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KATA PENGANTAR 
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mengharapkan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi 
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penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Tak lupa pula ucapan terimakasi dan penghargaan penulis sampaikan yang 
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ABSTRAK 

Nama                          : Sela Djasman 

NIM                      : 14.2.2.007 

Program Studi             : Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

Judul : Penerapan metode sam’iyyah syafahiyah Dalam     

Meningkatakan Kemahiran Berbicara Bahasa 

Arab siswa kelas VIII di MTs Nurul Taqwa 

Manado 

Bahasa arab merupakan satu diantara bahasa resmi yang digunakan dalam 

pergaulan internasional, khususnya pada pertemuan-pertemuan, sidang dan 

dokumen-dokumen perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional 

lainnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) mengetahui bagaimana 

penerapan metode sam’iyyah syafahiyah dalam meningkatkan kemahiran berbicara 

bahasa arab kelas VIII MTs Nurul Taqwa Manado. (2) mengetahui apa kendala dan 

solusi dalam menerapkan metode sam’iyyah syafahiyah siswa kelas VIII di MTs 

Nurul Taqwa Manado. Kemudian jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

lapangan (field research). Sedangkan bentuk penelitiannya adalah studi kasus. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan yang 

digunakan dalam pembelajaran bahasa arab di MTs Nurul Taqwa Manado dalam 

hasil observasi yaitu gabungan atau penerapan inkuiri dan penerapan ekspositori 

yang dimana proses pembelajarannya lebih kecara berfikir kritis dan analisis oleh 

siswa untuk mencari masalah dan pembelajaran bahasa arab yang kemudian 

menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Dan adapun juga berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru MTs Nurul Taqwa Manado bahwa penerapan yang 

digunakan dengan metode teknik yang dilakukan guru dalam pembelajaran bahasa 

arab hasil belajar siswa, yaitu membisakan menggunakan kata sapaan siswa dapat 

menjawab kata sapaan dengan menggunakan bahasa arab contohnya seperti  

اهالاوسىهال  jadi dibisakan memperdengarkan kalimat bahasa arab kepada siswa dan 

disamping guru memperdengarkan kata sapaan bahasa arab juga harus memberikan 

motivasi kepada siswa untuk bisa menjawab dari kata sapaan tersebut sehingga 

munculnya interaksi antara guru dengan siswa. Kemudian juga dengan mengetahui 

terlebih dahulu kondisi kelas karena setiap kelas berbeda-beda dalam pembelajaran 

bahasa arab. 

Kata Kunci : Penerapan Metode Sam’iyyah Syafahiyah Kemahiran 

Berbicara Bahasa Arab   

  

 



 

 



 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa arab merupakan satu diantara bahasa resmi yang digunakan dalam 

pergaulan internasional, khususnya pada pertemuan-pertemuan, sidang dan 

dokumen-dokumen perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional 

lainnya. Oleh karenanya penguasaan bahasa arab merupakan hal yang penting 

dilakukan oleh masyarakat Indonesia.1 

Dan penggunaannya tidak hanya dibatasi untuk kepentingan keagamaan 

belaka. Dalam bahasa terdapat empat kemahiran berbahasa, yaitu keterampilan 

menyimak (listening skill), keterampilan berbicara (speaking skill), keterampilan 

membaca (reading skill) dan keterampilan menulis (writing skill).  Antara satu 

keterampilan dengan keterampilan yang lain mempunyai hubungan yang erat. 

Adapun pengajaran bahasa arab tidak luput dari empat komponen kemahiran 

berbahasa tersebut, yaitu: mendengarkan (Istima’), berbicara (Kalam), membaca 

(qira’ah), dan menulis (kitabah). Saat ini bahasa arab merupakan salah satu 

pelajaran yang dapat mengganggu sisi psikologis siswa, bahkan bahasa arab 

menjadi salah satu faktor penyebab enggannya anak untuk belajar di madrasah, 

yang pada akhirnya memilih sekolah SMP/SMA hanya karena tidak percaya dirinya 

untuk menghadapi pelajaran bahasa arab. Situasi seperti ini merupakan hal yang 

wajar mengingat banyaknya perbedaan antara bahasa ibu dengan bahasa arab, 

terutama dalam segi penulisan dan bacaannya. Oleh karena itu penting bagi guru 

                                                             
1 Ibnu Burdah, Bahasa Arab Internasional, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. Vii 



bahasa arab mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam baca tulis bahasa 

arab, pengetahuan tersebut berfungsi untuk menentukan metode apakah yang tepat 

ketika menghadapi siswa yang berkemampuan rendah, terutama dalam hal baca 

tulis al-qur’an (bahasa arab).  

Metode merupakan salah satu komponen penting dalam suksesnya suatu 

proses pembelajaran. Bahkan dikatakan pula bahwa keberhasilan pelajaran 

tergantung dari tiga faktor : Pertama, Persiapan pelajaran yang sempurna. Kedua, 

Metode pengajaran yang baik. Ketiga, Kemampuan para murid untuk mencurahkan 

segala kesungguhannya untuk menerima pelajaran yang diberikan dan 

memahaminya dengan baik. Pemilihan jenis metode pembelajaran dimaksudkan 

agar anak mudah menerima materi pelajaran dan mudah mencapai apa yang 

menjadi tujuan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa arab. 

Memaksakan suatu metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan aspek 

psikologi siswa akan menyebabkan proses dan tujuan pembelajaran sulit mencapai 

target. Oleh sebab itu, menjadi hal yang sangat penting setiap guru mencoba 

memahami kondisi psikologi peserta didik sebelum menetapkan metode dalam 

proses belajar mengajar. Menyadari akan hal itu telah banyak pengajar bahasa arab 

yang berusaha mencari metode maupun teknik dalam pembelajaran bahasa arab, 

terutama metode atau teknik yang sesuai dengan kondisi dan latar belakang siswa. 

Dalam hal ini penulis berupaya menelaah dalam penelitian tentang metode 

Sam’iyyah Syafahiyah yang diterapkan di MTs Nurul Taqwa Manado. Metode 

Sam’iyyah Syafahiyah bisa disebut juga dengan metode Audio lingual.  



metode ini dimulai dengan penyajian kesatuan bunyi dan pola-pola bunyi 

sebelum mengajarkan bacaan dan tulisan. metode ini mempergunakan kaset, video, 

film, slide dan lain-lain. dalam metode ini boleh menggunakan bahasa ibu sebagai 

pengantar. salah satu instansi yang sampai saat ini menerapkan metode Sam’iyyah 

Syafahiyyah adalah MTs Nurul Taqwa Manado. Madrasah Tsanawiyah Nurul 

Taqwa Manado adalah salah satu lembaga pendidikan yang terletak di daerah 

perkamil. Para siswa dan siswinya diajarkan Mata Pelajaran Bahasa Arab sejak 

kelas VII sampai kelas XI, dan tentunya dengan materi yang berbeda. Pembelajaran 

bahasa arab untuk kelas VII dan VIII menekankan pada kemahiran berbicara, 

karenanya sangatlah jarang membahas qowa’id maupun pembelajaran tata bahasa 

secara khusus. Salah satu faktor yang melatar belakangi guru bahasa arab 

menggunakan metode tersebut adalah dikarenakan masih banyak siswa maupun 

siswi yang belum menguasai baca tulis al-qur’an, sehingga untuk kelas VII dan 

VIII difokuskan pada kemahiran berbicara. 

Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada 

kehidupan anak, yang hanya di dahului oleh keterampilan menyimak, dan pada 

masa tersebutlah kemampuan berbicara atau ajaran yang dipelajari.2 Pengertian 

berbicara tersebut tidak semudah teorinya untuk dipraktikan, karena seperti 

kenyataan dalam MTs Nurul Taqwa, selama pembelajaran al-kalam dalam 

pembelajaran bahasa Arab belum maksimal karena beberapa hal, diantaranya 

sedikit kemauan dan motivasi siswa untuk belajar bahasa Arab, minimnya jam 

                                                             
 2 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 2008), h.  23. 



pelajaran bahasa Arab di kelas, suasana pembelajaran yang kurang kondusif, dan 

minimnya bekal kosa kata untuk praktik berbicara bahasa Arab. 

Di dalam berbicara, salah satu hal yang dipandang penting adalah 

kelancaran. Berbicara dengan lancar (thalaqah fi kalam) memerlukan pembiasaan 

dan keberanian, diperlukan muhawalah wa al khata’ (trial and error), berbicara 

salah   secara berulang untuk menuju kemampuan berbicara yang benar. 3 

Untuk mendapatkan kemampuan berbicara secara benar, peserta didik 

perlu membangun kefasihan dan kelancaran. Berbagai kegiatan belajar mulai dari 

menuturkan tulisan, berlatih berbicarah, dan mengungkapkan ideh, serta bertany 

jawab sesuai dengan topik pembelajaran tidak lain dimaksudkan untuk membangun 

kelancaran dalam berbicara. 

Menuturkan tulisan berbeda dengan berlatih berbicara atau berlatih 

mengungkapkan. Dalam menuturkan lisannya, peserta didik melisankan 

rangkuman ataupun struktur luaran yang telah  disiapkan dengan tanpa melihat atau 

membaca teks.4 Dalam hal ini, pelisanan di upayakan sesuai dengan bahan tertulis 

yang telah disiapkan. Sedangkan dewasa ini pembelajaran bahasa Arab. Khususnya 

pada kemahiran al-kalam di sekolah-sekolah guru belum menerapkan pembelajaran 

yang akan membuat peserta didik tertarik untuk menerapkan bahakan 

menpraktekan pelajaran al-kalam dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dikarenakan 

siswa menganggap bahwa untuk praktikkan berbicara menggunakan bahasa Arab 

adalah sulit karena tidak terbiasa. 

                                                             
3 M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan Metode Strategi dan 

Media, (Yogyakarta: SUKSES offset, 2008), h. 54. 
4 Zan Ahmad, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Humanoira, 2011), h. 76. 



Kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam mempraktekkan 

berbicara bahasa Arab tentu memiliki banyak alasan. Alasan yang sering dijumpai 

adalah karena mereka tidak memiliki cukup kosakata yang bisa digunakan untuk 

berbicara, dan pembelajaran yang membosankan karena suasana kelas yang kurang 

kondusif sehingga mereka tidak mengikuti pelajaran dengan baik.5 Hal itu menjadi 

pukulan tersendiri bagi guru agar mempunyai cara untuk melahirkan kemauan 

peserta didik meningkatkan kosa kata, sebagai modal untuk berlatih berbicara dan 

menciptakan suasana kondusif dengan media pembelajaran yang menyenangkan, 

sehingga pembelajaran berlangsung dengan nyaman dan tujuan pembelajaran bisa 

tercapai . 

Berdasarkan uraian diatas, penulis sebagai calon guru ingin mencari cara 

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbicara bahasa Arab 

dengan memberikan kosa kata yang didapat, peserta didik akan merasakan 

pembelajaran bahasa Arab terasa ringan dan menyenangkan, sehingga terbiasa 

mendengar dan melihat percakapan dengan bahasa Arab yang akan membuat 

pembiasaan berlatih berbicara bahasa arab.6 

Latihan-latihan yang diberikan untuk dapat menguasai kemahiran 

berbicara berupa praktek tentang apa-apa yang sudah didengar secara pasif dalam 

latihan lisan yang intensif penguasaan dan pemahaman bahasa Arab secara 

sempurna akan sulit di capai. Kelemahan dan kekurangan sistem dan metode lama 

pengajaran bahasa Arab yang dikembangakan di Indonesia adalah kurangnya 

                                                             
5 https://www.kompasiana.diakses pada tanggal20/agustus/2019.jam20:12.com  

6 Dwi Susanto, Penggunaan Media Audio Visual (Tayangan Vidio) Untuk meningkatkan 

Kemampuan Berbicara Bahasa Arab (Al-Kalam ) Siswa Kelas VII SMP IT Raudhhatus Salaam 

Berbah Sleman Tahun Ajaran 2011 / 2012, Fakultas Tarbiyah UIN Susunan Kalijaga Yogyakarta. 



latihan lisan yang intensif sehingga sedikit sekali pelajar yang mampu 

mengutarakan pikiran dan perasaannya secara lisan. 

MTs Nurul Taqwa merupakan salah satu Madrasah di Kota Manado yang 

menerapkan metode (maharatul kalam) atau keterampilan berbicara. Dengan 

demikian penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat masalah yaitu 

“Penerapan Metode Sam’iyyah Syafawiyyah dalam Meningkatkan Kemahiran 

Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Nurul Taqwa Manado.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menerapkan metode sam’iyyah syafahiyah dalam meningkatakan 

kemahiran berbicara bahasa arab siswa kelas VIII di MTs Nurul Taqwa 

Manado? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini berdasarakan rumusan masalah 

diatas 

1.  Untuk mengetahui penerapan metode Sam’iyyah syafahiyah dalam  

meningkatkan kemahiran berbicara  bahasa arab Siswa Kelas VIII di MTs 

Nurul Taqwa Manado. 

2. Untuk mengetahui  kendala dan solusi dalam menerapkan Metode 

Sam’iyyah syafahiyah Siswa Kelas VIII di MTs Nurul Taqwa Manado 

 

 

D. Manfaat Penelitian 



Peneliti ini diharapakan akan mendatangkan hasil yang memberikan 

manfaat sebagai berikut:7 

1. Memberikan manfaat berupa pengetahuan, pengalaman dan bahasa kepada 

peneliti yang notabene akan menjadi guru bahasa arab mengenai strategi 

yansg bisa digunakan untuk menciptakan suasana kelas dalam hal 

pengembangan bahasa 

2. Memberikan kontribusi kepada guru mengenai upaya yang dapat dilakukan 

dalam mengembangkan kebahasaan  siswa melalui suasana kelas yang 

diciptakan guru.  

3. Bagi guru dapat menjadi bahan masukkan dalam kegiatan belajar mengajar 

dan memberikan alternatife metode yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa arab peserta didik. 

                                                             
7 Ulin Nuah, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jokjakarta: DIVA Pres 

2012), h. 12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

A. Pembelajaran Bahasa Arab 

Motivasi mempelajari bahasa arab dan mengembangkannya berkaitan 

dengan dua hal yang pokok: pertama adalah aqidah Islamiyah dan yang kedua 

adalah nasionalisme arab. Bahasa Arab adalah bahasa al-qur’an dan al- hadits, 

keduanya adalah dasar agama Islam serta bahasa kebudayaan Islam seperti filsafat, 

ilmu/ilmu kalam, fiqih, ilmu hadits, tafsir dan lain sebagainya.8 

Mempelajari bahasa arab sebagaimana mempelajari bahasa asing lainnya 

tentulah terdapat kesulitan. Kesulitan itu terletak pada usia belajar, umur anak 

tingkat sekolah dasar lebih banyak kesulitan daripada usia dewasa. Karena pada 

usia sekolah dasar anak mengembangkan kemampuan bahasa ibunya. Lingkungan 

bahasa juga menentukan mudah-sukarnya belajar bahasa. Seseorang yang belajar 

bahasa arab akan lebih mudah bilamana dia belajar bahasa arab di tengah-tengah 

lingkungan masyarakat/negara arab.9 

Kesulitan atau kemudahan terletak pula pada kemiripan antara bahasa itu 

dengan bahasa pertama (bahasa ibu). Perbedaan antara suatu bahasa dengan yang 

lain umumnya terletak pada bunyi, susunan dan bentuk kalimat. Tetapi yang paling 

sulit diatasi ialah perbedaan bunyi. Dan kita tahu bahwasanya perbedaan bunyi 

                                                             
8 Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Sumbangsih 

Offset, 1994), h.  1. 

 
9 Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Sumbangsih 

Offset, 1994),  h. 3. 



bahasa Arab dan bahasa Indonesia mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi 

bunyi maupun gerak lisan (lidah). 

a) Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab 

Dewasa ini pembelajaran bahasa begitu digemari masyarakat kita. Akan 

tetapi peminat mempelajari bahasa arab lebih kecil dari pada bahasa Inggris. 

Padahal bahasa arab tak kalah penting dari bahasa Inggris. Isyarat positif 

sebenarnya juga ada dengan berkembangnya sekolah-sekolah Islam Terpadu di 

berbagai kota yang menawarkan salah satunya keterampilan berbahasa arab. Dan 

tentunya dalam pengajaran bahasa Arab yang dilaksanakan di lembaga-lembaga 

Islam (madrasah maupun pesantren) kesemuanya mempunyai tujuan (umum dan 

khusus).10 

Secara umum tujuan pembelajaran bahasa arab di Indonesia adalah sebagai 

berikut : 

1. Pembelajar menghargai dan membanggakan bahasa arab sebagai salah 

satu bahasa dunia yang penting untuk dipelajari. 

2. Pembelajar memahami bahasa arab dari segi bentuk, makna, dan fungsi, 

serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam 

tujuan, keperluan, dan keadaan. 

3. Pembelajar memiliki kemampuan menggunakan bahasa arab untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan 

kematangan sosial. 

4. Pembelajar memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa. 

                                                             
10 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2008), hlm. 159. 



5. Pembelajar mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

6.  Pembelajar menghargai dan mengembangkan sastra arab sebagai khazanah 

budaya intelektual. 

Sedangkan pengajaran bahasa arab di lembaga-lembaga Islam di Indonesia 

seperti di pesantren-pesantren mayoritas untuk memahami kajiankajian keislaman 

seperti Kitab kuning. akan tetapi tak jarang di pesantrenpesanten modern yang 

menjadikan bahasa arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Sedangkan di 

lembaga-lembaga formal lebih menekankan pada empat kemahiran berbahasa yaitu 

kemahiran mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. 

B. Keterampilan Menyimak ( )َمَها َرةُ اِِل ِستَماعِ      

Pelajar bahasa asing mengalami kesulitan waktu permulaan dia belajar bahasa 

asing dalam mendengar dan memahami percakapan dalam bahasa Asing tersebut. 

Menurut perkiraannya percakapan-percakapan atau bacaan-bacaan orang asing itu 

terlalu cepat. Sehingga dia tak dapat menangkapnya.11 

Guru harus mengajarkan bahasa arab kepada pelajar yang belum mengenal 

bahasa (tingkat pemula) yang diawali oleh pengenalan bunyi bahasa. Tahap 

pengenalan tentang perbedaan bunyi bahasa yang baru dikenalnya itu merupakan 

langkah yang sangat penting karena sistem tatabunyi bahasa arab berbeda jauh 

dengan bahasa pelajar. Karena itu, guru harus memulai langkah pembelajaran 

                                                             
11  Drs. H. Ahmad Izzan, M.Ag Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab penyunting Usin 

SArtyasa; -Humaniora : Bandung. 



bahasa arab dengan pengenalan huruf arab yang memiliki kesamaan bunyi dengan 

bahasa pelajar. 

Untuk membina dan mengembangkan kemahiran menyimak seorang guru 

hendaknya memberikan latihan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

pelajar dapat membedakan unsur-unsur (fonem) kata yang hampir sama. Juga, 

penyajian pelajaran kemahiran menyimak dapat dilakukan melalui lisan. 

Walaupun, dianjurkan agar memakai rekaman dalam kaset karena selain 

meringankan kelelahan guru juga dapat terhindar dari kesalahan pengucapan guru. 

Untuk melaksanakan identification drill (latihan untuk dapat melakukan 

identifikasi adalah guru mengucapkan sedangkan pelajar diminta untuk menirukan 

bunyi). 

Tujuan tahap mendengarkan adalah untuk memperoleh dan mendapatkan 

berbagai keterangan. Banyak bahan ajar untuk tahap pendengaran ini yang sering 

terjadi disekitar rumah dan sekolah, atau dari kaset. 

Latihan-latihan yang terus menerus tentang kemahiran menyimak bunyi-

bunyi bahasa arab dapat dilakukan melalui kemauan mendengarkan berbagai 

keterangan. 

Mendengar yang dimaksud bukan hanya mendengar dengan menggunakan 

telinga, melainkan juga melibatkan memori dan ingatan. Dalam hal ini, saat kita 

mendengar, pikiran kita difungsikan untuk dapat menyimak dari apa yang kita 

dengar agar mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Pendengar yang baik dan 

cakap adalah pendengar yang pandai memilih dan mengikat apa yang terpenting 

dari apa yang didengarnya itu. 



C. Keterampilan Berbicara )  مها ر ة الكالم  (    

Menurut Acep Hermawan, keterampilan berbicara (maharah al-kalam) adalah 

kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada 

mitra bicara.  Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem 

tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat, yang memanfaatkan sejumlah otot dan 

jaringan tubuh manusia.12 

Tujuannya adalah untuk manyampaikan pikiran dalam rangkah memenuhi 

kebutuhanynya. Sedangkan , menurut Hendri Guntur Tarigan, berbicara merupakan 

kombinasi faktor-faktor fisik, pisikologi, neurologis, semantik, dan linguistik 

secara luas. Sehingga, dapat di anggap sebagai alat manusia yang paling penting 

bagi kontrol sosial.13  

1. Tujuan Keterampilan Berbicara 

Secara umum, keterampilan berbicara bertujuan agar para pelajar mampuh 

berkomunikasi secara lisan dengan baik dan wajar. Lebih lanjut lagi, menurut Abu 

Bakar, tujuan dari keterampilan atau kemahiran berbicara adalah sebagai berikut:  

1. Membiasakan murid bercakap-cakap dengan bahasa yang fasih. 

2. Membiasakan murid menyusun kalimat yang timbul dari dalam hati dan 

perasaanya dengan kalimat yang benar dan jelas. 

                                                             
12 Henry Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung 

Angkasa, 2008), h.  23. 
13 Radliyah Zaenuddin dkk., Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h.  64-70. 

 



3. Membiasakan murid memilih kata dan kalimat, lalu menyusunnya dalam 

bahasa yang indah, serta memperhatikan penggunaan kata pada tempatnya. 

2. Teknik-Teknik dan Berbagai Strategi Dalam Pembelajaran 

Keterampilan Berbicara 

Berbicara menggunakan bahasa asing bukanlah hal yang mudah, sebagai 

mana jika berbicara menggunakan bahasa ibu. Oleh karena itu, hendaknya dalam 

mengajarkan keterampilan berbicara (maharah al-kalam) perlu memperhatikan 

teknik pengajaran yang sesuai dengan kemampuan anak didik. Harus diakui bahwa 

tidak semua orang mampu dengan baik dan sempurna dalam berbicara 

menggunakan bahasa asing, termasuk dalam bahasa arab. Di antara mereka, ada 

yang mempunyai penguasaan bahasa asing sangat bagus, ada yang sederhana, dan 

ada yang masih sebagai pemula, bahkan ada yang sama sekali belum bisa. Oleh 

karena itu, dalam pembelajaranya, hendaknya terdapat spesifikasi teknik yang bisa 

dipakai oleh pemula, menengah, dan tingkah laku tinggi (ahli). Di antara teknik 

tersebut adalah sebagai berikut:14 

a. Tingkat Pemula  

Bagi tingkat pemula, menengah, dapat digunakan teknik ulang ucap, lihat 

ucap, permainan kartu kata, wawancara, permainan memori, reka cerita gambar, 

biografis, manajemen kelas, bermain peran, permainan telepon, dan permainan 

alphabet. 

b. Tingkat Menengah 
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Untuk tingkat menengah, dapat digunakan teknik-teknik dramatisasi, 

elaborasi, reka cerita gambar, biografis, permainan memori, wawancara, permainan 

kartu kata, diskusi, permainan telepon, percakapan satu pihak, pidato pendek, 

paraphrase, melanjutkan cerita, dan permainan alphabet.15 

c. Tingkat Paling Tinggi  

Sedangkan untuk tingkat paling tinggi, dapat digunakan teknik-teknik 

dramatisasi, elaborasi, reka cerita gambar, biografis, permainan memori, diskusi, 

wawancara, pidato, melanjutkan cerita, tal show, parapherase, dan debat. 

Dalam pembelajaran maharah al-kalam, terdapat beberapa strategi yang bisa 

dipakai untuk merangsang kreativitas peserta didik agar mencoba berbicara 

menggunakan bahasa arab. Strategi juga merupakan wadah untuk mengetahui 

besarnya keterampilan yang telah dikuasai oleh peserta didik. Di antara strategi 

pembelajaran dalam keterampilan berbicara (maharah al-kalam).16 

a. Khibrah Mutsirah 

Strategi ini digunakan untuk memotivasi siswa agar dapat mengungkapakan 

pengalaman-pengalaman yang pernah dialaminya berkaitan dengan teks yang akan 

di ajarkan. Selain itu, juga untuk mengajak keterlibatan siswa dalam melihat 

pengalaman mereka sejak awal perkulihan.17 

Langkah-langkah dari strategi khibrah mutsirah adalah sebagai berikut. 

1) Guru menyampaikan topik yang akan dipelajari, misalnya:         

                                                             
15 Ahmad Fuad, Metodologi Pengajaran, h. 139. 
16 Mahmud Kamil Al Naqoh, Asaasiayat Ta’lim al Arabiyah li ghoiri al Arab, Khurtum : 

Ma’had al Khurtum al Duali li al Lughah al Arabiyah, 1978), h.  99-103. 
17 Iskandar wassid dan Dadang Sunendar..Strategi Pembelajaran Bahasa. (Bandung ,2008), h. 

56. 

 



 } قََضي َت اَِجا َزةً َسِعي دَ ة} َهل  

2) Siswa diberi pertanyaan, misalnya:  

 ( كيف قضيت اجا زة اخر السنة  )

Dan, diberi kesempatan untuk mengingat pengalaman yang dialaminya saat 

liburan akhir tahun. Kemudian, mereka diminta untuk menyampaikannya dalam 

bentuk cerita atau dialog berpasangan. 

3.  Guru menyampaikan teks dengan judul tersebut, dan menghubungkan 

pengalaman-pengalaman siswa dengan teks yang akan di ajarkan. 

b. Ta’bir al- Ara’ ar- Ra’isiyyah 

Strategi ini sangat penting untuk mengasah keberanian siswa dalam 

mengungkapkan bahasa arab secara spontan dan kreatif, meskipun pada awalnya 

perlu penekanan bagi siswa untuk tampil dengan berani. Namun, apabila telah 

terbiasa, akan melahirkan iklim yang kondusif lagi menyenangkan. Siswa akan 

mendapatkan kebebasan berekspresi melalui bahasa mereka sendiri. 

Langkah-langkah dari strategi ini adalah sebagai berikut:18 

1) Tentukan topik bacaan yang akan disampaikan. 

2) Kemudian sampaikan perkulihan melalui peta konsep dari hasil 

bacaan itu tanpa melihat buku. 

3) Jangan lupa untuk menerangkan materi tersebut secara perlahan-

lahan.’ Kalimat per kalimat atau paragraf  per paragraf, agar siswa 

dapat mengikuti alur tema tersebut. 

                                                             
18Effendy, Ahmad Fuad, , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Malang : Al 

Misykat,2009), h. 78, 

 



4) Setelah satu item konsep diterangkan, mintalah siswa agar 

mengungkapkannya kembali dengan bahasa arab yang mereka miliki 

5) Lanjutkan pada item konsep setelahnya, mintalah siswa untuk 

mengulanginya kembali.19 

6) Setelah semua konsep cerita terpaparkan, beri siswa kesempatan 

untuk mengulanginya dari awal sampai akhir, tanpa menghapus peta 

konsep yang tertulis di papan tulis, agar memudahkan mereka untuk 

menerangkan secara panjang lebar. 

7) Minta siswa agar maju dan memutarkan topik tersebut dari awal 

hingga akhir. 

8) Beri reward kepada siswa yang mampu menjelaskan sampai selesai. 

c. Tamtsiliyyah 

Strategi ini adalah sebuah aktivitas yang membutuhkan kemampuan siswa 

dalam mengespresikan dialek bahasa Arab fusha dengan fasih dan sesuai 

makhrajnya.Selain itu, mengeksploisasi kemampuanya dalam bermain peran. 

Langkah-langakah dari strategi ini adalah sebagai berikut:20 

1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah anggota sesuai 

dengan peran yang ada dalam teks dialog yang akan di ajarkan ( misalkan, 

2 atau 3 orang). 
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Imam Ibn Sa’ud, 1986), h. 345. 
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2) Siswa diberi teks yang berisi dialog, dan mereka diminta untuk 

mempelajarinya dan menanyakkan kosakata yang tidak di pahami.  

3) Siswa diminta meminkan peran yang ada dalam teks tersebut, sebagai 

Ridwan dan Muhammad. Mereka mengungkapkan dialog yang digunakan 

kedua tokoh tersebut melalui bahasa mereka dengan berbagai modifikasi, 

namun tentu saja tidak boleh keluar dari alur inti cerita.21 

4) Pasangan bertukar peran.  

Selain itu, juga bisa di tambah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran.  

2) Siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 3-4 siswa. 

3) Guru menyiapkan seknario atau naska dengan tema cerita yang menarik. 

4) Ketua kelompok membagi peran masing-masing sesuai yeng terdapat dalam 

seknario. Guru pun dapat memegang salah satu peran apabila dirasakan 

memang perlu. 

5) Tiap-tipa pemain menghafalkan dialog dalam seknario. 

6) Guru menunjuk salah satu kelompok yang benar-benar siap untuk 

menampilkan naskah pementasan.  

7) Demikian seterusnya sampai seluruh kelompok tampil. 

8) Evaluasi’. Meliputi lafal, intonasi, ekspresi, penghayatan, dan penampilan. 

9) Kesimpulan. 

d. Ta’bir Mushawwara 
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Strategi ini bertujuan agar siswa dapat menirukan alur cerita guru dengan 

cepat.Melalui media gambar, siswa dapat membahaskan materi ajar yang iya 

tangkap dari uraian guru melalui bahasa sendiri. 

Langkah-langkah dari strategi ini adalah sebagai berikut:   

1) Persiapkan gambar sesuai dengan tema yang di ajarkan. 

2) Tempelkan gambar di papan tulis. 

3) Guru menjelaskan tentang objek-objek yang ada pada gambar itu, serta alur 

tema yang akan dibahasa. 

4) Siswa diminta menceritakan kembali objek tersebut dan alur ceritanya. 

5) Setelah jawaban diberikan, minta yang lainnya untuk menambahkan. 

6) Lanjutkan pada kertas pertanyaan berikutnya, dan demikian seterusnya. 

7) Siswa diminta membuat rangkuman cerita seputar hari libur, sebagai hasil 

jawaban dari pertanyaan tersebut. 

e. Jidal Fa’al 

Tema controversial adalah media berharga dapat menyulut motivasi belajar 

dan kedalaman pemikiran siswa dalam menghadirkan argumentasi penganut 

pendapatnya, meskipun mungkin bertentangan dengan keyakinannya. Langkah-

langkah dari strategi ini adalah sebagai berikut:22 

1) Tentukan tema yang kontrolversial.  

2) Siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pro dan kontra. 

3) Tempatkan mereka dikursi yang saling berhadapan.  

                                                             
22Muhbib Abdul Wahab, Epistomologi dan Metodologi Pembelaran Bahasa Arab 

(Jakarta : UIN Jakarta Press, 2008),  h. 291-292. 



4) Masing-masing kelompok yang membuat sub kelompok bertugas 

memikirkan argument terhadap pendapatnya. 

5) Setiap sub kelompok mempunyai juru bicara yang menyampaikan 

pendapatnya. Pendapat tersebut diharapkan dapat memperkuat argumen sub 

kelompok yang terdahulu.23 

6) Akhiri perdebatan dengan tampa menentukan pemenangnya. Beri komentar 

atas prosesi pembelajaran, misalnya tentang alur debat yang baik bagi siswa 

Latihan-latihan yang diberikan untuk dapat menguasai kemahiran berbicara berupa 

praktek tentang apa yang sudah didengar secara pasif dalam latihan menyimak. 

Dapat dikatakan bahwa tanpa latihan lisan yang intensif penguasaan dan 

pemahaman bahasa arab secara smpurna akan sulit dicapai. Salah satuh kelemahan 

dan kekurangan sistem dan metode lama pengajaran bahasa arab yang 

dikembangkan di Indonesia adalah kurangnya latihan lisan yang intensif sehingga 

sedikit sekali pelajar yang mampu mengutarakan pikiran dan latihan pengucapan 

bunyi dilakukan agar seseorang pembelajar dapat menguasai 

f. Yal’ab al-madurris 

Ini adalah strategi yang sangt tepat untuk mendapatkan partisipasi langsung 

kesempatan kepada setiap siswa untuk dapat berperan sebagai guru bagi kawan-

kawannya. Langkah-langkag dari strategi ini adalah sebagai berikut: 

1) Tentukan tema yang akan didiskusikan, misalnya tentang hari libur. 
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2) Masing- masing siswa diberi kertas dan diminta untuk membuat pertanyaan 

seputar hari libur. 

3) Kertas dikumpulkan dan di acak, kemudian dibagikan lagi kepada siswa. 

Pastikan tidak ada siswa yang memegang kertas pertanyaannya sendiri. 

4) Siswa diminta membaca pertanyaan yang ada di kertas, kemudian 

menjawab pertanyaan tersebut. 

5) Setelah jawaban diberikan, minta yang lainnya untuk menambahkan. 

6) Lanjutkan pada kertas pertanyaan berikutnya, dan demikian seterusnya. 

7) Siswa diminta membuat rangkuman cerita seputar hari libur, sebagai hasil 

jawaban dari pertanyaan tersebut. 

 

D. Keterampilan Membaca ) مها ر ة القر ا ء ة(   

Membaca adalah melihat dan memahami isi dari apa yang tertulis dengan 

melisankan atau di dalam hati dan mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Jadi, 

membaca mencakup dua kemahiran sekaligus, yaitu mengenali simbol-simbol 

tertulis yang ada di dalamnya dan memahami isinya24 

Bagi siswa di Indonesia yang mempunyai latar belakang kemahiran membaca 

tulisan latin, kemahiran membaca tulisan arab merupakan permasalahan tersendiri 

karena alfabet arab sangat berlainan dengan alphabet Latin, alfabet arab 

mempunyai sistem sendiri yang mandiri. 
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Arab ( Malang: UIN MALIKI PRESS, 2008),  h. 7-8. 



Kemahiran membaca yang dianggap sulit dalam bahasa arab adalah membaca 

buku (kitab), majalah, surat kabar, dan surat-menyurat kecuali al- qur’an  karena 

tidak memakai tanda baca seperti harakah dan syaddah. Kemahiran membaca 

sangat dan pasti bergantung pada pemahaman isi atau arti yang dibaca. Itu berarti 

sangat bergantung pada penguasaan qawa’id atau gramatikal bahasa arab yang 

meliputi nahu dan sharraf (sintaksis dan morfologi). Karena itu, dapat dikatakan 

bahwa “kemahiran membaca buku berbahasa arab dapat diperoleh setelah 

memahami, bukan membaca untuk memahami’artinya pahami qawa’id bahasa arab 

lebih dulu kemampuan membaca dengan baik akan kamu dapatkan. Inilah ciri khas 

(spesifik) bahasa arab yang tidak terdapat dalam bahasa asing lainnya25 

E. Keterampilan Menulis ) مهار ة الكتا بة(   

Kemahiran terakhir yang harus dikembangkan setelah kemahiran menyimak, 

berbicara, dan membaca adalah menulis. Kemahiran menulis mencakup tiga hal, 

yaitu membentuk alfabet, mengeja, dan meyatakan pikiran-perasaan melalui tulisan 

yang lazim disebut mengarang (al-insya’ altahriry).26 

Dari dua puluh delapan alfabet Arab, terdapat enam huruf yang tidak dapat 

disambung, yaitu alif, da, dza, ra, za dan wau. Sisanya, sebanyak dua puluh dua 

huruf dapat bersambungan ketika dirangkaikan dalam sebuah kata, bentuk huruf 

arab berbeda-beda antara di awal, di tengah dan akhir kata. Hal ini juga terjadi 

dalam beberapa huruf tik yang ditulis tersendiri (tidak disambung dengan huruf 

sebelumnya dan tidak menyambung dengan huruf berikutnya). Gerakan menulisnya 
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pun berbeda dengan huruf latin, yaitu dari kanan ke kiri. Dalam huruf latin ada 

bentuk huruf besar (kapital), antara lain, terletak di awal kalimat, sedangkan dalam 

huruf arab tidak ada. Lebih jauh dikatan bahwa sistem tulisan arab merupakan seni 

kaligrafi yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya. Seni tulisan yang merupakan 

kemahiran dan bakat (talenta) yang sangat khas itu lazim disebut khat.27 

F. Metode Sam’iyyah Syafahiyah (Audio-lingual) 

Metode Sam’iyyah syafahiyah (Audio-lingual) adalah salah satu metode yang 

paling populer yang mendominasi pengajaran bahasa sejak akhir tahun 1950-an 

hingga pertengahan 1970-an dari abad ke 20 M. Metode ini merupakan hasil 

pengadopsian yang dilakukan oleh para ahli bahasa terapan terhadap pendekatan 

atau aliran Aural-oral approach.28 

Metode Audio-lingual ini termasuk metode terbaik yang menggambarkan 

pendekatan aliran aural-oral approch. Metode ini mencerminkan pertemuan antara 

teori aliran behaviorisme dalam psikologi dan teori struktural dalam linguistik. 

Melalui poin-poin di bawah ini kita akan melihat ciri-ciri dasar dari metode 

tersebut. 

a. Bahasa adalah gejala lisan yang terucap dan tidak tertulis.29 
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b. Bahasa itu berbeda antara satu dan lainnya. Setiap bahasa memiliki 

sistemnya tersendiri untuk mengungkapkan segala ide atau fikiran. Dari 

konsep ini, mereka menekankan pentingnya analisis kontrastif diantara 

kedua bahasa itu (bahasa ibu dan bahasa sasaran). 

c. Bahasa adalah kebiasaan tingkah laku, yang diperoleh dengan cara yang 

sama dengan adat atau kebiasaan tingkah laku yang lainnya. Bahasa juga 

dapat diperoleh melalui simulasi (pengulangan yang sama) mengikuti, 

mengulangi, dan memberi penguatan bagi unsur-unsur bahasa. 

d. Bahasa adalah bahasa yang digunakan oleh penutur asli dalam 

kehidupannya sehari-hari. Berdasarkan konsep ini, penganut aliran ini 

membuat metode pengajaran bahasa sasaran dengan cara menampilkan 

contoh-contoh komunikasi yang memuat situasi kehidupan sehari-hari. 

e. Dalam mengajarkan bahasa, pengajar hendaknya mengajarkan bahasa itu 

sendiri. Tidak dibenarkan mengajarkan pengetahuan tentang bahasa. Ia 

harus fokus pada contoh-contoh latihan dan susunan kata/ kalimat.30 

f. Dalam mengajarkan unsur-unsur bahasa, pengajar hendaknya 

menyajikannya secara gradual atau berangsur-angsur dalam memberikan 

contoh-contoh bahasa, dan dalam mengajarkan keahlian. Dalam hal ini, 

guru harus mengajarkan lebih dahulu kata-kata atau kalimat yang dikenal 

daripada yang tidak dikenal. Ia harus mendahulukan yang mudah daripada 

yang sukar. 
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g. Contoh-contoh latihan (pattern drills) dibuat dengan beragam bentuk; mulai 

dari pengulangan kata, mengubah, mengganti, menjawab pertanyaan-

pertanyaan. Itu semua menempati posisi penting dalam metode ini. 

G. Tujuan Penggunaan Metode Sam’iyyah Syafahiyah dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Dalam pengajaran bahasa salah satu segi yang sering disorot orang adalah segi 

metode. Sukses tidaknya suatu program pengajaran bahasa seringkali dinilai dari 

segi metode yang digunakan, sebab metodelah yang menentukan isi dan cara 

mengajarkan bahasa. Akan tetapi di lain pihak ada pendapat ekstrim yang 

menyatakan bahwa metode itu tidak penting. Yang penting adalah kemauan belajar 

dan kuwalitas murid. Ada pula yang berpendapat bahwa metode itu sekedar alat 

saja: gurulah yang paling menentukan.31 

Metode Sam’iyyah syafahiyah merupakan metode yang berlandaskan pada 

pendekatan yang memiliki beberapa asumsi. Diantaranya adalah, bahwa bahasa 

adalah ujaran. Oleh karena itu pengajaran bahasa harus dimulai dengan 

memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata atau kalimat kemudian 

mengucapkannya. Asumsi lain dari metode tersebut adalah bahwa bahasa adalah 

kebiasaan. Suatu perilaku akan menjadi kebiasaan apabila diulang berkalikali. Oleh 

karena itu pengajaran bahasa harus dilakukan dengan tekhnik pengulangan 

(repetisi).32 
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Secara umum tujuan dari pembelajaran bahasa sendiri khususnya bahasa arab 

adalah agar bisa berkomunikasi dengan sesama. Sedangkan tujuan pembelajaran 

bahasa arab di sekolah adalah tak lain untuk mengajarkan serta meningkatkan 

kemampuan berbahasa arab siswa. Kemampuan berbahasa arab sendiri ada dua, yaitu 

kemampuan berbahasa arab pasif dan aktif. Kemampuan berbahasa arab pasif 

meliputi aktivitas mendengarkan dan membaca. Sedangkan kemampuan berbahasa 

aktif adalah berbicara dan menulis. Tercapainya beberapa tujuan yang diharapkan 

dalam pembelajaran bahasa arab tergantung dari penekanan tujuan yang diharapkan 

oleh sebuah instansi yang mengadakan pengajaran bahasa arab. Dalam hal ini 

tujuan dari metode Sam’iyyah syafahiyah adalah agar siswa dapat memahami dan 

mempraktekkan ujaran/percakapan berbahasa arab. Baik dalam aktifitas sehari-hari 

maupun yang digunakan dalam forum resmi. 

H. Prosedur Penggunaan Metode Sam’iyyah Syafahiyah 

Berikut akan penulis paparkan tentang prosedur pengguanaan metode 

Sam’iyyah syafahiyah. Langkah-langkah penyajiannya adalah sebagai berikut:33 

1. Penyajian dialog/bacaan pendek yang dibacakan guru berulang kali. Pelajar 

menyimak dan tidak melihat pada teksnya. 

2. Peniruan dan penghafalan dialog/bacaan pendek dengan teknik meniru 

setiap kalimat secara serentak dan menghafalkan kalimat itu. Tekhnik ini 

disebut peniruan-penghafalan (mimicry-memorization technique) 
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3. Penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog/bacaan yang 

dianggap guru sukar karena terdapat struktur atau ungkapan yang sukar. Ini 

dilatih dengan teknik driil. 

4. Dramatisasi dari dialog/bacaan yang sudah dilatih di atas. Pelajar yang 

sudah hafal disuruh memperagakan di muka kelas.  

5. Pembentukan kalimat-kalimat lain yang sesuai dengan pola-pola kalimat 

yang sudah diberikan. 

I. Evaluasi Metode Audio-Lingual 

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwasanya penelitian ini dikhususkan 

pada pembahasan penggunaan metode Audio-Lingual dalam pembelajaran bahasa 

arab siswa kelas VIII MTs Nurul Taqwa Manado yang mayoritas siswanya 

berkemampuan rendah dalam hal baca-tulis al-qur’an/ arab.34 

Adapun metode Audio-Lingual sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang 

evaluasinya. Satu hal yang dikemukakan adalah jika diselenggarakan tes maka 

masing-masing pertanyaan akandifokuskan pada point apa yang dipelajari pada saat 

itu. 

Dalam hal ini pada bab pembahasannya penulis akan mengulas sedikit 

tentang model evaluasi pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan metode 

Sam’iyyah sayafahiyah (Audio-lingual) siswa kelas VIII MTs Nurul Taqwa 

Manado. 
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1. Psikologi Anak Dalam Pembelajaran 

Sebagian besar ahli psikologi, terutama psikologi kepribadian, dapat 

dibedakan berdasarkan dua perspektif: (1) yang berkomitmen pada studi atas 

perbedaan dan keunikan individu, dan (2) yang mengandalkan pada 

konstrukkonstruk hipotesis untuk mempelajari variasi-variasi dan kompleksitas 

tingkah laku manusia. Perspektif-perspektif tersebut menentukan atau memberi 

corak kepada teori kepribadian yang dikembangkan oleh para ahli yang 

bersangkutan. Seperti halnya Skinner yang menegaskan bahwa psikologi, terutama 

pikologi belajar atau pembelajaran, tidak bisa mengandalkan hanya pada teori-teori 

yang diformalisasikan.35 

Proses belajar yang dialami seorang anak pada tahap sensori motor tentu 

lain dengan yang dialami seorang anak yang sudah mencapai tahap kedua 

(praoperasional) dan lain lagi yang dialami siswa lain yang telah sampai ke tahap 

yang lebih tinggi (operasional konkret dan operasional formal). Secara umum, 

semakin tinggi tingkat kognitif seseorang semakin teratur cara berpikirnya. Dalam 

kaitan ini seorang guru seyogianya memahami tahaptahap perkembangan anak 

didiknya ini, serta memberikan materi belajar dalam jumlah dan jenis yang sesuai 

dengan tahap-tahap tersebut. Guru yang mengajar, tetapi tidak menghiraukan 

tahapan-tahapan ini akan cenderung menyulitkan para siswanya. 

Yang dimaksud aspek psikologis anak adalah kondisi mental anak didik pada saat 

ia mengikuti proses pembelajaran. Aspek-aspek tersebut harus dikembangkan 
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sedemikian rupa agar mendukung kreativitas, keberanian, kebebasan untuk 

melakukan aktifitas belajar. Beban mental anak dalam menghadapi tugas-tugas 

belajar harus dihilangkan, sebab dapat menghambat kreatifitas yang ada pada 

dirinya. Jika anak merasa takut menghadapi pelajaran, atau merasa rendah diri, 

takut salah dalam mengerjakan tugas belajarnya, maka bisa dipastikan kebebesan 

dan keberanian mengekspresikan kemampuannya menjadi hilang.36 

Mental atau semangat anak untuk berani mengemukakan pendapat dan 

berpartisipasi dalam proses pembelajaran harus ditumbuhkan oleh guru. 

beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru antara lain: memberikan pujian dan 

penghargaan terhadap usaha siswa, tidak menyalahkan jawaban siswa secara 

terang-terangan, tetapi dengan kata-kata yang halus seperti “hampir benar, hampir 

sempurna, kurang lengkap, dan dengan kata-kata sejenis”. Tidak menggunakan 

kata-kata yang sinis atau bahkan mengejek terhadap anak yang menunjukkan 

kekurangan serta mendorong anak dalam belajar.37 

J. Penelitian yang Relevan /Peneltian terdahulu 

Ada beberapa penelitian relevan atau pembahas tentang penerpan guru bahasa 

arab dalam meningkatkan keterampilan berbahasa, dari beberapa skripsi 

diantaranya: 

Pertama, Skripsi Rilda Hayati dengan judul “ Efektifitas Metode Alami 

(Natural Method) Dengan Menggunakan  Media Gambar Untuk Meningkatkan 
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Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Siswa di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Huda  

Dumai. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang  penelitian eksperimen, dengan 

tujuan untuk mengetahui efektifitas Metode (Natural Method) dengan 

menggunakan media gambar untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa 

Arab pada Siswa Kelas VII MTs Al-Huda Dumai. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VII MTs Al-Huda Dumai, yakni kelas VII. A dan kelas VII. B 

dan objeknya adalah efektivitas penggunaan natural method dengan menggunakan 

media gambar untuk meningkatkan maharatul kalam pada pelajaran bahasa arab di 

MTs Al-Huda dumai. Penelitian menggunakan tes dan observasi dalam 

mengumpulkan data. Tes tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan metode 

eksperimen (Natural Method dengan menggunakan media gamabar) dan setelah 

pelaksanaan natural method dengan menggunakan media gambar. Natural method 

dan Observasi dilaksanakan saat proses pembelajaran berlangsung. 

Kedua, Skripsi Lathifiana Oktavia “Penerapan Metode Langsung Dalam 

Meningktakan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab di Kelas VII MTs Miftahul 

Huda Maguan Kaliori” Jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Dalam 

skripsi tersebut menjelaskan tentang Penerapan Metode Langsung Dalam 

Meningktakan Keterampilan berbicara Bahasa Brab di Kelas VII A MTs Miftahul 

Huda Maguan Kaliori Rembang. 

Jadi, kesimpulan dari kedua skripsi diatas, masing-masing memiliki 

persamaan pembahasan mengenai keterampilan  berbahasa arab. Skripsi pertama 

membahas tentang media gambar untuk meningkatkan kemahiran berbicara bahasa 



Arab, Skripsi kedua mengenai penerapan metode langsung dalam meningktakan 

keterampilan berbicara bahasa Arab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(field reaserch), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang 

mengutamakan teknik pengumpulan datanya melalui observasi keadaan disekitar 

dengan menggunakan metode Studi Kasus. Penelitian deskriptif kualitatif ini 

bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa keadaan disekitar saat pelaksanaan 

pengajaran bahasa arab kelas  VIII MTs Nurul Taqwa Manado  dengan 

menggunakan metode Sam’iyyah syafahiyah.38 

B.   Tempat dan waktu Penelitian 

Di dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mengambil tempat di MTS 

Nurul Taqwa di jln Manguni Raya No 1 Malendeng Kecamatan Tikala, Kota 

Manado Sulawesi Utara. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu dimulai pada bulan 

Agustus sampai September 2019. 

C. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bentuk informasi, 

yang berupa kalimat untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam yang 

diperoleh dari tes observasi, dokumentasi, wawancara dan data konkrit dimana akan 

diungkapkan persoalan dilapangan dalam hal ini adalah siswa kelas VIII dan Guru 

Pendidikan Bahasa Arab di MTs Nurul Taqwa Manado.39 
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Terkait dengan peneliti ini yang dijadikan sebagai sumber data adalah seluruh 

siswa kelas VIII di MTs Nurul Taqwa Manado, khususnya data tentang hasil 

pengamatan keadaan siswa saat terlaksananya proses pembelajran, indikator-

indikator yang digunkan sebagai penentu keberhasilan peningkatan kongnitif (hasil 

belajar) yang dilihat dari hasil tes belajar mereka. 

Wawancara juga dilakukan pada siswa dan juga pada guru mata pelajaran 

yang membantu peneliti mengobservasi kegiatan pembelajaran. Siswa yang 

menjadi sampel wawancara dipilih dari siswa yang tingkat pemahamnnya yang 

terbaik, sedang dan rendah. 

Rancangan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan 

rancangan PTK dengan melibatkan kualitatif deskrptif. Data kualitatif tersebut 

berupa deskripsi atau suasana kelas saat pembelajaran sedang berlangsung dan 

ketuntasan belajar siswa dalam mendengarkan guru ketika menjelaskan materi, di 

mana data ini diperoleh dari tes, dokumentasi, observasi, dan wawancara. 

Wawancara juga dilakukan pada siswa dan juga pada guru mata pelajaran yang 

membantu peneliti mengobservasi kegiatan pembelajaran. Siswa yang menjadi 

sampel wawancara dipilih dari siswa yang tingkat pemahamnnya yang terbaik, 

sedang dan rendah. 

Rancangan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan 

rancangan PTK dengan melibatkan kualitatif deskrptif. Data kualitatif tersebut 

berupa deskripsi atau suasana kelas saat pembelajaran sedang berlangsung dan 

ketuntasan belajar siswa dalam mendengarkan guru ketika menjelaskan materi, di 

mana data ini diperoleh dari tes, dokumentasi, observasi, dan wawancara. 



D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes  

Data tentang hasil belajar siswa diperoleh dari hasil evaluasi akhir dalam 

pembelajaran pendidikan bahasa arab dengan menggunakan metode sam’iyyah 

syafahiyah dalam pembelajaran bahasa dan ini merupakan data hasil untuk siklus 1 

dan siklus 2. Siswa menjawab soal yang diberikan oleh peneliti secara tertulis pada 

lembar jawab. Perencanaan pelaksanaan Siklus 2 di lakukan melalui tindakan 

dibawah ini: 40 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini, tentunya yang dilakukan peneliti adalah mengambil materi 

yang sesuai dengan kurikulum 2013, kemudian menyusun RPP lengkap dengan 

skenario pembelajaran yang telah sesuai dengan model pembelajaran yang 

digunakan. Dalam penyusunan RPP ini, tentunya harus ada kerja sama dan 

kesepakatan antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah sehingga proses belajar 

mengajar dapat di terkoordinir dengan baik.41 

b. Pelaksanaan  

Pelaksanan tindakan dilakukan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang 

sudah dirancang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan awal 

Dalam kegiatan ini, yang dilakukan guru adalah memberikan salam dalam 

bentuk bahasa arab, absensi, pengelolaan kelas baik pengelolaan pada kesiapan 
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siswa dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar maupun pengelolaan pada 

sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya 

guru memberikan apersepsi, berupa Tanya jawab mengawali materi yang akan 

diberikan, di mana kegiatan ini dimaksudkan untuk membawa perhatian seluruh 

siswa pada materi yang akan dipelajari.  

2. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan ini pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan langkah-

langkah metode sam’iyyah syafahiyah dalam meningkatakan kemahiran berbicara  

bahasa arab. Adapun tujuan langkah metode sam’iyah syafahiyah dalam 

meningkatakan kemahiran berbicara bahasa arab yang digunakan yaitu: 

a. Langkah I 

Menyampaikan tujuan pembelajaran sekaligus memberikan motivasi 

kepada siswa agar siswa boleh memiliki semangat dalam menerima materi 

yang akan diberikan 

b. Langkah II 

Menyampaikan materi yang sesuai dengan kompetensi dasar yang akan 

diajarkan 

c. Langkah III 

Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yaitu terdiri 

dari 3 kelompok secara heterogen untuk membahas materi yang telah 

ditentukan guru, dimana siswa akan saling bercakap-cakap dalam 

pembelajaran bahasa arab. 

d. Langkah IV 



Membimbing kelompok-kelopmok atau arahan pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

e. Langkah V 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah di ajarkan atau 

masing-masing kelompok mempersentasikan hasil karyanya. 

f. Langkah VI 

Guru memberikan penghargaan kepada setiap kelompok/ siswa yang 

berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan berupa pujian hal ini 

dimaksudkan untuk menghargai setiap jawaban yang diberikan. 

3. Kegiatan akhir 

Pada tahap ini, guru memberikan motivasi pada siswa untuk lebih giat 

belajar guna peningkatan nilai akademik dari masing-masing siswa serta 

menyiapkan siswa dan kelas untuk kegiatan selanjutnya. 

4. Observasi 

Observasi dilakukan terhadap aktivitas guru dan siswa. Observasi ke siswa 

dilakukan secara menyeluruh yaitu dilakukan pada siswa kelas VIII MTs Nurul 

Taqwa Manado. Observasi dilakukan pengamat dan observasi dicatat dalam lembar 

observasi. Instrument ini digunakan untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa 

yang menjadi subyek penelitian sebagai fokus pengamatan berlangsungnya 

pembelajaran kooperatif. 

5. Dokumentasi (catatan lapangan) 



Catatan lapangan dibuat oleh peneliti secara langsung setiap selesai 

melakukan penelitian dengan mengingat dan membayangkan apa yang telah terjadi 

di kelas baik peristiwa maupun percakapan. 

6. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara yang digunakan dalam 

peneliti ini bersifat terbuka dan terstruktur. Peelitian ini menggunakan wawancara 

terbuka karena subyek peneliti mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai 

dan juga mengetahui apa maksud dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti. 

Peneliti ini juga menggunakan wawancara terstruktur karena peneliti membuat dan 

menetapkan sendiri masalah dan menyusun dengan rapih pertanyaan yang akan di 

ajukan. 

E. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian tindakan kelas, maka data yang terkumpul dalam penelitian 

ini dianlisi dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisi data 

penelitian ini mengacu pada model analisis Miles Huberman yang meliputi kegiatan 

mereduksi data, dan menarik kesimpulan. Ketiga kegiatan ini dilakukan secara 

berurutan. Proses mereduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan 

menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber dilapangan. 

Data yang dimaksud adalah meliputi hasil tes, hasil wawancara, hasil observasi, dan 

dokumentasi (catatan lapangan). Penyajian data dilakukan untuk memaparkan hasil 

reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah 



diperoleh dari hasil reduksi sehingga memberikan kemungkinan penarikan 

kesimpulan. 42 

Informasi yang dimaksud adalah uraian ketiga pembelajaran, hasil tes, hasil 

pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Penarikan kesimpulan merupakan 

intisari dari analisis yang memberikan pernyataan tentang dampak dari PTK yang 

dilakukan maupun efektivitas pembelajaran yang dilakukan. 

Adapun analisis data dari hasil tes dan lembar observasi pada penelitian 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut: 

1. Tes  

Kriteria keberhasilan hasil belajar ditentukan dengan cara melihat adanya 

peningkatan siswa dalam mengerjakan tugas yang tuntas belajar. yaitu dalam 

mengerjakan tugas yang tuntas pada siklus 2 lebih dari mengerjakan tugas siswa 

yang tuntas pada siklus I.43 

Siswa dikatakan tuntas belajar jika mendapatkan skor  > 70% atau nilai 70. 

Selain terjadi peningkatan presentasi siswa yang tuntas belajar, juga harus 

memenuhi kriteria ketuntasan belajar secara klasikal harus mencapai > 80% siswa 

yang tuntas  

Untuk menghitung ketuntasan siswa hasil belajar siswa secara klasikal 

digunakan rumus :   

 

% Ketuntasan Belajar = jumlah siswa yang tuntas x 100% 

                                               Jumlah siswa  

 

                                                             
42 Syaiful Bahri Djamrah, Pisikologi Belajar, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 168. 
43 Slameto, Belajar Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Cet. IV; Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), h. 57. 



 

2. Lembaran observasi  

Kriteria keberhasilan proses ditentukan dengan menggunakan lembar 

observasi yang di isi oleh pengamat. Lembar observasi yang digunakan adalah 

lembar observasi metode sam’iyyah syafahiyah dalam meningkatakan kemahiran 

berbicara bahasa arab untuk pendidik dan peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini mendiskripsikan tentang keberadaan obyek peneliti dan hasil 

paparan ketika proses belajar mengajar berlangsung, yaitu ketika menerapkan 

metode sam’iyyah syafahiyah yang telah peneliti terapkan di kelas VIII di MTs 

Nurul Taqwa Manado. Supaya situasi pembelajaran bahasa arab dapat di ikuti 

secara utuh maka peneliti memaparkan semua proses pembelajaran yang terjadi 

selama berlangsungnya pembelajaran, mulai dari kegiatan awal hingga peneliti 

menutup pebelajaran dari masing-masing pertemuan. 

A. Gambaran Umum Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Nurul Taqwa 

Manado 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Taqwa merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang mulai berkembang. Madrasah ini telah mendapat sambutan dari 

berbagai lapisan masyarakat tentang keberadaannya. 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Taqwa ini telah terdaftar pada 

Kementrian Agama Republik Indonesia dan mengikuti kurikulum tingkat 

Tsanawiyah Negeri yang dilaksanakan pada pagi hari dengan status sekolah swasta. 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Taqwa ini resmi didirikan pada tahun 

2005 dengan surat keputusannya No. 12/SK-YINT/2005 diberikan oleh Kanwil 

agama Sulawesi Utara. Memutuskan Drs. H. Hamzah Kadir sebagai Kepala 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Taqwa. 



Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Taqwa ini bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas umat Islam yaitu masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, beraqidah Islam, berakhlak karimah, berilmu pengetahuan, terampil, sehat 

jasmani dan rohani. Untuk mendapatkan usaha lebih terjalinnya keterpaduan dari 

seluruh komponen didalam masyarakat untuk bersama-sama selalu bergotong 

royong di dalam membina/mengelolah madrasah ini. 

Untuk mengetahui gambaran umum atau identitas Madrasah Tsanawiyah 

Nurul Taqwa Manado dapat dilihat sebagai berikut. 

1. Profil MTs Nurul Taqwa Manado  

Nama sekolah    :  MTs Nurul Taqwa Manado  

Nomor Statistik    :  121271710006 

Surat Keputusan    :  12/SK-YINT/2005 

Penerbit SK    :  Kanwil agama Sulawesi 

Utara 

Provinsi     :  Sulawesi Utara  

Otonomi Daerah    :  Kota Manado 

Kecamatan     :  Paal 2 

Kode Pos    :  95129 

Telepon/Fax   :   

Daerah     :  Perkotaan  

Status Sekolah   :  Swasta 

Akreditas    :  B 

Tahun Berdiri    :  2003  



a. Visi dan Misi  

Visi :  

“Menjadikan Lembaga Pendidikan MTs Nurul Taqwa yang Berkwalitas 

Berimtaq & serta Berwawasan Lingkungan” 

Misi  :  

1) Melaksanakan Pendidikan MTs dengan memadukan Kurikulum 

Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. 

2) Menjadikan Lembaga Pendidikan MTs dengan memelihara nilai-nilai 

ajaran islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. 

3) Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien dengan 

pendekatan CTL (Contextual Teaching Learning). 

4) Menyiapkan generasi yang islami, jujur, bertanggung jawab, disiplin, 

adil, memiliki ethos kerja yang tinggi serta peduli lingkungan. 

5) Meningkatkan prestasi ekstra kurikuler sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

6) Menerapkan manajemen partisipatif transparan dan akuntabel 

Menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan madrasah 

Tabel. 1.4 

Kedaan Civitas MTs Nurul Taqwa Manado 

Nama Pemimpin Periode 



Drs. H. Hamzah Kadir 2005-2015 

Drs. H. Aidin Tubagus 2015 

Edwar Chaniagoh, S.Pd 2016-2017 

Rabeha Basrah, S. Pd. 2018 

Sumber: Tata Usaha MTs Nurul Taqwa Manado 

Tabel. 2.4 

Data Pegawai Administrasi MTs Nurul Taqwa Manado 

No Nama TTL Jumlah 

1 Rabeah Basrah S.Pd. Busuwa, 05-03-1976 Kepalah Sekolah 

2 Yulie Prahaten S.Pd. Tondano, 11-07-1987 Waka/Guru 

3 Rahbania S.Ag. Jenek Ponto, 16-10-

1973 

Guru 

4 Jainal Arifin Sujoko S.H Manado, 16-05-1979 Guru 

5 Fena Maskun S.Pd. Manado, 14-02-1968 Guru 

6 Qamariyah Amaliah 

S.Pd. 

Manado, 14-08-1975 Guru/Tu 

7 Drs. Elfiana Panu  Gorontalo, 26-05-1966 Guru 



8 Rima Meilina Purwanti, 

S.Pd. 

 Guru 

9 Wahyuningsi Strisno, 

S.Pd. 

Lolan, 14-12-1993 Guru 

10 Marini Tanaiyo, S.Pd.  Guru 

11 Pepen Erisman S.Hi. Bandung, 28-03-1988 Guru 

12 Hemas Lintang Pertiwi, 

S.Pd. 

Manado, 31-10-1990 Guru 

13 Widya Desfita, S.Pd. Padang, 24-02-1993 Guru 

14 Bahktiar Beddu, S.Ag.  Guru 

Sumber: Tata Usaha MTs Nurul Taqwa Manado 

Tabel.3.4 

Struktur Kepengurusan Komite 

Adapun Struktur Kepengurusan Komite Sekolah di MTs Nurul Taqwa 

Manado 

Nama Jabatan 

Bapak Ishak Takibo Ketua Komite 

Umar Harus Wakil 



Sudianto Lamsu Sekertaris 

Hj, Tahati Husai Bendahara 

Jufri Antu Anggota 

Sumber Data : Tata Usaha di MTs Nurul Taqwa Manado 

Tabel.4.4 

Keadaan Peserta didik Kelas VIII A-B 

Kelas L P Jumlah Keterangan 

VIII A 8 5 13  

VIII B 9 6 15  

Jumlah 17 11 28  

 

B. Hasil Temuan Penelitian 

Hasil penelitian untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dalam 

metode sam’iyyah syafahiyah dalam pembelajaran bahasa arab dimana 

Pembelajaran bahasa arab di MTs Nurul Taqwa  itu dilaksanakan seminggu sekali. 

3x40 menit (1x pertemuan). Tenaga pendidik pembelajaran bahasa arab di MTs 

Nurul Taqwa Manado adalah satu orang yaitu Ibu Rahbania S.Ag pembelajaran 

bahasa arab menggunakan kurikulum 2013 dengan menggunakan buku bahasa arab 

pendekatan kualitatif kurikulum 2013. Dalam hal ini asumsi dari metode tersebut 



adalah bahwa kebiasaan. Suatu perilaku akan menjadi kebiasaan apabila di ulangi 

berkali-kali. Oleh karena itu pengajaran bahasa harus dilakukan dengan tehnik 

pengulangan (repetisi). 

1.1.Siklus I 

Pelaksanaan siklus I dilakukan pada bulan September 2019 pada kelas VIII 

dengan jumlah siswa 15 orang dari 15 siswa, dan pelksanaan tindakan ini dilakukan 

melalui 4 alur atau tahapan yaitu perencanaan, aksi/tindakan observasi dan refleksi.  

a. Perencanaan  

Pada tahap ini, tentunya yang dilakukan peneliti adalah mengambil materi 

yang sesuai dengan kurikulum 2013, kemudian menyusun RPP lengkap dengan 

skenario pembelajaran yang telah disesuaikan dengan model pembelajaran yang 

digunakan. 

Dalam penyusunan RPP ini, tentunya harus ada kerja sama dan kesepakatan 

antara peneliti, guru kelas dan kepalah sekolah sehingga proses belajar mengajar 

dapat terkoordinir dengan baik. Disamping itu guna menunjang rancangan 

pembelajaran tentunya harus disiapkan alat bantu dalam pembelajaran, baik itu alat 

instrument penilaian (terlampir) guna merekam berbagai peristiwa yang terjadi 

selama proses belajar mengajar berlangsung.  

 

 



b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan tindakan dilakukan sesuai dengan rancangan pembelajaran 

bahasa arab yang sudah dirancang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

1. Kegiatan awal 

Dalam kegiatan ini, yang dilakukan guru adalah memberikan salam dalam 

bentuk bahasa arab, absensi, pengelolaan kelas baik pengelolaan pada kesiapan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa arab yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran. Selanjutnya guru memberikan apersepsi, berupa Tanya 

jawab mengawali materi yang akan diberikan, di mana kegiatan ini dimaksudkan 

untuk membawa perhatian seluruh siswa pada materi yang akan di pelajari. 

2. Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti kegiatan pembelajaran dilksanakan sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia kompleks, yang 

hal tersebut tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan detail. Dalam makna yang 

lebih kompleks, hakikat dari pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru 

untuk membelajarkan siswa (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar 

lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang di harapkan.  

Adapun makna dari pembelajaran adalah hampir sama dengan makna 

belajar mengajar. Adapun langkah-langkah tersebut di uraikan berikut: 

 



a. Langkah I 

Menyampaikan tujuan pembelajaran sekaligus memberikan motivasi 

kepada siswa agar siswa boleh memiliki semangat dalam menerima materi 

yang akan diberikan. 

b. Langkah II 

Menyampaikan kompetensi dasar yang harus di capai oleh siswa  

c. Langkah III 

Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yaitu terdiri 

dari 3 kelompok secara heterogen untuk membahas materi yang diberikan 

di mana siswa akan saling bercakap dalam bentuk pebelajaran bahasa arab.  

d. Langkah IV 

Membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan 

tugas. 

e. Langkah V 

Mengevaluasi hasil belajar siswa tentang materi bahasa arab yang telah di 

ajarkan atau masing-masing kelompok dalam mempersentasikan hasil karya 

mereka masing-masing. 

3. Kegitan akhir  

Pada tahap ini, guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih giat 

dalam belajar bahasa arab guna meningkatkan nilai akademik dari masing-masing 

siswa serta menyiapkan siswa dan kelas untuk kegiatan selanjutnya. 

 



4. Observasi  

Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan proses pembelajaran, yaitu 

dengan cara mengambil data lewat instrument pengamatan terhadap cara mengajar 

guru dalam hal ini peneliti (terlampir), dimana melalui instrument ini maka dapat 

di ketahui apakah cara mengajar dan penyajian materi yang dilakukan peneliti 

sudah maksimal atau belum. Berdasarkan observasi, terlihat bahwa guru (peneliti) 

belum mampuh menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang sudah di rancang 

sebelumnya dengan baik. Kemudian pada tahap ini juga dilakukan pengamatan 

terhadap peningkatan aktifitas siswa selama mengikuti proses pebelajaran, di mana 

terlihat sebagian siswa pasif dalam bacaan bahasa arab untuk bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok sehingga hal tersebut mempengaruhi hasil pencapaian siswa 

dalam menyelesaikan soal pembelajaran bahasa arab yang diberikan. Hal ini dapat 

dilihat melalui lembar hasil tes siswa yang belum memuaskan secara klaksikal.   

Hasil Siklus I 

Hasil pembelajaran pendidikan bahasa arab di kembangkan dari hasil 

evaluasi yang diberikan pada saat di berlakunya penerapan metode sami’iyyah 

syafahiyah dalam meningkatkan kemahiran berbicara bahasa arab. Dan hasil 

pembelajaranya dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

 

 



 

Tabel.5.4. 

Hasil Siklus I 

No Nama L 

/ 

P 

Butir Soal Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Fauzia Tin Manikume P 10 10 - 10 10 - 10 10 10 10 80 

2 Irfan Moah L 10 10 - 10 10 - 10 10 - 10 70 

3 Kayla Pangemanan P 10 10 - 10 10 - 10 10 10 10 80 

4 Marsya Mamonto P 10 10 - 10 10 - 10 10 - 10 70 

5 Muhammad Farel Suri L 10 10 - 10 10 - 10 10 - 10 70 

6 Muhammad M. Syaus L 10 10 - 10 10 - 10 10 10 10 80 

7 Muhammad Salham 

Adum 

L 10 10 - 10 10 - 10 10 10 10 80 

8 Muhammad 

Tirtalaudju 

L 10 10 - - 10 10 - - 10 10 60 

9 Mukhlis Wadi L 10 10 - - 10 10 - - 10 10 60 



10 Nana Sueza Bobhi P 10 10 - - 10 10 - - 10 10 60 

11 Rizki Lakuoni L 10 10 10 - 

 

10 

 

10 - 

 

- 

 

10 10 70 

12 Sheila Nandia Eka P 10 10 - 10 10 10 - 10 10 10 80 

13 Siti Muadzah Malie P 10 10 - 10 10 - - 10 10 10 70 

14 Moh. Rafli L 10 10 - 10 10 - - - 10 10 60 

15 Muhtia S Usman P 10 10 - 10 10 - 10 10 10 5 85 

 Jumlah 1.075  

 Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah 

Nilai Rata-rata 

Ketuntasan Belajar 

85 

60 

          71% 

73% 

 

 

 

Keterangan Tabel : Hasil Evaluasi SiklusI 

Sebelum melakukan penghitungan dengan terlebih dahulu menghitung nilai 

rata-rata: 



Nilai rata-rata= Jumlah nilai siswa yang ada 

Banyaknya siswa 

M=   1,075 

15 

M= 71% 

Setelah di ketahui nilai rata-rata langkah selanjutnya yaitu menentukan 

presentase siswa: 

P= Peserta didik yang tuntas belajar x 100 

                           Jumlah 

       P= 11 x 100 

15 

P= 73% 

Pada Siklus I masih ada 4 siswa yang belum tuntas karena nilai yang didapat 

tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ada yaitu KKM untuk 

nilai pendidikan bahasa arab pada MTs Nurul Taqwa Manado yaitu 70. 

a. Refleksi  

Kegiatan pada tahap ini meliputi kegiatan mengenalisi hasil pembelajaran 

yang sudah ditentukan, sekaligus menyusun upayah perbaikan yang akan 

dilaksanakan pada siklus ke II. 

Berdasarkan hasil tes pada siklus pertama, dapat dilihat bahwa hasil yang 

dicapai belum begitu memuaskan, hal ini dikarenakan konsep yang di ajarkan 

belum terlalu di pahami oleh siswa. Selain itu, kemampuan siswa dalam belajar 



dengan mengikuti pembelajaran bahasa arab dalam bentuk pembelajaran sam’iyyah 

syafahiyah dalam meningkatakan kemahiran berbicara bahasa arab yang masih 

kurang maksimal, di mana terlihat sebagian siswa belum mampuh bekerjasama 

dengan kelompoknya dan juga kurang motivasi dalam pemeblajaran bahasa arab. 

Untuk itu, perlu dibuat perencanaan yang baru agar kemampuan siswa dalam 

memahami konsep meningkat melalui proses pembelajaran dengan  Sam’iyyah 

syafahiyah dalam meningkatakan kemahiran berbicara  bahasa arab yang sudah 

disiapkan pada siklus II. 

1.2. Hasil Dokumentasi (catatan lapangan) pada siklus I 

a. Guru terlalu cepat dalam berbicara ketika menyampaikan materi  

b. Guru menyajikan dialog bacaan pendek yang dibacakan guru berulang 

kali kemudian siswa mengikuti. 

1. Siswa yang sudah berkemampuan dalam pembelajaran bahasa arab tinggi 

cenderung mengerjakan secara individual. 

2. Siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran bahasa arab walaupun masih ada 

beberapa siswa yang kurang peduli terhadap pembelajaran bahasa arab. 

1.3. Hasil Observasi  

1.3.1. Hasil Observasi Aktifitas Guru dan Siswa  

Kegiatan ini di laksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran, yaitu 

dengan cara mengambil data lewat instrumen pengamatan terhadap cara mengajar 

guru (terlampir), di mana melalui instrument ini maka dapat diketahui apakah cara 

mengajar dan penyajian materi yang di lakukan peneliti sudah maksimal atau 

belum. Dan berdasarkan observasi, terlihat bahwa guru (peneliti) belum maksimal 



dalam menerapkan metode pembelajaran bahasa arab adapun langkah-langkah 

yang sudah di rancang sebelumnya dengan baik. 

Kemudian pada tahap ini juga di lakukan pengamatan terhadap 

peningkatan belajar siswa selama mengikuti proses pembelajaran, di mana terlihat 

sebagian siswa masih pasif untuk bekerja sama dengan kelompok mereka sehingga 

hal tersebut mempengaruhi hasil pencapaian siswa dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan. Hal ini dapat dilihat melalui lembar hasil tes siswa yang belum 

memuaskan. 

1.2. Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dilakukan pada bulan September sampai Oktober 

2019, pada kelas VIII dengan jumlah siswa yang hadir 15 orang dari 15 siswa dan 

pelaksanaan tindakan kelas ini juga di lakukan melalui 4 alur atau tahapan yaitu 

perencanaan, aksi/tindakan, observasi dan refleksi. 

a. Perencanaan  

Tahap ini di laksanakan sesuai dengan siklus I, namun pada siklus II ini 

lebih di fokuskan untuk memperbaiki setiap kekurangan yang ada pada siklus I di 

antaranya masih kurangnya tingkat penguasaan materi bahasa arab oleh siswa  di 

dalam kelas di mana guru memberikan materi, sehingga sebagian siswa belum 

mencapai hasil yang maksimal di akibatkan siswa-siwa ini tidak fokus dalam 

menerima materi pembelajaran bahasa arab yang sedang di pelajari. 

 



b. Pelaksanaan  

Pelaksanaan tindakan pada siklus II tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan 

siklus I. ada pun langkah-langkah yang di lakukan oleh guru dalam metode 

sam’iyyah syafahiyah dalam meningkatkan kemahiran berbicara bahasa arab adalah 

sebagai berikut.  

1. Kegiatan Awal  

Dalam kegiatan ini, yang dilakukan guru adalah memberikan salam dalam 

bentuk bahasa arab, absensi, pengelolaan kelas baik pengelolaan pada kesiapan 

siswa dalam mengikuti proses KBM maupun pengelolaan pada sarana dan 

prasarana yang akan digunakan, selanjutnya, guru memberikan apersepsi, berupa 

pertanyaan atau menanyakan materi kembali yang perna di berikan untuk menggali 

ingatan siswa kembali pada materi sebelumnya. 

2. Kegiatan inti 

Pada kegiatan ini tetap mengacu pada langkah-langkah metode sam’iyyah 

syafahiyah dalam meningkatkan kemahiran berbicara bahasa arab. Dan adapun tuju 

langkah tersebut di uraikan berikut:  

a. Langkah I 

Menyampaikan tujuan pembelajaran sekaligus memberikan motivasi 

kepada siswa agar siswa semangat dalam menerima materi yang akan 

diberikan  

b. Langkah II 



Menyampaikan materi sesuai dengan metode sam’iyyah syafahiyah 

c. Langkah III 

Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yaitu 

terdiri dari 3 kelompok secara heterogen. Di mana siswa akan saling 

bercakap-cakap untuk memecahkan masalah yang ada dalam materi 

yang di berikan. 

d. Langkah IV 

Membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka 

mengajarkan tugas mereka. 

e. Langkah V 

Mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah di ajarkan dan  

masing-masing kelompok mempersentasikan hasil dari kelompoknya.  

f. Langkah VI 

Guru memberikan penghargaan kepada setiap kelompok/ siswa yang 

berhasil menjawab pertanyaan yang di berikan berupa pujian hal ini di 

maksudkan untuk menghargai setiap jawaban yang di berikan. 

 

 

 

3. Observasi  

Penyajian dialog bacaan pendek yang di bacakan guru yang berulang kali 

dalam pembelajaran menyimak dan tidak melihat pada teksnya, seperti pada siklus 

I yaitu dengan mengamati aktifitas guru dalam mengajar di kelas aktifitas siswa 



dalam belajar, serta hasil belajar siswa. Pada tahap ini masingk-masing komponen 

tersebut sudah menunjukan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pada 

instrumen penelitian terhadap cara mengajar guru yang menunjukan peningkatan, 

selain itu juga kemampuan siswa dalam mengerjakan tiap soal sudah memuaskan.   

Tabel. 6.4. 

Hasil Tes Siklus 2 

No Nama L 

/ 

P 

Butir Soal Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Fauzia Tin 

Manikume 

P 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 90 

2 Irfansyah Moha  L 10 10 - - 10 10 - 10 10 10 70 

3 Kayla Pangemanan P 10 10 - - 10 10 - 10 10 10 70 

4 Marsya Mamonto P 10 10 10 - 10 10 10 10 10 10 90 

5 Muhammad Farel 

Suri 

L 10 10 10 - 10 10 - 10 10 10 80 

6 Muhammad.M. 

Syaus 

L 10 10 - - 10 10 - 10 10 10 70 



7 Muhammad 

Salham Adum 

L 10 10 - - 10 10 - - 10 10 60 

8 Muhammad 

Tirtalaudju 

L 10 10 - - 10 10 - 10 10 10 70 

9 Mukhlis Wadi  L 10 10 - - 10 10 - 10 10 10 60 

10 Nana Sueza Bobhi P 10 10 - - 10 10 10 10 10 10 80 

11 Riszki Lakuoni  L 10 10 - - 10 10 - 10 10 10 70 

12 Sheila Nandika Eka P 10 10 - - 10 10 - 10 10 10 70 

13 Siti Muadzah Malie P 10 10 - 10 10 - 10 10 10 10 80 

14 Moh. Rafli L 10 10 - 10 10 - - - - 10 50 

 15 Muthia S Usman P 10 10 - 

 

10 

 

10 10 10 10 10 10 90 

 Jumlah 1.100  

 Nilai Tertinggi 

Nilai Terendah 

Nilai Rata-rata 

Ketuntasan Belajar 

90 

50 

73,33% 

86,66% 

 



 

 

 

Sebelum melakukan penghitungan dengan terlebih dahulu menghitung nilai 

rata-rata: 

Nilai rata-rata= Jumlah nilai siswa yang ada 

Banyaknya siswa 

M = 1,100 

15 

 

M = 73,33% 

Setelah di ketahui nilai rata-tara langkah selanjutnya yaitu menentukan 

presentasi: 

P = Peserta didik yang tuntas belajar x 100 

Jumlah 

P = 13 

15 

P = 86,66% 

Pada siklus II hasil Presentase 90 % dan siswa yang tidak tuntas hanya I orang 

pada siklus ke II ini mengalami peningkatan di bandingkangn dengan siklus I. 

 

 



4. Refleksi 

Pada siklus kedua ini, terlihat bahwa hasil yang di capai sudah 

memuaskan, di mana presentase pencapaian sudah mencapai 90 % maka penelitian 

ini bisa di nyatakan berhasil dan penelitian ini sudah dapat di hentikan. 

5. Hasil dokumentasi ( catatan lapangan ) pada siklus II 

a. Guru pada tahap ini, berdasarkan catatan lapangan pelaksanaan 

pembelajaran pada metode sam’iyyah syafahiyah dalam meningkatakan 

kemahiran berbicara bahasa arab di mana berlangsungnya cukup 

memuaskan, ini di lihat dari aktifitas guru yang mampuh mengontrol 

suasana kelas. 

b. Siswa mulai aktif dalam mengikuti pelaksanaan pembelajaran. 

c. Siswa mendapatkan hasil belajar yang baik. 

6. Hasil observasi 

1.2. Hasil Observasi Aktifitas Guru dan Aktifitas Siswa    

Kegiatan ini di laksanakan bersamaan proses pembelajaran, seperti pada 

siklus I yaitu dengan mengamati aktifitas guru dalam mengajar, aktifitas siswa 

dalam belajar, serta hasil belajar siswa. Pada tahap ini masing-masing komponen 

tersebut menunjukan peningkatan.  

Hal ini dapat di lihat dari hasil pada instrumen penelitian terhadap cara 

mengajar guru yang menunjukan penigkatan, selain itu juga kemampuan siswa 

dalam mengerjakan tiap soal sudah memuaskan. 



a. Hasil wawancara  

Hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa arab: 

Menurut presepsi dan pengalaman ibu dalam mengajar, bagaimana 

menerapkan metode sam’iyyah syafahiyah dalam meningkatakan kemahiran 

berbicara bahasa arab di MTs Nurul Taqwa Manado? 

Sebagian besar siswa aktif dalam proses pembelajaran bahasa arab namun 

hal tesebut konsetrasi siswa dalam belajar saat masi pagi mereka masih fokus dalam 

menerima materi ajar bahasa arab, di atas dari jam sepuluh konsetrasi siswa sudah 

berkurang karena ada gangguan dari luar kelas baik itu dari temanya maupun 

suasana lingkunganya yang tidak bersahabat. Dengan adanya kendala tersebutu 

maka guru membangun konsetrasi siswa dengan melatih percakapan-percakapan 

bahasa arab.44 

 Adapun hasil wawancara  dengan beberapa siswa di MTs Nurul Taqwa 

Manado yaitu siswa mengatakan mereka tidak terlalu minat dalam pembelajaran 

bahasa arab karena mereka mengatakan pembelajaran bahasa arab sangatlah sulit 

dan tidak muda di pahami atau tidak mengerti. “ pada saat guru menjelaskan mata 

pelajaran bahasa arab saya tidak terlalu paham atau terlalu mengerti dengan apa 

yang di jelaskanoleh guru. Walaupun di ulang-ulang apa yang di sampaikan kami 

tetap tidak faham dan tidak mengerti”.45  

                                                             
44 Hasil wawancara dengan Ibu Rahbania, Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab di MTs Nurul 

Taqwa Manado Tanggal 31 Agustus 2019 di Ruangan Guru. 
45 Hasil wawancara dengan siswa bernama Irfansyah Moah selaku siswa MTs Nurul Taqwa 

Manado pada tanggal 31 Agustus 2019. Di ruang kelas.  



Adapun kendala dan solusi dalam menerapakan metode sam’iyyah 

syafahiyah dalam meningkatakan kemahiran berbicara bahasa arab di MTs Nurul 

Taqwa Manado. Yaitu kendala dalam menerapkan metode sam’iyyah syafahiyah 

adalah pemahaman siswa dalam menanggapi bahasa arab itu sangat kurang, 

sehingga kurang memahami teori yang di berikan. Untuk itu solusinya adalah guru 

harus memberikan motivasi kepada siswa agar mereka semangat dalam menerima 

materi yang di berikan Karena sebagian siswa masi dalam tahap di iqro’ karena 

kurangnya motivasi belajar bahasa arab guru juga memiliki kendala yang iya harus 

hadapi yaitu kurangnya partisipasi siswa dalam menerima materi. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Bagaimana penerapan metode sam’iyyah syafahiyah dalam 

meningkatakan kemiran berbicara bahasa arab siswa kelas VIII di MTs 

Nurul Taqwa Manado 

Penerapan pembelajaran merupakan serangkayan upayah yang di lakukan 

oleh guru untuk membuat proses pembelajaran agar berjalan sesuai dengan konsep. 

Sebuah proses pembelajaran pada dasarnya harus mampuh menciptakan kondisi 

yang memungkinkan para siswa untuk belajar. dalam pembelajaran bahasa arab di 

perlukan penerapan yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penerapan 

yang harus di pilih yaitu penerapan yang bisa memberikan peluang besar bagi siswa 

untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini guru 

berperan sebagai fasilitator yang bertugas memandu, mendampingi, dan 



memberikan pengarahan kepada siswa agar proses belajar mereka dapat mengarah 

pada pencapaian tujuan yang di inginkan.46 

Pada kenyataan pada hasil observasi, peneliti mengamati dengan mengikuti 

kelas selama proses pembelajaran berlangsung hingga sampai dengan berakhirnya 

pembelajaran. Peneliti melihat penerapan strategi yang di gunakan oleh guru dalam 

satu keterampilan saja yaitu: 

a. Keterampilan berbicara (مها رة الكلم) 

Pada keterampilan berbicara guru menjelaskan tentang materi (  السا عة ) 

kemudian mengarahkan siswa agar membuat percakapan dengan temanya setelah 

percakapan selesai di buat maka siswa di wajibkan berdiri di depan kelas dengan 

pasanganya masing-masing. Dalam hal ini peneliti meliahat penerapan yang 

digunakan oleh guru yakni penerapan skipositori dimana proses pembelajaranya 

lebih menekankan kepada proses penyamapaian materi secara verbal.47 

Pada hakikatnyan, kemahiran berbicara merupakan kemahiran 

menggunakan bahasa rumit. Dalam hal ini, kemahiran ini di kaitkan dengan 

pengaturan buah pikiran dan perasaan dengan kata-kata dan kalimat yang benar 

tepat. Jadi, kemahiran bersangkut paut dengan masalah buah pikiran atau pemikiran 

tentang apa yang harus di katakan. Selain itu, kemahiran juga berkaitan dengan 

sikap kemampuan dengan mengatakan apa yang telah di pikirkan dan di rasakan 

dengan bahasa yang benar dan tepat. Jadi, kemahiran berkaitan erat dengan 

                                                             
46 Imam Makruf, Pembelajaran Bahasa Arab Aktif. ( Semarang: Need’ Press 2009), h.99.  
47 Juwariyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab (Surabaya: AL-IKHLAS, 

1992), hlm. 117 



kemampuan dengan sistim leksikal, gramatikal, semantic, dan tata bunyi. Semua 

kemampuan itu memerlukan persediaan kata dan kalimat tertentu yang cocok 

dengan situasi yang di kehendaki yang di dalamnya memerlukan banyak latihan 

ucapan dengan pengutaraan lisan (ekspresi).48 

Latihan pengucapan bunyi di lakukan agar seorang pembelajar dapat 

menguasai pengucapan bunyi bahasa arab secara fasih, baik huruf maupun kata atau 

kalimat. Karena itu, ketika berlatih pengucapan, latihan menyimak yang bersifat 

rseptif secara otomatis termasuk di dalamnya. Bukankah antara pengucapan dan 

menyimak merupakan satu rangkayan. 

Latihan pengucapan dalam bahasa arab merupakan latihan kemampuan 

bahasa yang sangat penting. Teori ilmu tata bunyi (fonologi) mengatakan bahwa 

bunyi unsur kata ( fonem) yang merupakan unsur terkecil dalam kata mempunyai 

kemampuan atau daya untuk dapat membedakan arti. Jadi salah pengucapan kata 

dapat menimbulkan salah pengertian ( misunderstanding) ketika berkomunikasi 

dengan orang yang menggunakan bahasa arab sebagai bahasa pengantarnya. 

Dengan demikian, seorang pengajar sebaiknya sering memberi latihan pengucapan 

bunyi bahasa untuk memperoleh kemahiran pengucapan yang baik.  

Tabel 7.4. 

Profil Hasil Tes Penelitian 

                                                             
48Radliyah Zaenuddin dkk. Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm. 64-74. 



  Jumlah Skor 

Yang 

Diperoleh 

Siswa  

Jlh Skor 

Total 

Anlisis Data Hasil 

(%) 

Hasil  

Presentase 

Siklus I 

 

Siklus 

II 

1.075 

 

1.100 

2,175 

 

2,175 

11 x100% 

15 

 

13 x 100% 

15 

 

73% 

 

86% 

 

Keterangan tabel : Profil Hasil Tes Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan hasil yang di peroleh siswa melalui tes, maka dapat di simpulkan 

bahwa dengan penerapan metode sam’iyyah syafahiyah dalam pembelajaran bahasa 

arab dapat meningkatkan dapat dilihat dari hasil ketuntasan Siklus II pada mata 

pelajaran Pendidikan Bahasa Arab kelas VIII di MTs Nurul Taqwa Manado. 

 

 

 

  

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh di lapangan berdasarkan 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di MTs Nurul 

Taqwa Manado Kecamatan Paal 2 kota Manado, Sulawesi Utara tentang penerapan 

metode syam’iyyah syafawiyah dalam pembelajaran bahasa arab pada tahun ajaran 

2019/2020 dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat 

dipaparkan sebagai berikut : 

1. Penerapan metode yang digunakan oleh guru adalah metode 

sam’iyyah syafahiyah dimana metode ini dilakukan dengan 

pembiasaan-pembiasaan dalam berbicara bahasa arab berupa 

penggunaan kata sapaan juga pembiasaan memperdengarkan kalimat 

bahasa arab kepada siswa  

2. Kendala dari penerapan dalam metode sam’iyyah syafahiyah dalam 

penerapan bahasa arab, yaitu kurang minatnya siswa dalam 

pembelajaran bahasa arab dan sebagian besar siswa tidak bisa baca 

tulis al-qur’an. Sedangkan solusi dari kendala tersebut, adalah guru 

melakukan teknik pengulangan ( al-tikrar) beberapa kalimat bahasa 

arab, guru juga harus mampu menguasai penerapan metode dan 

pemberian motivasi. 



 

B. Saran 

Saran untuk perbaikan kedepanya penerapan metode sam’iyyah 

syafahiyah dalam pembelajaran bahasa arab di MTs Nurul Taqwa Manado yaitu: 

1. Guru lebih kreatif dan inovatif lagi dalam menggunakan penerepan 

pembelajaran, karena dengan adanya kreatifitas dan inovasi dari guru siswa 

akan tertarik dengan pelajaran yang di ajarkan. 

2. Siswa juga hendaknya meningkatkan perhatian pada materi yang 

disampaikan guru ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

3. Siswa ikut berpartisipasi aktif dengan apa yang telah guru arahkan dan juga 

selalu belajar dan belajar dengan tanpa bosan.  
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PROFIL SEKOLAH 

 

A. Gambaran Umum Pembelajaran Bahasa Arab Di MTs Nurul Taqwa 

Manado 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Taqwa Manado merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang mulai berkembang. Madrsah ini telah mendapat 

sambutan dari berbagai lapisan masyarakat tentang keberadaannya. 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Taqwa Manado ini telah terdaftar 

pada Kementrian Agama Republik Indonesia dan mengikuti kurikulum tingkat 

Tsanawiyah Negeri yang dilaksanakan pada pagi hari dengan status sekolah 

suwasta.  

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Taqwa manado ini resmi didirikan 

pada tahun 2005 dengan surat keputusanya No. 12/SK-YINT/2005 diberikan oleh 

Kanwil Agama Sulawesi Utara. Memutuskan Drs.H. Hmzah Kadir sebagai kepala 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Taqwa Manado. 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Taqwa Manado ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas ummat Islam yaitu masyarakat yang bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, beraqidah Islam, berakhlak karimah, berilmu 

pengetahuan, terampil, sehat jasmani dan rohani. Untuk mendapatkan usaha lebih 

terjalinnya keterpaduan dari seluruh komponen didalam masyarakat untuk 

bersama-sama selalu bergotong royong di dalam membina mengelolah madrasah 

ini. 



Untuk mengetahui gambaran umum atau identitas Madrasah Tsanawiyah 

Nurul Taqwa Manado dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Profil MTs Nurul Taqwa Manado 

Nama Sekolah                                      : MTs Nurul Taqwa Manado 

Nomor Statistik                                    : 121271710006 

Surat Keputusan                                 : 12/SK-YINT/2005 

Penerbit SK                                        :  Kanwil Agama Sulawesi Utara 

Provinsi                                               : Sulawesi Utara 

Otonomi Daerah                                 : Kota Manado 

Kecamatan                                          : Paal 2 

Kode pos                                             : 95129 

Telepon/Fax                                         :  

Daerah                                                  : Perkotaan 

Status Sekolah                                     : Suwasta 

Akreditas                                             : B 

Tahun Berdiri                                      : 2003 

a. Visi dan Misi 

Visi : 

“ Menjadikan Lembaga Pendidikan MTs Nurul Taqwa Manado yang 

berkualitas Berimtaq & serta berwawasan lingkungan”. 

 

Misi : 



1) Melaksanakan Pendidikan MTs Nurul Taqwa Manado dengan 

memadukan Kurikulum Pendidikan Nasional dan Kementerian 

Agama, 

2) Menjadikan Lembaga Pendidikan MTs Nurul Taqwa Manado 

dengan memelihara nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan AL-Qur’an 

dan Hdits. 

3) Melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien dengan 

pendekatan CTL. (Contextual Teaching Learning). 

4) Menyiapkan generasi yang Islami, jujur, bertanggung jawab, 

disiplin, adil, memiliki ethos kerja yang tinggi serta peduli 

lingkungan. 

5) Meningkatkan prestasi ekstra kurikuler sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

6) Menerapkan manajemen partisipatif dan akuntabel. 

7) Menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan madrasah. 

b.  Keadaan Civitas MTs Nurul Taqwa Manado  

Nama Pemimpin Periode 

Drs. H. Hamzah Kadir 2005-2015 

Drs. H. Aidin Tubagus 2015 

Edwar Chaniagoh, S.Pd 2016-2017 

Rabeha Basrah, S.Pd 2018 

Sumber : Tata Usaha MTs Nurul Taqwa Manado 



1. Keadaan Pegawai 

Data Pegawai Administrasi MTs Nurul Taqwa Manado 

No Sub Bagian Jumlah 

1 Umum 12 

2 Ketatausahaan 1 

3 Perpustakaan 1 

Sumber : Tata Usaha MTs Nurul Taqwa manado. 

Data Pegawai Administrasi MTs Nurul Taqwa Manado 

No Nama TTL Jumlah 

1 Rabeah Basrah S.Pd. Busuwa, 05-03-1976 Kepala 

Sekolah 

2 Yulie Prahaten S.Pd. Tondano, 11-07-1987 Waka/Guru 

3 Rahbania S.Ag. Jenek Ponto,16-10-1973 Guru 

4 Jainal Arifin Sujoko 

S.H. 

Manado, 16-05-1979 Guru 

5 Fena Maskun S.Pd. Manado, 14-02-1968 Guru 

6 Qamariyah Amalia S.Pd. Manado, 14-08-1975 Guru/TU 

7 Drs. Elfiana Panu Gorontalo, 26-05-1966 Guru 



8 Rima Meilina Purwanti  

S.Pd. 

 Guru 

9 Wahyuningsi Strisno, 

S.Pd. 

Lolan, 14-12-1993 Guru 

10 Marini Tanaiyo, S.Pd.  Guru 

11 Pepen Erisman S.Hi. Bandung, 28-03-1988 Guru  

12 Hemas Lintang Pertiwi, 

S.Pd. 

Manado, 31-10-1990 Guru 

13 Widya Desfita S.Pd. Padang, 24-02-1993 Guru 

14 Bahktiar Beddu, S.Ag.  Guru 

Sumber : Tata Usaha MTs Nurul Taqwa Manado 

2. Daftar Gedung MTs Nurul Taqwa Manado 

Gedung kelas 4 Unit : 

a. Kelas VII berjumlah 1 Kelas 

b. Kelas VIII berjumlah 2 Kelas  

c. Kelas IX berjumlah 1 Kelas 

Gedung Pegawai :  

a. Ruang Kepala Sekolah 

b. Ruang Tata Usaha  

c. Ruang Perpustakaan 



d. Ruang Guru 

Gedung Lain Yang Terkait : Masjid Nurul Taqwa 

3. Sarana dan Prasarana 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran sudah barang tentu harus di 

dukung dengan sarana prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana 

pembelajaran yang ada di MTs Nurul Taqwa Manado adalah sebagai berikut:  

1. Gedung dan Ruang Kelas 

Gedung dan ruang kelas merupakan sarana penunjang dalam proses 

pembelajaran, walaupun bukan barang utama yang menjadi aspek yang sangat 

substansial dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Akan tetapi sudah 

menjadi ketentuan dalam sebuah lembaga pendidikan harus menyediakannya. 

Gedung MTs Nurul Taqwa mempunyai gedung dengan 2 lantai, yang dimana 

lantai pertama adalah ruang kelas VII, dan lantai kedua adalah ruang kelas VII,IX, 

Ruang Guru, Perpustakaan, Ruang Kepala Madrasah. 

Adapun kelas dalam setiap gedung sudah menggunakan fasilitas 

misalnnya Kipas Angin, Kursi, Meja, dan White Board 

1. Gedung Tata Usaha MTs Nurul Taqwa  Manado 

MTs Nurul Taqwa Manado mempunyai satu buah Gedung Tata Usaha 

yang terdiri dari Ruang Kepalah Sekolah dan ruang tamu. 

 



4. Struktur Kepengurusan Komite 

Adapun Struktur Kepengurusan Komite Sekolah di MTs Nurul Taqwa Manado 

NAMA JABATAN 

Bpk Ishak Takibo Ketua Komite 

Umar Harus Wakil 

Sudianto Lamsu Sekertaris 

Hj, Tahati Husai Bendahara 

Jufri Antu Anggota 

Sumber data : Tata Usaha di MTs Nurul Taqwa Manado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Madrasah : MTs Nurul Taqwa Manado 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VIII/Ganjil 

Pokok Bahasa  :  التقد يم( السا عة (  

Keterampilan  :  اِلستما ع / االكلم  / Menyimak/Berbicara 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

1. Menyimak dan mendengar : Memahami informasi melalui kegiatan 

mendengarkan dalam bentuk paparan atau di alog sederhana tentang 

jam/pukul berapa, kegiatan di Mdarsah dan di rumah. 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.1  Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran ( kata, frasa atau 

kalimat) tentang– فى البيت –النشا طا ت فى المدر سة  –السا عة   –  

1.2 Menemukan informasi dari wacana lisan sederhana tentang: السا عة- 

   فى البيت - النشا طا ت فى المدر سة

1.3 Merespon gagasan yang terdapat pada wacana lisan atau di alog sederhana 

tentang : السا- فى البيت –النشا طا ت فى المدر سة  –عة    

 

 

 



C. INDIKATOR 

1.1. Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan bunyi ungkapan/ kalimat 

sesuai materi لتقد يما ( hiwar pendek) yang di perdengarkan. 

1.2. Mengulangi ungkapan-ungkapan hiwar yang di perdengarkan dengan 

intonasi dan makhraj yang baik dan benar 

1.3. Mengidentifikasi kata dan ungkapan yang sesuai dengan makna/kata 

ungkapan yang di perdengarkan dalam materi.  قد يمالت  

1.4. Menyebutkan alur cerita hiwar dengan ringkas 

1.5.. menyebutkan maksud ungkapan-ungkapan komunikatif tentang السا عة 

yang terdapat dalam materi التقد يم 

1.6. Menjelaskan makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar tentang 

 .dengan struktur kalimat dasar yang diperdengarkan عة السا 

1.7. Menjawab pertanyaan tentang kandungan materi tentang السا عة yang di 

perdengarkan. 

1.8. Menentukan gambar yang sesuai dengan kata/ungkapan yang di 

perdengarkan. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah selesai proses pembelajaran siswa di harapkan mampuh 

a) Mengidentifikasi bunyi kata-kata arab dan bunyi ungkapan/ kalimat sesuai 

materi التقد يم ( hiwar pendek). 

b) Mengulangi ungkapan-ungkapan hiwar yang di perdengarkan dengan 

intonasi mahkraj yang baik dan benar. 



c) Mengidentifikasi kata dan ungkapan yang sesuai dengan makna 

kat/ungkapan yang di perdengarkan  dalam materi السا عة  

d) Menyebutkan alur cerita hiwar dengan ringkas 

e) Menyebutkan maksud ungkapan komunikatif tentang السا عة yang terdapat 

dalam materi لتقد يم  

f) Menjelaskan makna dengan gagasan yang terdapat dalam hiwar tentang   السا  

 .dengan strktur kalimat dasar yang di perdengarkan عة

g) Menentukan gambar yang sesuai dengan kata/ ungkapan yang di 

perdengarkan. 

E. MATERI PEBELAJARAN 

 الد رس األ ول : السا عة 

 التقد يم 

 ؟+ : فى أي سا عة تذ هب إلى المدر سة

 هب السا عة السا د سة والنصف بعد تنا ول الفطو ر: تذ -

 ؟ +: كم السا عة األ ن

 : السا عة الساد سة-

 +: تعا ل نتنا ول الفطور, ثم نذ عب إلى المدرسة

 : كم سا عة يستفر ق الذ ها ب إ لى المد ر سة ؟-

 : يستفر ق نصف سا عة-

 +: با لسيا ر ة ؟

 قليال عن البيت: نعم, با لسيا رة. المد رسة بعيدة -

 المفر دان    



تعا  -اآلن -كم السا عة -؟  -فى أي سا عة  –ثلث سا عة  –ربع ساعة  –نصف سا عة  –سا عة 

  0ل 

سيا رة با لسيا ر   -يستفرق الذهاب  –بعد تنا ول الفطو ر  –أتنا ول ا لفطور  –أذ هب  –تعا لي 

 ة.

F. METODE PEMBELAJARAN  

Istima’/menyimak, dan alkalam/berbicara dan Tanya jawab 

a. Langkah-langkah kegiatan belajar 

1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Apresepsi  

Kesiapan kelas dalam pembelajaran (absensi, kebersihan dll) 

2. Motivasi  

a. Penjagaan kesiapan belajar siswa dengan memberikan pertanyaan 

tentang materi yang akan di ajarkan  

b. Menyampaikan informasi tentang kompetensi yang akan di capai. 

b. Kegiatan Inti 

Jenis Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Nilai Karakter 

Eksplorasi : 

Menyimak materi tentang السا عة yang di 

perdengarkan 

10 Menit Ingin tahu 



Elaborasi : 

- Mengulangi ungkapan-ungkapan 

hiwar yang di perdengarkan dengan 

intonasi dan makhrajnya yang baik 

dan benar. 

- Mendengarkan penjelasan guru 

tentang alur cerita hiwar, maksud 

ungkapan-ungkapan komunikatif, 

ragam penggunaan kata السا عة yang 

tedapat dalam materi التقد يم dan 

makna ragam السا عة yang tedapat 

dalam materi التقد يم yang telah di 

perdengarkan 

- Menyebutkan alur cerita hiwar 

dengan ringkas 

- Menyebutkan maksud ungkapan-

ungkapan komunikatif tentang السا عة 

yang tedapat dalam materi  

- Menjelaskan makna dan gagasan 

yang terdapat dalam hiwar tentang 

 dengan struktur kalimat dasar السا عة

yang di perdengarkan. 

40 Menit Mandiri, Ingin tahu, 

kreatif, kerja keras. 



Konfirmasi : 

- Menjawab pertanyaan guru tentang 

makna dan gagasan dalam hiwar, 

serta struktur kalimat dasar yang di 

perdengarkan  

- Menentukan gambar yang sesuai 

dengan kata/ ungakapan yang di 

perdengarkan   

10 Menit Mandiri 

 

3. Kegiatan dan Penutup 

a. Guru menyimpulkan materi pelajaran 

b. Pemberian tugas untuk mengetahui ketercapaian indikator dan 

kompetensi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



DOKUMENTASI 

 

Saat melakukan wawancara dengan Ibu Rahbania S.Ag. selaku guru bahasa 

arab. 

 

Saat melakukan wawancara dengan Ibu Rahbania S.Ag. selaku guru bahasa 

arab. 

 

 

 



 

 

 Saat melaksanakan proses pebelajaran bahasa arab kelas VIII. 

 

Saat melakukan wawancara dengan salah satu siswa MTs Nurul Taqwa 

Manado. 

 

 

 

 

 



 

 

Saat melakukan wawancara dengan salah satu siswa MTs Nurul Taqwa 

Manado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIODATA PENULIS 

Nama    : Sela Djasman 

NIM    : 14.2.2.007 

Tempat dan Tanggal Lahir  : Desa Kalumbatan 04Agustus 1994 

Alamat    : Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan  

Nomor HP   : 082194313778 

E-mail    : Seladjasman@iain-manado ac.id 

Nama Orang Tua 

Bapak    : Djasman Rahim 

Ibu    : Narsi S 

Riwayat Pendidikan 

SD    : Lulus Tahun 2008 

SMP    : Lulus Tahun 2011 

SMK    : Lulus Tahun 2014 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


