan khot. Bahkan dalam kitabah ikhtibary peserta
didik dituntut pula memiliki kepekaan pendengaran dalam membedakan huruf yang
didiktekan misalnya kemampuan membedakan huruf alif dan ‘ain pada contoh ‘(
علیمalimun orang berilmu) dan ( الیمalimun orang sakit). Kompetensi yang dibutuhkan
untuk hal ini adalah ilmu tajwid yang dapat membantu untuk dapat mengetahui
makharijul huruf kata yang sedang disebutkan.
Uraian tersebut menegaskan bahwa Maharah Al-kitabah/ writing skill yang
dimaknai keterampilan menulis adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau
mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata
sampai kepada aspek yang kompleks seperti mengarang. Untuk langkah awal bagi
peserta didik pemula pembelajaran kitabah adalah mengenalkan Lambang-lambang
grafis sebagai kesatuan fonem yang membentuk kata yang disebut al-kalimah (satuan
kata yang terkecil dari satuan kalimat atau unsur dasar pembentukan kaliamat), aljumlah (kumpulan kata yang dapat membentuk pemahaman makna atau satu kata yang
disandarkan dengan kata yang lain), al-faqroh (paragraf) danuslub, walaupun dalam
pembahasan ini difokuskan pada maharah kitabah dasar yaitu mengenalkan lambanglambang grafis sebagai kesatuan fonem yang membentuk kata dan setelah peserta didik
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dapat mengenali lambang tersebut dilanjutkan kepada kemampuan menulis tanpa
melihat teks atau yang dikenal dengan imla ikhtibary.49
Pada

dasarnya

Keterampilan

menulis

mempunya

dua

aspek.

Pertama,keterampilan membentuk huruf dan menguasai ejaan. Inti dari keterampilan
menulis dalam pengajaran bahasa terletak pada aspek kedua yaitu melahirkan pikiran
dan perasaan dalam bentuk tulisan. dalam kenyataan kita lihat,banyak orang yang dapat
menulis bahasa arab dengan baik, tetapi tidak faham makna kalimat yang ditulisnya,
apalagi melahirkan maksud dan pikirannya sendiri dengan bahasa arab.
Kedua, keterampilan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan.Aspek ini
merupakan inti dari keterampilan menulis. latihan menulis pada prinsipnya diberikan
setelah latihan menyimak, berbicara dan membaca.ini tidak berarti bahwa latihan
menulis ini hanya diberikan setelah siswa memiliki ketiga keterampilan tersebut. latihan
menulis dapat diberikan pada waktu yang bersamaan dengan latihan keterampilan lain.50
Artinya bahwa kemahiran menulis diawali dengan latihan menulis huruf yang
diiringi dengan kemahiran mengenali makharijul hurufnya. Latihan membentuk huruf
sebaiknya dimulai dengan latihan- latihan pra penulisan huruf. Latihan pra- penulisan
huruf ini melalui tahapan latihan memegang pena dan meletakkan kertas atau buku pada
posisi yang tepat, latihan membuat garis- garis lurus vertikal dan horisontal dengan
panjang pendek yang bervariasi, latihan membuat garis- garis dengan variasi
kemiringan yang berbeda- beda, dan latihan membuat garis melengkung, dari kiri ke
kanan, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dan dari bawah ke atas. Latihan ini lebih
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menekankan kepada kemampuan menulis huruf Arab dalam berbagai posisinya secara
benar, kegiatan menulis seperti ini dalam bahasa Arab disebut dengan pelajaran khat.51
Kata khat sebagai masdar dari Khaththa mempunyai beberapa arti antara lain:
menulis/tulisan, memberi garis (tanda), menggaris bawahi, merencanakan dan lainlain.52 Selain kitabah disebut dengan khath juga disebut dengan imla, Kata imla’ adalah
bentuk masdar dari amla  املىyang berarti mendiktekan/dikte.53 Sasaran Yang ingin
dicapai dari pembelajaran imlak sama dengan sasaran pelajaran khath yaitu kemampuan
menulis huruf, kata dan kalimat bahasa Arab dengan baik, indah dan benar. Perbedaan
antara pembelajaran Khath dengan Imla’ adalah bahwa khath lebih menekankan pada
kemampuan menulis dengan tulisan yang indah dan benar dan cenderung masih
menggunakan teks yang akan dijadikan contoh, sedangkan untuk pembelajaran Imla
tujuan utamanya adalah peserta didik dapat menuliskan kata atau kalimat dalam bahasa
Arab dengan benar tanpa mempermasalahkan unsur keindahan tulisan, dan kedua jenis
ilmu itu baik Khath maupun Imla’ dibutuhkan untuk ketangkasan dalam maharah
kitabah. Tahapan pembelajaran maharah kitabah yang dimaksud sebagaimana telah
disebutkan terdahulu adalah keterampilan kitabah dasar yang amat menentukan
kemahiran menulis tingkat lanjutan karena kegagalan pada tahapan ini dapat
mengakibatkan kesulitan untuk lanjut pada tahapan berikutnya.
c. Tahapan Dalam Menulis Bahasa Arab
Dalam tahapan menulis bagi para siswa ada beberapa tahapan latihan dalam
keterampilan menulis ini,antara lain:
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a. Mencontoh, kegiatan mencontoh sepintas nampaknya tidak ada gunanya dan
membuang-buang waktu saja. Tetapi sebenarnya aktifitas semacam ini tidaklah
semudah semudah yang kita bayangkan.tentu saja,mencontoh ini diberikan pada
tahap-tahap permulaan dan juga untuk variasi pada tahap-tahap berikutnya.
b. Reproduksi, reproduksi adalah menulis berdasarkan apa yang telah dipelajari secara
lisan . Dalam tahap kedua ini siswa sudah mulai dilatih menulis tanpa ada model.
c. Imlak, imla’ banyak sekali manfaatnya asal saja bahan yang diimlakkan dipilih
dengan cermat. Imlak disamping melatih ejaan juga melatih telinga.bahkan
pemahaman juga dilatih sekaligus. Ada dua macam imla’: pertama, imla’ yang
dipersiapkan sebelumnya. Siswa diberitahu sebelum materi atau teks yang akan
diimlakkan. kedua, imla’ yang tidak dipersiapkan sebelumnya.siswa tidak diberitahu
sebelumnya materi atau teks yang akan diimlakkan.
d. Rekombinasi dan transformasi,rekombinasi adalah latihan menggabungkan kalimatkalimat yang mulanya berdiri sendiri menjadi satu kalimat panjang. Sedangkan
transformasi adalah latihan mengubah bentuk kalimat, menjadi kalimat positif
menjadi kalimat negatif. Kalimat berita menjadi kalimat tanya, dan sebagainya.
e. Mengarang terpimpin, pada tahap ini siswa mulai dikenal dengan penulisan alinea,
walaupun sifatnya masih terpimpin.
f. Mengarang bebas ,tahap ini merupakan tahap yang melatih siswa mengutarakan isi
nantinya dengan memilih kata-kata dan pola kalimat secara bebas.54
d. Keterampilan Imlak (al-imla’)
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Imlak (al-imla’) adalah kategori menulis yang menekankan rupa atau postur
huruf dalam membentuk kata-kata dan kalimat. Menurut definisi Mahmud Ma’ruf
(1985: 157) imlak adalah menuliskan huruf-huruf sesuai posisinya dengan benar dalam
kata-kata untuk menjaga terjadinya kesalahan makna.
Secara umum ada tiga kecakapan dasar yang dikembangkan dalam pembelajaran
keterampilan imlak, yaitu kecermatan mengamati, mendengar, dan kelenturan tangan
dalam menulis. Pada awalnya imlak melatih para pelajar untuk mengembangkan
kemampuan mereka dalam mengamati kata-kata atau kalimat/ teks yang tertulis untuk
dipindahkan atau disalin kedalam buku mereka. Setelah mereka menguasai tahap ini,
lalu dilatih untuk pandai memindahkan atau menyalin hasil pendengaran mereka. Dari
latihan memindahkan atau menyalin yang dilakukan secara berulang-ulang akan
diperoleh pula kelenturan tangan mereka dalam menulis. Ini akan menjadi modal
berguna dalam pengembangan keterampilan menulis kaligrafi. Selain itu mereka juga
dilatih dalam memahami makna kalimat atau teks yang mereka tulis melalui diskusi
atau Tanya jawab yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan menulis imlak itu.
Secara garis besar ada tiga macam dan teknik yang harus diperhatikan dalam
pembelajaran imlak, yaitu menyalin (al-imla’ al-manqul), mengamati (al-imla’ almanzhur), menyimak (imla’ al-istima’i), dan tes (al-imla’ al-ikhtibari).
a. Imlak menyalin (al-imla’ al-manqul)
Yang dimaksud menyalin disini adalah memindahkan tulisan dari media
tertentu dalam buku pelajar. Imlak ini juga lazim disebut al-imla’ al-mansukh, sebab
dilakukan dengan cara menyalin tulisan. Imlak ini cocok diberikan kepada pemula.

b. Imlak mengamati (al-imla’ al-manzhur)
Yang dimaksud mengamati disini adalah melihat tulisan dalam media tertentu
dengan cermat, setelah itu dipindahkan kedalam buku pelajar tanpa melihat lagi
tulisan.
c. Imlak menyimak (imla’ al-istima’i)
Yang dimaksud menyimak disini adalah mendengarakan kata-kata/ kalimat/
teks yang dibacakan, lalu menulisnya. Mengajarkan imlak ini dilakukan dengan cara
membacakan kalimat atau teks tertentu kepada para pelajar seperlunya. Setelah itu
para pelajar diajak untuk mendiskusikan makna yang terkandung oleh kalimat atau
teks tersebut, termasuk membicarakan kata-kata yang dianggap sulit. Setelah itu baru
para pelajar menulis kalimat atau teks yang dimaksud.
d. Imlak tes (al-imla’ al-ikhtibari)
Sesuai dengan sebutannya, tes, al-imla’ al-ikhtibari bertujuan untuk
mengukur kemampuan dan kemajuan para pelajar dalam imlak yang telah mereka
pelajari pada pertemuean-pertemuan sebelumnya. Maka kemampuan yang diukur
mencakup unsure-unsur kemampuan dasar seperti yang dijelaskan di atas.
4. Hakikat Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia
menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar atau achievement merupakan realisasi atau
pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang.
penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam
bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berfikir maupun keterampilan motorik.
hampir sebagian

terbesar dari kegiatan atau perilaku yang diperlibatkan

seseorang

merupakan hasil belajar.di sekolah hasil belajar ini dapat dilihat dari penguasaan siswa
akan mata-mata pelajaran yang ditempuhnya.tingkat penguasaan pelajaran atau hasil
belajar dalam mata pelajaran tersebut di sekolah dilambangkan dengan angka-angka atau
huruf,seperti angka 0 – 10 pada pendidikan dasar dan menengah dan huruf A,B,C,D pada
pendidikaan tinggi.55
a. Klasifikasi Hasil Belajar
Dalam sistem pendidikan Nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan
kurikuler maupun tujuan intruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari
Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya membagi menjadi tiga ranah,
yakni :
1) Ranah Kognitif
berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam aspek,yakni
pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.
kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek berikutnya
termasuk kognitif tingkat tinggi
2) Ranah Afektif
berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek,yakni penerimaan,jawaban atau
reaksi,penilaian,organisasi dan internalisasi
3) Ranah Psikomotoris.
Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak.ada enam
aspek ranah psikomotoris,yakni (a) gerakan refleks,(b) keterampilan gerakan dasar (c)
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kemampuan perseptual (d) keharmonisan atau ketepatan,(e) gerakan keterampilan
kompleks,dan (f) gerakan ekspresif dan interpretatif.
Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Diantara ketiga,
ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru disekolah karena berkaitan
dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. 56oleh karena itu
penelitian ini akan dibatasi pada ranah kognitif saja untuk mengukur peningkatan
keterampilan siswa dalam meneliti pelaksanaan pembelajaran bahasa arab ini, karena
untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu peningkatan akan dilihat dari nilai-nilai
siswa.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan dan jenis penelitian
a. Pendekatan dan jenis penelitian
Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian pendekatan kualitatif.57
Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah studi
kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan sistem". kesatuan
ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat
oleh tempat, waktu atau ikatan tertentu.
Adapun studi kasus dalam hal ini dilakukan oleh penulis di Madrasah Diniyah
Awaliyah Thoriqul Huda Singgahan Pulung Ponorogo.
b. Kehadiran peneliti
Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan
serta, sebab peranan penelitilah yan menentukan keseluruhan skenarionya. untuk itu
dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci,58 partisipan penuh
sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen lain sebagai penunjang.
c. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda desa
Singgahan kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo, karena ada keunikan, kesesuaian
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dan topik yang peneliti pilih, dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan
menemukan hal yang bermakna dan baru.
d. Data dan Sumber Data
Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya
adalah tambahan seperti dokumen dan yang lainnya. Dengan demikian sumber data
dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber data umum.
Sedangkan data tertulis, foto, dan statistik adalah sebagai sumber data tambahan.59
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :
a) Person (orang) yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban
melalui wawancara, atau tindakan melalui pengamatan di lapangan.dalam penelitian
ini sumber datanya adalah guru bahasa arab dan beberapa murid Madrasah Diniyah
Thoriqul Huda.
b) Place (tempat) yaitu sumber data yang menyajikan lampiran berupa keadaan diam
dan bergerak.
c) Paper (dokumen) yaitu sumber data yang menyajikan lampiran tanda-tanda berupa
huruf, angka, gambar atau sumber-sumber lain. Dalam penelitian ini sumber datanya
adalah struktur organisasi Madrasah Diniyah Thoriqul Huda dewan guru dan siswasiswi Madrasah Diniyah Thoriqul Huda.
e. Prosedur pengumpulan data
Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Sebab, bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti
maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara
mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung. Disamping
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itu, untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis
oleh atau tentang subyek). penjelasan teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis
mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis dengan gejala-gejala psikis
untuk kemudian dilakukan pencatatan.60 Sanafiyah Faisal mengklasifikasikan
observasi menjadi observasi berpartisipasi (participant observation), observasi yang
secara terang-terangan dan tersamar (overt observation and covert observation),dan
observasi tak terstuktur (unstructured observation), dalam penelitian ini yang
digunakan adalah teknik observasi partisipasi,dimana pengamat bertindak sebagai
partisipan.61
Dalam hal ini yang yang peneliti observasi adalah tentang pelaksanaan
pembelajaran maharotul kitabah dengan menggunakan media gambar di Madrasah
Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda di desa Singgahan Pulung Ponorogo.
Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam catatan lapangan (CL),
sebagai alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian
kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan
data di lapangan. pada waktu dilapangan membuat “catatan”, setelah pulang ke
rumah atau tempat tinggal barulah menyusun “catatan lapangan”.62
b. Wawancara
Wawancara

adalah

percakapan

dengan

maksud

tertentu.

Maksud

digunakannya wawancara antara lain adalah 1) mengkontruksi mengenai orang,
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kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain,
2) merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu,
3)memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah di harapkan untuk
dialami pada masa yang akan datang, 4) menverifikasi, mengubah, dan memperluas
informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia, dan
menverivikasi, mangubah, dan

memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh

peneliti sebagai pengecekan anggota.
Teknik wawancara ada bermacam-macam jenisnya, di antaranya adalah: 1)
wawancara pembicaraan informal, 2) pendekatan menggunakan petunjuk umum
wawancara, dan

wawancara baku terbuka. Di samping itu, ada macam-macam

wawancara yang lain, di antaranya adalah : 1) wawancara oleh tim atau panel,
2)wawancara tertutup dan wawancara terbuka, 3)wawancara riwayat secara lisan,
dan 4) wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.63
Sedangkan dalam penelitan ini teknik wawancara yang digunakan adalah :1)
pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, artinya bahwa dalam
penelitian ini, peneliti atau pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokokpokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Petunjuk wawancara hanya berisi
petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawncara untuk menjaga agar
pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Pelaksanaan wawancara
dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan informan dalam konteks
wawancara yang sebenarnya. 2) wawancara terbuka , artinya bahwa dalam penelitian
ini para subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui
pula apa maksud wawancara itu, dan 3) wawancara terstuktur , artinya bahwa dalam
63
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penelitian ini , peneliti atau

pewawancara

menetapkan sendiri masalah dan

pertanyaan –pertanyaan yang akan diajukan.
Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang yang
bersangkutan dalam penelitian,yaitu:
1) Guru bahasa arab mengenai metode dan teknik mengajar yang digunakan dan
materi apa yang bisa difahami oleh murid serta problem yang ada ketika
pembelajaran berlangsung.
2) Murid untuk mengetahui materi apa saja yang diperoleh ketika pelajaran serta
masalah apa yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung.
c. Dokumentasi
Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia
atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula
sumber bukan manusia,non human resources, diantaranya dokumen, foto dan bahan
statistik.
Dokumen juga dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab
pertanyaan yang diajukan kepadanya. “Apa tujuan dokumen itu ditulis? Apa latar
belakangnya? Apa yang dapat dikatakan dokumen itu kepada peneliti? Dalam
keadaan apa dokumen itu ditulis? Untuk siapa?” dan sebagainya. Dokumen itu
disuruh bicara seakan-akan peneliti
dapat

mengajukan

pertanyaan

mengadakan wawancara dengannya.peneliti
yang

bersifat

“emic”

pada

taraf

permulaan.Bagaimana pandangan dokumen itu mengenai dunia kenyataan.
Kemudian dengan berlanjutnya penelitian, peneliti dapat mengajukan pertanyaan
yang lebih bersifat “etic”. Tentu saja dokumen hanya dapat “bereaksi” sejauh apa

yang tertulis, namun banyak yang ditafsirkan dari tulisan itu,tidak tersurat akan tetapi
tersirat.64
Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk menggali data
mengenai profil,visi misi dan tujuan Madrasah Diniyah Thoriqul Huda, struktur
organisasi, keadaan guru dan murid, sarana prasarana, dan dokumentasi proses
belajar mengajar bahasa arab di Madrasah Diniyah Thoriqul Huda Singgahan Pulung
Ponorogo.
f. Analisis data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data
berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat
wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancara.
Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka
peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang
dianggap kredibel. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus
sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :
1) Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal

yang pokok,

menfokuskan pada hal-hal yang penting , dicari tema dan polanya dan membuang
yang tidak perlu. Berkaitan dengan tema ini, setelah data-data terkumpul yaitu yang
berkaitan dengan masalah pelaksanaan pembelajaran maharotul kitabah di Madrasah
Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda Singgahan Pulung Ponorogo.
2) Data Display (penyajian data)
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Setelah

data

direduksi,

maka

langkah

selanjutnya

adalah

mendisplaykan.kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan
dalam bentuk tabel, grafik, pie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian
data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga
akan semakin mudah difahami.
3) Conclusion Drawing/Verification (kesimpulan sementara)
Langkah ketiga dalam dalam analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi
apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.65

Data colection
Data displey

Data reduktion

Conclusions:
drawing/ verifying
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(Pendekatan

Kuantitatif,Kualitatif,

dan

R&D

)

,

Komponen dalam analisis data ( interactive model )
g. Pengecekan keabsahan data
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep
kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Untuk menetapkan keabsahan
(trustworthiness) data diperlukan teknik pemeriksaan .pelaksanaan teknik pemeriksaan
didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan,yaitu
derajat

kepercayaan

(credibility),

keteralihan

(transferability),

kebergantungan

(dependability), dan kepastian (confirmability)
h. Tahap-Tahap Penelitian
Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan.tahap-tahap
penelitian tersebut adalah:
a) Tahap pra lapangan, yaitu meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih
lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan,
memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang
menyangkut persoalan etika penelitian.
b) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan
diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
c) Tahap analisis data yang meliputi: konsep dasar analisis data menemukan tema dan
merumuskan hipotesis, menganalisis berdasarkan hipotesis.66
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BAB IV
DESKRIPSI DATA

A. DESKRIPSI DATA UMUM
1. Sejarah Berdirinya Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
Pendidikan Diniyah Awwaliyah Thoriqul Huda adalah bentuk pengembangan
pendidikan dari TPA Thoriqul Huda yang telah berdiri sejak tahun 1995 di bawah asuhan
Bpk. Tamam asal Sumoroto pada awalnya.Bpk. Tamam adalah seorang guru agama di
salah satu SD di desa Bekiring, Kec. Pulung. Karena jarak rumah beliau dan sekolah sangat
jauh, maka beliau berniat mencari tempat kos yang dekat dengan SD tersebut.
Akhirnya beliau ditunjukkan agar bertempat/kos di rumah Bpk. Syamsudin, Modin
desa Singgahan, kec.Pulung Setelah beberapa lama bertempat di rumah Bpk. Syamsudin,
masyarakat setempat meminta beliau untuk mendirikan TPA di masjid Thoriqul Huda,
sebelah rumah bpk. Syamsudin.TPA Thoriqul Huda-pun berdiri, dengan jumlah murid
tidak kurang dari 60 santri.
Pada awal berdirinya, Bpk. Tamam mengajar di TPA dibantu oleh Bpk. Santo,
pemuda desa setempat.Pembelajaran di TPA Thoriqul Huda adalah memakai metode/kitab
jilid An-Nahdhiyah Semakin lama, jumlah santri semakin bertambah. Pendidikan di TPA
terus berkembang, dengan Pengasuh yang silih berganti Pegasuh- pengasuh yang pernah
mendidik di TPA Thoriqul Huda : Ust. Tamam, Ust. Santo, Ustdh. Sri Herna, Ustdh
56
Sudartin, Ust. Imam Muhson, Ust. Tri Mahfud, Ust. Syamsudin, Usth. Nur Aini, Ustdh.
Mujiana, Ust. Ali Mahfud.
2. Identitas Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda

Adapun data mengenai identitas Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
adalah sebagai berikut :
a. Nama madrasah

: Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda

b. Alamat

: Rt.02 rw.01 dusun krajan

Desa

: Singgahan

Kecamatan

: Pulung

Kabupaten

: Ponorogo

Kode pos

: 63481

c. Tahun berdiri

: 2012

d. Status kepemilikan tanah

: pinjam

e. Nama yayasan penyelenggara

:

f. Nama kepala sekolah

: Saiful Mustofa,SPd.I

g. No telp/ Hp

: 082140263246

THORIQUL HUDA

3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
a. VISI
Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda sebagai pusat pendidikan Islam dan
pengembangan kepribadian peserta didik yang berilmu, beramal, bertaqwa dengan
dilandasi akhlaqul karimah.
b. MISI
Menumbuhkan budaya berilmu, beramal, bertaqwa dan berakhlaqul karimah
pada jiwa santri dalam rangka pengabdian kepada agama dan masyarakat.
c. TUJUAN

1) Menghasilkan lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmu agama, memiliki daya saing
tinggi dan mampu berkompetisi dengan lulusan Madrasah Diniyah lainnya.
2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kecintaan dan kedisiplinan

dalam

mengamalkan ajaran agamanya.
3) Menghasilkan lulusan yang memiliki akhlaq yang mulia dalam kehidupan
bermasyarakat.
4. Letak Geografis Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
Lokasi madrasah diniyah awaliyah thoriqul huda secara geografis terletak di desa
Singgahan tepatnya Rt.02 rw.01 dusun krajan desa singgahan

kecamatan

Pulung kabupaten Ponorogo,adapun batasan lokasi tersebut adalah:
Sebelah utara

: perumahan warga

Sebelah selatan : jalan raya dan sd singgahan 01
Sebelah timur : perumahan warga
Sebelah barat

: perumahan warga

5. Keadaan Ustadz Dan Ustadzah Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
a. Keadaan Guru
Latar belakang pendidikan ustadz –ustadzah di madrasah diniyah thoriqul huda
berbeda - beda, diantaranya S1, Madrasah Aliyah yang berbacground pesantren,Sma
dan Smp
Adapun data mengenai ustadz-ustadzah keseluruhan yang mengajar di Madrasah
Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda berjumlah 8,di antaranya adalah :
1. Saiful Mustofa, S.Pd.I

:

SKI, Qur’an Hadis

2. Siti Sholikah, S.Pd. I

:

Bhs. Arab / SKI

3. Sudartin

:

Akidah Akhlaq

4. Uswatun Hasanah

:

Qur’an Hadis

5. Nur Aini, S.Pd.I

:

Fiqih, Praktek Ibadah

6. Sri Herna

: Fiqih

7. Mujiana

: Kitabah/ Aqidah

8. Markamah

: Hafalan / Qiroah

Adapun data mengenai ustadzah yang peneliti gunakan adalah ustadzah bahasa
arab .
b. Keadaan murid
Keadaan murid yang peneliti gunakan adalah murid Madrasah Diniyah Thoriqul
Huda yang berjumlah 69 orang.
6. Stuktur Organisasi Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
SUSUNAN PENGURUS MADRASAH
PELINDUNG
Kepala Desa Singgahan
Kepala Dusun Krajan
Pengurus Yayasan Thoriqul Huda
PENASEHAT
Pengurus Yayasan Thoriqul Huda

KEPALA MADRASAH
Saiful Mustofa, S.Pd.I

BENDAHARA
Mujiana

KOMITE
Mulyono

Sekretaris
Siti Sholihah, S.Pd.I







DEWAN GURU
Siti Sholihah
Mujiana
Uswatun Hasanah
Sudartin
Saiful Mustofa
MURID

7. Sarana Dan Prasarana Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
Sarana Prasarana yang dimiliki Yayasan Thoriqul Huda sebagai payung Madrasah
Diniyah adalah sebagai berikut :
1. Gedung dalam masjid (7x7 m), status pinjam
2. Palastren putri masjid (7x 1,5 m), status pinjam
3. Serambi masjid (7x2 m), status pinjam
4. Serambi gedung Aula Thoriqoh (2x3 m), status pinjam

B. DESKRIPSI DATA KHUSUS
1. Pelaksanaan pembelajaran Maharotul Kitabah melalui media gambar pada mata pelajaran
Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
Dari hasil penelitian di lapangan dapat di deskripsikan data mengenai pelaksanaan
pembelajaran Maharotul Kitabah melalui media gambar tersebut melalui sejumlah proses
mulai dari perencanaan pembelajaran pelaksanaan (proses) dan evaluasi pembelajaran
Maharotul Kitabah.
a. Perencanaan kegiatan belajar mengajar
Dalam perencanaan kegiatan belajar tersebut meliputi 2 aspek yakni dari
persiapan ustadzah dan persiapan murid
1) Persiapan ustadzah
Sudah menjadi kewajiban setiap ustadzah sebelum pembelajaran berlangsung
melakukan persiapan, dalam hal ini persiapan yang dilakukan adalah ustadzah yaitu
membuat silabus, membuat RPP dan yang paling terpenting adalah mempersiapkan
materi.

Hal ini sebagaimana ungkapan ustadzah siti sholihah sebagai berikut:
“dalam kegitan belajar mengajar seorang guru harus mempersiapkan sebuah materi
karena terkadang banyak bab –bab yang sulit untuk difahami anak-anak sehingga
kita perlu untuk menguasainya dan menggunakan metode yang sesuai dengan materi
tersebut.67”
2) Persiapan murid
Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai para santri diwajibkan melakukan
persiapan – persiapan diantaranya:
a)

Mengaji sesuai dengan tingkatan masing-masing

b) Berdoa bersama-sama, sebelum dan sesudah kegiatan sorogan berlangsung
c) Tertib dan disiplin dalam menjalankan kegiatan belajar
b. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
Di Madrasah Diniyah Thoriqul Huda ini menggunakan strategi pembelajaran
langsung dengan menggunakan 4 macam metode yaitu ceramah, tanya jawab,
demontrasi dan drill. dalam menyampaikan materi guru mengombinasikan tiga sampai
empat macam metode sekaligus.
Pada awal pembelajaran guru memberikan salam dan mengabsen murid-murid
seperti yang dilakukan kebanyakan guru dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan
mengenai pelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan yang telah lalu hal ini
dimaksudkan untuk memusatkan perhatian peserta didik terhadap kemajuan yang telah
dicapai. Kemudian guru mulai menyampaikan materi yang telah disiapkan. Dalam
penyampaian materi ini guru menggunakan metode ceramah dan menggunakan media
gambar. Pada mulanya guru mengawali dengan menampilkan materi yang disertai
dengan gambar yang sudah tersedia di buku atau terkadang guru menggunakan gambar
67
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selain yang tertera di dalam buku hal ini dapat menarik perhatian murid terhadap topik
yang

diajarkan.

untuk

mengurangi

kebosanan

dalam

hal

ceramah

guru

mengombinasikan dengan metode demontrasi yaitu guru menunjuk dua anak atau lebih
untuk maju ke depan untuk membaca sebuah percakapan, melakukan tanya jawab
dengan tema tertentu dll.

Setelah dirasa cukup dalam menyampaikan materi guru

membuka pertanyaan bagi peserta didik yang belum faham dengan pelajaran tersebut.
Jika dirasa ternyata sudah faham guru memberikan serangkaian pertanyaan dan latihanlatihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa tersebut.
Latihan - latihan yang biasa di jawab oleh siswa antara lain :
1) Menyambung huruf menjadi sebuah kata
2) Mengganti huruf latin menjadi huruf hijaiyah
3) Menebak sebuah gambar kemudian menjawabnya dengan bahasa arab
4) Menjodohkan gambar dengan mufrodat
5) Membaca suatu mufrodat kemudian murid memberi arti
6) soal pilihan ganda
Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ustadzah siti
sholekhah selaku guru bahasa arab:
“Di Madrasah Diniyah Thoriqul Huda ini menggunakan 4 metode yaitu ceramah, tanya
jawab, demontrasi dan drill, dalam sekali pelajaran biasanya menggunakan tiga sampai
empat metode sekaligus hal ini bertujuan untuk membuat anak-anak supaya tidak
bosan, kadang-kadang sebagian anak saya suruh maju untuk membaca khiwar, kadang

ya tanya jawab,untuk latihan -latihan saya sesuaikan di buku paket, kadang juga saya
tambah hafalan atau tugas yang lain.”68
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses kegiatan belajar
mengajar seorang guru perlu adanya sebuah metode dan media tertentu. Karena hal ini
sangat penting sekali untuk proses belajar. Hal ini dianggab sangat penting untuk siswa
karena supaya anak tidak bosan dalam mengikuti pelajaran dan murid merasa tertarik
karena pebelajarannya tidak monoton .
c. Evaluasi pembelajaran Maharotul Kitabah
Dalam ketercapainya atau untuk mengetahui meningkatnya hasil dari belajar
maharotul kitabah di Madrasah Diniyah Awaliyah Di Desa Singgahan Pulung Ponorogo
salah satunya dapat diketahui dengan adanya evaluasi pembelajarannya. Untuk
mengetahui kemampuan murid dalam menguasai pelajaran maharotul kitabah yang
dipelajarinya maka dari Madrasah Diniyah Awaliyah

Thoriqul Huda mengadakan

ulangan harian dan ujian semester.
Ulangan harian dilaksanakan setiap selesai satu bab pelajaran atau dua bab
sekali, sedangkan ujian semester dilaksanakan setiap satu semester sekali, ujian
semester dibagi menjadi 2 macam yang pertama adalah ujian syafahi (ujian lisan) dan
yang kedua adalah ujian tulis.
Ujian syafahi disini biasanya menggunakan tes hafalan menurut tingkatan kelas
masing-masing. Sedangkan ujian tulis dilaksanakan di kelas masing – masing.
2. Hasil Belajar Pembelajaran Maharotul Kitabah Melalui Media Gambar Pada Mata
Pelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
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Hasil belajar merupakan gambaran tentang bagaimana siswa memahami materi
yang disampaikan oleh guru. Hasil belajar merupakan output nilai yang berbentuk angka
atau huruf yang didapat siswa setelah menerima materi pembelajaran melalui sebuah tes
atau ujian yang disampaikan guru. Dari hasil belajar tersebut guru dapat menerima
informasi seberapa jauh siwa memahami materi yang dipelajari.
Di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda ini penggunaan media gambar
dapat membuat siswa aktif dalam belajar. Hal ini disebabkan respon siswa sangat positif
terhadap penggunaan media gambar dalam pembelajaran di kelas. Siswa sangat senang
belajar melalui media gambar. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Madrasah Diniyah
Thoriqul Huda tersebut , dapat diketahui bahwa media gambar dapat membuat siswa aktif
belajar. Siswa senang dengan pembelajaran yang menggunakan media gambar. Dengan
kata lain, media gambar dapat menarik minat dan motivasi siswa untuk belajar.
Hasil ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti kepada beberapa murid di
Madrasah Diniyah Thoriqul Huda pada waktu kegiatan sekolah berlangsung sebagai
berikut:
1. Dimas eko mengatakan bahwa pembelajaran bahasa arab itu sangat sulit tetapi dengan
adanya media gambar dalam pembelajaran itu lebih menyenangkan dan memudahkan
murid untuk memahami suatu materi .
2. Rif’atus Sholihah mengatakan bahwa media gambar itu memudahkan murid untuk
mengingat-ingat suatu mufrodat dan memudahkan dalam mendeskripsikan sesuatu.
3. Zaskia Elsa Ayu Putri mengatakan bahwa sebuah gambar dapat menarik minat siswa
untuk lebih giat dalam belajar.

Media gambar yang disediakan. Di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
aktivitas belajar siswa dapat mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi baik. Hal ini
diperkuat ungkapan dari ustdzah Siti Sholekhah selaku ustadzah Bahasa Arab:
”pembelajaran dengan menggunakan media gambar ini sangat berpengaruh kepada
hasil belajar siswa, hal ini dibuktikan ketika saya dulu mengajar bahasa arab hanya
mengacu kepada buku saja, kalo dengan mengacu kepada buku saja anak-anak merasa
kesulitan dan tidak terlalu aktif dalam belam belajar, dan nilainya kebanyakan di bawah 5
dan hanya beberapa orang saja yang nilainya di atas 5, kalau menggunakan media gambar
anak-anak lebih aktif dan tertarik dalam belajar. Mereka juga memperoleh nilai yang bagus
ketika menggunakan media gambar.”69
Dari keterangan yang ada di atas bisa disimpulkan bahwa proses hasil belajar
dalam pembelajaran maharotul kitabah dapat meningkatkan dan memudahkan siswa
memahami materi dalam hal mengingat mufrodat baik cara penulisan maupun
pelafalannya. Karena dengan media gambar siswa akan tertarik dan termotivasi serta
bersemangat belajar dalam meningkatkan maharotul kitabah.
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BAB V
ANALISA DATA

A. Analisis pelaksanaan pembelajaran Maharotul Kitabah melalui media gambar pada
mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
Berdasarkan paparan data pada bab empat bahwa pelaksanaan

pembelajaran

maharotul kitabah dengan menggunakan media gambar itu dimulai dengan perencanaan
kegiatan pembelajaran yang meliputi persiapan dari ustadzah dalam mempersiapkan materi
beserta media yang akan digunakan dalam pembelajaran belajar mengajar.
Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak
didik menjadi seseorang yang berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas
mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan
membangun bangsa dan Negara. Jabatan guru memiliki banyak tugas baik yang terkait oleh
Dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Tugas guru tidak hanya sebagai
profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan.70
Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan
profesionalitas diri sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Mendidik,
mengajar dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai
pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai –nilai hidup kepada anak didik. Tugas
guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan
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teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan ketamprilan
dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.71
Di Madrasah Diniyah Thoriqul Huda sebelum memulai pelajaran guru diharapkan
untuk menyajikan materi kepada siswa, selanjutnya guru membantu siswa memahami materi
yang disajikan. Dalam hal ini guru berfungsi sebagai nara sumber. Namun dalam era
kurikulum baru, pembelajaran dengan pendekatan siswa aktif atau pembelajaran berpusat
pada siswa, peran guru lebih ditekankan sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator
lebih penting dari pada sebagai nara sumber.
Guru dalam melaksanakan perannya, yaitu sebagai pendidik, pengajar, pemimpin,
administrator, harus mampu melayani peserta didik yang dilandasi dengan kesadaran
(awareness), keyakinan (belief), kedisiplinan (discipline) dan tanggung jawab (responsibility)
secara optimal sehingga memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan siswa baik
fisik maupun psikis72
Selain persiapan dari seorang guru, seorang murid juga perlu mempersiapkan
peralatan sekolah dan mengulang pelajaran yang telah lalu.
Pengajaran adalah suatu usaha manusia yang bersifat komplek, oleh sebab banyaknya
nilai- nilai dan faktor- faktor manusia yang turut terlibat di dalamnya. Di dalamnya dikatakan
sangat penting, sebab pengajaran adalah usaha membentuk manusia yang baik. Kegagalan
pengajaran dapat merusak satu generasi masyarakat.73
Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan
siswa. Di antara keduanya terdapat hubungan atau komunikasi berinteraksi. Guru mengajar di
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satu pihak dan siswa belajar di lain pihak. Keduanya menunjukkan aktivitas yang seimbang,
hanya berbeda peranannya saja.
Proses pengajaran itu berlangsung dalam situasi pengajaran, di mana di dalamnya
terdapat komponen-komponen atau faktor-faktor, yakni:
a. tujuan mengajar
b. siswa yang belajar
c. guru yang mengajar
d. metode mengajar
e. alat bantu mengajar
f. penilaian
g. situasi pengajaran
Di dalam proses pengajaran itu, semua komponen tersebut bergerak sekaligus dalam
satu rangkaian kegiatan yang terarah dalam rangka membawa pertumbuhan siswa ke tujuan
yang diinginkan. Jadi dapat dikatakan bahwa pengajaran merupakan suatu pola yang di
dalamnya tersusun suatu prosedur yang direncanakan.
Berikut ini adalah gambaran pembelajaran yang dilakukan di Madrasah Diniyah
Awaliyah Thoriqul Huda:
Pada permulaan pembelajaran guru memberikan salam dan mengabsen murid-murid
seperti yang dilakukan kebanyakan guru dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan
mengenai pelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan yang telah lalu hal ini dimaksudkan
untuk memusatkan perhatian peserta didik terhadap kemajuan yang telah dicapai. Kemudian
guru mulai menyampaikan materi yang telah disiapkan . Dalam penyampaian materi ini guru
menggunakan metode ceramah dan menggunakan media gambar. Pada mulanya guru

mengawali dengan menampilkan materi yang disertai dengan gambar yang sudah tersedia di
buku atau terkadang guru menggunakan gambar selain yang tertera di dalam buku hal ini
dapat menarik perhatian murid terhadap topik yang diajarkan. untuk mengurangi kebosanan
dalam hal ceramah guru mengombinasikan dengan metode demontrasi yaitu guru menunjuk
dua anak atau lebih untuk maju ke depan untuk membaca sebuah percakapan, melakukan
tanya jawab dengan tema tertentu dll. Setelah dirasa cukup dalam menyampaikan materi guru
membuka pertanyaan bagi peserta didik yang belum faham dengan pelajaran tersebut. Jika
dirasa ternyata sudah faham guru memberikan serangkaian pertanyaan dan latihan- latihan
yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa tersebut.
Kemudian untuk evaluasi pembelajaran maharotul kitabah dengan menggunakan
media gambar di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda ini guru memberikan evaluasi
harian yang berupa penugasan, hafalan ulangan harian dan ujian semester. Penugasan
diberikan selama pelajaran atau terkadang digunakan sebagai pekerjaan rumah, hafalan
mufrodat, ulangan harian dilaksanakan setiap selesai satu bab atau dua bab sekali, sedangkan
ujian semester di bagi menjadi dua macam yang pertama ujian syafahi (ujian lisan) dan yang
kedua adalah ujian tulis. Ujian syafahi disini biasanya menggunakan tes hafalan menurut
tingkatan kelas masing-masing dengan mata pelajaran sesuai jadwal masing-masing.
Proses evaluasi pada umumnya berpusat kepada siswa. Ini berarti evaluasi
dimaksudkan untuk mengamati hasil belajar siswa dan berupaya bagaiman menciptakan
kesempatan belajar.74
Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan Pendidikan dan pengajaran perlu
dilakukan usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai hasil belajar. Penilaian hasil belajar
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bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasan materi
pengajaran yang telah dipelajari tujuan yang ditetapkan.

B. Analisis Hasil Belajar Pembelajaran Maharotul Kitabah Melalui Media Gambar Pada
Mata Pelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
Aktivitas menulis (kitabah) merupakan suatu bentuk kemampuan dan keterampilan
berbahasa yang paling sulit dikuasai oleh siswa dibandingkan dengan tiga kemampuan
berbahasa yang lain.75. Dalam kegiatan menulis, penulis haruslah terampil memanfaatkan
struktur bahasa dan kosakata. Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis,
melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur.76
Penggunaan media gambar memiliki peranan penting dalam membantu siswa, hal ini
menegaskan bahwa murid sekolah dasar pada tahap pemula sangat cocok bila disajikan
gambar sebagai rangsangan tugas menulis.77
Penggunaan media gambar dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa dapat
memerjelas dan menarik perhatian anak. Hal ini menurut Piaget, anak usia sekolah dasar
berada pada taraf berfikir operasional konkret. Seperti halnya anak mampu melakukan
aktivitas-aktivitas logis tertentu (operasi), hanya dalam situasi-situasi yang konkret. Pada
tahap ini kemampuan berfikir, bernalar, dan perkembangan bahasa memerlukan simbolsimbol atau gambar misalnya gambar binatang dan lain sebagainya.
Nurgiyantoro menegaskan bahwa murid sekolah dasar pada tahap pemula sangat
cocok bila disajikan gambar sebagai rangsangan tugas menulis, dengan syarat gambar-gambar
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tersebut tidak mengandung tulisan yang bersifat menjelaskan. Dari penjelasan ini dapat
diketahui bahwa gambar sangat membantu siswa dalam mengekspresikan gagasannya serta
memroduksi bahasa (kata atau kalimat) yang akan diungkapkan melalui tulisan.78
Seperti halnya di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda beberapa murid
mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media gambar itu lebih
menyenangkan dan memudahkan dalam memahami materi. Hal ini disebabkan respon siswa
sangat positif terhadap penggunaan media gambar dalam pembelajaran di kelas. Siswa sangat
senang belajar melalui Media Gambar. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Madrasah
Diniyah Thoriqul Huda tersebut , dapat diketahui bahwa Media Gambar dapat membuat
siswa aktif belajar. Siswa senang dengan pembelajaran yang menggunakan Media Gambar.
Dengan kata lain, Media Gambar dapat menarik minat dan motivasi siswa untuk belajar.
Dalam sistem pendidikan Nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler
maupun tujuan intruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom
yang secara garis besar membaginya membagi menjadi tiga ranah, yakni :
1) Ranah Kognitif
2) Ranah Afektif
3) Ranah Psikomotoris.
Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Diantara ketiga, ranah
kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru disekolah karena berkaitan dengan
kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran.79oleh karena itu penelitian ini
akan dibatasi pada ranah kognitif saja untuk mengukur peningkatan keterampilan siswa dalam
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meneliti pelaksanaan pembelajaran bahasa arab ini, karena untuk mengetahui ada atau
tidaknya suatu peningkatan akan dilihat dari nilai-nilai siswa.
Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakannya kegiatan pembelajaran di
sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha yang dilakukan secara sistematis
mengarah kepada perubahan yang positif yang kemudian disebut dengan proses belajar. hasil
belajar yang diperoleh dapat diukur melalui kemajuan yang diperoleh siswa setelah belajar
dengan sungguh-sungguh. Hasil belajar tampak terjadinya perubahan tingkah laku pada diri
siswa yang dapat diamati dan diukur melalui perubahan sikap dan keterampilan. Perubahan
tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik
dibandingkan dengan sebelumnya.
Untuk mengetahui hasil belajar seseorang dapat dilakukan dengan melakukan tes dan
pengukuran. Tes dan pengukuran memerlukan alat sebagai pengumpul data yang disebut
dengan instrumen penilaian hasil belajar.
Tes yang dilakukan untuk pembelajaran maharotul kitabah yaitu guru memberikan evaluasi
harian yang berupa penugasan, hafalan ulangan harian dan ujian semester. Penugasan
diberikan selama pelajaran atau terkadang digunakan sebagai pekerjaan rumah, hafalan
mufrodat, ulangan harian dilaksanakan setiap selesai satu bab atau dua bab sekali, sedangkan
ujian semester di bagi menjadi dua macam yang pertama ujian syafahi (ujian lisan) dan yang
kedua adalah ujian tulis. Ujian syafahi disini biasanya menggunakan tes hafalan menurut
tingkatan kelas masing-masing dengan mata pelajaran sesuai jadwal masing-masing.
Dari rangkaian evaluasi yang telah di lakukan oleh guru, hasil belajar yang diperoleh oleh
murid terhitung mendapatkan nilai yang bagus ,dengan adanya usaha dan minat belajar dari
mereka akhirnya akan membuahkan hasil dengan mendapatkan nilai yang terhitung unggul.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Media gambar yang di gunakan oleh guru di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda
berhasil meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan motivasi
belajar siswa, meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi maharotul kitabah
2. Penerapan media gambar dalam meningkatkan maharotul kitabah di Madrasah Diniyah
Awaliyah Thoriqul Huda dapat meningkatkan belajar siswa terhadap materi yang sudah
diajarkan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari beberapa latihan-latihan yang sudah
diberikan guru kepada murid.
B. Saran
1. Kepala sekolah sebaiknya terus memperhatikan, mendukung adanya perkembangan yang
terjadi dalam pembaruaan pendidikan didalam sekolah. baik peerkembangan programprogram sekolah sendiri maupun program-program yang diberikan oleh pemerintah
terutama oleh dinas pendidikan. Supaya sekolah dapat terus menghasilkan output yang
unggul sesuai dengan harapan bangsa Indonesia.
2. Guru untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas pembelajaran terutama dalam
menyampaikan bahan pengait dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai karena
kegiatan pendahuluan dapat menyiapkan mental dan perhatian siswa agar terpusat pada hal
yang akan dipelajari sehingga dapat memberikan efek yang positif terhadap kegiatan
belajar.
3. Wali murid yang ikut dalam mendukung dan motivasi dalam pelaksanaan pembelajaran.
Tanpa adanya dukungan dan motivasi dari orang tua yang sangat berpengaruh dalam

pelaksanaan belajar siswa , maka akan sulit dalam pengembangan belajar tersebut. Maka
dukungan serta motivasi dari orang tua dalam pelaksanaan belajar siswa sangat penting.
4. Untuk para siswa di Madrasah Diniyah Awaliyah Thoriqul Huda Singgahan Pulung
Ponorogo untuk tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan ikut
melaksanakan pembelajaran dengan sungguh-sungguh, maka siswa akan memiliki
wawasan yang luas.
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