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ABSTRAK 

Nur Afriyanti, Heppy. 2015.  Problematika Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Arab 

Pada Siswa Mi Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam (Guppi) 

Jatimalang Arjosari Pacitan Tahun Pelajaran 2014 / 

2015.Skripsi.Program Studi Pendidikan Guru  Madrasah Ibtidaiyah Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: 1. Mukhlison Effendi, M.Ag 

Kata Kunci:  Problem Belajar Siswa, Problem Pembelajaran Guru. 

 

Problematika  berarti hal yang menimbulkan masalah. Siswa dengan problema belajar 

adalah siswa yang karena suatu hal menunjukkan adanya keulitan dalam mengikuti pelajaran, 

tidak mampu mengembangkan potensinya sehinnga mengakibatkan prestasi yang dicapai 

berada dibawah standar, sehinnga mereka memerlukan perhatian yang khusus untuk 

mendapatkan hasil yang optimal. Dalam proses pembelajaran Bahasa Arab di MI Guppi 

Jatimalang ditemukan problem diantaranya ketika siswa diminta untuk membaca bacaan 

Bahasa Arab siswa mengalami kesulitan karena siswa belum lancar dalam baca tulis Bahasa 

Arab. Selain problem belajar siswa dalam belajar Bahasa Arab terdapat problem lain dalam 

pembelajaran Bahasa Arab diantaranya guru tidak memberikan apersepsi di awal 

pembelajaran, kemudian guru tidak melakukan variasi dalam pembelajaran. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui problematika siswa dalam 

belajar Bahasa Arab, 2) Untuk mengetahui problematika guru dalam mengajar Bahasa Arab, 

3) Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan guru, dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, jenis penelitian studi 

kasus di MI Guppi Jatimalang. Teknik pengumpilan data dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan reduksi data mengacu 

pada analisis data kualitatif yang diadopsi oleh Miles dan Huberman dengan langkah-langkah 

(1) reduksi, (2) display data, dan (3) verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan analisi data ditemukan (1) problematika belajar siswa secara linguistik 

yang dihadapi siswa dalam belajar mata pelajaran bahasa Arab meliputi problema menulis, 

problema mendengar, problema berbicara, problema membaca, dan problema gramatika. 

Problematika dalam aktifitas belajar siswa secara nonlinguistik dipengaruhi oleh latar 

belakang pendidikaan siswa yang berbeda, (2) Problematika pembelajaran Bahasa Arab 

meliputi keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, 

membuka dan menutup, mengelola kelas, (3) upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi 

problematika belajar Bahasa Arab adalah dengan banyak  latihan-latihan yang di lakukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakanag Masalah 

Kehidupan manusia akan terus berlangsung seiring dengan berlangsunganya 

interaksi sosial antar kehidupan manusia. Dan sudah menjadi kodratnya bahwa 

kehidupan manusia itu tidak akan terlepas dari lingkungan dan individu lainnya, hal ini 

karena manusia merupakan makhluk sosial. Untuk hidup dalam lingkungannya manusia 

memerlukan bahasa untuk saling berkomunikasi dengan individu lainnya. Fungsi dari 

komunikasi itu sendiri adalah untuk membentuk konsep diri, aktualisasi kelangsungan 

hidup, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan 

dengan orang lain.Orang yang tidak pernah mau berkomunikasi dengan orang lain dapat 

dipastikan dia akan tersesat. 
1
 

Bahasaadalahalatkomunikasi yang sangatpenting, 

makadariitubelajartentangbahasamenjadisangatpenting pula, 

setelahseoranganakmemperolehbahasapertamanyadari orang tua. Yakni bahasa yang 

digunakan sejak ia lahir, maka selanjutnya untuk memperoleh bahasa yang kedua yakni 

dengan perolehan bahasa melalui proses pembelajaran bahasa.
2
Dalam proses 

pembelajaran ini bertujuan agar anak mampu berkomunikasi dengan orang lain di dunia 

luar dengan bahasa yang pastinya berbeda- beda.Sedangkan belajar adalah kegiatan yang 

berproses dan merupakan unsur yang sangatfundamental dalam penyelenggaraan setiap 

jenis dan jenjang pendidikan. Iniberarti, berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan 

pendidikan itu amatbergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik ketika ia 

                                                           
1
Deddy Mulyana,  Ilmu Komunikasi (Suatu Pengantar),(Bandung:  PT Remaja Rosdakarya,2001), 5. 

2
IskandarWassiddanDadangSukendar, StrategiPembelajaranBahasa ,  (Bandung: PT. RemajaRosdaKarya, 

2008), 77 -78. 
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berada di sekolahmaupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. 
3
Belajar juga 

menjadi langkah awal dari kehidupan manusia, karena dengan belajar menjadi tahu 

banyak hal yang belum pernah diketahui. Dari belajar juga kita menjadi tahu mana yang 

baik dan mana yang buruk bagi kehidupan. 

Belajar menjadi hal yang sangat penting, oleh karena itu dalam belajar tentunya 

diperlukan guru / pendidik dalam proses pembelajaran. Guru mempunyai peran yang 

sangat penting dalam proses pembelajaran. Hal ini muncul karena manusia merupakan 

makhluk yang lemah dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Semua itu menunjukkan 

bahwa setiap orang membutuhkan oranglain dalam perkembangannya, demikian halnya 

peserta didik; ketika orang tuamendaftarkan anaknya ke sekolah pada saat itu juga ia 

menaruh harapan terhadapguru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal.
4
 

Seiring dengan perkembangan informasi dan komunikasi antar bangsa, 

masyarakat dituntut untuk bisa memahami lebih dua bahasa, bahkan tiga atau empat 

bahasa sekaligus. Salah satu bahasa yang banyak dipelajari adalah Bahasa Arab. Hal ini 

karena Bahasa Arab merupakan bahasa internasional kedua setelah bahasa inggris. 

Bahasa Arab juga merupakan bahasa yang digunakan dalam Al-Qur‟an dan Hadist, dan 

juga dianggap sebagai bahasa agama bagi umat islam. 

Pengaruh dan peranan bahasa Arab semakin hari semakin besar.Bahasa Arab 

bukan saja sebagai bahasa agama dan bahasa persatuan umat Islam, akan tetapi juga 

sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang telah melahirkan karya-karya besar dalam 

berbagai ilmu pengetahuan. Mempelajari bahasa Arab bukan sekedar untuk membaca 

kitab-kitab agama,tetapi juga menghendaki agar dengan bahasa Arab itu mampu 

mendalami ilmu pengetahuan lain dan mampu berkomunikasi langsung dengan 

                                                           
3
Muhibin Syah,  Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 89. 

4
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep Strategi dan Implementasi,(Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), 35. 
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menggunakan bahasa itu.Namun kenyataan menunjukkan bahwa pembelajaran Bahasa 

Arab yang dilakukan belum menemui sasaran yang dihendaki akhir-akhir ini.
5
 

Mata pelajaran Bahasa Arab tergolong dalam pelajaran yang lumayan sulit, oleh 

karena itu banyak siswa yang tidak menyukai mata pelajaran Bahasa Arab. Dalam 

belajar Bahasa Arab pada dasarnya lebih memekankan pada pembiasaan (driil) dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, maupun mengucapkanya. 

Dalam hal ini para ahli menggolongkan menjadi beberapa ketrampilan dari ilmu 

pengetahuan. Dalam hal ini dalam belajar Bahasa Arab juga bisa diakukan melalui 

proses sima’ (pendengaran).Setiap siswa tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-

beda dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, 

kebiasaan, dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antara siswa yang 

satu dengan siswa yang lain. 

Dari berbagai masalah yang menyebabkan lemahnya kemampuan berbahasa Arab 

siswa, tentunya perlu adanya deskripsi masalah yang baik yang berkenaan dengan anak 

didik serta faktor-faktor yang melingkupinya, kemampuan akademik setiap individu 

tentunya berbeda-beda, perbedaan individu ini pulalah yang menyebabkan tingkat belajar 

bahasa arab dikalangan anak didik berbeda-beda.Dalam keadaan di mana anak didik 

tidak dapat belajar sebagaimana mestinya itulah yang disebut dengan kesulitan belajar.
6
 

MI Guppi Jatimalang adalah salah satu lembaga pendidikan swasta di kecamatan 

Arjosari.Materi-materi Agama diberi alokasi waktu yang berimbang dengan materi 

umum. Materi agama dipisah menjadi materi-materi yang tersendiri, di antaranya Al-

Qur‟an Hadits, Aqidah Akhlak, SKI, Fiqih, dan Bahasa Arab. 

                                                           
5
Chatibul Umam,  Aspek-Aspek Fundamemtal dalam Mempelajari Bahasa Arab, (Bandung : PT Al Ma‟arif, 

1980), 5-6. 
6
Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono,  Psikologi Belajar,(Jakarta: Rhineka Cipta, 2008), 77. 
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Dari materi-materi pelajaran agama. Mata pelajaran Bahasa Arab di nilai 

memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan mata pelajaran 

lainnya. Kesuliatan ini diakibatkan karena adanya beberapa faktor yang datang dari siswa 

itu sendiri, dan berakibat pada proses belajar Bahasa Arab.  

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan pada harijum‟at 

tanggal 28 Nopember 2014 di MI Guppi Jatimalang, dalam hal ini peneliti 

mewawancarai Bapak Imam Supriyadi,S.Pd.I sebagai guru mata pelajaran Bahasa 

Arab.Dari hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa dalam proses belajar 

bahasaArab banyak mengalami kesulitan, dan kesulitan siswa yang paling mendasar 

untuk tingkat sekolah dasar atau MI diantaranya adalah sulitnya membaca (qira’ah) dan 

menulis (kitabah),diantara problem itu salah satunya disebabkan karena terjadinya 

perbedaan latar belakang siswa. Yakni  perbedaan antara siswa yang sudah pernah ikut 

belajar di Madrasah Diniyah dan siswa yang belum pernah ikut belajar di Madrasah 

Diniyah, karena dari perbedaan latar belakang siswa itu berpengaruh sekali pada saat 

proses belajar materi BahasaArab di kelas. Siswa yang pernah belajar di Madrasah 

Diniyah mungkin dalam menerima materi Bahasa Arab tidak sesulit siswa yang belum 

pernah sama sekali belajardi Madrasah Diniyah. Namun tidak menutup kemungkinan 

siswa yang pernah belajar di Madrasah Diniyah juga mengalami kesulitan saat menerima 

materi bahasa Arab. Problem lain juga disebabkan karena jarak tempuh untuk belajardi 

Madrasah Diniyah lumayan jauh, sehingga banyak siswa yang tidak belajar di Madrasah 

Diniyah. 

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas dan berdasarkan observasi yang 

penulis lakukan, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
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“ PROBLEMATIKA PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 

PADA SISWA MI GUPPI JATIMALANG ARJOSARI PACITAN TAHUN 

PELAJARAN 2014 / 2015 “ 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah ” 

Bagaimana problematika pembelajaran mata pelajaran bahasa arab pada siswa MI Guppi 

Jatimalang Arjosari Pacitan Tahun Pelajaran 2014 / 2015 dan bagaimana usaha-usaha 

yang dilakukan untuk mengatasi problematika pembelajaran bahasa arab pada siswa 

MIGuppi Jatimalang Arjosari Pacitan Tahun Pelajaran 2014 / 2015 “ 

C. Rumusan masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini masalah yang akan 

dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana problematika siswa dalam belajar Bahasa Arab di MI Guppi Jatimalang 

Arjosari Pacitan Tahun Pelajaran 2014 / 2015 ? 

2. Bagaimana problematika guru dalam mengajar Bahasa Arab di MI Guppi 

Jatimalang Arjosari Pacitan Tahun Pelajaran 2014 / 2015 ? 

3. Bagaimana cara guru dalam mengatasi problematika belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Arab di MI Guppi Jatimalang Arjosari Pacitan Tahun Pelajaran 

2014 / 2015 ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui problematika siswa dalam belajar Bahasa Arab di MI Guppi 

Jatimalang Arjosari Pacitan Tahun Pelajaran 2014 / 2015  

2. Untuk mengetahui problematika guru dalam mengajar Bahasa Arab di MI Guppi 

Jatimalang Arjosari Pacitan Tahun Pelajaran 2014 / 2015 



7 

 

 

 

3. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan guru dalam mengatasi 

problematika belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab tesebut di MI Guppi 

Jatimalang Arjosari Pacitan Tahun Pelajaran 2014 / 2015 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis  

Untuk memberi pemahaman tentang problematika belajar mata pelajaran Bahasa 

Arab kepada yang berkompeten, seperti guru dan siswa. 

2. Manfaat Secara Praktis  

a. Bagi penulis 

            Secara teoritis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dalam 

mengatasi problematika pembelajaran Bahasa Arab di MI Guppi Jatimalang 

Arjosari Pacitan tahun pelajaran 2014 / 2015. 

Bagi lembaga yang bersangkutan agar lebih mengetahui apa saja 

problematika pembelajaran Bahasa Arab yang dialami setiap siswa di MI Guppi 

Jatimalang Arjosari Pacitan tahun pelajaran 2014 / 2015. Sehingga kedepannya 

tidak akan ada lagi problematika belajar Bahasa Arab di MI Guppi Jatimalang. 

b. Bagi guru ( pendidik ) 

   Sebagai bahan kajian dan instropeksi diri dalam upaya mengatasi 

problematika pembelajaran Bahasa Arab di MI Guppi Jatimalang Arjosari Pacitan 

tahun pelajaran 2014 / 2015, sehingga  tujuan pendidikan yang telah direncanakan 

dan ditetapkan dapat tercapai secara optimal. 

c. Bagi siswa 

Agar menjadi acuan dalam meningkat kualitas belajar Bahasa Arab. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan penelitian dengan menggunakan metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif itu digunakan untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 

dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. 
7
 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, dan penelitian ini 

digolongkan dalam penelitian deskriptif,  yakni penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan gejala 

menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini penulis 

mengumpulkan informasi mengenai problematika-problematika belajar mata 

pelajaran Bahasa Arab yang berada di MI Guppi jatimalang. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan  

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
8
Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain 

sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di MI Guppi Jatimalang di desa Jatimalang 

Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. MI Guppi merupakan salah satu Lembaga 

                                                           
7
Lexy Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), 6. 

8
 Ibid 117. 
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Pendidikan Dasar Swasta di Pacitan yang menyatukan pendidikan umum dan agama. 

Pendidikan ini diaplikasikan secara bersama-sama, sehingga siswa  diharapkan 

mampu memperoleh pendidikan umum dan agama secara berimbang. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sumber data diambil dari, kepala 

sekolah MI Guppi Jatimalang, Guru mata pelajaran Bahasa Arab, siswa kelas V.  

Dengan demikian sumber data utama dalam penelitian ini adalah: kata-kata dan 

tindakan, sedangkan  sumber data tertulis,  foto dan  statistik, adalah sebagai sumber 

data tambahan. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknikpengumpulan data pada penelitianiniadalahmeliputi observasi, 

wawancara, dokumentasi. 

a. Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 

mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 

pencatatan
9
.  

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian 

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang digunakan tidak terlalu besar. Dalam proses pelaksanaan 

pengumpulan data, obsevasi dilakukan dengan cara Obsevasi Nonpartisipan yaitu 

peneliti tidak terlibat langsung pada kegiatan atau sesuatu yang diamati. Peneliti 

hanya mengamati, mencatat, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan. 

Jenis observasi nonpartisipasi yang penulis pilih adalah observasi terstruktur. 

                                                           
9
 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta,2004),63. 
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Observasi ini telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, 

kapan, dan di mana tempatnya. 

Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari 

problematika pembelajaran Bahasa Arab pada MI Guppi Jatimalang Arjosari 

Pacitan. 

b. Teknik Wawancara 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti  

ingin melakukan studi penelitian untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau lebih kecil. Wawancara 

tidak terstruktur penulis pilih sebagai metode wawancara yang digunakan. 

Wawancara  jenis ini merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 
10

 

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi dari siswa dan 

guru bahasa Arab terkait dengan problematika belajar bahasa Arab yang selama 

ini terjadi. Selain itu penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari kepala 

sekolah tentang kegiatan belajar bahasa Arab yang selama ini terjadi di MI Guppi 

Jatimalang, dan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Menentukan terwawancara, dalam hal ini adalah siswa dan guru mata 

pelajaran Bahasa Arab  

                                                           
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatatif, Kuantitatif, dan R&D,   

(Bandung: Afabeta, 2012), 233. 
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2) Menyusun materi wawancara yang akan digunakan sebagai catatan panduan 

agar terfokus pada informasi yang dibutuhkan. 

3) Menentukan waktu dan tempat dilaksanakanya wawancara. 

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian. Sejarah kehidupan (life 

histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa lain-lain. Dokumen yang berbentuk 

karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-

lain.
11

 

 Metode dokumentasi ini penulis gunakan untuk mengetahui tentang 

gambaran umum dan sejarah singkat MI Guppi Jatimalang, dan untuk 

memperoleh data tentang jumlah seluruh siswa MI Guppi Jatimalang dan 

pembagiannya. Serta berbagai data lainya yang berguna dalam penelitian ini. 

6. Analisis data 

Teknik analisa data adalah proses mengorganisasikan danmengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
12

Teknik analisa 

data dalam kasus ini menggunakan analisa data kualitatif mengikuti konsep yang 

diberikan Miles dan Huberman, yang mana mereka mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahapan penelitian  sampai tuntas, sehingga  datanya sudah jenuh. 

                                                           
11

Ibid 240. 
12

  Lexy Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT Remaja Rosda Karya,  2013), 280. 
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Aktivitas dalam analisis data meliputi: data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.
13

 

Gambar 1.1 Langkah-langkah Analisis Data 

Metode analisis data merupakan suatu usaha untuk menginterpretasikan data 

yang diperoleh penulis, kemudian disusun dalam bentuk kalimat. Dalam menganalisis 

data ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. 

Jadi dari data yang diperoleh data dari lapangan yang jumlahnya banyak, penulis 

hanya memilih hal-hal yang yang dianggap penting saja dan membuang yang tidak 

perlu. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. 

 

                                                           
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: 

Afabeta, 2012), 246. 
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c. Conclution Drawing (Verivikasi Data) 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan diawal bersifat  sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. 
14

 

7. Pengecekan keabsahan data 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas)menurut versi „ positivisme‟ dan 

disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.
15

Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan 

teknik (1) pengamatan yang tekun, dan (2) triangulasi.  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara : (a) 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap 

faktor-fakor yang memunculkan problematika Belajar Bahasa arab di MI Guppi 

Jamilang, (b) menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah 

difahami dengan cara yang biasa.  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada  empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan  penggunaan:  sumber, metode, penyidik, dan teori.  

                                                           
14

Ibid 247 – 252. 
15

Lexy Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013),321. 
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Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber, 

berarti  membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu 

dapat dicapai peneliti dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan apa 

yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang  yang berpendidikan menengah atau tinggi, 

orang berada, orang pemerintahan, (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

8. Tahap-tahap dan rancangan jadwal penelitian 

Ada tiga tahapan dalam penelitian ini dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian 

tersebut adalah:  (1) Tahap pra lapangan,  yang 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; (2) Tahap pekerjaan 

lapangan, yang meliputi : memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperanserta sambil mengumpulkan data; (3) Tahap analisis data, yang 

meliputi : analisis  selama dan setelah pengumpulan data; (4) Tahap penulisan hasil 

laporan penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang secara ringkas 

diuraikan sebagai berikut: 
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Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian (berisi tentang: pendekatan dan jenis penelitian, instrument penelitian, 

sumber dan teknik pengumpulan data,analisis data, pengecekan kredibilitas data, dan 

tahapan-tahapan penelitian) dan sitematika pembahasan. 

Bab kedua, kerangka teoritik yang berisi tentang Konsep Belajar, Problematika 

Belajar, Konsep Pembelajaran, Problematika Pembelajaran, Belajar Bahasa Arab, 

Problematika Belajar Mata Pelajaran Bahasa Arab Pada Siswa, Problematika 

Pembelajaran Bahasa Arab Pada Guru, Upaya Untuk Mengatasi Problematika 

Pembelajaran Bahasa Arab 

Bab ketiga, berisi tentang paparan data secara rinci data umum, antara lain sejarah 

berdirinya MI Guppi Jatimalang , letak geografis, Visi, Misi MI Guppi Jatimalang, 

keadaan sarana dan prasarana, stuktur organisasi MI Guppi Jatimalang, Kegiatan MI 

Guppi Jatimalang. Sedang data khusus, meliputi deskripsi problematika pembelajaran di 

MI Guppi Jatimalang. 

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian di lapangan berkenaan dengan 

problematika pembelajaran mata pelajaran Bahasa Arab MI Guppi Jatimalang dan 

alternatif pemecahanya yang terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama berisikan 

penyajian data/ temuan berkenaan dengan problematika pembelajaran mata pelajaran 

Bahasa Arab MI Guppi Jatimalang, sedangkan sub bab kedua berisi analisis data 

berkenaan dengan problematika pembelajaran mata pelajaran Bahasa Arab MI Guppi 

Jatimalang serta upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi problematika pembelajaran 

mata pelajaran Bahasa Arab MI Guppi Jatimalang 

Bab kelima, merupakan titik akhir dari pembahasan yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran serta penutup yang terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI 

1. Konsep Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Pengertian belajar telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Namun demikian, 

masing-masing pengertian tersebut banyak persamaan atau persesuaian inti dari 

pengertian belajar tersebut. Ada beberapa pengertian tentang makna belajar dan 

pengertian tentang makna belajar itu cukup banyak, baik yang dilihat secara 

mikro ataupun makro, dilihat dalam arti luas ataupun terbatas/khusus. Dalam 

pengertian luas belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju ke 

perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar dapat 

diartikan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan 

sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Relevan dengan 

ini maka ada pengertian bahwa belajar adalah “penambahan pengetahuan”. 

Pengertian atau konsep ini dalam praktek banyak  dianut disekolah-sekolah.
16

 

Selanjutnya ada yang mendefinisikan ”belajar adalah berubah”.Dalam hal 

ini yang dimaksudkan belajar berarti usaha menubah tingkah laku. Jadi belajar 

akan membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan 

itu tidak hanya berkaitan dengan penambahan pada ilmu pengetahuan., tetapi juga 

berbentuk kecakapan, ketrampilan, sikap, pengertian,harga diri, minat, watak, 

penyesuaian diri. Jelasnya menyangkut segala aspek organisme dan tingkah laku 

pribadi seseorang. Dengan demikian bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan 

jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan pribadi manusia seutuhnya, 

                                                           
16

Sardiman AM., Interaksi dan Motifasi Belajar , ( Jakarta: PT Raja Grafindo Perrsada, 2001 ), 20. 
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yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.
17

 

Belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuaan melalui 

pengalaman (leraning is defined as the modification or steighthening of behavior 

through experiencing).
18

 

Dari beberapa definisi belajardapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu bentuk perubahan dalamdiriseseorang yang dinyatakan dengan cara-cara 

bertingkah laku yang baru berkatadanya pengalaman, usaha dan latihan. 

b. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Fenomena problematika belajar siswa biasanya tampak jelas dari 

menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun problematika 

belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku (misbehavior) 

siswa seperti kesukaan berteriak-teriak dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, 

sering tidak masuk sekolah, dan sering meninggalkan kelas saat pelajaran sedang 

berlangsung tanpa ijin dari guru. 

Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar terdiri dari 

dua macam, yakni: 

1) Faktor Intern Siswa 

Faktor intern siswa adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri
19

. 

Faktor intern siswa meliputi: 

a) Intelegensi (kecakapan) 

Intelegensi sangat besar pengaruhnya terhadap belajar, siswa yang 

mempunyai intelegensi tinggi akan lebih berhasil, walaupun begitu 

siswa yang mempunyai intelegensi tinggi belum pasti berhasil dalam 

                                                           
17

Ibid  20. 
18

Oemar Hamalik,  Proses Belajar Mengajar , ( Jakarta: Bumi Aksara,  2007 ), 27 – 28. 
19

Muhibin Syah,  Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 132. 
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belajarnya, hal ini disebabkan karena belajar adalah suatu proses yang 

kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya, sedang 

intelegensi adalah salah satu faktor diantara faktor yang lain. 

b) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan. Tidak adanya minat seorang siswa 

terhadap suatu pelajaran akan timbul problematika belajar. 

c) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Bakat terhadap suatu 

pelajaran tertentu akan mendukung proses belajarnya dan 

memungkinkan tercapainya hasil belajar yang baik. Bakat adalah 

potensi dasar yang dibawa sejak lahir atau kemampuan untuk belajar. 

d) Motifasi 

Dalam proses belajar harus diperhatikan apa yang dapat 

mendorong siswa agar dapat belajar lebih baik dan mempunyai 

motifasi untuk berpikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan 

melaksanakaan kegiatan yang menunjang.
20

 

2)  Faktor Ekstern Siswa 

Faktor ekstern siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan 

sekitar yang tidak mendukung aktifitas belajar siswa. Faktor lingkungan itu 

meliputi: 

 

 

a) Lingkungan Sosial  

                                                           
20

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya , (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),   55 

– 58. 
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Lingkungn sosial sekolah seperti para guru, para staf 

administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat 

belajar seorang siswa. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan 

perilaku yang simpatik dan memperlihtkan suri tauladan yang baik dan 

rajin khususnya dalam belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, 

dapat menjai daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar 

siswa.Lingkungan sosial masyarakat dan tetangga juga teman-teman 

sepermainan di sekitar siswa. Kondisi masyarakat di lingkungan kumuh 

yang serba kekurangan dan anak-anak pengangguran, misalnya, akan 

sangat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. 

Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi belajar 

adalah orang tua siswa itu sendiri. Sifat – sifat orang tua , praktik 

pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, dan demograsi keluarga, 

semua dapat memberi dampak baik ataupun buruk terhadap kegiatan 

belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa.
21

 

b) Lingkungan Non - Sosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial ialah 

gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan 

letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang 

digunakan siswa. Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat 

keberhasilan siswa.
22

 

Selain faktor keluarga dan lingkungan sekolah, lingkungan 

sosial masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap anak didik, karena 

dengan pergaulan yang salah pengaruh film, dan kebudayaan serta 

                                                           
21

Muhibin Syah,  Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 137 – 138. 
22

Ibid 138. 
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adanya permainan elektronik akan sangat menggangu perilaku anak 

didik. 

d) Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan 

kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah menyajikan bahan 

pengajaran agar siswa menerima,  menguasai, dan mengembangkan 

bahan pelajaran itu.
23

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan pada hakekatnya 

kegiatan belajar siswa itu dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: faktor intern 

dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam diri siswa yang 

meliputi faktor fisiologi dan psikologis, sedangkan faktor ekstern adalah faktor 

yang ada pada luar diri siswa yang meliputi faktor keluarga, faktor lingkungan 

sekolah, dan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan mempengaruhi di sini 

adalah karena kedua faktor tersebut dapat mendorong dan dapat pula 

menghambat siswa dalam kegiatan belajarnya. 

2. Konsep Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Ada banyak pengertian tentang pembelajaran yang dikemukakan oleh para 

ahli. pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain 

instruksional, untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang menekankan pada 

penyediaan suber belajar.. 

Pengertian lain tentang pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas 

                                                           
23

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya , (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 6. 
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berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat 

meningkatkan kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru seagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis melalui tahap 

rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran tidak terjadi seketika, 

melainkan sudah melalui tahapan perancangan pembelajaran. 

Dengan demikian pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang 

oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau 

nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, 

pelaksanaan, dan evalusi dalam konteks kegiatan belajar mengajar.
24

 

b. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu taksonomi. 

Benyamin S. Bloom dan D. Krathwohl memilah taksonomi pembelajaran dalam 3 

kawasan, yakni 

1) Kawasan kognitif 

  Adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan 

dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke 

tingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi. Kawasan kognitif ini terdiri dari 6 

tingkat sebagai berikut : 

a) Tingkat pengetahuan 

Pengetahuan di sini diartikan kemampuan seseorang dalam 

menghafal atau mengingat kembali atau mengulang kembali 

pengetahuan yang pernah diterima. 

b) Tingkat pemahaman 
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Pemahaman di sini diartikan kemampuan seseorang dalam 

mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan 

sesuatudengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah 

diterimanya. 

c) Tingkat penerapan 

Penerapan di sini diartikan kemampuan seseorang dalam 

menggunakan pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah yang 

timbul dalam kehidupan sehari-hari. 

d) Tingkat analisis 

Penerapan di sini diartikan kemampuan seseorang dalam 

menggunakan pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah yang 

timbul dalam kehidupan sehari-hari. 

e) Tingkat sistesis 

Sintesis di sini diartikan kemampuan seseorang dalam 

mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan 

yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. 

f) Tingkat evaluasi 

 Evaluasi di sini diartikan kemampuan seseorang dalam membuat 

perkiraan atau keputusan yang tepat berdasarkan kriteria atau 

pengetahuan yang dimiliki.   

2) Kawasan afektif 

Kawasan efektif adalah satu domain yang berkaitan dengan   sikap, nilai-nilai 

interes, apresiasi, dan penyesuaian perasaan    sosial. Tingkatan efeksi ini ada 

5, yaitu : 

a) Kemauan menerima 
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Kemauan menerima merupakan keinginan untuk memperhatikan 

gejala atau rancangan tertentu, seperti keinginan membaca buku, 

mendengar musik atau bergaul dengan orang yang mempunyai ras 

berbeda. 

b) Kemauan menanggapi 

Kemampuan menaggapi merupkan kegiatan yang menunjuk pada 

partisipasi aktif dalam kegiatan tertentu, seperti menyelesaikan tugas 

terstruktur, menaati peraturan, mengikuti diskusi kelas, menyelesaikan 

tugas di laboratorium atau menolong orang lain.  

c) Berkeyakinan 

Berkeyakinan berkenaan dengan menerima sistem nilai tertentu 

pada diri individu. Seperti menunjukkan kepercayaan terhadap sesuatu, 

apresiasi terhadap sesuatu, sikap ilmiyah atau kesungguhan untuk 

melakukan suatu kehidupan sosial. 

d) Penerapan karya 

Penerapan karya berkenaan dengan menerima terhadap berbagai 

sistem nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada suatu sistem nilai yang 

lebih tinggi. Seperti menyadari pentingnya keselarasan antara hak dan 

tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap hal yang telah dilakukan, 

memahami dan menerima kekurangan sendiri, atau menyadari peranan 

perencanaan dalam memechkan suatu permasalahan. 

 

 

 

e) Ketekunan dan ketelitian 
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Ini adalah tingkatan afeksi yang tertinggi. Pada taraf ini individu 

yang sudah memiliki sistem nilai selalu yang dipegang. Seperti bersifat 

objektif terhadap segala hal. 

3) Kawasan psikomotor 

Domain psikomotor mencakup tujuan yang berkaitan dengan 

ketrampilan yang bersifat manual dan motorik. Urutan tingkatan dari yang 

paling sederhana sampai ke yang paling kompleks adalah : 

a) Persepsi 

Persepsi berkenaan dengan penggunaan alat indra dalam 

melakukan kegiatan. Seperti mengenal kerusakan mesin ari suaranya 

yang sumbang, atau menghubungkan suara musik dengan tarian tertentu. 

b) Kesiapan 

Kesiapan berkenaan dengan kegiatan melakukan sesuatu 

kegiatan. Termasuk di dalamnya kesiapan mental, kesiapan fisik, atau 

kesiapan emosi perasaan untuk melakukan suatu tindakan. 

c) Mekanisme 

Mekanisme berkenaan dengan penampilan respons yang sudah 

dipelajari dan menjadi kebiasaan, sehingga gerakan yang ditampilkan 

menunjukkan kepada suatu kemahiran.  

d) Respon terbimbing 

Respon terbimbing seperti meniru atau mengikuti, mengulangi 

perbuatan yang diperintahkan atau ditunjukkan oleh orang lain, 

melakukan kegiatan coba-coba. 

 

e) Kemahiran 
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Kemahiran adalah penampilan gerakan motorik dengan 

keterampilan penuh. Kemahiran yang dipertunjukkan biasanya cepat, 

dengan hasil yang baik, namun menggunakan sedikit tenaga. 

f) Adaptasi 

Adaptasi berkenaan denganketrampilan yang sudah berkembang 

pada diri individu sehingga yang bersangkutan mampu memodifikasi 

pada pola gerakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. 

g) Originasi  

Originasi menunjukkan kepada penciptaan pada gerakan baru 

untuk disesuaikan dengan situasi atau masalah tertentu. Biasanya hal ini 

dapat dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai keterampilan tinggi 

seperti menciptakan metode pakaian, komposisi musik, atau 

menciptakan tarian.
25

 

c. Prinsip-Prinsip Pembelajaran 

Salah satu tugas guru dalam adalah mengajar. Dalam kegiatan mengajar 

ini tentu saja tidak dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus menggunakan 

teori-teori dan prinsip-prinsip belajar tertentu agar bisa bertindak secara cepat. 

Oleh karena itu sebagai sebagai calon guru sebaiknya perlu mempelajari teori-

teori dan prinsip-prinsip yang dapat membimbing aktifitas guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Beberapa prinsip dalam belajar yang relatif berlaku umum yang harus 

diperhatikan oleh guru dalam proses pembelajaran yaitu: 

 

1) Perhatian dan Motivasi 
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 Perhatian dan motivasi adalah dua hal yang saling berkaitan, perhatian 

terhadap pelajaran akan timbul jika seseorang merasa bahwa pelajaran itu 

akan dibutuhkan olehnya untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini kemudian akan membangkitkan motivasi 

untuk mempelajarinya.Terkait dengan motivasi, motivasi dapat bersifat 

internal, artinya berasal dari dirinya sendiri, atau dapat bersifat eksternal 

yaitu motifasi yang  berasal dari luar diri. 

2) Keaktifan 

  Kecenderungan psikologi dewasa ini menganggap bahwa anak 

adalah makhluk yang aktif. Belajar tidak dapat dipaksakan kepada seseorang 

ataupun dilimpahkan kepada seseorang. Akan tetapi, belajar  timbul karena 

keaktifan dari individu itu sendiri. Siswa dalam belajar akan selalu 

menampakan keaktifanya baik secara fisik seperti membaca maupun secara 

psikis seperti berusaha memecahkan masalah yang ada dengan pengetahuan 

yang dia miliki. 

3) Keterlibatan Langsung/Berpengalaman 

Ketika siswa belajar secara langsung, maka dia tidak hanya sekedar 

mengamati secara langsung saja, tetapi juga menghayati, terlibat langsung 

dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. 

4) Pengulangan 

Dalam belajar perlu adanya pengulangan untuk membentuk 

kebiasaan dan respon-respon yang benar dari apa yang sedang dipelajari. 

Contoh metode yang masuk dalam prinsip ini adalah metode driil. 

5) Tantangan 
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Dalam situasi belajar siswa akan mengalami suatu hambatan dalam 

mencapai tujuan yang akan dicapai, hambatan inilah yang akan menjadi 

tantangan siswa unutk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian 

timbulah motif untuk mengatasi msaalah tersebut. Bahan belajar yang baru, 

yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa 

tertantang untuk mempelajarinya.Pelajaran haruslah haruslah dapat 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat memecahkan masalah-

masalah atau hambatan-hambatan sehingga dapat meningkatkan gairah 

belajar siswa. Pelajaran yang sudah diolah secara tuntas oleh guru sehingga 

siswa tinggal menelan saja itu hal yang kurang menarik. 

6) Balikan dan Penguatan 

Dalam belajar, balikan dan penguatan sangatlah penting untuk 

meningkatkan gairah belajar siswa. Baik itu penguatan positif atau penguatan 

negatif. Sebagai contoh, anak yang sudah belajar secara sungguh-sungguh 

akan mendapat bagus nilai yang bagus (positif), Sedang siswa yang malas 

akan mendapat nilai yang jelek (negatif). Hal ini akan memicu semangat 

siswa akan terus belajar dan mendapat nilai bagus ataupun motifasi untuk 

naik kelas. Dalam belajar mengajar umpan balikan yang langsung diberikan 

akan menambah semangat siswa untuk belajar lebih giat dan bersemangat. 

7) Perbedaan Individual 

Siswa merupakan individu yang berbeda satu dengan yang lainya, 

baik dari karakteristik psikis, kepribadian, maupun sifat-sifatnya. Perbedaan 

ini harus benar-benar diperhatikan oleh guru, kemudian pemilihan metode 

yang akan digunakan dalam pembelajaran haruslah tepat dan bervariasi.
26
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3. Problematika Pembelajaran 

a. Pengertian Problematika Pembelajaran 

Problematika berasal dari bahasaInggris yaitu problematica yang berarti 

persoalan, hal yang menimbulkan masalah, persoalan yang bisa dipecahkan, 

meski tahu jawabanya, meski dapat diatasi.
27

 

Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan 

maupun teori belajar merupakan penentu ytama keberhasilan pendidikan. 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh 

pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik 

atau murid.
28

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka problematika pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang menimbulkan masalah atau persoalan dalam proses 

pengajaran dimana mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, 

sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, di 

antaranya adalah : 

1) Siswa  

Siswa sering diistilahkan sebagai peserta didik, murid, pelajar, 

mahasiswa, anak didik, pembelajaran dan sebaginya. Karakteristik siswa 

sangta penting diketahui oleh pendidik dan pengembang pembelajaran 

karena sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Beberapa 

karakteristik siswa yang perlu diperhatikan, sebagai berikut : 

a) Kemampuan 
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Kemampuan buka hanya dilihat dari IQ, melainkan lebih 

menekankan pada kemampuan awal atau pengetahuan awal sebelum 

mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemampuan 

awal perlu diketahui karena merupakan kesiapan peserta dalam 

menerima pembelajaran, aspek yang perlu diketahui dalam kemampuan 

awal meliputi :  

(1) Pengetahuan atau keterampilan yang merupakan prasyarat untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut 

(2) Siswa mengetahui materi yang akan disajikan dalam pembelajaran 

tersebut. 

b) Motivasi 

Motivasi dapat dibedakan antara motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Di sini motivasi intrinsik khususnya lebih penting 

bagi keberhasilan pembelajaran karena motivasi ini akan menimbulkan: 

(1) Minat, perhatian dan ingin keikutsertaan 

(2) Bekerja keras, dengan memberikan waktu pada usaha tersebut 

(3) Terus bekerja sampai tuntas terselesaikan. 

c) Perhatian 

Di dalam proses pembelajaran, perhatian sangat besar 

pengaruhnya bagi keberhasilan siswa. Faktor- faktor yang akan 

mempengaruhi perhatian siswa meliputi: 

(1) Faktor internal, meliputi: minat, keahlian (fisik dan mental), 

karakteristik pribadi 

(2) Faktor eksternal, meliputi: intensitas stimulus, keragaman 

stimulus, warna, gerak, dan sistem penyajian yang menarik 
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d) Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang bersifat kompleks, 

menyebabkan siswa dapat menerima atau meringkas informasi yang 

diperoleh lingkungannya. Persepsi ini bersifat: 

(1) Makin baik persepsi siswa terhadap suatu hal, akan semakin 

mudah mengingatnya 

(2) Hindari persepsi yang salah karena akan memberikan pengertian 

yang salah juga 

(3) Usaha agar model yang digunakan mendekati seperti aslinya 

e) Ingatan  

Ingatan ini merupakan suatu sistem aktif menerima, 

menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi yang telah diterima 

siswa tersebut. Dalam menerima informasi melalui tiga tahap, sebagai 

berikut: 

(1) Ingatan sensorik, di sini dalam penyimpanan informasi hanya 

sesaat, kira-kira kurang dari setengah detik 

(2) Ingatan jangka pendek (short term memory) merupakan kelanjutan 

dari ingatan sensorik setelah disaring dahulu, ingatan ini 

merupakan gudang sementara untuk menerima yang baru masuk 

(3) Ingatan jangka panjang (long term memory), di sini relatif lama 

merupakan informasi-informasi penting yang diteruskan dari 

ingatan jangka pendek. 

f) Lupa 



32 

 

 

 

Lupa adalah hilangnya informasi yang telah tersimpan di 

dalam ingatan jangka panjang. Lupa disebabkan banyak hal, di 

antaranya: 

(1) Ingatan tidak pernah dipakai 

(2) Tidak ada ingatan yang tersimpan 

(3) Gagal mengubah ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang 

(4) Kesulitan mengingat kembali 

(5) Ingatan telah aus karena waktu 

(6) Materi yang dipelajari tidak/belum dikuasai 

(7) Ada gangguan bentuk informasi lain yang menghambatnya 

g) Retensi 

Retensi merupakan kesan yang tertinggal dan dapat diingat 

kembali setelah siswa mempelajari sesuatu. Retensi ini merupakan 

kebalikan dari lupa. Beberapa hal yang mempengaruhi daya retensi 

antara lain: 

(1) Benda yang jelas dan konkret akan lebih mudah diingat 

dibandingkan dengan yang bersifat abstrak 

(2) Materi pelajaran yang bermakna akan lebih mudah diingat 

dibandingkan dengan yang tidak ada artinya 

 

 

h) Transfer 

Transfer merupakan suatu proses ketika materi yang telah 

dipelajari akan dapat memengaruhi proses dalam mempelajari materi 

baru. Bentuk tranfer ada tiga, sebagai berikut: 
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(1) Transfer positif apabila kesan (pengalaman) sebelumnya dapat 

membantu mempermudah dalam penampilan tugas 

baru/selanjutnya 

(2) Transfer negatif apabila pengalaman sebelumnya justru 

menghambat (mempersulit) penampilan tugas baru tersebut 

(3) Transfer nol kalau pengalaman sebelumnya tidak memengaruhi 

penampilan selanjutnya. 

2) Pendidik 

Pada hakikatnya pendidik adalah seseorang karena kemampuannya 

atau kelebihannya diberikan kepada orang lain melalui proses yang disebut 

pendidikan. kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik meliputi 

kompetensi pribadi, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. 

Kompetensi-kompetensi tersebut harus tercermin dalam kegiatan dan 

perencanaan pembelajaran, diantaranya hal-hal yang harus diperhatikan 

pendidik, melipiti hal-hal berikut: 

a) Tujuan, ini dijelaskan pada setiap awal kegiatan pembelajaran agar 

dipahami peserta 

b) Keteraturan, aturan kelas/mengajar sesai dengan kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan 

c) Perhatian, berilah perhatian pada peserta mulai dari cara pandang, 

membantu sesuai kebutuhan, dan pemenuhan harapan 

d) Rasa aman dalam kegiatan pembelajaran, yang menyebabkan peserta 

akan merasa senang tidak tertekan 

e) Bersikap adil, terutama dalam memberikan perlakuan tanpa memihak 

pada salah satu peserta 
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f) Rasa toleransi, memperlakukan peserta dengan cara kemanusiaan tanpa 

membedakan hak asasinya, seperti agama, suku, ras, dan golongan, 

3) Tenaga nonpendidik 

Tenaga non pendidik meliputi tiga kelompok, yaitu pimpinan, staf 

administrasi, dan tenaga pembantu 

4) Lingkungan  

Lingkungan ini akan sangat berpengaruh dalam pencapaian 

keberhasilan belajar. Meskipun demikian, seiring dengan kemajuan 

teknologi, lingkungan dapat diciptakan sesuai dengan yang dikehendaki. 

4. Belajar Bahasa Arab 

a. Pengertian Belajar Bahasa Arab 

Seperti yang telah dijelaskan di atas  bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi antara individu dan 

lingkungan. 

Sedangkan pengertian dari bahasa Arab itu sendiri  adalah kata-kata yang 

digunakan oleh orang-orang Arab atau bangsa Arab untuk mengungkapkan 

segala maksud mereka. Dan mata pelajaran bahasa Arab ini diarahkan untuk 

mendorong membimbing, mengembangkan dan membina kemampuan 

berbahasa Arab secara fuskha, baik produktif ataupun reseptif serta 

menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa itu.
29

 

b. Tujuan Belajar Bahasa Arab 

Sebagai bahasa asing, mempelajari bahasa Arab ini untuk tujuan-tujuan 

dan maksud dan mempelajari bahasa Arab adalah sebagai alat, bukan bahasa 

sebagai tujuan, yaitu alat untuk membaca. Tujuan akhir dari pengajaran bahasa 
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Arab yaitu kemampuan bisa membaca dan memahami buku-buku berbahasa 

Arab, tetapi disamping itu, hendaknya juga bisa bisa menulis (mengarang), 

menyimak dan berbicara dalam bahasa Arab.
30

 

c. Ruang Lingkup Bahasa Arab 

Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan 

mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan budaya. Mata pelajaran bahasa Arab merupakan 

mata pelajaran pilihan yang berfungsi sebagai alat pengembangan diri siswa 

dalam bidang komunikasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. 

Ruang lingkup pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah meliputi 

tema-tema tentang perkenalan, peralatan madrasah, pekerjaan, alamat, keluarga, 

anggota badan, di rumah, di kebun, di madrasah, di laboratorium, di 

perpustakaan, di kantin, jam, kegiatan sehari-hari, pekerjaan, rumah, dan 

rekreasi.31
 

5. Problematika Belajar Mata Pelajaran Bahasa Arab Pada Siswa 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa yang dimaksud dengan 

problematika belajar bahasa Arab adalah berbagai problema yang dialami oleh 

seseorang siswa yang akan belajar bahasa Arab. Problematika belajar yang 

dimaksud adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses belajar 

dan yang harus dipecahkan yang kaitanya dengan belajar mata pelajaran Bahasa 

Arab. Sebagaimana anak yang baru lahir mau tidak mau harus melalui proses 

belajar bahasa setahap demi setahap yang dipelajari dari orang disekekelilingnya. 
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Adanya perbedaan-perbedaan itulah yang menimbulkan problematika dalam 

belajar bahasa Arab. Problematika belajar bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Problematika Linguistik 

Problematika linguistik merupakan permasalahan dalam belajar bahasa 

Arab yang terjadi karena karakteristik bahasa Arab itu sendiri. Adapun 

penjelasan problematika linguistik sebagai berikut: 

1) Tata Bunyi. 

Selama ini, tata bunyi dalam belajar bahasa Arab masih kurang 

diperhatikan sehingga tidak sedikit orang yang sudah lama mempelajari 

bahasa Arab tetapi masih kurang baik atau kurang cepat dalam 

mengucapkan kata-kata maupun memahami kata-kata yang diucapkan 

orang lain. Hal ini disebabkan karena pembelajaran bahasa Arab saat ini 

sebagian besar diarahkan agar peserta didik mampu memahami  bahasa 

tulisan yang terdapat dalam kitab-kitab atau buku-buku berbahasa Arab. 

2) Kosa Kata 

Kosa kata adalah salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai oleh 

siswa. Banyaknya kosa kata dari Bahasa Arab yang diserap ke dalam 

bahasa Indonesia tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi pelajar di 

Indonesia. Sebab, semakin banyak perbendaharaan kata bahasa Arab yang 

diserap ke dalam bahasa Indonesia maka akan semakin mudah untuk para 

pelajar dalam mengembangkan kosa kata yang dimilikinya. Akan tetapi 

penyerapan kosa kata dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia juga 

menimbulkan masalah tersendiri. 

Pertama, terjadinya pergeseran  arti, dimana kata-kata yang diserap 

dari bahasa Arab berubah arti dalam bahasa Indonesia. Seperti kata 
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“masyarakat” yang berasal dari kata musyarokah yang dalambahasa Arab 

berarti keikutsertaan, partisipasi, atau kebersamaan. Sedang masyarakat 

dalam bahasa Arab adalah mujtama‟a.  

Kedua, lafaz berubah dari bunyi aslinya. Seperti kata “kabar” yang 

berasal dari kata “khabar” selain itu ada kata “mungkin” yang dalam 

bahasa Arab “mumkin”, atau kata  “mufakat” yang berasal dari kata Arab 

juga yaitu”muwafaqoh”.  

Ketiga, lafaznya tetap tetapi maknanya berubah. Seperti kata 

“kalimat” yang berasal dari kata “kalimaat”  kata kalimat dalam bahasa 

Indonesia berarti susunan kata-kata (jumlah), sedang dalam bahsa Arab 

berarti “kata-kata”. 

3) Tata Kalimat 

Dalam membaca teks Bahasa Arab, para pelajar harus memahami 

arti terlebih dahulu. Dengan begitu mereka akan bisa membacanya dengan 

benar. Hal ini tidak lepas dari pengetahuan tentang ilmu nahwu dalam 

Bahasa Arab yakni untuk memberikan pemahaman bagaimana cara 

membaca yang benar sesuai kaidah-kaidah Bahasa Arab yang berlaku. 

4) Tulisan 

Idealnya kemahiran menulis Arab yag sesuai dengan kaidah imla‟ 

haruslah sudah ditanamkan mulai sejak dini. Sehingga anak sudah mulai 

terbiasa untuk menulis huruf Arab. Hal ini disebabkan tuliasan Arab 

berbeda dengan tulisan latin. 

Perbedaan tulisan Arab dan lindonesia, jika bahasa Indonesia  ditulis 

dari kiri ke kanan sedangkan dalam penulisan bahasa Arab dari kanan ke 

kiri. Kemudian, jika tuisan latin hanya mempunyai dua bentuk, yaitu huruf 
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kapital dan huruf kecil, maka berbeda dengan huruf Arab yang 

mempunyai berbagai bentuk, yaitu berdiri sendiri, awal tengah, dan 

akhir.
32

 

Untuk mengatasi berbagai problematika dalam belajar Bahasa Arab, peserta 

didik harus menguasai keterampilan-keterampilan sebagai berikut :  

a) Keterampilan Mendengar 

Mendengar dalam perspektif etimologis adalah suatu yang terbatas 

kepada apa yang didengar dari orang Arab. Sedangkan mendengar secara 

terminologis adalah pemuatan pikiran seseorang pendengar terhadap lawan 

bicaranya dengan tendensi untuk memahami konten pembicaraan dimaksud, di 

samping mengadakan analisis, dan bahkan mengekspresikan kritikan. Konten 

ini menunjukkan bahwa mendengar bukan hanya mendengarkan secara pasif, 

akan tetapi lebih dari sekedar itu, artinya mengaitkan simbol-simbol bahasa 

dan mengekspresikan argumentasi yang diucapkan si pembicara serta 

mengadakan analisis sejauh mana kebenaran dan validnya argumentasi yang 

dikemukakan.
33

 

 

 

b) Keterampilan Berbicara 

Berbicara merupakan lafaz yang tersusun memberikan faedah yang 

dilakukan secara sengaja. Dengan kata lain, berbicara dimaksud memberikan 

pengertian secara lengkap. Kunci keberhasilan aktivitas keterampilan 

berbicara ini sebenarnya ada pada pendidik, di mana pendidik mampu 
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menawarkan alternatif topik-topik yang aktual serta bervariasi. Dan yang lebih 

penting lagi untuk menghidupkan keterampilan berbicara ini adalah 

kompetensi pendidik di dalam memberikan stimulus dan motivasi terhadap 

peserta didik untuk berani berbicara dari modal bahasa yang mereka miliki, 

kendatipun dengan risiko salah.
34

 

c) Keterampilan Membaca 

Membaca adalah melihat serta memahami isi apa yang tertulis. Bisa 

diartikan mengeja atau melafalkan apa yang terlulis.
35

 

d) Keterampilan Menulis 

Perbedaan tulisan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia adalah jika 

menulis dalam bahasa Indonesia di mulai dari kiri ke kanan,  maka jika 

menulis dalam bahasa Arab dimulai dari kanan ke kiri. kemudian jika tulisan 

latin hanya mempunyai dua bentuk, yaitu huruf kapital dan huruf kecil, maka 

berbeda dengan huruf Arab yang mempunyai berbagai berbagai bentuk, 

yaituberdiri sendiri, awal tengah dan akhir. Semua ini tentunya akan 

menimbulkan problematika tersendiri bagi siswa dalam mempelajarinya.
36

 

 

 

e) Keterampilan Gramatika 

Dalam hal ini adalah pembelajaran nahwu dan sharaf, seorang guru 

haruslah memahami bahwa ilmu nahwu dan sharaf tidak mungkin bisa 

dipelajari dengan tempo waktu yang cepat, apalagi ini masih dalam tingkatan 
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ibtidaiyah. Gramatika disajikan secara sambilan dalam pembelajaran 

membaca, bercakap-cakap dan hafalan sesuai dengan metode yang teratur.
37

 

b. Problematika Non Linguistik 

Problem non linguistik merupakan permasalahan dalam belajar bahasa 

Arab yang berasal dari luar karakteristik bahasa Arab itu sendiri. Adapun 

penjelasan tentang problematika non linguistik dalam belajar bahasa Arab 

sama dengan problematika belajar secara umum yang sudah dijelaskan di atas. 

Akan tetapi selain problematika belajar yang sudah dijelaskan, dalam belajar 

bahasa Arab ada satu problematika lagi yang harus diperhatikan. Yaitu 

perbedaaan sosio-kultural antara bangsa Arab dan bangsa Indonesia. 

Perbedaan sosio-kultural antara bangsa Arab dan bangsa Indonesia akan 

menimbulkan problematika tersendiri dalam belajar bahasa Arab. 

Problematika yang mungkin muncul karena perbedaan sosio-kultur ini seperti 

ungkapan-ungkpan, istilah-istilah, dan nama-nama benda yang tidak terdapat 

dalam bahsa Indonesia. Contoh dari ungkapan adalah seperti “بَلََغاَلَسْيل”yang 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti “Air Bah Telah Tinggi”, akan 

tetapi bukan itu yang dimaksud dalam ungkapan itu, yang dimaksud dalam 

ungkapan di atas  adalah sesuatu yang sudah terlanjur tidak dapat diulangi  

kembali. Dalam bahasa Indonesia diungkapkan seperti” nasi telah menjadi 

bubur”. Materi pelajaran haruslah disusun dengan memasukan hal-hal yang 

dapat memberikan gambaran sekitar sosio-kultural bangsa Arab. Dengan 

demikian, pelajar dapat mempercepat pemahaman tentang makna dam 
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pengertian berbagai ungkapan, istilah, dan nama benda itu dalam situasi yang 

tepat.
38

 

6. Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Pada Guru 

Pembelajaran merupakansuatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai 

aspek yang saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang 

kreatif, dan menyenangkan, diperlukan berbagai keterampilan. Setiap keterampilan 

mengajar memiliki komponen dan prinsip-prinsip dasar tersendiri. Berikut diuraikan 

ketrampilan mengajar dan cara menggunakannya agar tercipta pembelajaran yeng 

kreatif, profesional, dan menyenangkan: 

a. Menggunakan Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya yang perlu dikuasai oleh guru meliputi 

keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan.  

1) Keterampilan bertanya dasar 

Keterampilan bertanya dasar mencakup 

(a) Pertanyaan yang jelas dan singkat 

Pertanyaan perlu disusun secara jelas dan singkat, serta harus 

memperhitungkan kemampuan berfikir dan perbendaharaan kata yang 

dikuasai peserta didik. Usahakan jangan sampai peserta didik tidak dapat 

menjawab pertanyaan, hanya karena tidak mengerti maksud pertanyaan 

yang diajukan ayau karena pertanyaan yang panjang dan berbelit-belit. 

 

 

(b) Memberi acuan 
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Dalam pembelajaran dikelas, sebelum mengajukan pertanyaan, 

mungkin guru perlu memberikan acuan berupa pertanyaan atau 

penjelasan singkat berisi informasi yang sesuai dengan jawaban yang 

diharapkan. 

(c) Memusatkan perhatian 

Pertanyaan dapat digunakan untuk memusatkan perhatian 

peserta didik, dism[ing itu memusatkan perhatian dapat juga dilakukan 

dengan mengetuk meja, mengetuk papan tulis, dan tepuk tangan. 

(d) Memberi giliran, dan menyebarkan pertanyaan 

Untuk melibatkan peserta didik semaksimal mungkin dalam 

pembelajaran, guru perlu memberi giliran dalam menjawab pertanyaan. 

Pemberian giliran dalam menjawab pertanyaan, selain untuk melibatkan 

peserta didik secara maksimal dalam pembelajaran, juga untuk 

menumbuhkan keberanian peserta didik, serta untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang menyenangkan. 

(e) Pemberian kesempatan berfikir 

Setelah guru mengajuakn pertanyaan kepada seluruh peserta 

didik, perlu memberikan kesempatan berfikir dalam beberapa saat 

sbelum menunjuk seseorang untuk menjawabnya. Kesempatan berfikir 

diperlukan agar peserta didik dapat merumuskan dan menyususn 

jawabannya. 

 

 

 

(f) Pemperian tuntunan 
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Dalam menjawab pertanyaan, mungkin peserta didik tidak dapat 

memberikan jawaban yang tepat, dalam hal ini hendaknya guru 

memberikan tuntunan menuju suatu jawaban yang tepat.
39

 

2) Keterampilan bertanya lanjutan 

Keterampilan bertanya lanjutan yang perlu dikuasai oleh guru meliputi : 

a) Pengubahan tuntunan tingkat kognitif 

Pertanyaan yang diajukan dapat mengundang proses mental 

yang berbeda-beda, bergantung pada guru dalam mengajukan pertanyaan, 

dan kemampuan peserta didik. ada pertanyaan yang menuntut proses 

mental tingkat rendah, ada juga yang menuntut proses mental tingkat 

tinggi. Pokok-pokok pertanyaan yang hendak diajukan selama 

pembelajaran hendaknya disusun dengan baik, agar guru dapat 

melaksanakannya denga teratur, dari yang paling mudah atau sederhana 

menuju yang paling sulit dan kompleks. 

b) Pengaturan urutan pertanyaan 

Pertanyaan yang diajukan hendaknya mulai dari yang sedehana 

menuju yang paling kompleks secara berurutan. Jangan mengajukan 

pertanyaan bolak balik dari yang mudah atau sederhana kepada yang 

sukar kemudian yang sukar lagi. 

c) Pertanyaan pelacak 

Pertanyaan pelacak diberikan jika jawaban yang diberikan 

peserta didik masih kurang tepat. 

 

d) Mendorong terjadinya interaksi 
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Untuk mendorong terjadinya interaksi, sedikitnya perlu 

memperhatikan dua hal berikut : 

(1) Pertanyaan hendaknya dijawab oleh seorang peserta didik, tetapi 

seluruh peserta didik diberi kesempatan singkat untuk mendiskusikan 

jawabannya bersama dengan teman dekatnya. 

(2) Guru hendaknya menjadi dinding pantul. Jika ada peserta didik yang 

bertanya, jangan dijawab langsung, tetapi dilontarkan kembali kepada 

seluruh peserta didik untuk didiskusikan.
40

 

b. Memberi Penguatan 

Penguatan merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat 

meningkatkan kemampuan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan 

dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal, dengan prinsip kehangatan, 

keantusiasan, kebermaknaan, dan menhindari penggunaan respon yang negatif. 

Penguatan secara verbal berupa kata-kata dan kalimat pujian seperti bagus, tepat 

dan lain-lain. Sedangkan secara nonverbal dapat dilakukan dengan gerakan 

mendekati peserta didik, sentuhan, acungan jempol dan lain-lain.
41

 

c. Mengadakan variasi 

Mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai guru 

dalam pembelajaran dalam menguasai guru dalam pembelajaran, untuk 

mengatasi kebosanan peserta didik, agar selalu antusias, tekun dan penuh 

partisipasi. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, serta 

mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi dalam kegiatan pembelajaran 

dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yakni variasi dalam gaya mengajar, 
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variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar, variasi dalam pola 

interaksi, dan variasi dalam kegiatan.
42

 

d. Menjelaskan 

Menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang suatu benda, 

keadaan, fakta dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. 

Menjelaskan merupakan suatu aspek penting yang harus dimiliki guru, 

mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut guru untuk memberikan 

penjelasan.
43

 

e. Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka dan menutup pelajaranmerupakan dua kegiatan rutin yang 

dilakukan guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran. Agar kegiatan 

kegiatan tersebut memberikan sumbangan yang berarti terhadap pencapaian 

tujuan pembelajaran, perlu dilakukan secara profesional. 

Membuka pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru 

untuk menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik secara 

optimal, agar mereka memusatkan diri sepenuhnya pada pelajaran yang akan 

disajikan. Menutup pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru 

untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang telah dipelajari, serta mengakhiri kegiatan pembelajaran. Agar 

kegiatan membuka dan menutup pelajaran dapat dilakukan secara efektif dan 

berhasil guna perlu diperhatikan komponen yang terkait didalamnya. Komponen-

komponen yang berkaitan dengan memhuka pelajaran meliputi: menarik minat 

peserta didik, membangkitkan motivasi, memberi acuan, dan membuat kaitan.
44

 

f. Mengelola Kelas 
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Mengelola kelas meupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam 

pembelajaran. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelola kelas 

adalah:Kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, luwes, keanekaan 

dalam hal-hal positif, penanaman disiplin diri.
45

 

7. Upaya Untuk MengatasiProblematika PembelajaranBahasa Arab 

Berdasarkan faktor yang menimbulkan problematika dalam pengajaran Bahasa 

Arab yang telah dipaparkan sebulumnya, maka Bahasa Arab dengan sendirinya 

termasuk ke dalam salah satu Bahasa yang sulit dipelajari dan dipahami 

maksudnya. Di samping itu juga Bahasa Arab memiliki kekayaan dalam arti atau 

kekayaan lafadz, kadang-kadang satu lafadz mempunyai banyak arti, hal semacam 

ini menimbulkan kesukaran dalam mempelajari bahasa Arab. Sehingga pelajaran 

bahasa Arab tersebut belum mendapatkan hasil yang optimal. 

          Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika 

pembelajaran Bahasa Arab adalah sebagai berikut: 

a. Problematika Linguistik 

1) Dalam Problematika Mendengar 

Untuk mengatasi problem dalam mendengar banyak sekali latihan 

latihan yang bisa di gunakan di antaranya: 

 

 

a) Latihan pengenalan 

Latihan pengenalan ini bisa berupa latihan mendengarkan bunyi 

Bahasa Arab dan makhraj huruf secara benar, mendengarkan perbedaan 
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bunyi Bahasa Arab yang variatif, mengenal dan membedakan bunyi 

Bahasa Arab yang berbeda. 

b) Latihan mendengarkan dan menirukan 

Latihan mendengarkan dan menirukan ini dilakukan oleh 

pendidik difokuskan pada bunyi bahasa atau pola kalimat baru yang 

belum dikenal peserta didik sebelumnya. 

c) Latihan mendengarkan dan memahami 

Latihan mendengarkan dan memahami ini dapat dilakukan 

dengan memperdengarkan teks-teks pendek atau sederhana kemudian di 

ekspresikan ulang oleh peserta didik.
46

 

2) Dalam Problematika Berbicara 

Untuk mengatasi problem dalam berbicara banyak sekali latihan 

latihan yang bisa di gunakan di antaranya: 

a) Keterampilan bercakap 

Keterampilan bercakap yang telah dimiliki seseorang akan 

mendukung timbulnya kemampuan berbicara. 

b) Latihan dialog  

Latihan dialog ini adalah merupakan latihan yang topik-topiknya 

diambil dari kehidupan sehari-hari sehingga menarik bagi peserta didik.
47

 

3) Dalam Problematika Membaca 

Upaya untuk mengatasi problem membaca adalah : 

a) Membaca Intensif 

Membaca intensif hendaknya dibiasakan secara kontinyu, 

dimulai dengan membaca teks-teks pendek. Dalam membaca intensif ini 
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ada beberapa faktor yang harus berpartisispasi aktif, yaitu: kejelasan teks 

bacaan, pengenalan membaca terhadap isi bacaan. 

b) Membaca ekstensif 

Membaca ekstensif adalah jenis membaca yang sifatnya lebih 

luas dan menyeluruh, mencakup bacaan panjang maupun pendek.
48

 

4) Dalam Problematika Menulis 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika menulis 

ini adalah sebagai berikut:  

a) Peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas menulis di dalam kelas 

atau jika waktu tidak memungkinkan boleh dikerjakan di rumah 

masing-masing. 

b) Pekerjaan peserta didik diperiksa atau dikoreksi 

c) Pendidik memiliki catatan tambahan terhadap kesalahan peserta didik 

yang telah mereka kerjakan.
49

 

5) Dalam Problematika Gramatika 

Upaya untuk mengatasi problematika gramatika:  

a) Dengan latihan dialog 

Dengan latihan dialog peserta didik akan menambah kosakata-kosakata 

baru.
50

 

 

 

b. Problematika Non Linguistik 

Untuk mengatasi faktor ini sebaiknya guru membimbing siswa kearah 

pengenalan dan pengamalan di mana kegiatan belajar itu dapat berlangsung, 
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memberikan kepada siswa itu kekuatan dan aktivitas serta memberikan 

kepadanya kewaspadaan yang memadai.
51

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Nama : Willy Defrant Sa‟id Madruri, NIM : 243062155, Judul : Problematika 

Pengadaan Media Pembelajaran PAI Di Mts Ma‟arif Al-Bajuri Klaten Gegeran 

Sukorejo Ponorogo 

Hasil penelitian : a) media yang tersedia dan sudah digunakan di Mts Ma‟arif 

Al-Bajuri Klaten Sukorejo Ponorogo, media tersebut diantaranya adalah media 

elektronik, media cetak, dan sarana yang lainnya. Media cetak adalah seperti 

majalah, LKS, koran. Dan media elektronik seperti  komputer, televisi, VCD player, 

digunakan pada mata pelajaran Bahasa Arab, Aqidah, Qur‟an Hadist, fiqih, dab SKI. 

Dan media-media yang lain yang belum tersedia atau belum digunakan oleh Mts 

Ma‟arif Al-Bajuri adalah seperti proyektor, bulletin board and display, film 

pendidikan dan radio pendidikan; b) problematika pengadaan media untuk 

pembelajaran PAI di Mts Ma‟arif Al-Bajuri Klaten Sukorejo Ponorogo, keterbatasan 

biaya operasional, partisipasi masyarakat kurang, akuntabilutas sekolah rendah, dan 

sekolah kurang mmpu mengikuti perubahan lingkungan; c) upaya mengatasi 

problematika pengadaan media pembelajaran PAI di Mts Ma‟arif Al-Bajuri Klaten 

Gegeran Sukorejo ponorogo, maka dari itu upaya penyediaan fasilitas harus 

dilakukan, ini terlihat dari upaya pengurus Mts Ma‟arif Al-Bajuri untuk 

menyediakan media tersebut, seperti mengadakan komputer, kemudian kebijakan 

dari kepala sekolah, untuk peningkatan profesionalisme guru dan bagia 

kependidikan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan berbagai kegiatan yang 
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khususnya meningkatkan kompetensi pendidik, kemudian membangun jaringan 

yang kuat dengan masyaraka.
52

 

2. Nama : Silviany Vilamita, NIM : 210610076, Judul : Problematika Pembelajaran 

Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas VI SDLB-A Aisyiyah Ponorogo Tahun 

Pelajaran  2013/2014 

Hasil penelitian :a) Problematika Siswa Kelas VIDalam Belajar Bahasa 

Indonesia Di SDLB-A Aisyah Ponorogo. (1) problematika yang terkait dengan 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan menyimak 

siswa tunanetra mengalami problem yang dihadapi keterlambatan siswa dalam 

menangkap materi yang disampaikan secara lisan oleh guru. Pada keterampilan 

berbicara siswa tunanetra mengalami kesulitan di keterampilan bertanya, sedangkan 

di keterampilan membaca yang dihadapi siswa tunanetra adalah siswa mengalami 

kesulitan dikecepatan membaca karena kebiasaan membaca di kelas rendah yang 

tidak diperhatikan oleh guru dan akhirnya terbawa sampai ke kelas atas. Dan untuk 

keterampilan menulis siswa tunanetra mengalami masalah di pendengaran dan siswa 

mengalami kesulitan dipenulisan huruf T, dan S,F dan V untuk anak tunadaksa 

sendiri karena keterbatasannya siswa hanya mengikuti pembelajaran saja walaupun 

tidak dimengerti; b) Problematika Guru Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada 

Siswa Kelas VI di SDLB-A Aisyah Ponorogo. (1) pada keterampilan bertanya guru 

tidak memberikan apersepsi dan tujuan pembelajaran. Pada keterampilan penguatan 

guru tidak memberikan penguatan Non Verbal. Keterampilan variasi adalah 

penguatan media hanya buku pelajaran tanpa adanya tambahan buku media lain, 

metode yang digunakan hanya ceramah saja tidak ada variasi metode lain. 

Keterampilan menjelaskan guru problemnya di penguatan Bahasa Indonesia yang 
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baik dan benar. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran adalah guru tidak 

memberikan apersepsi, tidak menjelaskan tujuan pembelajaran. Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil guru memang tidak menerapkan, karena 

keadaan siswa. Keterampilan pengelolaan kelas adalah masalahnya siswa masih 

banyak yang ramai dan bercanda dalam proses pembelajaran dikelas. Keterampilan 

kelompok kecil dan perorangan adalah guru guru tidak mengalami problem karena 

guru sering memberikan motivasi kepada siswa agar mereka semakin bersemangat 

dalam belajar.
53

 

3. Nama : M. David Prasetyo, NIM : 210609019, Judul : Sistem Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Tunagrahita Sedang Kelas III Semester Genap 

Di SDLB Negeri Badegan Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013 

Hasil penelitian : a) perencanaa pembelajaran pendidikan agama islam 

tunagrahita sedang kelas III semester genap di SDLB Negeri Badegan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2012/2013 menggunakan kurikulum berorientasi pada kompetensi. 

Pada kurikulum ini siswa di ajarkan satu persatu dari kompetensi yang paling kecil 

atau sifatnya sederhana sesuai kemampuan siswa. Serta melalui kurikulum ini 

mampu menekankan pada ketercapaiannya siswa baik secara individual maupun 

klasikal;   b) pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama islam pada siswa 

tunagrahita sedang kelas III semester genap di SDLB negeri badegan ponorogo 

tahun pelajaran 2012/2013 menerapkan pendekatan atau pembelajaran individu ( 

individualized learning program) dalam setiap proses pembelajaran. Metode 

pendekatan atau pembelajaran individu membantu guru dan siswa dalam tujuan 

pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya yang pertama guru harus memahami dan 

mengetahui sifat maupun karakter masing-masing siswa dan memilih bahan materi 
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yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kedua meliputi persiapan, penyampaian 

materi secara klasikal, bimbingan indivual, dan evaluasi; c) evaluasi pembelajaran 

pendidikan agama islam pada siswa tunagrahita sedang kelas III semester genap di 

SDLB negeri badegan ponorogo tahun pelajaran 2012/2013 meliputi: (1) evaluasi 

pembelajaran PAI pada siswa tunagrahita sedang memakai evaluasi formatif dengan 

menggumakan observasi kegiatan pembelajaran melipu: kesungguhan, ketepatan, 

keaktifan, dan sebagai; (2) untuk evaluasi sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya 

program pembelajaran dan dilakukan di akhir semester. Untuk evaluasi tunagrahita 

sedang kelas III semester genap di SDLB negeri badegan ponorogo ada 3 cara yaitu: 

evaluasi harian, UTS, UAS, sama seperti sekolah umum lainnya: d) hasil 

pembelajaran pendidikan agama islam pada siswa tunagrahita sedang kelas III 

semester genap tahun pelajaran 2012/2013 dapat diketahui dari ranah afektif dan 

psikomotoriknya. Dengan pembelajaran PAI mereka terlatih untuk berperilaku 

terpuji dan mengenal rukun islam serta menerapkannya.
54

 

Penelitian tentang “Masalah-Masalah Dalam Pembelajaran” bukanlah yang 

pertama dilakukan, sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian yang mengurai 

tentang problematika dalam pembelajaran. 

Di antara skripsi yang hampir relevan dengan skripsi penulis adalah skripsi 

atas nama Willy Defrant Sa‟id Madruri(STAIN Ponorogo: 2010) yang berjudul  

“Problematika Pengadaan Media Pembelajaran PAI Di Mts Ma’arif Al-Bajuri 

Klaten Gegeran Sukorejo Ponorogo”, Skripsi atas nama Silviany Vilamita (STAIN 

Ponorogo: 2014) yang berjudul “Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pada Siswa Kelas VI SDLB-A Aisyiyah Ponorogo Tahun Pelajaran  2013/2014” dan 
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Skripsi atas nama M. David Prasetyo (STAIN Ponorogo: 2013) yang berjudul 

“Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Tunagrahita Sedang 

Kelas III Semester Genap Di SDLB Negeri Badegan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2012/2013”.  

Namun demikian penelitian yang dilakukan oleh Willy Defrant Sa‟id 

Madruripenekanannya hanya pada tingkat Tsanawiyah, sedangkan untuk penelitian 

yang dilakukan olehSilviany Vilamitadan M. David Prasetyopenekanannya hanya 

pada SDLB, hal inilah yang kemudian menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya. Yakni terletak pada tingkatan pembelajaran dan tempat 

penelitian, di mana dalam penelitian ini dilakukan pada tingkatan Ibtida’i (pemula) 

dan pada sekolah biasa yang dilakukan di Jatimalang, sehingga dilihat dari segi 

kefaliditasan, penelitian ini merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh peneliti. 

Adapun dari segi  mata pelajaran dalam penelitianWilly Defrant Sa‟id 

Madruri dan M. David Prasetyo penelitian dilakukan pada mata pelajaran PAI dan 

untuk penelitianSilviany Vilamita di lakukan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

hal inilah yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya, di mana dalam 

penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran Bahasa Arab. 

Dari segikebaharuan, di mana pada penelitian yang dilakukan oleh Willy 

Defrant Sa‟id Madruridilakukan pada tahun 2010, dalam penelitian yang dilakukan 

olehM. David Prasetyo dilakukan pada tahun 2012-2013, dan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Silviany Vilamitadilakukan pada tahun 2013-2014, sedangkan dalam 

penelitian ini dilakukan pada tahun 2014-2015, maka dari itu penelitian ini bersifat 

kebaharuan.  
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A. GAMBARAN UMUM 

1. Sejarah Berdirinya MI Guppi Jatimalang 

Madrasah Ibtidaiyah Guppi Jatimalang berada di desa Jatiamalang, 

kecamatan Arjosari, kabupaten Pacitan dan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan desa 

Jatimalang terletak pada 11 KM dari kota Pacitan kesebelah utara, dan 1 km dari 

kecamatan Arjosari. 

Madrasah ini didirikan oleh KH. Yusuf pada tahun 1985. Pada awal 

berdirinya madrasah ini bernama Madrasah “Madrasah Ibtidaiyah”, kemudian 

ditambah GUPPI. Sehingga menjadilah Madrasah Ibtidaiyah Guppi Jatimalang yang 

serentak disandang oleh seluruh sekolah atau Madrasah yang sederajat dan yang 

dibawah naungan Kemenag. Akhirnya mulailah nama itu dipakai sampai saat ini  

menjadi Madrasah Ibtidaiyah Guppi Jatimalang yang kurikulumnya mengacu pada 

kementrian Agama RI. Jenjang kelasnya terdiri kelas I, kelas II, dan kelas III. Kelas 

IV Kelas V dan Kelas VI. Dan sekarang juga sudah dirintis pendidikan taman Kanak-

Kanak yang sudah berdiri mulai dari tahun 2008. 

MI Guppi Jatimalang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan dibawah 

naungan Kemenag yang memadukan kurikulum pendidikan umum dan agama. 

Kedua kurikulum ini diaplikasikan secara bersama-sama, sehingga dengan demikian 

siswa diharapkan mampu memperoleh pengetahuan umum dan agama secara 

seimbang. Pendidikan umum seperti IPA, Matematika, PKn, IPS, Bhs. Inggris, Bhs. 

Indonesia, Bhs. Jawa, Penjaskes dan lain-lain. Adapun materi pelajaran agama yang 

disampaikan adalah Fiqh, Aqidah Akhlak, Qur‟an Hadits, Sejarah Kebudayaan Islam, 

Bahasa Arab. 
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Untuk mengembangkan pendidikan siswa di MI Guppi Jatimalang diadakan 

beberapa kegiatan ektra selain pelajaran-pelajaran yang diperoleh siswa dikelas. 

Diadakan kegiatan ekstra yang mewadahi bakat serta minat siswa. Di antaranya 

kepramukaan dan olah raga. Di bidang seni dan budaya MI Guppi Jatimalang 

memiliki Drumband, group hadroh. Di bidang keagamaan kegiatan yang dilakukan 

adalah pelaksanaan ShalatDluha.  Dari kesemuanya itu menunjukkan komitment MI 

Guppi Jatimalang untuk mencetak “intelek yang agamis dan agamawan yang 

intelek.”.55 

2. Letak Geografis  

Madrasah Ibtidaiyah Guppi Jatimalang kalau ditinjau dari letak geografisnya 

berada di desa Jatiamalang, kecamatan Arjosari, kabupaten Pacitan dan Provinsi 

Jawa Timur. Sedang Pacitan adalah kota yang terletak di tepi pantai selatan yang 

terletak pada garis lintang 8
º6‟ 17.35 Bujur Timur 111º

 9‟ 098”. 

Sedangkan desa Jatimalang terletak pada 11 KM dari kota Pacitan kesebelah 

utara, dan 1 km dari kecamatan Arjosari. Desa Jatimalang dipageri oleh bukit-bukit 

kecil yang melingkar, dari sebelah Barat dan sebelah timur desa Tremas mengalir 

sungai yang selalu membawa lumpur banjir di waktu musim penghujan.56 

3. Identitas MI Guppi Jatimalang 

a. Nomor Pokok Sekolah Nasional : 60714144 

b. Nomor Statistik Madrasah : 111235010003 

c. Nama Madrasah   : MI GUPPI JATIMALANG 

d. Nama Kepala MAdrasah  : Much.Irkam,S.Pd.I 

e. Alamat    : Jl. Kh. Yusuf No.08 purwodadi Jatimalang 

f. Desa    : Jatimalang 
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g. Kecamatan   : Arjosari 

h. Kabupaten   : Pacitan 

i. Provinsi    : JawaTimur 

j. Alamat Web   : - 

k. Alamat E-mail   : - 

l. NomorTelp./Fax    : 0877 5513 0592 

m. Tahun Berdiri   : 1985 

n. No. SK Ijin Operasional  : kd,1301/04/pp,00/0863/2005 

o. Tanggal SK Ijin Operasional : 12/06/1989 

p. Akata Notaris   : - 

q. Tipe Madrasah   : Formal 

r. Status    : Swasta 

s. PenyelenggaraPendidikan : Yayasan Gerakan Usaha Pembaharuan 

Pendidikan Islam (GUPPI ) 

t. Terakreditasi   : C 

u. NomorAkreditasi   : c/kw.134/MI/2050/2005 

v. Tahun Akreditasi   : 2009.57 

4. Visi Dan Misi MI Guppi Jatimalang 

a. Visi MI Guppi Jatimalang 

1) ISLAMI 

2) MANDIRI 

3) AKADEMIS 

4) SANTUN 
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b. Misi MI Guppi Jatimalang 

1) Menumbuh kembangkan penghayatandan pengalaman ajaran agama Islam 

dalam kehidupan-sehari-hari. 

2) Meneumbuh kembangkan semangat belajar sepanjang hayat pada seluruh 

warga. 

3) Menciptakan suasana belajar yang nyaman kondusif dan menyenangkan. 

4) Mendorong siswa selalu berakhakul karimah.58 

5. Data Guru, Karyawan  Dan Siswa MI Guppi Jatimalang 

a. Jenis kelamin 

Laki-laki    :  4 orang 

Perampuan  :  5 orang 

b. Jumlah Guru dan Karyawan 

1) Guru Negeri :  1 orang 

2) Guru Yayasan :  8 orang 

Jumlah Keseluruhan :  9 orang 

Di bawah ini adalah data-data guru dan karyawan di MI Guppi Jatimalang: 

a) Much. Irkam,S.Pd.I sebagai Kep. Madrasah, BP dan masih Guru Yayasan 

b) Imam Supriyadi,S.Pd.I sebagai Waka Madrasah, guru Bahasa Arab, AA dan 

masih Guru Yayasan 

c) Herlin Indriyani,s.pd mengajar  IPA, Bahasa Inggris dan sudah PNS 

d) Sulistyarini, S.Pd sebagai Wali Kelas I dan masih Guru Yayasan 

e) Nurhayati. S.pd.I sebagai Wali Kelas II dan masih Guru Yayasan 

f) Rini Zuli Arwida, s.pd mengajar Bahasa Indonesia dan masih Guru Yayasan 

g) Hariyanto, S.Pd mengajar Pkn, Aqidah dan masih Guru Yayasan 
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h) Nur Hamid, s.pd mengajar Penjas, Fiqih, SKI dan masih Guru Yayasan 

i) Rahayu Saputri, S.Pd mengajarMatematika, Bahasa Jawa dan masih Guru 

Yayasan 

c. Ijazah tertinggi 

S1 : 9 orang 

d. Data siswa 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

I 5 8 13 

II 5 3 8 

III 4 1 5 

IV 4 6 10 

V 4 7 11 

VI 7 2 9 

Jumlah 29 27 56 

 

Data ini diperoleh dari dokumen MI Guppi Jatimalang.59 

6. Keadaan Sarana Prasarana MI Guppi Jatimalang 

Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Jatimalang dibangun diatas areal tanah wakaf. 

Sarana dan prasarana yang dimiliki MI Guppi Jatimalang terdiri: 

a. 6 ruang untuk 6 rombongan belajar  Madrasah Ibtidaiyah GUPPI Jatimalang. 

b. 1 Kamar mandi/WC 

c. 1 ruang untuk kantor dan Kepala Madrasa 

d. 2 Sound system 

e. 1 unit Drumband 

f.     1 set Alat seni Hadroh 
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g. Alat-alat Olah Raga 

 Kondisi tersebut masih banyak kekurangan karena ada sebagian yang belum 

di renofasi mulai dari awal pembangunan dan pada tahun 2009 mendapatkan dana 

rehabilitasi gedung yang dapat merehabilitasi sebagian dari jumlah gedung yang ada.60 

7. Kegiatan Ekstrakurikuler MI Guppi Jatimalang 

a. Keagamaan 

b. Olah Raga 

c. Pramuka 

d. PHBN/PHBI 

e. Puisi 

f. Jama‟ah sholat dhuha.61 

8. Struktur Organisasi MI Guppi Jatimalang 

a. PPAI Kec Arjosari 

b. Kepala Madrasah 

c. Wakamad. Kurikulum  

d. Wakamad. Kesiswaaan 

e. Wakamad. Sapras 

f. Wakamad. Humas 

g. Wali kelas 

h. Guru  

i. Seluruh siswa  

Data ini diperoleh dari dokumen MI Guppi Jatimalang.62 

B. PAPARAN DATA KHUSUS 

Untuk mendeskripsikan mengenai problem siswa dalam belajar Bahasa Arab 

dan problem guru dalam pembelajaran Bahasa Arab di kelas V MI GUPPI Jatimalang, 

berikut disajikan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber dalam penelitian. Selain 

itu, peneliti juga akan mendeskripsikan data dari hasil observasi. 
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1. Data Tentang Problematika Siswa Kelas V Dalam Belajar  Bahasa Arab MI 

Guppi Jatimalang 

Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Arab kelas V 

MI Guppi Jatimalang mengenai problematika siswa dalam pembelajaran Bahasa 

Arab di ruang guru Bapak Imam Supriyadi ,S.Pd.I mengungkapkan bahwa : 

“Menurut pandangan saya bahwa MI Guppi Jatimalang ini ,proses pembelajaranya  untuk 

tingkatan pemula (ibtida’)khususnya terkait dengan mata pelajaran  Bahasa Arab itu sudah 

pasti terjadi problem-problem atau kesulitan-kesulitan. Dan terkait dengan mata pelajaran 

Bahasa  Arab, kesulitan yang paling mendasar saat proses pembelajaran dikelas adalah untuk 

untuk tingkatan pemula  adalah sulitnya membaca(qiraah) dan menulis(kitabah) . Dan disisi 

lain kesulitan yang paling mendasar juga adalah disebabkan latar belakang  dari siswa itu 

sendiri,  yakni perbedaan antara siswa yang ikut belajar di Madrasah Diniyah dan siswa yang 

belum pernah sama sekali belajar di Madrasah Diniyah. Karena dari perbedaan latar 

belakang siswa itu sangat berpengaruh sekali, pada saat proses pembelajaran di MI 

khususnya Bahasa Arab. Siswa yang pernah belajar di Madrasah Diniyah mungkin dalam 

menerima materi Bahasa Arab tidak sesulit siswa yang belum pernah sama sekali belajar di 

Madrasah Diniyah. Namun tidak menutup kemungkinan siswa yang pernah belajar di 

Madrasah Diniyah juga mengalami kesulitan belajar.”63
 

Problematika untuk siswa setingkat MI yang paling mendasar yaitu 

problematika membaca (qira’ah) dan problematika menulis (kitabah). Problematika 

siswa diakibatkan dari latar belakang siswa, yakni perbedaan antara siswa yang 

belajar di madrasah diniyah dengan siswa yang belum pernah sama sekali belajar di 

madrasah diniyah. Tentunya dari perbedaan latar belakang ini berpengaruh pada 

proses pembelajaran di MI. Siswa yang belajar di madrasah diniyah mungkin akan 

lebih mudah menerima pelajaran Bahasa Arab dibanding dengan siswa yang belum 

pernah belajar di madrasah diniyah. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh 

guru mata pelajaran Bahasa Arab di kelas V yakni Bapak Imam Supriyadi ,S.Pd.I . 

“secara garis besar setelah saya melihat anak didik saya bahwa problem-problem yang 

dialamai siswa selama belajar Bahasa Arab ialah:  

Membaca, peyebabnya karena sebagian dari mereka belum pernah mengenal huruf-huruf 

arab, hal ini menyebabkan kesulitan tersendiri dalam pelafalan huruf-huruf arab. Intinya 
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siswa belum bisa membaca teks arab yang terdapat dalam buku ajar/ buku paket. Yang 

kadang harokat atau tulisanya belum lengkap.
64

 

Dalam problematika membaca, salah satu penyebabnya adalah karena peserta 

didik belum pernah mengenal huruf-huruf arab, juga karena peserta didik belum 

mahir dalam membaca Al-Qur‟an. 

Menulis, mengenai problematika menulis siswa yang mengalami kesulitan disebabkan 

karena kurangnya mereka berlatih menulis disekolah ataupun dirumah. Karena kemampuan 

menulis itu harus dilatih secara terus menerus dan dikembangkan dengan latihan-latihan 

yang dilakukan secara terus menerus. Apalagi menulis huruf arab mempunyai tingkat 

kesulitan tersendiri yang berbeda dengan menulis huruf latin. Semuanya itu menuntut siswa 

untuk berlatih lebih giat.
65

 

Problematika menulis, bahwa siswa yang mengalami kesulitan menulis 

disebabkan karena kurangnya mereka berlatih disekolah ataupun di rumah. 

Jarangnya latihan menulis siswa memang sangat berpengaruh sekali dalam 

kemampuan menulis siswa. Karena kemampuan menulis harus dilatih secara terus 

menerus dan dikembangkan dengan latihan-latihan yang dilakukan secara terus 

menerus. Apalagi menulis hurufArab mempunyai tingkat kesulitan tersendiri yang 

berbeda dengan menulis latin. Huruf Arab yang ditulis secara terpisah berbeda 

bentuknya dengan huruf yang ditulis secara bersambung. Semuanya itu menuntut 

siswa untuk belajar menulis lebih giat. 

Mendengar, penyebab dari sulitnya mendengar ada beberapa hal yang mempengaruhinya, 

seperti siswa kurang jelas mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru. Ketidak jelasan 

siswa dalam mendengarkan apa yang telah diucapkan guru itu disebabkan: karena guru 

dalam mengucapkan lafadz arab kurang jelas, karena daya tangkap siswa mendengarkan 

bunyi-bunyi huruf-huruf arab kurang,karena siswa belum mengenal/ belum tahu dengan baik 

huruf-huruf arab, siswa yang kurang mengenal baik huruf-huruf arab berarti siswa kurang 

faham betul tentang makhorijul khuruf dengan benar, hal itu mengakibatkan pengucapan 

huruf yang salah ketika siswa tersebut mengucapkannya.
66

 

Problematika mendengar, penyebab dari sulitnya mendengar ada beberapa 

hal yang mempengaruhi, seperti  siswa kurang jelas mendengarkan apa yang 
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diucapkan oleh guru. Ketidakjelasan siswa dalam mendengarkan apa yang telah 

diucapkan guru disebabkan karena guru dalam mengucapkanya kurang jelas, dan 

juga disebabkan karena daya tangkap mendengarkan bunyi. Atau karena siswa 

belum mengenal dengan baik huruf-huruf Arab, siswa yang kurang mengenal baik 

huruf Arab berarti kurang faham betul dengan makharijul huruf dengan benar, hal 

itu menyebabakan pengucapan huruf yang salah ketika siswa tersebut 

mengucapkanya 

Berbicara, penyebab dari problematika berbicara adalah kurang percaya diri/ sedikitnya 

mufrodat/kosa kata yang mereka miliki. Semuanya itu membuat mereka kesulitan untuk 

mengucapkan kalimat-kalimat arab/ mereka bingung apa yang ingin mereka ucapkan. 

Logikanya membaca saja belum lancar apalagi disuruh berbicara bahasa arab. 

Problematika berbicara, problem ini diakibatkan karena siswa kurang 

percaya diri, atau karena sedikitnya kosa kata (mufrodad) yang mereka kuasai. 

Kurang percaya diri atau sedikitnya mufradad yang mereka miliki itu membuat 

mereka merasa kesulitan sekali untuk mengucapkan kalimat-kalimat Arab, atau 

mereka bingung apa yang mau mereka ucapkan. Siswa yang kurang dalam segi 

membaca atau kurang lancar membaca teks-teks Arab sangatlah berpengaruh sekali 

ketika siswa itu disuruh guru untuk berbicara bahasa Arab 

Gramatika, mengenai problematika gramatika yang dialami oleh siswa kebanyakan berupa 

kesuliatan menagkap pemahaman materi yang dijelaskan guru, ataupun mereka sebenarnya 

sudah memahami akan tetapi mereka merasa kesulitan ketika harus memberikan contoh 

susunan kalimat sederhana dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan 

sebelumnya.”67
 

Problematika gramatika, problematika gramatika yang dialami siswa 

kebanyakan berupa kesulitan menangkap pemahaman materi yang dijelaskan guru 

atau mereka dapat memahami akan tetapi mereka kesulitan ketika harus memberikan 

contoh susunan kalimat sederhana dengan menggunakan gramatika yang telah 
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dijelaskan atau ketika mereka mengerjakan soal-soal yang menuntut pemahaman 

terhadap gramatika.  

2. Data Tentang Problematika Guru Dalam Mengajar Bahasa Arab Pada Siswa 

Kelas V MI Guppi Jatimalang  

a. Keterampilan Bertanya 

Keterampilan bertanya ada dua, yaitu keterampilan bertanya dasar dan 

keterampilan bertanya lanjutan. Keterampilan bertanya dasar mencakup 

pertanyaan yang singkat dan jelas,memberi acuan, memusatkan perhatian, 

memberi giliran dan menyebarkan pertanyaan, pemberian kesempatan berfikir, 

pemberian tuntunan. Sedangkan keterampilan bertanya lanjutan merupakan 

kelanjutan dari keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya lanjutan 

yang perlu dikuasai oleh guru meliputi: pengubahan tuntunan tingkat positif, 

pengaturan urutan pertanyaan, pertanyaan pelacak, mendorong terjadinya 

interaksi.68 

“berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dihari pertama, guru tidak melakukan 

apersepsi berupa menanyakan materi sebelumnya, guru langsung memberikan materi 

tanpa menanyakan materi selanjutnya. Observasi hari kedua sama seperti observasi hari 

pertama, guru langsung memberikan materi”.69
 

 

Jadi, masalah disini guru tidak memberikan apersepsi berupa 

menanyakan materi yang telah dipelajari siswa sebelumnya, akan tetpi guru 

langsung memberikan materi sebelumnya tanpa menanyakan materi yang 

sebelumnya telah dipelajari siswa. 

b. Memberi Penguatan 

Penguatan merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat 

meningkatkan kemampuan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan 
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dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal, dengan prinsip kehangatan, 

keantusiasan, kebermaknaan, dan menhindari penggunaan respon yang negatif. 

Penguatan secara verbal berupa kata-kata dan kalimat pujian seperti bagus, tepat 

dan lain-lain. Sedangkan secara nonverbal dapat dilakukan dengan gerakan 

mendekati peserta didik, sentuhan, acungan jempol dan lain-lain.70 

“berdasarkan observasi dipembelajaran hari pertama guru tidak memberikan penguatan 

secara verbal maupun nonverbal ketika siswa benar menjawab soal-soal dan memahami 

penjelasan guru dan juka ketika peserta didik tidak bisa dan tidak memahami materi”.71
 

 

Jadi, problem guru dalam keterampilan ini adalah guru yang tidak 

memberikan penguatan verbal atauun non verbal pada peserta didiknya. 

c. Mengadakan Variasi 

Mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasi guru 

dalam pembelajaran, untuk mengatasi kebosanan peserta didik, agar selalu 

antusias, tekun dan penuh partisipasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran 

dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu variasi gaya mengajar, variasi dalam 

penggunaan media dan sumber belajar, variasi dalam pola interaksi dan variasi 

dalam kegiatan.72 

“ Hasil observasi di hari pertama dan kedua untuk variasi dalam gaya mengajar, dalam 

mengajar guru hanya duduk saja dalam menjelaskan, guru hanya berdiri ketika 

menjelaskan dengan menggunakan tulisan di papan tulis, sehingga tidak ada interaksi 

kepada peserta didik, guru juga tidak menggunakan variasi dalam gerak badan. Dalam 

variasi penggunakan media dan sumber belajar dalam mengajar guru hanya 

menggunakan buku paket, jadi siswa hanya berpacu dengan buku paket mereka, 

mungkin karena keterbatasan media dan sumber belajar jadi guru hanya menggunakan 

buku paket saja, guru tidak mencari media dan sumber belajar yang lain. Pada variasi 

pola interaksi dan variasi dalam kegiatan disini guru hanya menggunakan metode 

ceramah saja, tidak menggunakan metode-metode yang mungkin dapat meningkatkan 

ketertarikan siswa terhadap pembelajaran”.73
 

 

Jadi problema guru di keterampilan ini adalah guru hanya duduk ketika 

menjelaskan materi, pengguanaan media hanya buku paket siswa saja tanpa 
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adanya tambahan media lain, dan juga metode yang digunakan hanyalah 

ceramah jadi siswa terkadang bosan pada pembelajaran dan kurang tertarik 

terhadap pembelajaran. 

d. Menjelaskan 

Menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang suatu benda, 

keadaan, fakta dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum yang berlaku. 

Menjelaskan merupakan suatu aspek penting yang harus dimiliki guru, 

mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut guru untuk memberikan 

penjelasan.74 Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa Arab 

kelas V MI Guppi Jatimalang mengenai problematika siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Arab di ruang guru Bapak Imam Supriyadi ,S.Pd.I 

mengungkapkan bahwa : 

“Masalah yang saya alami ketika menjelaskan itu ya siswa itu terkadang susah untuk 

menerima materi yang sudah saya jelaskan, karena memang daya tangkap sisiwa itu 

memang berbeda-beda, siswa disini itu ada yang ikut sekolah sore (Madrasah Diniyah) 

dan ada yang tidak sekolah sore jadi daya tangkap siswa yang sekolah sore sudah pasti 

juga berbeda dengan siswa yang tidak sekilah sore. Dan siswa itu juga kadang tidak 

memperhatikan ketika dijelaskan, kadang ngobrol dengan teman sebangkunya”.75
 

 

Jadi dalam keterampilan ini problem yang dialami guru adalah ketika 

guru menjelaskan masih ada siswa yang belum memahami penjelasan dari guru, 

karena memang daya tangkap peserta didik yang berbeda-beda dan keterbatasan 

peserta didik dalam memahami Bahasa Arab. 

e. Membuka dan Menutup Pelajaran 

Membuka dan menutup pelajaran merupakan dua kegiatan rutin yang 

dilakukan guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran. Agar kegiatan 
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kegiatan tersebut memberikan sumbangan yang berarti terhadap pencapaian 

tujuan pembelajaran, perlu dilakukan secara profesional.76 

“ berdasarkan observasiyang telah peneliti lakukan dihari pertama dan hari kedua, 

dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini, dalam keterampilan 

membuka pelajaran disini guru tidak memberikan apersepsi tetapi langsung 

memberikan materi pelajaran pada peserta didik jadi disini peserta didik tidak 

mengetahui tujuan dari pembelajaran. Dan di keterampilan menutup pelajaran disini 

guru tidak memberikan penguatan terhadap materi yang telah disampaikan”.77
 

 

Problem dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran, guru 

tidak memberikan apersepsi dalam membuka pelajaran dan juga guru tidak 

melakukan penguatan di penutup pelajaran. 

f. Mengelola Kelas 

Mengelola kelas meupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif, dan mengendalikannya jika terjadi gangguan 

dalam pembelajaran. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam 

mengelola kelas adalah: Kehangatan dan keantusiasan, tantangan, bervariasi, 

luwes, keanekaan dalam hal-hal positif, penanaman disiplin diri.78 Problematika 

yang dialmi guru dalam mengelola kelas ini tampak dari pernyataan guru bahasa 

arab kelas V sendiri yaitu bapak imam. 

“Memang ketika waktu pembelajaran berlangsung itu untuk mengelola kelas kadang 

siswa rame sendiri, bercanda dengan temannya. Memang susah untuk mengondisikan 

kelas itu untuk tidak gaduh, namanya juga anak-anak memang seperti itu terkadang 

masih suka bercanda saat pembelajaran”.79
 

 

Jadi di ketermapilan pengelolaan kelas ini permasalahan yang dihadapi 

guru adalah, peserta didik terkadang masih ada yang bercanda atau ramai pada 

saat pembelajaran berlangsung. 
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3. Data Tentang Cara Guru Dalam Mengatasi Problematika Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Bahasa ArabPada Siswa Kelas V Di MI Guppi Jatimalang 

Dalam belajar Bahasa Arab berbeda dengan belajar Bahasa lainnya. Pelajaran 

Bahasa Arab memiliki kesulitan tersendiri. Berdasarkan wawancara dengan guru 

mata pelajaran Bahasa Arab kelas V MI Guppi Jatimalang mengenai upaya siswa 

dan guru dalam mengatasi problematika pembelajaran Bahasa Arab di ruang guru 

Bapak Imam Supriyadi ,S.Pd.I mengungkapkan bahwa : 

“untuk mengatasi masalah dalam mendengar ini biasanya di dalam kelas saya banyak 

memberikan latihan-latihan, salah satunya dengan latihan pengenalan dengan mendengarkan 

bunyi bahasa arab dengan makhraj yang benar, dengan latihan mendengarkan kemudian 

menirukan ketika ada materi dengan bacaan saya terkadang meminta peserta didik untuk 

mendengarkan dan merikukan bacaan-bacaan yang saya bacakan.
80

 

Untuk mengatasi problem dalam mendengar banyak sekali latihan latihan 

yang di lakukan oleh guru di antaranya: 

d) Latihan pengenalan 

Latihan pengenalan ini bisa berupa latihan mendengarkan bunyi 

Bahasa Arab dan makhraj huruf secara benar. 

e) Latihan mendengarkan dan menirukan 

Latihan mendengarkan dan menirukan ini dilakukan dengan siswa 

diminta untuk mendengar kan bacaan yang dibacakan oleh guru dan kemudian 

menirukannya. 

“dalam problem berbicara di sini saya atasi dengan banyak melatih siswa untuk 

mencoba bercakap-cakap dengan teman sebangkunya walaupun dengan percakapan 

yang sederhana yaitu, dengan menanyakan nama, alamat dan lain-lain. Selain itu saya 

juga melatih siswa untuk menirukan dialog-dialog yang ada di buku paket siswa”.81
 

 

Untuk mengatasi problem dalam berbicara latihan-latihan yang di gunakan 

adalah keterampilan bercakap-cakap, latihan dialog. 

“dalam mengatasi problem ini memang lumayan sulit, karena memang peserta didik itu 

belum terlalu lancar untuk membaca dalam Bahasa Arab. Untuk melatih siswa disini saya 
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membiasakan siswa untuk banyak melatih mereka membaca bacaan-bacaan berbahasa Arab 

dan cerita berbahasa Arab”.82
 

 

Upaya untuk mengatasi problem membaca guru melatih siswa untuk sering 

membaca bacaan-bacaan Bahasa Arab, agar siswa dapat membaca dengan lancar. 

“saya sering memberikan latihan-latihan dan tugas-tugas untuk siswa baik yang di kerjakan 

di kelas ataupun di rumah. Dengan sering memberikan tugas-tugas secara tidak langsung 

juga melatih siswa untuk sering menulis huruf-huruf Arab”.
83

 

 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika menulis ini 

adalah,peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas menulis di dalam kelas atau 

jika waktu tidak memungkinkan boleh dikerjakan di rumah masing-masing, guru 

memberikan catatan tambahan terhadap kesalahan peserta didik yang telah mereka 

kerjakan. 

“ketika ada bacaan-bacan di buku paket siswa dan dialog-dialog di buku paket siswa, saya 

selalu memberikan makna (arti), jadi ketika ada kosakata baru yang terdapat di dalam bacaan 

siswa dapat menambahkan kosakata-kosakata yang belum mereka ketahui.”84
 

 

Upaya untuk mengatasi problematika gramatika dengan latihan dialog dan 

mengartikan bacaan-bacaan dalam buku paket peserta didik. ketika ada kosakata 

baru dalam bacaan peserta didik dapat menambah kosakata mereka. 

Upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi problematika non linguistik 

dalam belajar Bahasa Arab ini tampak dari pernyataan guru Bahasa Arab kelas V 

sendiri yaitu Bapak Imam: 

“untuk mengatasi problematika ini saya memberikan perhatian lebih untuk peserta didik 

yang belum pernah belajara di madrasah diniyah di bandingkan dengan siswa yang belajar 

di madrasah diniyah. Jadi peserta didik yang tidak belajar di madrasah diniyah sedikit-dikit 

bisa mengikuti peserta didik yang belajar di madrasah diniyah.”85
 

 

Guru memberikan berhatian yang khusus untuk siswa yang tidak belajar di 

Madrasah Diniyah agar mereka tidak tertinggal dengan pesrta didik yang belajar di 

Madrasah Diniyah. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

1. Analisis Data Tentang Problematika Belajar Bahasa Arab Pada Siswa Kelas V MI 

GUPPI Jatimalang 

Dari paparan data pada bab sebelumnya ditemukan beberapa problem yang terkait 

dengan siswa, di antaranya adalah problem belajar Bahasa Arab. Yaitu mencakup 

keterampilan membaca, menulis, mendengar, berbicara dan gramatika. Berikut adalah 

panjabaran dari problematika-probematika yang dialami oleh siswa: 

a. Problematika Menulis 

Dalam problematika menulis ini dari 11 siswa kelas V MI Guppi Jatimalang 

terdapat 5 siswa yang mangalami problematika dalam menulis dan 6 siswa yang 

tidak mengalami problematika ini.Terjadinya problematika dalam menulis ini 

disebabkan karena siswa jarang berlatih dalam menulis Bahasa Arab. Selaian dalam 

pembelajaran dikelas siswa tidak melakukan latihan di rumah kecuali ketika ada 

tugas dari guru.  

Menurut Acep Hermawan dalam bukunyaMetodologi Pembelajarana Bahasa 

Arab bahwa problematika menulis itu adalah Perbedaan tulisan dalam bahasa Arab 

dan bahasa indonesia adalah jika menulis dalam bahasa indonesia di mulai dari kiri 

ke kanan,  maka jika menulis dalam bahasa Arab dimulai dari kanan ke kiri. 

kemudian jika tulisan latin hanya mempunyai dua bentuk, yaitu huruf kapital dan 

huruf kecil, maka berbeda dengan huruf Arab yang mempunyai berbagai berbagai 

bentuk, yaitu berdiri sendiri, awal tengah dan akhir. Semua ini tentunya akan 

menimbulkan problematika tersendiri bagi siswa dalam mempelajarinya. 
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b. Problematika Membaca 

Banyak penyebab yang menjadikan peserta didik mengalami kesulitan 

membaca, salah satunya yaitu karena siswa belum mengetahui huruf-huruf arab dan 

belum pernah belajar Bahasa Arab. Di MI Guppi Jatimalang ini dalam problemtika 

membaca terdapat 7 siswa yang mengalami problematika dalam membaca dan 4 

siswa yang tidak mengalami problematika ini, hal ini diakibatkan karena peserta 

didik belum bisa membaca jika harokatnya tidak ada, dan juga karena peserta didik 

belum pernah belajar Bahasa Arab di Madrasah Diniyah.  

Menurut Zulhannan dalam bukunya Teknik Pembelajaran Bahasa Arab 

Interaktif, membaca merupakan Membaca adalah melihat serta memahami isi apa 

yang tertulis. Bisa diartikan mengeja atau melafalkan apa yang terlulis. 

c. Problematika Mendengar 

Dalam problematika mendengar ini menyangkut pemahaman siswa terkait 

dengan bagaimana bunyi mahraj yang didengar siswa, bunyi mahraj yang benar bisa 

didapat siswa jika siswa benar-benar mendengar dengan jelas apa yang dicontohkan 

oleh guru. Dari 11 siswa terdapat 4 siswa yang mengalami problem dalam 

mendengar yang diakibatkan karena kurang jelasnya guru dalam membacakan 

bacaan-bacaan dalam Bahasa Arab, dan dikarenakan siswa yang kurarng 

memperhatikan apa yang di bajakan atau di jelaskan oleh guru. 

Menurut Zulhannan dalam bukunya Teknik Pembelajaran Bahasa Arab 

Interaktif, Bahwa mendengar bukan hanya mendengarkan secara pasif, akan tetapi 

lebih dari sekedar itu, artinya mengaitkan simbol-simbol bahasa dan 

mengekspresikan argumentasi yang diucapkan si pembicara tadi serta mengadakan 

analisis sejauh mana kebenaran dan kevaliditasan argumentasi yang dikemukakan. 
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d. Problematika Berbicara 

Dari 11 peserta didik terdapat 8 peserta didik yang memiliki problematika 

dalam berbicara. Penyebab utama dari problema tersebut adalah karena peserta didik 

belum bisa membaca teks-teksArab, dan juga karena keterbatasan siswa dalam kosa 

kata Bahasa Arab. 

Menurut Zulhannan dalam bukunya Teknik Pembelajaran Bahasa Arab 

Interaktif, Bahwa berbicara merupakan lafal yang tersusun memberikan faedah yang 

dilakukan secara sengaja. Dengan kata lain, kalam dimaksud memberikan pengertian 

secara lengkap. 

e. Problematika Gramatika 

Problematika gramatika (nahwu dan shorof) dapat penulis paparkan bahwa 

banyak siswa bahkan sebagian besar mengalami kesulitan dalam memahami materi 

ketatabahasaan yang dijelaskan guru. Dari 11 peserta didik di ketahui 7 peserta didik 

yang mengalami problematika dalam gramatika. Banyaknya siswa yang mengalami 

problem dalam gramatika ini diakibatkan karena siswa kurang memahami materi 

yang dijelaskan oleh guru.  

Menurut Zulhannan dalam bukunya Teknik Pembelajaran Bahasa Arab 

Interaktif,problem dalam gramatika dalam hal ini adalah pembelajaran nahwu dan 

sharaf, seorang guru haruslah memahami bahwa ilmu nahwu dan sharaf tidak 

mungkin bisa dipelajari dengan tempo waktu yang cepat, apalagi ini masih dalam 

tingkatan ibtidaiyah. Gramatika disajikan secara sambilan dalam pembelajaran 

membaca, bercakap-cakap dan hafalan sesuai dengan metode yang teratur. 
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f. Problematika Non Linguistik 

Proses belajar tidak dapat terlepas dari keadaan lingkungan setempat, baik 

lingkungan keluarga, sekolah atau masyarakat. Proses tersebut tidak senantiasa 

berhasil tetapi seringkali ada hal-hal yang dapat mengakibatkan kegagalan atau 

setidaknya menjadi gangguan yang dapat menghambat kemajuan dan keberhasilan 

belajar. Latar belakang pendidikan siswa, minat siswa dan kegiatan belajar siswa di 

luar sekolah juga berpengaruh terhadap problema yang mereka alami. 

Berdasarkan dari wawancara dengan siswa  dapat diuaraikan  tentang 

keterkaitan antara latar belakang, minat dan belajar siswa dengan problematika yang 

dihadapi siswa. 

Latar belakang pendidikan siswa yang mengalami problematika sebagian 

besar ternyata berasal dari siswa yang berasal dari non Madrasah Diniyah, yang 

mencapai  7 siswa dari 11 jumlah siswa, yang memang siswa tersebut dalam 

penguasaan bahasa Arab minim. Dan itu membuat mereka kesulitan dalam menerima 

materi bahasa Arab dalam belajarnya.   

Kemudian terkait dengan minat, siswa yang mengalami kesulitan belajar 

mempunyai minat yang rendah terhadap bahasa Arab, yang mencapai 5 siswa dari 11 

jumlah siswa. Rendahnya minat atau bahkan tidak adanya minat terhadap bahasa 

Arab, mengakibatkan mereka cenderung malas untuk mempelajari bahasa Arab. 

Selanjutnya terkait dengan siswa yang mengalami problematika itu ternyata memang 

jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali mengulang materi yang diajarkan 

disekolah yang mencapai 6 dari 11jumlah siswa. 

Menurut Acep Hermawan dalam bukunya Metodologi Pembelajarana Bahasa 

Arab, bahwa Problem non linguistik merupakan permasalahan dalam belajar bahasa 

Arab yang berasal dari luar karakteristik bahasa Arab itu sendiri. Adapun penjelasan 
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tentang problematika non linguistik dalam belajar bahasa Arab sama dengan 

problematika belajar secara umum yang sudah dijelaskan di atas. Akan tetapi selain 

problematika belajar yang sudah dijelaskan, dalam belajar bahasa Arab ada satu 

problematika lagi yang harus diperhatikan. Yaitu perbedaaan sosio-kultural antara 

bangsa Arab dan bangsa Indonesia. 

2. Analisis Data Tentang Problematika Guru Dalam Mengajar Bahasa Arab Pada 

Siswa Kelas V MI GUPPI Jatimalang 

Dari paparan data pada bab sebelumnya ditemukan beberapa problem yang 

dialamioleh guru, di antaranya adalah problem dalam keterampilan bertanya,dalam 

keterampilan bertanya disini guru tidak memberikan apersepsi berupa menanyakan 

materi yang telah dipelajari siswa sebelumnya. Padahal apersepsi itu sangatlah penting 

dalam proses pembelajaran, karena dengan apersepsi kita bisa mengetahui sejauh mana 

peserta didik memahami pelajaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut E. 

Mulyasa dalam bukunya Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan 

Menyenangkan. Keterampilan bertanya di bagi menjadi dua yaitu, keterampilan bertanya 

dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. 

a. Keterampilan bertanya dasar mencakup pertanyaan yang singkat dan jelas, memberi 

acuan, memusatkan perhatian, memberi giliran dan menyebarkan pertanyaan, 

pemberian kesempatan berfikir, pemberian tuntunan. 

b. Keterampilan bertanya lanjutan merupakan kelanjutan dari keterampilan bertanya 

dasar. Keterampilan bertanya lanjutan yang perlu dikuasai oleh guru meliputi: 

pengubahan tuntunan tingkat positif, pengaturan urutan pertanyaan, pertanyaan 

pelacak, mendorong terjadinya interaksi. 

Sedangkan dalam keterampilan memberi penguatan problemnya adalah guru yang 

tidak memberikan penguatan verbal atauun non verbal pada peserta didiknya. Menurut E. 
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Mulyasa dalam bukunya Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan 

Menyenangkan. Penguatan merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat 

meningkatkan kemampuan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat 

dilakukan secara verbal dan nonverbal, dengan prinsip kehangatan, keantusiasan, 

kebermaknaan, dan menhindari penggunaan respon yang negatif. Penguatan secara 

verbal berupa kata-kata dan kalimat pujian seperti bagus, tepat dan lain-lain. Sedangkan 

secara nonverbal dapat dilakukan dengan gerakan mendekati peserta didik, sentuhan, 

acungan jempol dan lain-lain. 

Di keterampilan mengadakan variasi di temukan problem yang dialami guru 

adalah guru hanya duduk ketika menjelaskan materi, pengguanaan media hanya buku 

paket siswa saja tanpa adanya tambahan media lain, dan juga metode yang digunakan 

hanyalah ceramah jadi siswa terkadang bosan pada pembelajaran dan kurang tertarik 

terhadap pembelajaran.Menurut E. Mulyasa dalam bukunya Menjadi Guru Profesional 

Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan. Mengadakan variasi merupakan 

keterampilan yang harus dikuasi guru dalam pembelajaran, untuk mengatasi kebosanan 

peserta didik, agar selalu antusias, tekun dan penuh partisipasi. Variasi dalam kegiatan 

pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu variasi gaya mengajar, variasi 

dalam penggunaan media dan sumber belajar, variasi dalam pola interaksi dan variasi 

dalam kegiatan. 

Dalam keterampilan menjelaskan problem yang dialami guru adalah ketika guru 

menjelaskan masih ada siswa yang belum memahami penjelasan dari guru, karena 

memang daya tangkap peserta didik yang berbeda-beda dan keterbatasan peserta didik 

dalam memahami Bahasa Arab. Dalam buku E. Mulyasa dalam bukunya Menjadi Guru 

Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan. Menjelaskan adalah 

mendeskripsikan secara lisan tentang suatu benda, keadaan, fakta dan data sesuai dengan 
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waktu dan hukum-hukum yang berlaku. Menjelaskan merupakan suatu aspek penting 

yang harus dimiliki guru, mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut guru untuk 

memberikan penjelasan. Dalam penggunaan penjelasan dalam pembelajaran memiliki 

beberapa komponen yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan dan penyajian. 

Diketerampilan membuka dan menutup pelajaran di temukan problem bahwa 

guru tidak memberikan apersepsi dalam membuka pelajaran dan juga guru tidak 

melakukan penguatan di penutup pelajaran. Menurut E. Mulyasa dalam bukunya Menjadi 

Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan.Membuka dan 

menutup pelajaran merupakan dua kegiatan rutin yang dilakukan guru untuk memulai 

dan mengakhiri pembelajaran. Agar kegiatan kegiatan tersebut memberikan sumbangan 

yang berarti terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, perlu dilakukan secara 

profesional. Membuka pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk 

menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik secara optimal, agar 

mereka memusatkan diri sepenuhnya pada pelajaran yang akan disajikan. Menutup 

pelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian 

tujuan dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari, serta 

mengakhiri kegiatan pembelajaran. Agar kegiatan membuka dan menutup pelajaran 

dapat dilakukan secara efektif dan berhasil guna perlu diperhatikan komponen yang 

terkait didalamnya. Komponen-komponen yang berkaitan dengan memhuka pelajaran 

meliputi: menarik minat peserta didik, membangkitkan motivasi, memberi acuan, dan 

membuat kaitan. 

Kemudian dalam keterampilan mengelola kelas permasalahan yang dihadapi 

guru adalah, peserta didik terkadang masih ada yang bercanda atau ramai pada saat 

pembelajaran berlangsung. Menurut E. Mulyasa dalam bukunya Menjadi Guru Profesional 

Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan. Mengelola kelas meupakan 
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keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, dan 

mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Beberapa prinsip yang 

harus diperhatikan dalam mengelola kelas adalah: Kehangatan dan keantusiasan, 

tantangan, bervariasi, luwes, keanekaan dalam hal-hal positif, penanaman disiplin diri. 

3. Analisis Data Tentang Cara Guru Dalam Mengatasi Problematika Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Pada Siswa Kelas V Di MI Guppi Jatimalang 

Dari paparan data pada bab sebelumnya ditemukan beberapa usaha yang 

dilakukan guru dan siswa untuk mengatasi problematika belajar Bahasa Arab, di 

antaranya adalahdalam problematika mendengar banyak sekali latihan-latihan yang di 

lakukan oleh guru di antaranya dengan latihan pengenalan dan latihan mendengarkan dan 

menirukan. Menurut Zulhannan dalam bukunya Teknik Pembelajaran Bahasa Arab 

Interaktif, dijelaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika 

dalam mendengar di antaranya adalah: 

f) Latihan pengenalan 

Latihan pengenalan ini bisa berupa latihan mendengarkan bunyi Bahasa 

Arab dan makhraj huruf secara benar, mendengarkan perbedaan bunyi Bahasa Arab 

yang variatif, mengenal dan membedakan bunyi Bahasa Arab yang berbeda. 

g) Latihan mendengarkan dan menirukan 

Latihan mendengarkan dan menirukan ini dilakukan oleh pendidik 

difokuskan pada bunyi bahasa atau pola kalimat baru yang belum dikenal peserta 

didik sebelumnya. 

h) Latihan mendengarkan dan memahami 

Latihan mendengarkan dan memahami ini dapat dilakukan dengan 

memperdengarkan teks-teks pendek atau sederhana kemudian di ekspresikan ulang 

oleh peserta didik. 
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Sedangkan untuk mengatasi problematika dalam berbicara latihan-latihan yang di 

gunakan adalah keterampilan bercakap-cakap, latihan dialog. Menurut Zulhannan dalam 

bukunya Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, latihan latihan yang bisa di 

gunakan di antaranya: 

c) Keterampilan bercakap 

Keterampilan bercakap yang telah dimiliki seseorang akan mendukung timbulnya 

kemampuan berbicara. 

d) Latihan dialog  

Latihan dialog ini adalah merupakan latihan yang topik-topiknya diambil 

dari kehidupan sehari-hari sehingga menarik bagi peserta didik. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika dalam membaca yaitu 

dengan melatih siswa untuk sering membaca bacaan-bacaan Bahasa Arab, agar siswa 

dapat membaca dengan lancar. Menurut Zulhannan dalam bukunya Teknik Pembelajaran 

Bahasa Arab Interaktif, upaya untuk mengatasi problem membaca adalah : 

c) Membaca Intensif 

Membaca intensif hendaknya dibiasakan secara kontinyu, dimulai dengan 

membaca teks-teks pendek. Dalam membaca intensif ini ada beberapa faktor yang 

harus berpartisispasi aktif, yaitu: kejelasan teks bacaan, pengenalan membaca 

terhadap isi bacaan. 

d) Membaca ekstensif 

Membaca ekstensif adalah jenis membaca yang sifatnya lebih luas dan 

menyeluruh, mencakup bacaan panjang maupun pendek. 

Yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika menulis adalah, peserta 

didik diminta untuk mengerjakan tugas menulis di dalam kelas atau jika waktu tidak 

memungkinkan boleh dikerjakan di rumah masing-masing, guru memberikan catatan 
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tambahan terhadap kesalahan peserta didik yang telah mereka kerjakan. Menurut 

Zulhannan dalam bukunya Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi problematika menulis ini adalah sebagai berikut: 

peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas menulis di dalam kelas atau jika waktu 

tidak memungkinkan boleh dikerjakan di rumah masing-masing, pekerjaan peserta didik 

diperiksa atau dikoreksi, pendidik memiliki catatan tambahan terhadap kesalahan peserta 

didik yang telah mereka kerjakan 

Sedangkan untuk mengatasi problematika dalam gramatika dengan latihan dialog 

dan mengartikan bacaan-bacaan dalam buku paket peserta didik. ketika ada kosakata 

baru dalam bacaan peserta didik dapat menambah kosakata mereka. Menurut Zulhannan 

dalam bukunya Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, upaya untuk mengatasi 

problematika gramatika: dengan latihan dialog, karena siswa dengan latihan ini peserta 

didik akan menambah kosakata-kosakata baru. 

Ketika ada problematika non linguistik yang muncul dari luar karakteristik 

Bahasa Arab upaya yang dapat di lakukan guru dengan memberikan berhatian yang 

khusus untuk siswa yang tidak belajar di Madrasah Diniyah agar mereka tidak tertinggal 

dengan pesrta didik yang belajar di Madrasah Diniyah. Menurut Zulhannan dalam 

bukunya Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, untuk mengatasi problematika ini 

sebaiknya guru membimbing siswa kearah pengenalan dan pengamalan di mana kegiatan 

belajar itu dapat berlangsung, memberikan kepada siswa itu kekuatan dan aktivitas serta 

memberikan kepadanya kewaspadaan yang memadai. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Dari uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan berikut ini: 

1. Problematika siswa kelas V dalam belajar bahasa arab secara linguistik meliputi 

problema menulis, mendengar, berbicara, membaca, dan gramatika nahwu dan 

sharaf. Sedangkan problematika secara nonlinguistik dipengaruhi oleh latar belakang 

pendidikan siswa yang berbeda, dan faktor minat siswa terhadap mata pelajaran 

Bahasa Arab. 

2. Problematika guru dalam pembelajaran bahasa arab dalam mengelola kelas 

diantaranya adalah, pada keterampilan bertanya, penguatan, mengadakan variasi, 

menjelaskan,  membuka dan menutup pelajaran. 

3. Cara guru dalam mengatasi problematika belajar mata pelajaran bahasa arab secara 

linguistik yaitu dengan mengadakan banyak latihan yang sesuai dengan 

problematika-problematika yang dialami oleh siswa. Dan untuk problematika dari 

segi nonlinguistik upaya yang di lakukan, yaitu dengan guru memberikan berhatian 

yang khusus untuk siswa yang tidak belajar di Madrasah Diniyah agar mereka tidak 

tertinggal dengan pesrta didik yang belajar di Madrasah Diniyah. 

B. Saran  

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka saran serta masukan dari peneliti 

sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

Bahasa Arab siswa di MI Guppi Jatimalang sehingga peserta didik mempunyai 

pendidikan Bahasa Arab yang baik dan benar. Di samping itu, sebagai bahan 
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masukan untuk mengelola pendidikan Bahasa Arab khususnya  yang berkenaan 

dengan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab di MI Guppi Jatimalang. 

2. Bagi guru 

Perlu disadari bahwa di dalam proses belajar, keberhasilan seorang siswa 

dipengaruhi oleh guru. Posisi guru dalam hal ini adalah pemimpin belajar siswa. 

Segala bentuk problema yang dialami siswa merupakan tanggungjawab guru dan 

warga belajar di lingkungan sekolah. Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan 

rujukan solusi yang sesuai dengan problematika belajar yang dihadapi. 

3. Bagi peserta didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan Bahasa Arab siswa 

agar dapat mempunyai kemampuan berbahasa yang baik dan benar. 

4. Bagi peneliti yang akan datang 

Diharapkan penelitian ini tidak hanya berhenti di sini saja, akan tetapi 

hendaknya ada penelitian-penelitian lebih lanjut untuk membuktikan kembali 

penelitian ini atau bahkan melanjutkan penelitian ini kepada penelitian yang lebih 

solutif terhadap problematika belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. 

 

 


