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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses bersosialisasi secara 

formal dan abstrak.
1
Hal ini sejalan dengan fungsi bahasa yaitu, sebagai alat

komunikasi atau alat interaksi yang hanya dimiliki manusia.
2
Kehadiran bahasa di

tengah-tengah manusia merupakan sunnatullah. Tuhan menciptakan manusia 

berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, bersuku-suku adalah untuk saling 

mengenal di antara mereka, sesuai firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 

yang berbunyi : 

Artinya :Wahai manusia. Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.Sungguh, yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.Sungguh 

Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti.
3
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Salah satu cara untuk berkenalan dengan manusia adalah melalui alat 

komunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi paling klasik sejak manusia 

bermukim di dunia.Disamping itu, agar komunikasi setiap manusia berjalan 

dengan baik, maka lazim bagi manusia untuk mengetahui fungsi-fungsi bahasa 

dalam kehidupannya.Sehingga komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak 

berjalan secara efektif tanpa hambatan. 

Di samping itu juga, dengan bahasa manusia dapat berbagi pengalaman 

tentang lingkungan sekitar, baik yang dialaminya sendiri maupun dari pengalaman 

orang lain. Untuk itu dengan bahasalah manusia akan dapat mengenal dunia luar, 

selain itu sebagai sarana untuk berhubungan dengan orang lain. Dengan bahasa 

manusia akan mudah bergaul, bersosialisasi dengan sesama mereka. Namun 

begitu, kemampuan berkomunikasi efektif tidak hanya bergantung pada bahasa 

yang sama, akan tetapi juga pada makna yang sama, pengalaman yang sama yang 

diucapkan dengan kata-kata.Artinya bahasa digunakan untuk memperoleh 

kesenangan dan keharmonisan dalam berhubungan dengan sesame manusia 

sebagai makhluk yang bersosial. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa setiap orang yang ingin 

berkomunikasi dengan yang lainnya haruslah menggunakan bahasa, sebab tanpa 

bahasa tidak akan terjadi komunikasi atau interaksi antar sesama, karena perasaan 

bahasa begitu jelas digunakan untuk saling mengungkapkan rasa persahabatan, 

penghormatan dan solidaritas. Begitu pula dengan bahasa Arab yang selama ini 

telah digunakan oleh kaum muslimin untuk berkomunikasi. 
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Bahasa Arab disamping bahasa Al-Qur’an juga merupakan bahasa yang urgen 

untuk dipelajari sebagai bahasa internasional. Masuknya bahasa Arab ke 

Indonesia bersamaan dengan datangnya atau tersiarnya agama Islam, namun 

demikian perkembangannya tidak sepesat perkembangan agama Islam di 

Indonesia Bahasa Arab menarik minat jutaan penduduk dunia untuk 

mempelajarinya, karena sebagian istilah Islam berasal dari bahasa Arab.  

Bahasa Arab juga telah diajarkan di berbagai Pesantren di Indonesia.Banyak 

universitas internasional dan beberapa sekolah menengah internasional telah 

mengajarkan Bahasa Arab (Arabic as Foreign Language). Bahasa Arab 

berkembang semakin luas dengan munculnya software, siaran TV berbahasa 

Arab, dan pembelajaran online Asal mula atau rumpun bahasa Arab adalah sebuah 

bahasa Semitic yang muncul dari daerah yang sekarang termasuk wilayah Arab 

Saudi. Bahasa ini merupakan sebuah bahasa yang terbesar dari segi jumlah 

penutur dalam keluarga bahasa Semitic.Bahasa Arab juga serumpun dengan 

bahasa Ibrani dan bahasa Aram.Namum bahasa Arab modern telah 

diklasifikasikan sebagai suatu makro bahasa dengan 27 sub-bahasa Arab daerah 

atau dialek (lahjãt). Bahasa-bahasa tersebut dituturkan di seluruh kawasan 

semenanjung Arab, sedangkan bahasa Arab baku atau resmi diketahui dan 

dipelajari di seluruh dunia Islam.
4
 

Bahasa Arab juga telah diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam. 

Bagi umat Islam, bahasa Arab merupakan bahasa ilmu pengetahuan. Hal itu 
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sejalan dengan pengertian bahasa Arab menurut lembaga pendidikan Islam, 

bahwa bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang mengembangkan 

keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan 

mengungkapkan informasi, fikiran, perasaan serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan budaya.
5
 Dengan ini bahasa Arab telah berperan 

penting dalam mengantarkan dunia Islam pada masa kejayaan ilmu pengetahuan 

dimasa lalu, dengan bersumber pada Al-Quran’an dan Hadist yang berbahasa 

Arab, telah melahirkan berbagai ilmu pengetahuan dan keagamaan yang banyak 

ditulis oleh para ilmuwan muslim dengan menggunakan bahasa Arab.Sesuai 

firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi : 

 

 

 

Artinya :Sesungguhnya kami telah menurunkan berupa Al-Qur’an dengan bahasa 

Arab  agar kamu memahaminya”.
6
 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa tujuan Allah menurunkan Al-Qur’an 

dengan menggunakan bahasa Arab merupakan kunci penting dalam 

memahaminya sebagai sumber ilmu pengetahuan.  

Keberadaan Bahasa Arab erat sekali dengan keberadaan kaum muslimin 

hingga akhir zaman nanti, bahasa Arab akan tetap abadi selama al-Qur`an dan 

                                                           
5
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Hadits Rasulullah shallallahu`alahi wa sallam juga abadi dan langgeng, secara 

tidak langsung dengan tidak adanya al-Qur`an dan Hadits sudah barang tentu akan 

menjadikan bahasa juga akan hilang. Maka sudah menjadi kewajiban sebagai 

kaum muslimin untuk mempelajarinya dan berusaha seoptimal mungkin untuk 

dapat menguasai kemahiran bahasa ini. Bahkan wajib bagi kaum muslimin untuk 

mendalaminya, karena bahasa Arab sebagai sarana untuk memahami Kitabullah 

dan Sunnah Rasulullah shalallahu`alaihi wa sallam. Penduduk Indonesia 

merupakan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, yang sudah barang tentu 

banyak orang yang mempelajari literatur-literatur atau buku-buku yang berbahasa 

Arab, karena sumber-sumber kajian agama Islam bersumber dari dan dengan 

bahasa Arab, terutama al-Qur’an dengan tafsirtafsirnya dan al-Hadits dengan 

Ilmu-Ilmunya.   Semestinya perkembangan bahasa Arab di Indonesia harus lebih 

maju dan pesat ketimbang bahasa asing lainnya, seperti bahasa Inggris, bahasa 

Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Perancis dan lain-lain. Untuk itulah ada 

beberapa faktor yang menjadikan bahasa Arab tidak atau belum bisa berkembang 

di Indonesia. Menurut hemat penulis bahwa bahasa Arab di Indonesia masih 

merupakan bahasa Asing (Foreign language) belum bisa menjadi bahasa kedua 

(Second language), sehingga perkembangannya sangat lambat dan stagnan, 

sementara itu bahwa keberadaan bahasa Arab sangat dibutuhkan di negara 

Indonesia. Pembelajaran bahasa Arab di Indonesia sampai saat ini belum mampu 

menunjukkan keberhasilan yang dapat diharapkan, bahkan materi bahasa Arab 

cenderung menjadi momok dan tidak disukai oleh banyak siswa. Kenyataan 

seperti ini membawa kesan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang sulit 
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dipelajari dibandingkan dengan bahasa asing yang lainya, meskipun pada 

dasarnya bahasa Arab tidak sesulit yang dibayangkan khususnya bagi orang 

Indonesia yang beragama Islam, sebab pada hakekatnya mereka setiap hari telah 

menggunakan bahasa Arab dalam praktek-praktek ibadahnya seperti ketika shalat 

dan berdoa. Selain itu, banyak sekali kosa kata bahasa Indonesia yang berasal dari 

bahasa Arab yang sebenarnya mempermudah untuk mempelajarinya.   

Belajar bahasa Arab tidak akan terlepas dari proses pembelajaran dan 

pengajaran bahasa itu sendiri, karena pengajaran itu sendiri adalahproses, 

perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan.
7
 Jadi pentransferan materi pelajaran 

bahasa Arab oleh pembelajar kepada pebelajar haruslah secara baik dan benar.  

Adapun proses penyampain materi harus sesuai dengan prinsip-prinsip 

pengajaran bahasa dengan memperhatikan tujuan yang akan dicapai dalam tujuan 

tersebut. 

Secara umum tujuan pengajaran atau pembelajaran bahasa Arab tingkat 

Madrasah Tsanawiyah meliputi beberapa hal : 

1. Kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis secara baik 

2. Berbicara sederhana tapi efektif dalam berbagai konteks untuk 

menyampaikan informasi, fikiran dan perasaan serta menjalin hubungan 

sosial dalam bentuk kegiatan yang beragam, interaktif dan menyenangkan. 

3. Menafsirkan isi berbagai bentuk teks tulis pendek sederhana dan merespon 

dalam bentuk kegiatan yang beragam, interaktif dan menyenangkan. 

                                                           
7
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4. Menulis kreatif meskipun pendek sederhana berbagai bentuk teks untuk 

menyampaikan informasi, mengungkapkan fikiran dan perasaan. 

5. Menghayati dan menghargai karya sastra. 

6. Kemampuan untuk berdiskusi dalam menganalisis teks secara kritis. 

7. Perbendaharaan kata Arab Fusha sebanyak 1000 kata dalam berbagi 

bentuk kata dan pola kalimat yang diprogramkan meliputi tema tentang 

kegiatan sehari-hari, aqidah dan ibadah.
8
 

Dari tujuan pengajaran bahasa Arab diatas dapat dipahami bahwa, secara 

umum mempelajari bahasa arab salah satunya adalah supaya mengerti bacaan 

dalam sholat, mengerti Al-Qur’an, dan Hadist atau buku-buku bahasa Arab, serta 

dapat berbicara atau berkomunikasi secara langsung. 

Dengan kata lain, tujuan pengajaran bahasa Arab adalah bagaimana peserta 

didik memiliki kemampuan atau keterampilan yang sangat strategis untuk 

dikuasai yaitu : 

1. Keterampilan menyimak 

2. Keterampilan berbicara 

3. Keterampilan membaca 

4. Keterampilan menulis. 
9
 

 

 

Bertolak dari empat keterampilan berbahasa di atas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti dari sisi keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah 

                                                           
8
Depag R.I, Kurikulum Standar Kompetensi Madrasah TsanawiyahOp, Cit, Hal.123. 
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Press, Bandar Lampug, 2004. Hal. 7. 
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menangkap arti dari seluruh situasi yang dilambangkan dengan lambang-lambang 

tulis dan bunyi.
10

 Dengan demikian, dalam konteks pembelajaran bahasa asing 

terutama bahasa Arab, tentu tidak lepas dengan pembelajaran membaca (qiro’ah) 

yang sangat urgen dalam proses belajar mengajar. 

Membaca (qiro’ah) adalah kegiatan yang meliputi pola berfikir, menilai, 

menganalisa dan memecahkan masalah.
11

 Dalam pembelajaran bahasa Arab 

membaca memiliki urgenitas tersendiri yakni : 

1. Membaca merupakan kunci untuk membuka khazanah pengetahuan 

budaya Islam. 

2. Long Education tidak akan terwujud kalau yang melakukannya tidak dapat 

membaca. 

3. Memahami khazanah intelektual klasik dan modern. 
12

 

Selanjutnya mengenai membaca, menurut Ahmad Fuad Effendy dalam 

bukunya terdapat beberapa jenis membaca yaitu : 

1. Membaca Nyaring (Qira’ah Al Jahriyah). 

Membaca Keras atau nyaring yang disebut juga dengan “membaca teknis”,  

bagaimanapun juga mengandung aspek artistik. Dalam kegiatan membaca  

keras ini, yang terutama ditekankan adalah kemampuan membaca dengan : 
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Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Misykat, Malang, 

2005.Hal. 9. 
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Radliyah Zaenuddin,Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

ArabPustaka  Khilari Group. Yogyakarta, Hal. 71. 
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a. Menjaga ketepatan bunyi bahasa Arab, baik dari segi mahraj maupun 

sifat-sifat bunyi yang lain. 

b. Irama yang tepat dan ekspresi yang menggambarkan perasaan penulis. 

c. Lancar tidak tersendat-sendat dan terulang-ulang. 

d. Memperhatikan tanda baca atau tanda grafis (pungtuasi). 

2. Membaca Dalam Hati (Qira’ah Al Shamitah). 

Membaca dalam hati bertujuan untuk memperoleh pengertian, baik pokok-

pokok maupun rincian-rinciannya. Oleh karena itu, ia merupakan sarana 

bagi membaca yang lain, yakni membaca analisis, membaca cepat, 

membaca rekreatif. Secara fisik membaca dalam hati harus menghindari : 

a. Vokalisasi, baik hanya menggerrakan bibir sekalipun. 

b. Pengulangan membaca, yaitu mengulangi gerak mata (penglihatan) 

kepada kalimat sebelumnya yang sudah dibaca. 

c. Menggunakan telunjuk/ penunjuk atau gerakan kepala 

3. Membaca Rekreatif (Qira’ah Al Istimaiyah). 

Membaca rekreatif adalah membaca untuk memberikan latihan kepada 

para peserta didik membaca cepat dan menikmati apa yang dibacanya. 

Tujuannya lebih jauh adalah untuk membina minta dan kcintaan membaca.  

4. Membaca Cepat (Qiro’ah Mausuah). 

Membaca cepat ialah untuk menggalakan peserta didik agar berani 

membaca lebih cepat dari pada kebiasaannya.Kecepatan menjadi tujuan 

tetapi tidak boleh mengorbankan pengertian. 
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5. Membaca Analitis (Qira’ah Tahliliyah ) 

Membaca analitis ialah membaca untuk melatih peserta didik agar 

memiliki kemampuan mencari informasi dari bahan tertulis. Selain itu 

peserta didik dilatih agar dapat menggali dan menunjukan rincian 

informasi yang memperkuat ide utama yang disajikan penulis.
13

 

Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi tercapainya keterampilam di atas 

adalah teknik pengajaran, karena teknik itu sendiri adalah pelaksanaan secara 

oprasional suatu metode dalam kegiatan belajar mengajar.
14

Dan berhasilnya suatu 

pembelajaran tidak lepas dari penggunaan metode itu sendiri. 

Dalam penyajian bahasa Arab dikenal beberapa metode pengajaran kemahiran 

berbahasa, yaitu: 

1. Metode Pengajaran Menyimak 

2. Metode Pengajaran Berbicara 

3. Metode Pengajaran Membaca 

4. Metode Pengajaran Menulis.
15

 

Dan yang ingin lebih dispesifikan lagi dalam penelitian ini adalah pada 

metode Pengajaran Membaca, adapun langkah-langkah pengajaran Membaca 

(qiro’ah) yaitu: 

1. Pendidik membaca materi qiro’ah. Sementara itu, para peserta didik 

mendengarkannya dengan penuh perhatian. 
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Ahmad Fuad Efendy,Op, Cit Hal.129. 
14

Ibid, Hal. 78. 
15

 Ahmad Fuad Effendy,Op, Cit,  Hal. 102. 
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2. Seluruh peserta didik menirukan bacaan guru kalimat perkalimat. 

3. Pendidik meminta para peserta didik untuk membaca beberapa bagian atau 

keseluruhan materi qiro’ah secara bergiliran sesuai dengan waktu yang 

tersedia. Kesalahan bacaaan seorang peserta didik dapat dibetulkan oleh 

temannya atau guruyang bersangkutan. Walaupun demikian, pembetulan 

itu hendaknya tidak memotong bacaan peserta didik tersebut ditengah 

suatu kalimat. 

4. Para peserta didik diminta menjawab pertanyaan yang berhubungan 

dengan kandungan qiro’ah. 

5. Dalam kelas yang sebagian peserta didiknya belum mampu membaca 

kalimat Arab dengan lancar,kegiatan membaca sebaiknya dilakukan di 

papan tulis dengan tangkai petunjuk.
16

 

Dari teori di atas dapat diasumsikan bahwa, apabila metode ini telah 

dilaksanakan dengan baik, maka tentunya para peserta didik akan mampu 

membaca dengan baik dan benar.  

Untuk itu pada tanggal 20 Juli 2016 penulis mengadakan prasurvei 

dilapangan, bahwa guru bahasa Arab di SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu telah 

menerapkan langkah pengajaran tersebut. Adapun langkah-langkah tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 

 

                                                           
16

Drasono dan T. Ibrahim, Fasih Berbahasa Arab 2 Untuk Kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah, PT. Tiga Serangkai, Solo, 2008,Hal. 10. 
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1. Pendidik membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

2. Pendidik menyiapkan materi pelajaran di mulai dengan membacakan 

materi yang akan diajarkan. 

3. Pendidik membacakan materi teks qiro’ah yang akan diajarkan kepada 

peserta didik, dan peserta didik dimita untuk mendengarkan dengan baik 

agar peserta didik dapat membedakan antara bunyi-bunyi kalimat, 

penekanan, intonasi yang ada pada bacaan. 

4. Pendidik meminta peserta didik secara acak untuk mengulangi bacaan teks 

qiro’ah yang telah di bacakan oleh Pendidik dengan suara keras kemudian 

dilanjutkan sesuai kelompok. 

5. Pendidik meminta sebagian peserta didik untuk membacakan teks qiro’ah 

beberapa bagian atau keseluruhan. Dan Pendidik membetulkan bacaan 

peserta didik ketika terdapat kesalahan dalam membaca. 

6. Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk menanyakan 

mufrodat yang belum dipahami. 

7. Pendidik meminta peserta didik untuk menghafalkan mufrodat yang telah 

diberikan. 

8. Pendidik memberikan beberapa pertannyaan kepada peserta didik untuk 

mengukur pemahaman peserta didik terhadap teks qiro’ahyang telah 

diajarkan. 

9. Pendidik membacakan kembali teks qiro’ah yang telah diajarkan bersama-

sama dengan peserta didik. 
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10. Pendidik menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.
17

 

Seperti yang telah di katakan oleh Ibu Amin Yuaroh Khasanah selaku 

Pendidik bahasa Arab, yang menyatakan bahwa, meskipun Pendidik telah 

menyesuaikan dalam menerapkan langkah pengajaranqiro’ah tersebut, namun 

kebanyakan peserta didik masih belum memiliki kemampuan membaca bahasa 

Arab dengan baik dan benar.
18

Padahal indikator seoarang peserta didik dapat 

dikatakan memiliki keterampilan membaca sebagaimana dijelaskan oleh Mahmud 

yunus, yaitu: 

1. Baik bacaannya, yaitu dengan mengeluarkan huruf dan makhrajnya. 

2. Lancar, jangan mengulang kata-kata’ 

3. Menjaga tinggi rendahnya suara, menurut tanda-tanda tanya, tanda seru, 

tanda heran, koma dan sebagainya 

4. Pertengahan antara cepat dan lambat. 

5. Memlihara panjang dan pendek, idhom, iqlab, dan sebagainya. 

6. Menjaga bacaan waqaf atau berhenti. 

7. Bagus bacaan serta mengerti maksudnya. 

8. Pertengahan mengeluarkan suara, tidak terlampau keras dan jangan pula 

terlalu lunak.
19

 

Sedangkan menurut Ahmad Fuad Effendy, kegiatan membaca yang harus 

diperhatikan adalah : 

                                                           
17

Observasi, Tanggal, 20 Juli  2016. 
18

Wawancara dengan Ibu Amin Yuaroh Khasanah, Guru Bahasa Arab SMP 

Muhammadiyah 1 Pringsewu, 20 Juli 2016. 
19

Mahmud Yunus,Metodik Khusus Bahasa Arab, PT. Hida Karya Agung. 

Jakarta.1990.Hal. 
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1. Menjaga ketepatan bunyi bahasa Arab yang baik dari segi makhraj 

maupun sifat-sifat lain. 

2. Irama yang tepat dan ekspresi yang menggambarkan ekspresi penulis. 

3. Lancar, tidak tersendat-sendat. 

4. Memperhatikan tanda baca atau grafis.
20

 

Pada dasarnya kedua pendapat tersebut saling melengkapi berkenaan dengan 

ciri-ciri membaca bacaan berbahasa Arab yang baik, hanya saja pendapat 

Mahmud Yunus lebih kompleks’ 

Untuk mempertegas hasil dari interview dengan Ibu Amin Yuaroh Khasanah, 

maka pada tanggal 21 Juli 2016 penulis melakukan observasi langsung dengan 

memberikan tes lisan kepada 44peserta didik kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 

Pringsewu yang penulis tentukan sebagai sample dalam penelitian ini. Dan materi 

yang penulis berikan berupa materi qiro’ahmengenai kegiatan sehari-hari. Berikut 

materi qiro’ah yang penulis berikan kepada peserta didik. 
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Ahmad Fuad Effendy, Op, Cit, Hal.129. 
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Dari materi qiro’ah di atas penulis gunakan untuk mengukur kemampuan, 

Pengucapkan (Maharijul huruf), Tanda Baca dan Kelancaran peserta didik dalam 

memebaca teks qiro’ah. Berdasarkan hasil tes lisan di atas penulis berhasil 

mendapatkan data sebagai berikut : 

TABEL.I 

Hasil Penilaian Kemahiran Membaca Tulisan Berbahasa Arab  

Peserta Didik Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu 

Pada Tahun Pelajaran 2016 - 2017 

 

NO 

SKALA 

PENILAIAN 
JUMLAH PESERTA DIDIK 

Angka Huruf 1 % 2 % 3 % 4 % 

1 86-100 A - 0% - 0% - 0% - 0% 

2 71-85 B 6 13% 7 15% 5 11% 5 11% 

3 56-70 C 11 25% 12 27% 10 22% 14 31% 

4 41-45 D 27 62% 25 58% 29 67% 25 58% 

5 -40 E - 0% - 0% - 0% - 0% 

JUMLAH  44 100 44 100 44 100 44 100 

Keterangan : 

1. Maharijul Huruf(kefasihan dalam pengucapan maharijul hurufnya). 

2. Tanda Baca (memperhatikan panjang pendeknya) 

3. Kelancaran (lancar bacaanya dan tidak terulang-ulang menyebutkan kata) 

4. Intonasi (menjaga tinggi rendahnya suara, sesuai tanda-tanda baca). 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa peserta didik yang 

mendapat nilai A dari segi pengucapan sebanyak 0%, nilai B sebanyak 13%, nilai 

C sebanyak 25%, nilai D sebanyak 62%, nilai E0%. Berdasarkan data tersebut 
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dapat dipahami bahwa peserta didik yang mendapat nilai D dan E sebanyak 62%. 

Hal ini menunjukan bahwa kemampuan membaca peserta didik dari segi 

pengucapan (Maharijul Huruf) masih kurang.   

Adapun dari segi tanda baca: peserta didik yang mendapat nilai A sebanyak 

0%, nilai B sebanyak 15%, nilai C sebanyak 27%, nilai D sebanyak 58%, nilai E 

sebanyak 0%. Dari uraian tersebut peserta didik yang mendapat nilai D dan E 

sebanyak 58%. Hal ini menunjukan kemampuan membaca peserta didik dari segi 

tanda baca masih kurang.  

Selanjutnya dari segi kelancaran membaca : peserta didik yang mendapat nilai 

A sebanyak 0%, nilai B sebanyak 11%, nilai C sebanyak 22%, nilai D sebanyak 

67%, nilai E sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa peserta 

didik yang mendapat nilai  D dan E sebanyak 67%. Hal ini menunjukan bahwa 

kemampuan membaca peserta didik dari segi kelancaran masih kurang. 

Dan dari segi intonasi membaca : peserta didik yang mendapat nilai A 

sebanyak 0%, nilai B sebanyak 11%,nilai C sebanyak 31%, nilai D sebanyak 

58%, nilai E sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa peserta 

didik yang mendapat nilai D dan E sebanyak 58%.Hal ini menunjukan bahwa 

kemampuan membaca peserta didik dari segi intonasi masih kurang. 

Dari beberapa permasalahan di atas menunjukan bahwa kemampuan membaca 

peserta didik SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu dalam membaca tulisan 

berbahasa Arab masih kurang.Padahal jika dilihat dari umur para peserta didik 

dengan tingkatan sekolah yang mempunyai basic keagamaan juga sudah masuk 
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pada tingkat menengah pertama seharusnya peserta didik sudah dapat membaca 

tulisan berbahasa Arab dengan baik dan benar.Karena peserta didik yang ada pada 

tingkat bawahnya atau tingkat dasar sudah banyak yang mampu untuk membaca 

tulisan berbahasa Arab dengan baik dan benar. 

Oleh karena itulah muncullah keinginan dari penulis untuk  meneliti tentang 

“IMPLEMENTASI METODE QIRO’AH DALAM MENINGKATKAN 

KEMAHIRAN MEMBACA TULISAN BERBAHASA ARAB PESERTA DIDIK 

KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 1 PRINGSEWU KABUPATEN 

PRINGSEWU. 

B. Indentifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah  

Menghindari kemungkinan meluasnya masalah yang akan diteliti, maka  

penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Guru Telah Berupaya Menerapkan Metode Qiro’ah, Namun Masih 

Banyaknya Peserta Didik Yang Belum Bisa Membaca Tulisan 

Berbahasa Arab Dengan Baik dan Benar. 

2. Keterbatasan Pengemasan Materi Dan Metode Qiro’ah Sehingga 

Hasilnya Pembelajaran Bahasa Arab Khususnya Pada Materi Qiro’ah 

Atau Membaca Tulisan Berbahasa Arab Belum Maksimal Kepada 

Peserta Didik. 

3. Kurangannya Minat Peserta Didik Untuk Dapat Membaca Tulisan 

Berbahasa Arab. 
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2. Batasan Masalah 

Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimakah Implementasi 

Metode Qiro’ah Dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Tulisan 

Berbahasa Arab Peserta Didik Yang Dilaksanakan Pada Pembelajaran 

Bahasa Arab Di SMP Muhammadiyah 1 Pringsewu. 

C. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah sering disebut juga dengan pernyataan masalah 

(statement of problem). Rumusan adalah pernyataan singkat suatu masalah yang 

akan diteliti.
21

untuk mempermudah penelitian dan memfokuskan kajian pada 

penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat di rumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : BagaimanakahImplementasi Metode 

Qiro’ahDalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Tulisan Berbahasa Arab 

Peserta Didik Kelas VIII SMP Muhamadiyah 1 Pringsewu? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian adalah mengemukakan apa-apa yang ingin dicapai 

dengan penelitian.Sebagaimana telah disinggung pada latar belakang 

masalah serta melihat dari rumusan masalah yang ada. Begitu juga dalam 

penelitian ini ada tujuan yang akan dicapai, di antarannya : Mengetahui 

Implementasi Metode Qiro’ah Dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca 

Tulisan Berbahasa Arab Peserta Didik Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 

Pringsewu Kabupaten Pringsewu.  

                                                           
21

 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya, CV.Ghalia 

Indonesia. Jakarta. 2002 Hal.43. 
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2. Manfaat Penelitian  

Berpijak dari tujuan tersebut di atas, maka studi ini dapat memberimanfaat 

baik secara teoritis maupun juga praktis. 

a. Secara Teoritis penelitian ini berguna untuk menabah khzanah 

pengembangan pengetahuan tentang pentingnya Implementasi Metode 

Qiro’ah dalam rangka meningkatkan kemahiran membaca tulisan 

berbahasa Arab peserta didik. 

b. Secara praktis penelitian ini berguna sebagai paparan yang 

menidentesiskan betapa besar dan kuatnya implementasi metode 

qiro’ahdalam meningkatkan kemahiran membaca tulisan berbahasa Arab 

peserta didik agar dapat membaca dengan baik dan benar. 

c. Diharapkan dapat berguna bagi kepentingan umum dalam meningkatkan 

pembelajaran pada penerapan metode qiro’ah ini dalam meningkatkan 

kemahiran membaca tulisan berbahasa Arab peserta didik. 

E. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah konsep dasar yang mendukung hubungan antara konsep 

dalam penelitian. Mujiman berpendapat bahwa kerangka pikir adalah suatu 

konsep yang berisikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

dalam rangka memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti. 

Berdasarkan kilasan pemahaman pada pustaka di atas, diketahui bahwa dalam 

pelaksanaan metode qiro’ah yang tepat dapat berpengaruh dalam meningkatkan 

kemahiran membaca tulisan berbahasa Arab peseta didik dengan baik dan benar. 
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Apa yang dipaparkan di atas, merupakan teori-teori yang perlu penulis uji 

kebenarannya dengan mencoba mengetahui bagaiman implementasi metode 

qiro’ah dalam meningkatkan kemahiran membaca tulisan berbahasa Arab peserta 

didik dalam pembelajaran. 

Lebih jelas dapat dilihat pada gambar kerangka pikir yang penulis sajikan 

sebagai berikut : 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan Kemahiran 

Membaca Tulisan 

Berbahasa Arab 

 

Indikator Penilaian : 

 

1. Maharijul Huruf 

2. Tanda Baca 

3. Intonasi 

4. Kelancaran 

 

Metode Qiro’ah Tulisan 

Berbahasa Arab 

 

Indikator  Kemahiran 

Membaca: 

 

1. Baik Bacaannya. 

2. Lancar. 

3. Menjaga Tinggi Rendah 

Suara. 

4. Memelihara Panjang dan 

Pendek. 

5. Menjaga Bacaan Waqaf 

atau Berhenti. 




