
METODE PEMBELAJARAN NAHWU PADA PONDOK PESANTREN 

MIFTAHUL HUDA 06 KECAMATAN SUMBERJAYA                    

KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  Guna 

Memperoleh Gelar sarjana Pendidikan (S.Pd ) dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

 

 

                                            
Oleh: 

 

DICKY NATHIQ NAURI 

NPM:1411020078 

 

    

 

 
 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN                                                

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG                            

TAHUN AKADEMIK 1439 H/ 2018 M 

 



METODE PEMBELAJARAN NAHWU PADA PONDOK PESANTREN 

MIFTAHUL HUDA 06 KECAMATAN SUMBERJAYA                    

KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 

Skripsi 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  Guna 

Memperoleh Gelar sarjana Pendidikan (S.Pd ) dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

 

 

                                            
Oleh: 

 

DICKY NATHIQ NAURI 

NPM:1411020078 

 

    

 

 

Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 

 

 

Pembimbing 1  : Dr. H. Ahmad Bukhari Muslim, M.A 

Pembimbing II : Drs. H. Amiruddin, M.Pd.I 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN                                                

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG                            

TAHUN AKADEMIK 1439 H/ 2018 M 

 



ABSTRAK 

 Oleh : 

Dicky Nathiq Nauri 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam 

pembelajaran nahwu dan juga faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam 

proses pembelajaran nahwu pada Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Dengan dilakukannya penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta memberikan manfaat bagi 

yang terlibat dalam proses pembelajaran nahwu pada umumnya terkhusus bagi 

Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung 

Barat sendiri sebagai lokasi dilakukannya penelitian ini. 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, 

dan adapun alat pengumpul data yaitu berupa observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap data 

yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan. 

 Dari proses pengumpulan data serta analisis data yang dilakukan diperoleh 

hasil berupa: Sumber belajar (kitab) yang digunakan dalam pembelajaran nahwu pada 

Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung 

Barat adalah Kitab Syarah Matan Al-Jurumiyah, dan metode yang digunakan dalam 

penyampaian kaidah nahwu adalah bersifat deduktif (qiyasi) yaitu suatu metode yang 

diawali dengan pemaparan kaidah-kaidah baru kemudian contoh dan juga 

memadukan  beberapa metode yang digunakan dalam proses pembelajaran antara lain 

metode Qawa’id wa Tarjamah metode menghafal, metode tulis menulis, metode 

mudzakarah, metode mutharahah, dan juga metode muthala’ah.  

 Selain kegiatan pembelajaran di kelas yang menjadi faktor pendukung dalam 

proses pembelajaran nahwu yaitu para guru di pesantren Miftahul Huda 06 

Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat ini sering mengadakan kegiatan-

kegiatan perlombaan baik seni baca tulis Alqur’an, membaca kitab kuning, pidato, 

dan lain-lain. Sedangkan faktor penghambat antara lain sarana belajar yang belum 

memadai, tingkat kecerdasan siswa yang beragam, juga terbatasnya waktu 

pembelajaran. 

Kata Kunci: Metode, Pembelajaran Nahwu, Pesantren   
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MOTTO 

 (91)الرعد : إنما يتذكر أولو ااأللبابأفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن ىو أعمى  

Artinya : Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu 

adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang-orang yang berakal sajalah yang 

dapat mengambil pelajaran (Q.S. Ar-Ra’d: 19)
1
 

فهو يتلوه ا نا ء الليل واناء النهار, فسمعو جار لو  الحسد إال في اثنتين : رجل علمو اهلل القران
فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فالن فعملت مثل ما يعمل، و رجل آتاه اهلل ماال فهو يهلكو في 

 البخاري() رواه : ليتني أوتيت مثل ما أوتي فالن فعملت مثل ما فالن الحق فقال رجل :
 

Artinya : Tidak boleh hasud kecuali kepada dua orang. Pertama,seseorang yang Allah 

ajarkan Al-Qur’an lalu ia membacanya malam dan siang hari kemudian tetangganya mendengar 

hal tersebut dan berkata, seandainya aku diberikan seperti apa yang diberikan kepada fulan pasti 

aku akan melakukan seperti yang ia lakukan. Kedua, seseorang yang diberikan oleh Allah harta 

lalu ia belanjakan dalam kebenaran lalu seseorang berkata,” seandainya aku diberikan seperti apa 

yang diberikan kepada fulan pasti aku akan melakukan seperti fulan.” (H.R. Bukhari no. 5026) 
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Metode Penelitian di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat 

A. Lembar Observasi 

1. Umum 

a. Letak Geografis  

b. Situasi dan kondisi sekitar 

c. Situasi dan kondisi guru serta santri (pelajar) 

2. Metode Pembelajaran Nahwu di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat 

a. Bagaimana metode pembelajaran nahwu di kelas 

b. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses kegiatan belajar nahwu  

c. Sikap pendidik terhadap peserta didik 

d. Tanggapan atau respon peserta didik dalam proses kegiatan belajar nahwu  

 

B. Lembar Wawancara 

a. Pertanyaan seputar kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran nahwu 

b. Pertanyaan seputar tujuan pembelajaran nahwu 

c. Pertanyaan seputar metode yang digunakan dalam pembelajaran nahwu 

d. Pertanyaan seputar materi yang digunakan dalam pembelajaran nahwu 

e. Pertanyaan seputar faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses belajar 

nahwu  

f. Pertanyaan seputar alokasi waktu pembelajaran nahwu 

 



C. Pedoman Dokumenter 

1. Gambaran Umum Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat 

a. Sejarah berdiri Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat 

b. Letak geografis Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat 

c. Visi dan misi Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat 

d. Sarana dan prasarana Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung 

Barat 

e. Kegiatan rutin Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat 

f. Keadaan guru dan santri Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat 

g. Prestasi –prestasi Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung 

Barat 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan Lapangan I 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari dan Tanggal                 : Kamis, 18 Oktober 2018 

Pukul                                   : 09.00 WIB 

Sumber Data                       : Letak Geografis Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat 

Deskripsi Data : 

Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya terletak di Jl. R. Satori no. 92, desa 

Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. 

Adapun batasan wilayahnya adalah: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan  Tirtadaya 1 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rasamaya I 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Tugusari 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Rasamaya II 

Interpretasi : Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya terletak didesa Sukapura, yang 

mana desa Sukapura ini merupakan pintu gerbang kabupaten Lampung Barat, sehingga tidak 

heran banyak para wisatawan yang hendak berlibur ke wilayah ini khususnya umumnya 

Lampung Barat. Dengan panorama yang khas dengan pegunungan menambah daya tarik bagi 

para wisatawan. Hal ini pula menjadi daya dukung bagi para pelajar yang ingin belajar di 

Pesantren ini. 

 



Catatan Lapangan II 

Metode Pengumpulan Data    : Wawancara 

Sumber Data                           : Ustadz Yayin Syamsuri ( Guru Nahwu kelas II Ibtida) 

Hari dan Tanggal                    : Kamis, 23 Agustus 2018 

Pukul                                       : 19.00 WIB 

Transkip Wawancara: 

P  : Apa metode yang digunakan dalam pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren  Miftahul 

Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat? 

N :  Metode yang digunakan dalam pembelajaran nahwu adalah Metode Qawa’id Wa  Tarjamah 

P : Adakah metode selain daripada Metode Qawa’id wa Tarjamah yang digunakan dalam 

pembelajaran nahwu? 

N : Ada, yaitu guru menggunakan metode Baca-tulis, Menghafal, Muthala’ah, Mudzakarah dan 

Mutharahah 

P  : Bagaimana respon para peserta didik dalam proses pembelajaran nahwu di kelas? 

N : Tanggapan atau respon para peserta didik dalam proses pembelajaran sangatlah  antusias, 

meski terkadang sebagian peserta didik belum banyak yang memahami materi yang sedang 

dipelajari. 

 

 



 

P   : Apakah ada upaya yang dilakukan seorang guru terkait pembelajaran nahwu? 

N : Tentu ada, yaitu seorang guru mengadakan latihan-latihan seperti hafalan kaidah, sorogan 

kitab, maupun Bandongan. 

P  : Bagaimana Pola Pembelajaran Nahwu di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat? 

N : Pola Pembelajaran Nahwu di Pondok Pesantren ini berdasarkan tingkatan kelas, yaitu  

dimulai dari kelas PP ( Persiapan Pertama), kemudian kelas 1 Ibtida, kemudian kelas II 

Ibtida , kemudian kelas III Ibtida, kelas I Tsanawi A dan B, kemudian MA ( Ma’had ‘ Ali). 

P : Apa tujuan pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat ? 

N : Secara umum tujuan pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 

Sumberjaya Lampung Barat diantaranya adalah untuk memahami kalimat dilihat dari aspek 

tata bahasa Arab, serta memahami keadaan kalimat baik sendiri maupun kelompok.    

P :  Apakah ustadz pernah menjelaskan kepada para santri akan tujuan daripada mempelajari  

ilmu nahwu ?  

N : Ya, sebelum masuk ke materi yang akan dikaji saya selalu memberikan maksud dan tujuan 

dari pembelajaran nahwu, hal ini dilakukan guna memotivasi santri dalam mempelajari 

materi yang dimaksud. 

P : Bagaimana kurikulum pengajaran nahwu di Pesantren Miftahul Huda 06 ini ? 



N : Kurikulum yang digunakan dalam kegiatan belajar nahwu adalah pemahaman tentang 

pengetahuan kebahasaan dan logika yaitu bahasa arab yang disebut dengan ilmu Grammar 

dan Ilmu Mantiq. Dalam hal ini program pembelajaran diantaranya adalah Jurumiyah, 

Tashrifan, serta hafalan Jurumiyah. 

P :  Bagaimana alokasi waktu dalam pembelajaran nahwu di Pondok  Pesantren Miftahul Huda 

06 ini ? 

N : Enam kali pertemuan dalam satu minggu, setiap pertemuan dua jam pelajaran dengan alokasi 

waktu 1x 60 menit. 

P  :  Apakah di kelas wajib untuk memiliki kitab nahwu ? 

N : Ya, setiap santri diwajibkan untuk memiliki buku pegangan masing-masing terkait 

pembelajaran nahwu. Adapun sumber belajar yang digunakan di sini ialah kitab Matan Al-

Jurumiyah karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. 

P : Bagaimana Ustadz menerapkan metode dalam proses belajar ilmu nahwu ? 

N : Pertama-tama menerangkan kaidah-kaidah kepada peserta didik kemudian disusul dengan 

memberikan contoh-contoh dalam bentuk pola kalimat yang diambil dari sumber bacaan. 

P : Apa saja faktor pendukung pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 

Sumberjaya Lampung Barat ? 

N : Faktor Pendukung yang ada diantaranya adalah ketersediaan buku, tata letak jam (waktu) 

serta minat dan juga antusiasme santri dalam mengikuti kegiatan belajar. 

 



Catatan Lapangan III 

Metode Pengumpulan Data  :  Observasi 

Hari dan Tanggal                  :  Senin, 15 Oktober 2018 

Waktu                                    : 05.30-07.00 WIB 

Lokasi                                    : Kelas II Ibtida Pondok Pesantren Miftahul Huda 06  

Sumberjaya Lampung Barat 

Sumber Data                          : Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar 

  Sekitar pukul 05.30 peneliti melakukan observasi kelas. Sebelum kegiatan belajar 

berlangsung para peserta didik melantunkan niat serta kalimah thayyibah secara bersama-

sama setelah selesai lalu guru memasuki ruang kelas dan mengucapkan salam kemudian 

lanjut dengan menyapa para peserta didik (santri) serta absensi siswa. Pembukaan dibuka 

dengan menggunakan bahasa sunda dan membaca basmalah. 

  Setelah itu, para peserta didik diminta untuk membuka kitab nahwu Syarh Al-

Jurumiyyah. Materi yang diajarkan kali ini yaitu tentang باب معرفة عالمة اإلعراب.  

Dalam hal ini, guru membacakan kitab sedikitnya satu bait dan para peserta didik 

menuliskan sesuai dengan apa yang guru ucapkan tegasnya guru menjelaskan materi 

nahwu dengan menjelaskan terlebih dahulu kaidah nahwu baru contoh yang disesuaikan 

dengan yang tertera dalam kitab. Setelah guru selesai membaca lalu para peserta didik 

diminta untuk menjelaskan sesuai dengan materi belajar berlangsung yaitu dengan cara 

mudzakarah maupun ceramah. Sebelum pembelajaran berakhir guru memberikan 



penguatan mengenai materi yang sedang dibahas. Lalu setelah itu guru memberikan tugas 

rumah terkait dengan materi yang telah diberikan. 

 Interpretasi : 

  Dari observasi ini dapat diketahui dan dipahami bahwa metode yang diterapkan 

dalam pembelajaran nahwu adalah dengan metode deduktif atau qiyasi. Yaitu dengan 

cara guru terlebih dahulu memaparkan kaidah-kaidah nahwu baru kemudian menyajikan 

contoh-contoh beserta penjelasan mengenai keterangan dan ketentuan. Selain itu juga 

dilakukan dengan metode mudzakarah serta diakhir pembelajaran memberikan penugasan 

/ resitasi guna lebih memahamkan para peserta didik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentasi Kegiatan 

Kegiatan Menghafal Bersama di Aula Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat 

 

 



Peneliti bersama salah satu pengurus Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat 

 

 



 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mencegah timbulnya kesalahan dalam memahami penulisan skripsi ini 

maka penulis perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi ini, yakni sebagai berikut: 

1. Metode Pembelajaran 

Metode adalah suatu cara kerja yang disusun secara sistematik dan umum, 

terlebih dalam persoalan pencarian kebenaran ilmiah. Tarigan berpendapat bahwa 

metode merupakan rencana keseluruhan bagi penyajian bahan bahasa secara rapih 

dan tertib dan tidak ada bagian yang kontradiksi.
1
 Sedangkan menurut Wina 

Sanjaya metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang telah tersusun dalam kegiatan nyata supaya tujuan yang telah disusun 

tercapai secara optimal.
2
 

Adapun pengertian dari pembelajaran adalah suatu upaya mengorganisasi 

lingkungan guna menciptakan kondisi belajar.
3
 Serta merupakan kombinasi yang 

tersusun atas unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi tujuan pembelajaran. 

                                                             
1
 Tarigan, Keterampilan Membaca, Alfabeta, Bandung,2009  hal.10 

2
 Wina Sanjaya,Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

Kencana,Jakarta:2008 hal. 147 
3
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta: 2010, hal.61 
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2. Nahwu  

Nahwu adalah salah satu cabang dari qawa‟id bahasa Arab yang membahas 

tentang perubahan bentuk pada akhir kalimat. Hal ini ditegaskan oleh al-

Ghalayayni ia mengatakan bahwa ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas 

tentang posisi dan fungsi kata dalam pembentukannya menjadi kalimat.
4
 

3. Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat 

Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat adalah 

lembaga pendidikan non formal yang berada di Desa Sukapura Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

Dari penegasan judul diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 

judul skripsi ini adalah “ Metode Pembelajaran Nahwu Pada Pondok Pesantren 

Miftahul Huda 06 Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat” merupakan suatu 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan fenomena atau peristiwa 

maupun gejala-gejala yang timbul pada aktifitas belajar mengajar terkait dengan 

pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat. 

 

 

                                                             
4
 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab,CV. Pustaka 

Cendekia Utama,Bandung,2011 hal.49 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah: 

1. Ilmu Nahwu sebagai dasar untuk memahami struktur kata maupun kalimat 

dalam bahasa  Arab sehingga sangatlah penting untuk dipelajari karena tidak 

hanya pada aspek kemahiran berbahasa saja tetapi lebih kepada bagaimana 

seorang muslim memahami Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi (Hadits), yang 

keduanya adalah sumber hukum islam yang ditulis dalam bahasa Arab. 

2. Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat sebagai 

pondok pesantren berbasis salafi telah mengkaji banyak kitab berbahasa Arab 

diantaranya adalah kitab Tijan Ad-Durori, kitab Safinat al-Naja, kitab al-

Bajuri, dan lain-lain. Maka dari itu perlu mengkaji dan mendalami ilmu nahwu 

sebagai pokok ilmu dalam mempelajari kitab-kitab tersebut yang notabene 

berbahasa Arab. 

3. Secara umum Pondok Pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang 

berperan penting terhadap perkembangan Agama dan kemajuan Bangsa. 

Karena itu semestinya penelitian terhadap pondok pesantren harus terus-

menerus digalakan dengan tujuan kesempurnaan dan perkembangannya baik 

dari sisi pengelolaan maupun pembelajarannya. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Arab adalah bahasa komunikasi dalam Al-Qur‟an. Sebagai bahasa 

kitab suci Al-qur‟an, bahasa Arab tidak bisa dipisahkan dari umat Islam. Karena itu, 

pembelajaran bahasa Arab di Indonesia terutama di pondok-pondok pesantren hampir 

dipastikan bahwa tujuannya adalah untuk mengkaji dan memperdalam ajaran Islam 

melalui kitab-kitab berbahasa Arab.
5
  Selain itu, bahasa Arab juga mempunyai peran 

penting di bidang pengetahuan sehingga kian penting  untuk dipelajari. Hal ini 

dibuktikan dari banyaknya literatur-literatur yang menjadikan bahasa Arab sebagai 

bahasa ilmu pengetahuan, baik yang bersangkutan dengan keagamaan maupun ilmu-

ilmu umum. 

Untuk dapat memahami bahasa Arab secara lisan maupun tulisan, dibutuhkan 

suatu ilmu yaitu ilmu alat. Ilmu alat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ‘ulum 

al-lughah al- ‘arabiyyah. Seperti ‘ilmu sharaf, ‘ilmu nahwu, dan ilmu balaghah. Arti 

penting bahasa Arab sebagai ilmu alat bagi umat Islam untuk memperdalam agama 

merupakan suatu hal yang bersifat primer yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang 

selanjutnya akan mengantarkan orang untuk dapat menghayati nilai-nilainya serta 

mengamalkannya dalam kehidupan. 

Adapun hukum mempelajari ilmu nahwu adalah fardu kifayah. Namun, boleh 

jadi ilmu ini menjadi wajib „ain bagi kaum tertentu. Ilmu nahwu pula bertujuan untuk 

menjaga kesalahan lisan dalam mengucapkan kalam Arab, serta sebagai media dalam 

                                                             
5
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN Maliki Press,2012), hal. 6 
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memahami Al-Qur‟an dan Hadits. Demikian pula ilmu nahwu disebut dengan ilmu 

alat karena semua ilmu agama seperti ilmu fiqih, tauhid, dan ilmu-ilmu yang 

berbahasa Arab akan mudah memahaminya dengan sebab ilmu nahwu. 

Tujuan daripada belajar ilmu nahwu, difokuskan pada memperbaiki susunan 

uslub-uslub bahasa Arab yang merupakan satu kesatuan pelajaran yang terdiri atas 

kaidah-kaidah yang harus diajarkan dan diwajibkan bagi setiap peserta didik untuk 

mengetahui dan memahaminya. Serta sebagai acuan yang paling mendasar terhadap 

penguasaan masing-masing keterampilan bahasa dalam bahasa Arab yaitu maharat 

al-istima’, maharat al-kalam, maharat al-qiraah, dan maharat al-kitabah.  

Proses belajar mengajar merupakan sistem yang komponen-komponennya 

saling berinteraksi satu sama lain sebagai suatu kesatuan. Pengembangan kualitas 

proses belajar mengajar berkaitan dengan pengembangan kualitas interaksi antar 

komponen tersebut. Komponen-komponen proses belajar mengajar secara umum 

meliputi: tujuan belajar mengajar, materi pelajaran, metode belajar-mengajar, sumber 

belajar, media belajar, manajemen interaksi belajar-mengajar, evaluasi belajar, anak 

yang belajar, guru yang mengajar, dan adanya pengembangan dalam proses belajar 

mengajar. 

Secara umum problem yang mendasar yang dihadapi oleh dunia pendidikan 

saat ini ialah lemahnya proses pembelajaran sebagai akibat dari minimnya pengusaan 

guru dalam penggunaan berbagai macam strategi, metode pembelajaran, bahan ajar, 

serta sumber belajar mutakhir. Penggunaan sumber belajar yang termasuk salah satu 
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komponen belajar mengajar adalah segala jenis sumber diluar peserta didik dan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar. 

Sumber belajar juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar 

mengajar. Dengan adanya sumber belajar berupa buku pedoman yang efektif dan 

efisien dapat memudahkan terjadinya proses belajar mengajar dan menjadi rujukan 

bagi guru langkah apa yang tepat untuknya. Sedangkan metode itu sangatlah penting 

karena sukses atau tidaknya seringkali dilihat dari segi materi dan metode yang 

digunakan karena metode itulah yang menentukan isi dan cara mengajar. Maka dari 

itu, seorang guru pun harus menguasai berbagai metode dan pandai memilih metode 

yang akan digunakan berkaitan dengan materi dan tujuan yang hendak dicapai.     

 Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat merupakan 

salah satu lembaga pendidikan yang bersifat salafiyah, yaitu mengajarkan ilmu-ilmu 

keagamaan dengan mengkaji kitab-kitab klasik seperti ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu 

tasawuf, akhlak, bahkan ilmu alat dan lain sebagainya. Ilmu alat merupakan bagian 

atau suatu fan ilmu untuk memahami kitab-kitab klasik tersebut yang meliputi ilmu 

nahwu, ilmu sharaf, dan ilmu ma’ani. Dengan adanya pembelajaran ilmu alat tentu 

menjadi sarana bagi para pelajar di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat untuk lebih memahami teks-teks berbahasa Arab terutama dalam 

memahami kitab kuning.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang narasumber beliau 

menyebutkan bahwa ilmu alat ini merupakan pokok utama dari aspek keilmuan yang 

dipelajari di pesantren ini yang menjadi dasar dalam mempelajari kitab-kitab kuning 
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yang menjadi rujukan ilmu agama di pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat.
6
 Adapun proses belajar mengajar dalam hal ilmu nahwu ini sumber 

belajar yang digunakan adalah menggunakan kitab syarah al-Jurumiyyah, dan adapun 

cara penyampaian materi belajar ilmu nahwu yaitu dengan metode gramatikal 

deduktif yaitu dengan cara memaparkan kaidah terlebih dahulu kemudian disusul 

dengan contoh, keterangan, ketentuan, dan diakhiri dengan latihan. Selain daripada 

metode gramatika pembelajaran nahwu di lakukan dengan cara menghafal, metode 

tulis menulis, metode mudzakarah, metode mutharahah, dan juga metode 

muthala’ah.
7
 

 Setiap manusia yang hidup di muka bumi tiada henti-hentinya belajar bahkan 

pada setiap detiknya adalah pembelajaran. Belajar adalah sarana atau jalan untuk 

dapat memperoleh pengetahuan serta keterampilan. Selain itu, belajar juga diartikan 

sebagai sebuah proses yang bertahap bagi seseorang untuk memperoleh nilai atas apa 

yang dilakukannya. 

Sebagian lagi mengatakan bahwa belajar adalah semata-mata mengumpulkan 

atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi atau materi 

pelajaran.
8
 Kimble, ia mengatakan bahwa belajar adalah perubahan yang relatif 

permanen dalam potensi behavioral sebagai akibat dari praktik yang diperkuat. Hal 

serupa juga dikatakan oleh Mayer ia mengatakan bahwa belajar adalah berkaitan 

                                                             
6 Yayin Syamsuri, Guru Nahwu Ponpes Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat, 

Wawancara Pribadi, Sumberjaya,  24 Agusutus 2018 
7
 Hasil Observasi dan Wawancara dengan guru nahwu, Yayin Syamsuri,  24 Agusutus 2018 

8
 Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,(Bandung:Remaja 

Rosdakarya),hal. 87 
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dengan adanya perubahan perilaku yang relatif permanen pada aspek pengetahuan 

atau perilaku yang didasari oleh suatu pengalaman. Kemudian menurut Bell-Gredler 

belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam 

kemampuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh secara bertahap dan 

berkelanjutan.
9
 

Karena belajar itu adalah sebuah proses untuk menggapai hasil maka perlu 

sekali untuk memperhatikan jenis-jenis belajar yang setidaknya ada lima jenis ragam 

belajar yaitu informasi verbal, keterampilan intelektual, keterampilan motorik, sikap 

dan strategi kognitif. Kelima hal ini masing-masing diperoleh dengan cara yang 

berbeda, artinya masing-masing memerlukan keterampilan prasyarat yang berbeda 

dan perangkat serta langkah yang berbeda pula 

Menurut kalangan yang menganut paham behaviorism, belajar adalah 

perubahan perilaku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon yaitu 

proses yang memberikan respon tertentu terhadap yang datang dari luar, salah satu 

penganut teori behaviorism ini adalah Edward L. Thorndike yang menurutnya belajar 

adalah proses interaksi antara stimulus berupa pikiran, perasaan dan gerakan.  

Diantara kegiatan belajar yang melekat pada manusia adalah bahasa, bahasa 

sejatinya adalah alat penghubung dalam kegiatan kemanusiaan sehingga terjalin 

hubungan yang erat antara manusia dengan manusia lainnya sehingga terjadilah 

peristiwa interaksi sosial atau dikenal dengan istilah hablu min annas. 

                                                             
9
 Karwono dan Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumber 

Belajar. (Jakarta: Rajawali Pers). Hal.13 
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 Agama memerintahkan kita selaku umat muslim untuk selalu belajar dan 

belajar. Hal  tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam hadits bahwa menuntut 

ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.    

Nabi Shallallaahu „Alaihi Wasallam  bersabda: 

 (إبن عبد الرب )رواه لي كل مسلم ومسلمةطلب العلم فريضة ع

Artinya: Menuntut Ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki 

maupun muslim perempuan (HR. Ibnu Abdil Barri) 

Belajar bahasa Arab adalah sarana untuk memahami Al-Qur‟an dan Hadits. 

Karena itu, untuk memahami keduanya dibutuhkan akan kemampuan memahami 

bahasa Arab, selain itu juga untuk mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah juga 

kebutuhan akan pengetahuan terhadap makna yang terkandung dalam setiap bacaan 

ketika beribadah.     

Bahasa adalah suatu ujaran yang bersifat arbitrer dan merupakan sarana kita 

untuk berkomunikasi saling berinteraksi antara individu dengan individu lainnya. 

Dalam buku karya Chaedar Alwasilah seorang pakar bernama Wardaugh mengatakan 

”Language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication” 

(Bahasa adalah suatu simbol vokal yang dipakai dalam komunikasi manusia).
10 

                                                             
10

 Chaedar Alwasilah, Beberapa Mazhab dan Dikotomi Teori Linguistik,(Angkasa: 

Bandung),hal .5 
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Bahasa juga merupakan salah satu ciri atau simbol yang mencerminkan suatu 

kebudayaan sepanjang sejarah manusia yang demikian tersebut manusia bisa saling 

mengenal satu sama lain, hal ini juga merupakan suatu tujuan Allah Subhaanahu wa 

Ta‟aala menciptakan manusia berbeda-beda baik suku maupun bangsa tiada lain 

adalah untuk saling mengenal. 

Sebagaimana Allah Ta‟ala berfirman: 

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara 

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui, Maha Teliti. ( Q.S. Al-Hujurat:13)  

Istilah yang serupa dikatakan, bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang-

lambang yang bersifat arbitrer ( timbul begitu saja) yang digunakan oleh suatu 

masyarakat untuk menyampaikan fikiran, serta perasaannya dengan bunyi-bunyi.
11

 

Ibnu Jinni juga mengatakan bahwa bahasa adalah seperangkat bunyi yang 

diungkapkan oleh setiap orang untuk mengungkapkan keinginan-keinginannya.
12

  

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat dipahami bahwa bahasa adalah 

ungkapan atau ekspresi yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar berupa 

suara-suara yang mengandung makna.  
                                                             

11
 Hamid Hasan Lubis, Glosarium Bahasa dan Sastra,(Angkasa: Bandung),hal 17  

12
Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Madani: hal.1 
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Setiap bahasa tidak terlepas dari unsur-unsur bahasanya. Diketahui bahwa 

unsur-unsur bahasa tersebut adalah unsur bunyi, unsur kata maupun unsur kalimat, 

demikian pula dengan bahasa Arab mempunyai unsur-unsur bahasa yaitu 

(ashwat/fonologis), kosakata (mufradat), morfologis(sharaf), dan sintaksis (nahwu). 

Selain itu, bahasa arab juga memiliki empat keterampilan bahasa yaitu keterampilan 

menyimak (maharat al-istima’), keterampilan membaca (maharat al-qira’ah), 

keterampilan berbicara (maharat al-kalam), dan keterampilan menulis (maharat al-

kitabah).
13 

Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ibadah spiritual 

diantaranya yaitu shalat,dzikir, dan do‟a.  Bahasa Arab juga sebagai bahasa Al-

Qur‟an dan Hadits-hadits Nabi SAW. yang keduanya adalah sumber hukum Islam. 

Maka, sangatlah penting bagi kaum muslim dalam rangka memahami ajaran islam 

serta aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan keislaman adalah dengan cara 

mempelajari bahasa Arab.   

Bahasa Arab juga termasuk bahasa yang digunakan dalam penulisan kitab-

kitab klasik berbahasa Arab yang ditulis oleh para ulama terdahulu sebagai suatu 

kegemilangan Islam dimasanya. Sampai saat ini masih terus berkembang seiring 

dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena  keistimewanya tersebut 

                                                             
13

Abdurrahman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya,(Aura: Bandar Lampung), hal.3-

4. 
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bahasa Arab banyak dipelajari bagi siapa saja yang ingin mempelajari dan mendalami 

bahasa Arab. 

Bahasa Arab selain memiliki fungsi yang telah disebutkan di atas, juga 

memiliki ciri khas dari semua bahasa yang ada di dunia, hal ini bisa dilihat dari sisi 

penulisan huruf, cara membaca, maupun struktur kalimat. Diantara ciri khas tersebut 

adalah struktur kalimat atau gramatika yang dalam bahasa Arab dikenal dengan 

istilah qawa’id.  Qawa’id dalam ilmu bahasa Arab terdapat dua kaidah ilmu yaitu 

nahwu dan sharaf. Ilmu nahwu adalah salah satu komponen kebahasaan dalam kaidah 

bahasa Arab yang mempelajari tentang hubungan antar kata, frasa, klausa, maupun 

kalimat yang tersusun atas kalimat isim, fi’il,  dan huruf.  Adapun ilmu sharaf  adalah 

ilmu yang berbicara atau membahas tentang perubahan bentuk kata kerja (verbal) dari 

bentuk kata lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, bentuk perintah, 

perubahan kata kerja menjadi kata benda, maupun perubahan kata kerja menjadi 

sifat.
14 

Di Indonesia bahasa Arab termasuk kategori bahasa asing yang diajarkan di 

banyak lembaga-lembaga pendidikan baik yang bersifat formal maupun non formal 

seperti sekolah-sekolah berbasis Islam (MI, Mts, MA), Pesantren bahkan Perguruan 

Tinggi Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri yaitu bagaimana 

                                                             
14

 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN MALIKI 

Press), hal.92-93 
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membentuk karakter (kepribadian) dengan cara menerapkan sistem pendidikan serta 

elemen-elemen penting pendidikan lainnya.  

Suatu kegiatan pembelajaran tentunya tidak akan terlepas dari komponen-

komponen pembelajaran yaitu adanya kurikulum, materi pembelajaran, metode, alat 

(media), pelaku pendidikan (guru dan murid), serta evaluasi. Metode memiliki arti 

sebagai alat untuk mencapai tujuan pengajaran. Dalam buku yang ditulis oleh Drs. H. 

Ahmad Bukhari Muslim, beliau mengutip tentang  metode yaitu “suatu rencana 

menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi secara teratur, dan tidak saling 

bertentangan dengan bagian yang lain dan berdasarkan atas pendekatan yang telah 

ditentukan”.
15 

Metode dalam pembelajaran bahasa Arab sangat beragam. Adapun metode-

metode tersebut diantaranya adalah:  1) metode gramatika-terjemah (thariqah al-

qawa’id wa tarjamah), 2) metode langsung (thariqah mubasyirah), 3) metode 

membaca (thariqah al-qira’ah), 4) metode aural-oral (thariqah sam’iyyah wa 

syafawiyah), 5) metode campuran (thariqah al-Intiqaiyah), 6)metode komunikasi 

(thariqah al-Ittisholiyyah).
16 

Dari beberapa metode diatas metode pembelajaran yang lazim digunakan 

dalam pembelajaran bahasa asing ( Bahasa Arab) adalah metode Qawa’id wa 

Tarjamah (Grammar Translation) yang mana banyak ditemukan di pondok-pondok 

                                                             
15

 A. Bukhari Muslim, Desain Metode Pembelajaran Bahasa Arab di Ma’had Al-Jami’ah  

IAIN Raden Intan Lampung, (LP2M: IAIN Raden Intan Lampung,), Cet. 1,2014, hal. 2 
16

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,(Jakarta: Raja Grafindo), hal. 31  
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pesantren yang berbasis salafi ataupun klasik yang bertujuan untuk tetap menjaga tata 

bahasa Arab serta memahaminya dengan cara latihan tulis menulis secara kontinu 

dibarengi dengan menerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ataupun 

sebaliknya
17

.  

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat menjadi 

sorotan bahkan pusat perhatian masyarakat sekitar. Hal ini tentunya menjadi tugas 

dan tanggung jawab pesantren dalam membina para santriwan/ti agar menjadi pribadi 

yang memiliki jiwa kepemimpinan, berakhlakul karimah, serta bertanggung jawab 

terutama tanggung jawab terhadap agama. 

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat  juga salah 

satu pesantren salaf/tradisioanal yang di dalam pengajarannya menggunakan kitab 

kuning sebagai objek kajiannya yaitu dengan cara menerapkan sistem sorogan dan 

bandongan.
18

   

Selama proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti kegiatan belajar 

nahwu di pondok pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat adalah 

menggunakan pola belajar berdasarkan tingkatan kelas. Adapun tingkatan kelas 

tersebut diantaranya adalah: kelas 1 PP (Persiapan Pertama), kelas 1 Ibtida, kelas II 

                                                             
17

 Op.Cit, hal.2  
18

 Sorogan dan Bandongan  adalah dua sistem dalam pengajaran yang boleh dikatakan 

bersifat tradisional dengan cara guru membacakan kitab dan menerjemahkan apa yang dibaca 

kemudian diikuti oleh murid sesuai dengan apa yang dibaca oleh guru. Adapun sorogan adalah sistem 

dimana seorang kyai atau guru mengawasi,mengontrol,menilai, dan membimbing secara maksimal 

kemampuan seorang murid dalam menguasai bahasa Arab, sedangkan bandongan adalah sistem 

dimana seorang murid tidak harus menunjukkan bahwa ia mengerti terhadap pelajaran yang dihadapi. 
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Ibtida (Jurumiyah),kelas III Ibtida ( Sharaf), dan kelas 1 Tsanawi. Untuk kelas 

pemula materi yang diajarkan adalah Al-Ta’rifat atau yang dikenal dengan istilah 

patokan-patokan yang isinya adalah dasar-dasar kaidah nahwu. Kemudian  tingkat 

kelas II Ibtida atau kelas Jurumiyah, pada tingkat ini pembelajaran nahwu di 

fokuskan pada pengenalan kaidah-kaidah seperti pembagian kalam, perubahan 

pelafalan kata maupun kalimat dan aspek-aspek yang terkait pada proses kegiatan 

pengajaran nahwu dengan kitab Al-Jurumiyah sebagai kitab pokoknya. Kemudian 

tingkat kelas III Ibtida atau yang dikenal dengan kelas Sharaf, pada tingkat ini 

pembelajaran kaidah bahasa Arab dititikberatkan pada kaidah-kaidah sharaf dengan 

tambahan berupa pengenalan tentang devinisi-devinisi pada setiap kaidah sharaf 

kemudian tashrifan-tashrifan pada setiap kalimah yang tertulis. Adapun buku pokok 

dalam pembelajarannya menggunakan kitab Sharaf Al-Kailani. Kemudian pada 

tingkat I Tsanawi pembelajaran nahwu terfokus pada pengenalan makna yang dikaji 

secara intensif serta bait-bait ataupun syair seperti Alfiyah Ibnu Malik, dan kitab 

Mantiq (Logika).
19

  

Penyampaian materi pembelajaran umumnya yaitu menggunakan metode 

klasik (Thariqah taqlidiyah) yaitu pembelajaran yang dilakukan terlebih dahulu 

dengan cara menganalisis materi yang terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab 

seperti kedudukan atau pola suatu kalimat yang  kemudian menerjemahkan kata demi 

kata, kalimat demi kalimat sesuai materi yang diajarkan.  

                                                             
19

 Observasi, 24  Agusutus 2018 
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Selain metode yang telah disebutkan diatas,  pembelajaran nahwu pada 

pondok pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat juga menerapkan 

metode hapalan serta menulis. Salah seorang narasumber yaitu Ustadz Yayin 

Syamsuri beliau mengatakan: bahwa salah satu cara untuk mempelajari dan 

memahami materi belajar nahwu adalah dengan cara menghapal yang kemudian 

dipraktekkan dalam pembelajaran kitab kuning.
20

   

Selain fokus pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas pihak pesantren juga 

melakukan kegiatan-kegiatan baik secara internal maupun eksternal sebagai upaya 

untuk mengasah kemampuan serta mental para santri. Kegiatan yang termasuk 

internal seperti lomba cepat tepat (LCT), dakwah, pembacaan kitab kuning, dan 

pensyarahan Alqur‟an, juga perlombaan menyambut  tahun baru Islam (1 Muharram). 

Adapun yang sifatnya eksternal yaitu lomba antar pesantren yang terhimpun dalam 

HISBADA ( Himpunan Santri Cabang Miftahul Huda) dengan sebutan imtihan 

cabang (IMTICAB) yang pelaksanaannya pada setiap bulan Rajab.   

Adapun alasan yang paling mendasar bagi peneliti dalam penelitian ini adalah 

ilmu nahwu merupakan dasar bagaimana memahami teks-teks bahasa Arab yang 

sangat potensial terhadap pemahaman kitab-kitab berbahasa arab klasik sebagai salah 

satu rujukan ilmu-ilmu keislaman sehingga menjadi kian penting untuk 

mempelajarinya. Selain itu juga pembelajaran qawaid nahwu  bertujuan untuk 

                                                             
20

  Yayin Syamsuri, Guru Nahwu Ponpes Miftahul Huda 06, Wawancara 24 Agusutus 2018 
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menarik minat para santri dalam mempelajari kitab-kitab yang diajarkan di pesantren 

ini. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

pembelajaran nahwu pada pondok pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung 

Barat dengan judul “ METODE PEMBELAJARAN NAHWU  PADA PONDOK 

PESANTREN MIFTAHUL HUDA 06 KECAMATAN SUMBERJAYA 

KABUPATEN LAMPUNG BARAT” 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, fokus penelitian yang akan 

diteliti adalah: 

1. Bagaimana metode pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren Miftahul 

Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat ? 

2. Apa faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam proses belajar 

mengajar ilmu nahwu di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat ? 

 

 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui metode pembelajaran nahwu pada Pondok Pesantren 

Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

proses belajar mengajar ilmu nahwu di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 

Sumberjaya Lampung Barat. 
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2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis 

1) Hasil penelitian diharapkan menjadi sumbangan data ilmiah terkait 

tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran nahwu 

2) Memperdalam serta memperluas pengetahuan mengenai metode yang 

digunakan dalam pembelajaran nahwu  

3)  Hasil Penelitian dapat memberikan wawasan yang sangat luas bagi 

peneliti dan pendidik betapa pentingnya suatu metode dalam 

pembelajaran terkhusus pembelajaran nahwu  

     b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk membuktikan 

kebenaran teori-teori yang ada dengan kondisi yang ada di lapangan 

2) Bagi Pondok Pesantren, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada para guru ataupun masyarakat agar mengetahui 

metode pembelajaran yang selama ini telah dilakukan dan mau 

meningkatkan efektifitas penerapan metode sehingga tujuan 

pembelajaran nahwu yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. 
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F. Telaah Pustaka 

Untuk mendukung serta mempermudah pada penulisan skripsi ini, maka 

peneliti berupaya untuk melakukan penelitian terhadap pustaka yang ada berupa 

karya-karya peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dan relevansi terhadap 

kajian yang akan diangkat. Diantaranya adalah: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Sihabudin, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2008 dengan judul “ Pengajaran 

Nahwu dengan Menggunakan Kitab An-Nahwu Al-Wadhih di Kelas 

I’dadiyyah Madrasah Salafiyyah II Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak 

Yogyakarta”.
21

 Fokus Penelitian tersebut adalah tentang pengajaran nahwu 

dengan kitab An-Nahwu Al-Wadhih, keberhasilan pengajaran nahwu dengan  

kitab tersebut serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran 

nahwu. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Vivi Nurjannah, mahasiswi jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2014 dengan judul 

“Efektivitas Pembelajaran Nahwu dengan Menggunakan Kitab Nahwu 

Langkah I dan II di Pondok Pesantren Fadlun Minallah Wonokromo Bantul” . 

22
 Fokus penelitian tersebut terletak pada efektivitas pembelajaran nahwu 

                                                             
21

 Sihabbudin, “Pengajaran Nahwu dengan Menggunakan Kitab An-Nahwu Al-Wadhih di 

Kelas I’dadiyyah Madrasah Salafiyyah II Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta” , 

Skripsi, (Yogyakarta: Perpustakaan PPs.UIN Sunan Kalijaga, 2008),t.d.  
22 Dewi Vivi Nurjannah, “Efektivitas Pembelajaran Nahwu dengan Menggunakan Kitab 

Nahwu Langkah I dan II di Pondok Pesantren Fadlun Minallah Wonokromo Bantul”. Skripsi, 
(Yogyakarta: Perpustakaan PPs.UIN Sunan Kalijaga, 2014),t.d. 
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dengan menggunakan kitab Nahwu Langkah I dan II di Pondok Pesantren 

Fadlun Minallah Wonokromo Bantul Yogyakarta.   Adapun  hasil dari 

penelitian ini bahwa pembelajaran nahwu dimulai dengan merumuskan tujuan 

pembelajaran dan diakhiri dengan evaluasi, serta efektivitas pembelajaran 

dapat dikatakan efektif. 

     3.  Skripsi yang ditulis oleh Sofwan Jamil, mahasiswa jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2013 dengan judul 

“Analisis Buku Ilmu Nahwu Praktis Sistem Belajar 40 Jam Karya Kh. Aceng 

Zakaria (Tinjauan Isi Materi, Penyajian, Kebahasaan, dan Kegrafikan)”.
23

 

Fokus penelitian skripsi tersebut ialah tentang analisis aspek materi, 

penyajian,kebahasaan, dan kegrafikan buku Ilmu Nahwu Praktis Sistem 

Belajar 40 jam Karya K.H Aceng Zakaria sesuai dengan standar mutu buku. 

  Pada dasarnya kesamaan dengan skripsi diatas adalah sama-sama 

membahas tentang qawa’id, sedangkan aspek yang membedakan dengan 

skripsi peneliti adalah terletak pada fokus penelitian, dan objek penelitian. 

Maka dari itu, peneliti mengambil tema penelitian yaitu tentang “ Metode 

Pembelajaran Nahwu Pada Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat yang mana judul ini belum diteliti.     

 

 

                                                             
23

 Sofwan Jamil, “Analisis Buku Ilmu Nahwu Praktis Sistem Belajar 40 Jam Karya K. Aceng 

Zakariya (Tinjauan Isi Materi, Penyajian, Kebahasaan, dan Kegrafikan)”, Skripsi, (Yogyakarta: 

Perpustakaan PPs. UIN Sunan Kalijaga,2013) t.d.   
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G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan serta memperoleh hasil penulisan yang sistematis dari 

penelitian ini, maka disusunlah sistematika berikut ini: 

BAB I. Pada bab ini peneliti menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode 

penelitian dan teknik analisis data,dan sistematika pembahasan. 

BAB II.  Pada bab ini menguraikan teori-teori serta pendapat para pakar serta 

sumber-sumber yang sesuai dengan materi maupun penelitian yang terkait dengan 

metode pembelajaran nahwu. 

BAB III. Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Pondok 

Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat meliputi: letak geografis, 

visi dan misi, struktur organisasi, kegiatan rutin, keadaan guru dan santri, sarana 

prasarana, dan prestasi-prestasi pondok pesantren. 

BAB IV. Pada bab ini penulis menguraikan hasil sekaligus membahas secara 

lebih rinci terkait proses ataupun gejala yang timbul pada pelaksanaan metode 

pembelajaran nahwu tempat dimana penelitian ini dilaksanakan yaitu di Pondok 

Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat. 

BAB V. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Metode Pembelajaran  

1. Pengertian Metode Pembelajaran 

Pembelajaran tidak akan sempurna jika tidak memperhatikan aspek-aspek 

penunjang yang mengantarkan pada keberhasilan dalam belajar. Salah satu aspek 

yang menunjang  keberhasilan suatu pembelajaran adalah metode. Metode 

merupakan sesuatu yang penting, hal ini didasari oleh tujuan daripada belajar 

bahwa belajar adalah proses yang menginginkan suatu perubahan yang lebih baik, 

baik dalam perubahan perilaku atau memperoleh nilai atau hasil yang baik.  

Pentingnya suatu metode adalah karena alasan-alasan tertentu diantaranya 

adalah; pertama, supaya dalam pengajaran bahasa seseorang mampu untuk 

berargumentasi atau menyampaikan pendapatnya sesuai materi yang 

diajarkannya. Kedua, memberikan rasa stabil (stability), semacam kepercayaan 

atau keyakinan (confidence), serta memberikan rasa aman kepada murid dan 

guru.
24

 Maka, para gurupun akan menyadari bahwa mereka bekerja bergandengan 

dengan orang lain pada dunia yang sama yaitu dunia pengajaran yang dalam hal 

ini bahasa Arab. 

                                                             
24

Abdurrahman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, ( Aura: Bandar Lampung), hal. 

89-90 
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Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata Metodos yang 

berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode adalah teknik 

pendidikan dalam memberikan materi pembelajaran saat proses pembelajaran. 

Hal tersebut sepadan dengan definisi yang ada dalam „Kamus Besar Bahasa 

Indonesia‟ yaitu cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang tepat bagaimana seorang 

guru  dalam menyajikan bahan ajar agar mudah diterima, dikuasai dan diserap 

oleh peserta didik dengan mudah dan menyenangkan. Juga dalam memilih 

metode pembelajaran tidaklah terlepas dari beberapa faktor yang harus 

diperhatikan oleh guru yaitu: a) tujuan yang hendak dicapai, b) keadaan siswa, c) 

bahan ajar, d) situasi atau keadaan dalam proses belajar mengajar, e) fasilitas 

yang tersedia, f) Guru, g) keunggulan dan kelemahan setiap metode pembelajaran 

bahasa Arab.
25

  

Mengenai metode Abdul Raziq dalam buku Acep Hermawan ia berkata 

bahwa metode adalah tingkat perencanaan program yang bersifat menyeluruh 

yang berhubungan erat dengan langkah-langkah penyampaian materi pelajaran 

secara prosedural, tidak saling bertentangan pendidikan.
26

  Metode dianggap 

sebagai sesuatu yang bersifat prosedural, suatu jalan atau cara yang teratur untuk 

melakukan pembelajaran. 

                                                             
25

Ibid  
26

  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), hal. 168 
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2. Ruang Lingkup Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan salah satu sarana yang terpenting guna 

tercapainya tujuan dalam pembelajaran. E.Mulyasa menerangkan bahwasanya 

dalam proses interaksi edukasi (pendidikan) seorang guru harus mampu 

memberikan pengalaman yang variatif serta memperhatikan minat dan 

kemampuan siswa. Masih menurut Mulyasa bahwa pembelajaran perlu adanya 

perlakuan terhadap siswa dimana pembelajaran dilakukan dengan sedikit 

ceramah, dan metode-metode yang berpusat kepada guru.
27

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Nana Sudjana bahwa proses interaksi edukasi 

akan berjalan baik apabila peserta didik lebih aktif daripada guru. Karena itu, 

metode belajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuh-kembangkan 

kegiatan belajar siswa.
28

  

Adapun komponen-komponen yang terlibat dalam pembelajaran sekaligus 

pembelajaran nahwu sebagai berikut: 

1. Kurikulum, di dalam menggunakan metode perlu memperhatikan beberapa 

aspek kurikulum, yang diketahui kurikulum adalah jalur yang mesti dijadikan 

acuan dalam penggunaan metode guna tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan. 

                                                             
27

 E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional”menciptakan pembelajaran kreatif dan 

menyenangkan”. Hal 107 
28

 Nana Sudjana, Dasar-dasar proses Belajar Mengajar. Sinar Baru Algensindo: Bandung, 

hal. 76 



26 
 

2. Proses belajar mengajar, segala aspek yang meliputi seluruh rangkaian 

pembelajaran baik berupa tindakan,atau sikap yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan tatkala belajar mengajar berlangsung. 

3. Peserta didik (santri) yang menjadi objek dalam kegiatan pembelajaran 

4. Pendidik ( Guru) yang menjadi subjek dalam kegiatan pembelajaran 

5.Materi, adalah bahan ajar yang digunakan pada kegiatan belajar berlangsung 

6.Dasar dan tujuan pembelajaran yang merupakan hal pokok dasar dan 

sumber semua kegiatan belajar mengajar. 

7. Alat (media) pembelajaran, yaitu alat-alatyang digunakan selama proses 

pembelajaran berlangsung 

8.Tempat belajar atau lingkungan, yaitu kondisi-kondisi yang mempengaruhi 

setiap pelaksanaan serta hasil kegiatan belajar 

Adapun ruang lingkup dalam setiap pembelajaran adalah: 

1. Tahap Perencanaan 

    Perencanaan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan 

aktifitas. Menurut Robert Glasar, langkah pertama di tahap perencanaan ini 

adalah menentukan tujuan pengajaran yang handal tercapai pada jam pelajaran 

yang bersangkutan. Kedua, guru mengetahui akan kondisi para peserta didik yang 

meliputi kondisi umum juga kesiapan belajarnya. Ketiga, adalah menetukan 

langkah-langkah atau prosedur mengajar, dan yang keempat ialah menentukan 

cara dan teknik evaluasinya. 

 



27 
 

2. Bahan Pembelajaran 

Dapat disebut juga materi yang merupakan perkara yang diberikan kepada 

pesrta didik tatkala berlangsungnya proses belajar mengajar (PBM).  

3. Strategi Pembelajaran 

Strategi adalah rancangan yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai 

tujuan khusus berupa tindakan guru dalam melaksanakan rencana pembelajaran. 

4. Media Pembelajaran 

Media disebut pula alat atau sarana yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar atau menetapkan alat penilaian (instrument) yang paling tepat untuk 

menilai sarana peserta didik tersebut. 

5. Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu penilaian yang pada dasarnya adalah memberikan 

penilaian sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Fungsinya adalah untuk 

mengetahui tercapainya tujuan pengajaran yang dalam hal ini adalah nahwu. 
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3. Jenis-jenis Metode Pembelajaran Bahasa Arab 

 Masing-masing metode tentunya mempunyai karakteristik, fungsi, serta 

kelebihan dan kekurangannya. Maka penting sekali untuk mengetahui metode apa 

saja yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab. Berikut ini adalah metode-

metode pembelajaran bahasa Arab: 

a. Metode Tata Bahasa dan Terjemah (Thariqah al Qawa’id wa Tarjamah) 

Metode ini termasuk metode klasik (al-thariqah al- qadimah), atau disebut 

dengan metode tradisional ( al-thariqah al-taqlidiyah). Metode ini merupakan 

kombinasi antara dua metode gramatikal dan metode tarjamah.  

Objek kajiannya adalah analisa logika bahasa yaitu bagaimana suatu bahasa 

dapat dipahami dengan logika penutur bahasa, tatabahasa dan penguasaan kaidah-

kaidah bahasa dalam menerjemah dan prakteknya. Juga bertujuan menjadikan 

peserta didik  mampu menguasai terjemah dari bahasa  peserta didik ke dalam 

bahasa sasaran dengan tetap menjaga kaidah-kaidah tata bahasa
29

. 

Metode ini juga memfokuskan bahasan pada bidang gramatika, kosakata serta 

menampilkan fungsi bahasa dalam format dialog dan problematika kehidupan.  

Karakteristik dari metode ini adalah; a) gramatika yang diajarkan adalah 

gramatika formal, b) kosakata tergantung kepada bacaan yang telah disediakan, c) 

materi pembelajaran berupa kaidah-kaidah gramatika, penerjemahan kata-kata 

tanpa konteks, penerjemahan teks-teks pendek, kemudian penafsiran teks. Metode 

                                                             
29

Ibid, hal.92 
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ini sangat besar perhatiannya terhadap keterampilan membaca, menulis dan 

menerjemah namun mengabaikan keterampilan berbicara. 

b. Metode Langsung (Tahariqah Al-Mubasyaroh) 

Metode ini berasumsi bahwa proses belajar bahasa kedua atau asing sama 

halnya dengan belajar bahasa ibu, yaitu dengan penggunaan bahasa secara 

langsung dan intensif dalam komunikasi, dan dengan menyimak dan berbicara, 

sedangkan mengarang dan membaca dikembangkan kemudian. Metode ini 

mempunyai karakteristik diantaranya bertumpu pada pengusaan bahasa terget 

secara lisan agar pelajar bisa berkomunikasi dalam bahasa target, materi pelajaran 

berupa buku teks yang berisi daftar kosakata dan penggunaannya dalam kalimat, 

kaidah-kaidah bahasa diajarkan secara induktif, guru dan pelajar sama-sama aktif 

, ketepatan pelafalan dan tata bahasa ditekankan, bahasa target digunakan sebagai 

bahasa pengantar secara ketat sedangkan bahasa ibu diabaikan.  

Metode ini memiliki keunggulan berupa pelajar tidak perlu menghafal bahasa 

tertulis, tidak verbalistis sebab pengajaran langsung dihubungkan dengan 

kenyataan, pelajar memperoleh kesempatan yang banyak untuk mempraktekan 

bahasa dan pelajar dapat mempraktekkan bahasa sesuai fungsi bahasa sebagai alat 

komunikasi. 

c. Metode Membaca (Tahariqah al-Qira’ah) 

Metode ini berasumsi bahwa pengajaran bahasa asing tidak bersifat multi 

tujuan, dan bahwa kemampuan membaca adalah tujuan yang paling realistis 

ditinjau dari kebutuhan pembelajar bahasa asing. Metode ini bertujuan pada 
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kemahiran membaca yaitu supaya pelajar mampu memahami teks ilmiah untuk 

keperluan studi mereka, materi pelajaran dapat berupa buku bacaan utama dengan 

suplemen daftar kosakata dan pertanyaan –pertanyaan isi bacaan buku bacaan 

penunjang untuk perluasan, buku latihan mengarang terbimbing dan percakapan, 

dalam hal ini membaca diam lebih diutamakan daripada membaca keras, kaidah 

bahasa diterangkan seperlunya tidak berkepanjangan. 

Keunggulan metode ini adalah memotivasi pelajar agar selalu membaca 

sehingga dengan demikian kosa kata dan pengetahuan bahasa pelajar bertambah.  

d. Metode Oral-Aural ( Thariqah Al-Sam’iyah wa Syafawiyah) 

Metode Al-Sam’iyah wa Syafawiyah memiliki kedekatan dengan metode 

mubasyirah dalam pembelajaran bahasa Arab, metode ini menekankan pada 

hakikat bahasa sebagaimana mestinya yaitu berupa simbol bunyi yang 

diwujudkan dalam aktifitas berbicara.  

e. Metode Komunikatif (Al-Thariqah Al-Tawasshuliyah) 

Metode komunikatif merupakan suatu cara bagaimana seorang guru 

menjalankan suatu prosedur serta pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab. Metode 

ini juga hadir sebagai kritik terhadap metode qawa’id wa tarjamah dan metode 

sam’iyah wa syafawiyah. Metode komunikatif menekankan kajiannya pada fungsi 

bahasa dan kondisi masyarakat yang dijadikan objek pembelajaran bahasa asing 

dan kebudayaan. 



31 
 

Tujuan daripada metode ini adalah menjadikan peserta didik mahir dalam 

menguasai bahasa-bahasa asing, dan menuntut seorang guru mampu dan aktif 

dalam berbahasa Arab. 

f. Metode Eklektik ( Thariqah al-Intiqaiyyah) 

Metode eklektik tidak kalah penting dari metode-metode sebelumnya, 

dikatakan metode eklektik karena metode ini memanfaatkan komponen-

komponen dari metode-metode sebelumnya yang dirasa cocok oleh guru yang 

bersangkutan dan diterapkan pada peserta didik. 

Dalam penerapan pembelajarannya guru diberikan wewenang untuk tidak 

terfokus pada metode tertentu, tetapi diharapkan mampu mengadopsi keunggulan 

dari semua metode pembelajaran bahasa Arab yang sedang berkembang dan 

menghindari dari kemungkinan kelemahan metode pembelajaran sehingga tidak 

terjadi pengulangan.  

 

 

B. Nahwu 

1. Pengertian Nahwu 

Nahwu secara bahasa adalah  .yang artinya jalan dan arah والجهة الطريق 

Sedangkan menurut Ar-Razi nahwu adalah القصد (tujuan) dan  (jalan) الطريق   . akan 

tetapi nahwu menurut ulama klasik adalah terbatas pada masalah-masalah yang 

membahas I’rab dan Bina yaitu penentuan baris akhr sebuah kata sesuai posisi 

dan kalimatnya yang didefinisikan seperti hal berikut : 
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 النحو قواعد يعرف هبا احوال الكلمات العربية إعرابا 

Artinya: Nahwu adalah aturan-aturan yang dapat mengenal hal ihwal kata-

kata bahasa Arab, baik segi i’rab ataupun bina. 

Ilmu nahwu merupakan bagian dari kalam Arab yang mempelajari keadaan 

kalimat sesuai aturan atau kaidah kebahasaaraban. Kalam kita ketahui tersusun 

atas beberapa kata sehingga membentuk kalimat yang sempurna sehingga 

memberikan makna. Hal tersebut dikatakan oleh Syeikh As Shonhajy 

rahimahullah dalam kitab Matan al-Jurumiyah: 

وأقسامو ثالثة إسم وفعل وحرف جاء  الكالم ىو اللفظ ادلركب ادلفيد بالوضع
دلعىن,فاإلسم يعرف باخلفض والتنوين ودخول األلف والالم وحروف اخلفض, وىي من 
واىل وعن وعلى وىف ورّب والباء والكاف والالم وحروف القسم وىي الواو والباء والتاء. 

دليل  والفعل يعرف بقد والسني وسوف وتاء التأنيث الساكنة. واحلرف مااليصلح معو
 اإلسم والدليل الفعل.

 

Artinya: “Al-kalam adalah lafadz yang tersusun yang berfaedah dengan 

bahasa arab dan kalam terbagi kepada tiga bagian yaitu: isim,fi‟il, dan huruf yang 

memiliki arti. Kalimat isim dapat diketahui ciri-cirinya yaitu khafadh, tanwin, dan 

kemasukkan alif dan lam, serta huruf khafadh yaitu :   ,من, واىل, وعن, وعلى, وىف

 dan huruf qasam yaitu wau, ba dan ta. Kalimat fi’il itu ورّب, والباء, والكاف, والالم
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diketahui dengan huruf   قد, والسني, وسوف, وتاء التأنيث الساكنة dan huruf adalah 

sesuatu yang tidak sah bersamanya petunjuk kalimat isim dan kalimat fi’il. 

Dari redaksi kalimat diatas jelaslah bahwa ilmu nahwu adalah aturan-aturan 

yang di dalamnya membahas tata kalimat berupa isim,fi’il, dan huruf serta 

turunannya  serta fungsi masing-masing kalimat sesuai kaidah bahasa Arab. 

Ilmu nahwu dalam kiprahnya tetap mempertahankan urgensi I’rab,alasannya 

adalah i’rab merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pembentukan kalimat 

bahasa Arab, dimana tanpa i’rab suatu kalimat bahasa Arab tidak akan sempurna. 

Dalam kitab Mulakhos Qawaidul Lughah, nahwu adalah ilmu yang dipelajari 

yang bertujuan untuk mengenal fungsi-fungsi kata yang masuk pada kalimat, 

mengenal hukum akhir kata, dan untuk mengenal cara mengi‟rob. 

Ilmu nahwu di dalam kajian linguistik di sebut dengan nama sintaksis.
30

 

Sintaksis  berasal dari bahasa Yunani yaitu “sun” dan “tattein”. Sun artinya 

„dengan‟ dan tattein artinya „menempatkan‟. Jadi sintaksis secara etimologi yaitu 

menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. 

Disisi lain kata sintaksis sendiri berasal dari kata serapan bahasa Belanda yakni 

syntaxis dan bahasa Inggris yakni syntax
31

. Berkenaan dengan  sintaksis yang 

merupakan bagian dari kajian linguistik para ahli mendefinisikannya sebagai 

berikut diantaranya: 

                                                             
30  Hamid Hasan Lubis, Glosarium Bahasa dan Sastra, (Bandung: Angkasa), hal.130 
31

 Mansoer Pateda, Linguistik Sebuah Pengantar, (Bandung: Angkasa), hal.97 
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Menurut  Kridalaksana, sintaksis adalah subsistem tata bahasa yang mencakup 

kata dan satuan yang lebih besar dari kata serta hubungan antara satuan tersebut. 

Menurut Chaer, sintaksis adalah subsistem kebahasaan yang membicarakan 

penataan dan pengaturan kata-kata kedalam satuan-satuan yang lebih besar yang 

disebut satuan sintaksis, satuan itu adalah kata,frasa,klausa,kalimat, dan wacana. 

Adapun menurut Ahmad, sintaksis mempersoalkan hubungan antara kata dan 

satuan-satuan yang lebih besar yang membentuk suatu konstruksi yang disebut 

kalimat.
32

 

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sintaksis 

adalah kajian linguistik yang membahas tentang satuan kalimat yang terdiri dari 

sub-sub kalimat yang tersusun secara sistematis. 

Ni‟mah berpendapat: 

 النحو قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة ؤضبط اواخر الكلمات وكيفية اعراهبا

“ Ilmu nahwu adalah kaidah mengenai fungsi setiap kata dalam kalimat, harakat 

akhir tiap kata dan cara menentukan fungsinya”. 

 

Nahwu merupakan alat pengontrol agar terhindar atas terjadinya kesalahan 

dalam berbahasa Arab dapat dipahami melalui statement Hasan Syahatah berikut 

ini:
33

 

                                                             
32

Miftahul Khairah dan Sakura Ridwan,Sintaksis Memahami Satuan Kalimat Perspektif 

Fungsi,(Jakarta: Bumi Aksara), hal .9 
33

Umi Hijriyah,Analisis Pembelajaran Mufradat dan Struktur Bahasa Arab di Madrasah 

Ibtidaiyah,(Surabaya: CV. Gemilang), hal.48 
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ليس القواعد غاية تصدق لذاهتا, ولكنها وسيلة ايل ضبط الكالم , وتصليح األساليب, وتقومي 

ندرس منها إال القدر الذي يعني علي حتقيق ىذه الغايةاللسان , ولذلك ينبغي أال   

Artinya: “Bukanlah gramatikal yang menjasi tujuan akhir. Akan tetapi 

nahwu merupakan alat untuk membarisi kata, membaguskan struktur kalimat dan 

aturan-aturan berbahasa.  

Hal serupa tentang nahwu juga dikatakan oleh Abd Al-„Alim Ibrahim: 

القواعد وسيلة لضبة الكالم, وصحة النطق والكتابة, وليست غاية مقصودة لذاهتا,وقد أخطأ  
كثري من ادلعلمني حني غالوا بالقواعد واىتموا جيمع شواردىا واإلدلام بتفاصيلهاواإلثقالبهذا كلو 

ن لغتهم وإقدار ذلم علي إجادة علي التالميذ ظنا منهم أن يف ذلك متكينا للتالميذ م
 التعبريوالبيان.

Artinya: “Qawa‟id (nahwu) adalah alat untuk memberi harkat kata, 

penuntun dalam berbicara dan menulis, ia bukan tujuan semata. Oleh sebab itu 

banyak guru yang terjebak salah karena mereka memberikan perhatian penuh 

terhadap qawa‟id, hal ini karena ada anggapan bahwa dengan memberikan 

perhatian penuh terhadap qawaiddapat memungkinkan siswa bisa berbicara 

dan memperoleh sejumlah informasi. 

Ilmu nahwu juga merupakan tentang studi kalimat, bagian-bagian kalimat 

urutannya, pengaruh masing-masing sesuai dengan keadaan kata yang lain 

dalam kalimat, juga tentang bagian hubungan kalimat dengan bagian lainnya 

dengan cara menghubungkannya.
34

 

                                                             
34

  Chotibul Umam, Aspek-Aspek Fundamentalis Dalam Mempelajari Bahasa Arab, 

(Bandung: Al-M‟arif,1961), hal.121. 
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2. Pola Pembelajaran Nahwu 

Sebagaimana penjelasan di awal bahwa nahwu merupakan salah satu 

cabang ilmu dalam belajar bahasa Arab yaitu suatu ilmu yang membahas 

tentang hubungan antar kata menjadi susunan kalimat yang memberikan 

makna. yang dalam kajian linguistik disebut juga sintaksis. Dalam sejarah 

ilmu linguistik (kebahasaan) terlahir beberapa aliran yang melahirkan teori-

teori tentang tata bahasa yaitu antara lain: teori taqlidy, teori mukawwinat, 

teori qawalib, dan teori tahwiliyah. Teori yang pertama yaitu teori klasik 

(taqlidiyah), teori ini mempunyai asumsi bahwa kalimat terbagi ke dalam tiga 

klasifikasi kalimat yaitu kalimat isim, kalimat fi’il, dan harf. Teori ini 

memberikan suatu manfaat bagi para pendidik bahasa Arab yaitu berupa 

aturan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan penyusunan kalimat dengan 

cara mengidentifikasi jenis-jenis kata dalam suatu kalimat, apakah termasuk 

kategori isim, fi‟il, atau huruf. Teori ini pula dapat memberikan pemahaman 

kepada peserta didik terhadap aturan-aturan tersebut serta mengembangkan 

kalimat secara mandiri secara proporsional yaitu pembelajaran yang tak hanya 

fokus pada pembelajaran tentang kaidah-kaidah tetapi diajarkan bagaimana 

cara menerapkan kaidah-kaidah tersebut secara lebih luas. 

Kedua, yaitu yang terkait dengan pembelajaran kaidah nahwu adalah teori 

langsung (Mukawwinat Mubasyiroh). Teori ini berasumsi bahwa setiap 

kalimat itu tersusun atas dua bagian. Dan setiap bagian dari masing-masing 

bagian yang terakhir juga tersusun dari dua bagian. Seperti contoh :  ىذه التفاحح
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لٌطعويا ح , kemudian kalimat tersebut dibagi kedalam dua bagian yaitu  ىذه

 dan seterusnya. Adapun manfaat dari teori ini ialah pada التفاحح+ طعويا حلٌ 

penggunaan analisis kalimat dan sub bagian-bagiannya yang bertujuan untuk 

mengembangkan kalimat-kalimat yang baru. Dalam hal ini seorang guru dapat 

memberikan latihan-latihan kepada siswa berupa penggantian setiap bagian 

dari kalimat model (contoh) dengan sekian banyak kata, dengan tetap menjaga 

keutuhan bentuk kalimat dasarnya.  

Ketiga, yaitu teori Pola-pola (Qawalib) yang mempunyai istilah tagmemik 

dengan fokus utama yaitu tagmem. Tagmem adalah hubungan fungsi kata dan 

bentuk kata yang didistribusikan ke dalam konstruksi bahasa, atau korelasi 

dari sebuah fungsi gramatikal dengan kelas kata yang mengisi fungsi tersebut. 

Dalam teori tagmemik, suatu posisi dalam kerangka konstruksi disebut 

slot. Adapun yang termasuk slot disini adalah subjek, predikat, objek, dan 

keterangan. Semua unit yang mengisi slot memiliki kelas kata, seperti  

kedudukan subjek diisi oleh ism dhamir atau ism ‘alam, predikat yang diisi 

oleh fi’il, ism shifat dan lain-lain. 

Teori ini pula memberikan panduan terhadap pendidik dalam 

mengembangkan penguasaan tata bahasa peserta didik melalui latihan pola-

pola. Hal ini tentunya menuntut latihan secara berulang-ulang dengan 

substitusi pada bagian-bagian tertentu. Caranya adalah guru mengulang-ulang 

suatu pola dengan menukarkan posisi kalimat isim, fi’il maupun harf  dengan 

ragam kata sesuai materi yang diajarkan. 
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Seperti contoh berikut ini: 

 هييرىذا ًلد 

Kalimat ini bisa diulang-ulang dengan mengganti kata (ًلد) pada setiap 

kata pengulangan, dengan kata yang lain misalnya طثية,هعلوٌ طالة,تلويذ 

Keempat, yaitu teori tranformatif(Tahwiliyah), menurut teori ini setiap 

kata atau kalimat mempunyai susunan yang bersifat implisit/batiniah ( الثنيح

) juga eksplisit/lahiriyah (العويقح يحالثنيح السط ) .Susunan yang siftanya implisit bisa 

berubah menjadi susunan yang bersifat eksplisit dengan media kaidah-kaidah 

transformatif, sebagian lagi dengan cara paksa sedangkan sebagiannya dengan 

cara memilih. 

Terkait dengan pembelajaran tata bahasa (nahwu), teori transformatif 

menyajikan pokok-pokok dasar teoritis untuk latihan-latihan yang penting, 

seperti halnya cara mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif, kalimat 

tanya menjadi kalimat berita dan sebaliknya, serta mengubah jumlah ismiyah 

menjadi jumlah fi’liyah atau sebaliknya, dan lain sebagainya. 

Sebagaimana contoh berikut, kalimat  حضر الطالة الوحاضرج dapat 

ditransformasikan menjadi kalimat negatif seperti :  حضر الطالة الوحاضرجها , 

kalimat tanya ىل حضر الطالة الوحاضرج ؟ dan seterusnya sehingga proses 

transformasi ini terjadi akibat adanya aktualisasi struktur dalam menjadi 
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struktur permukaan dengan cara menghubungkan keduanya melalui sistem 

tertentu.
35

 

 

3. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Nahwu 

Tujuan utama dari mempelajari ilmu nahwu adalah agar kita memahami 

Al-Qur‟an dan Al-hadits yang keduanya merupakan dasar agama Islam. Ilmu  

nahwu bukan sasaran utama dalam proses pembelajaran, namun ilmu nahwu 

adalah salah satu sarana untuk kita berbicara dan menulis dengan benar serta 

meluruskan dan menjaga lidah kita dari kesalahan, juga membantu dalam 

memaparkan ajaran dengan cermat, mahir dan lancar. Beberapa tujuan 

mengajarkan ilmu nahwu adalah: 

a) Menjaga dan menghindarkan lisan serta tulisan dari kesalahan 

berbahasa, selain menciptakan kebiasaan berbahasa yang fasih. Karena 

itu, ulama Arab dan Islam zaman dahulu berupaya untuk merumuskan 

ilmu nahwu. 

b) Membiasakan pembelajar bahasa Arab untuk selalu melakukan 

pengamatan, berpikir logis dan teratur serta hal-hal lain yang dapat 

membantu mereka untuk melakukan pengkajian terhadap tata bahasa 

Arab secara kritis. 
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 Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab,CV. Pustaka 

Cendekia Utama,Bandung, hal. 57-59  
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c) Membantu para pelajar untuk memahami ungkapan-ungkapan 

berbahasa Arab sehingga mempercepat pemahaman terhadap maksud 

pembicaraan dalam bahasa Arab. 

d) Mengasah pemikiran, mencerahkan perasaan serta mengembangkan 

khazanah kebahasaan para pelajar. 

e) Memberikan kemampuan pelajar untuk untuk menggunakan kaidah 

bahasa Arab dalam berbagai situasi kebahasaan. Karena itu, hasil yang 

diharapkan dari pengajaran ilmu nahwu adalah kecakapan para pelajar 

dalam menerapkan kaidah tersebut sesuai gaya-gaya bahasa Arab 

dalam kehidupannya sehari-hari. 

f) Qawa‟id dapat memberikan kontrol yang cermat kepada para pelajar 

saat mengarang suatu karangan. 
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4. Langkah-langkah Pembelajaran Nahwu 

Dalam buku yang ditulis oleh Ali Jarim dan Mustafa Amin disebutkan ada 

beberapa langkah mengenai pembelajaran nahwu. Adapun langkah-langkah 

dalam pembelajaran qawaid nahwu adalah sebagai berikut
36

: 

a. Guru menuliskan contoh-contoh yang telah tersedia di papan tulis 

b. Guru memintakan siswa untuk membaca contoh-contoh tersebut 

c. Guru memberikan ujian (tes) dan latihan yang mudah sesuai contoh   

dalam buku 

d. Guru memaparkan kaidah-kaidah secara jelas pada papan tulis setelah 

memberikan latihan 

e. Menjelaskan persamaan atau perbedaan antara materi pelajaran yang 

baru dengan materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya 

sehingga terjadinya percakapan yang sempurna. 
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 Ali Jarim dan Mushtafa Amin, An-Nahwu al-Wadhih fi Qawa’id al-Lughah al-‘Arabiyah 

Juz 1, (Kairo: Dar el-Ma‟arif) 
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C. Metode Pembelajaran Nahwu 

1. Pengertian Metode Pembelajaran Nahwu 

Metode pembelajaran (Tharaiq Tadris) adalah cara yang dilakukan 

oleh seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk dapat 

memahamkan atau mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didiknya. 

Nahwu sebagai salah satu komponen dalam bahasa Arab, sangat penting 

untuk diketahui dan dipahami sebagai syarat mutlak pada setiap aktifitas 

pembelajaran bahasa Arab karena mengacu pada salah atau benar dalam 

pengucapan dan penulisan teks bahasa Arab. 

Dalam pembelajaran nahwu peserta didik tidak hanya terpaku pada 

penghafalan kaidah-kaidah nahwu, namun peserta didik diarahkan untuk 

mempraktekkannya dalam tulisan berupa Insya‟ serta mempraktekkannya 

dalam pembacaan kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang pada intinya adalah 

sarana berbahasa bukan tujuan akhir dari pembelajaran bahasa Arab. 

Penggunaan metode dalam aktifitas pembelajaran nahwu tentu 

memilki karakteristik dan sudut pandang yang berbeda seperti halnya metode 

Qawaid wa Tarjamah yang memerlukan lebih banyak jenis dalam 

pembelajarannya dibandingkan metode Mubasyarah atau Sam’iyah wa 

Safawiyah. Namun, jika ilmu nahwu diajarkan secara tersendiri maka 

pembelajarannya pun mempunyai strategi dan langkah-langkah tersendiri. 
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Adapun metode yang tidak terikat oleh pelajaran lainnya atau Nahwu 

diajarkan secara individu, terdapat dua metode yang seringkali digunakan 

yaitu metode qiyasi dan metode istiqraiy. 

 

2. Jenis-jenis Metode Pembelajaran Nahwu  

Sehubungan dengan hal ini, berikut metode-metode yang berkaitan 

dengan pengajaran nahwu. 

a.  قة القيا سيةيالطر  (Metode Deduktif = analogi) 

Metode qiyasi adalah cara mengajarkan nahwu yang terlebih dahulu guru 

memaparkan kaidah-kaidah  kepada muridnya kemudian disusul dengan 

pemberian contoh-contoh dalam bentuk pola kalimat yang diambil dari bahan 

bacaan. Metode ini merupakan metode paling tua dalam pengajaran nahwu. 

Meski metode ini terbilang lama namun masih dipergunakan dalam pengajaran 

bahasa Arab.  

Metode qiyasi ini lahir berdasarkan keinginan agar para pelajar memahami 

maksud kaidah yang sifatnya umum sehingga melekat pada benak mereka, itulah 

sebabnya, guru ataupun pelajar dituntut untuk menganalogikan contoh baru yang 

masih kabur kepada contoh lain yang sudah jelas, kemudian disesuaikan dengan 

kaidah umum tersebut.  

Teknik penyajian metode qiyasi (deduktif) terdapat dua hal yang perlu 

diperhatikan yaitu: 
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a) Pemaparan kaidah-kaidah, yaitu seorang guru menuliskan di papan 

tulis dengan terang dan jelas kemudian guru membacanya dan diikuti 

oleh siswa/santri secara berulang-ulang sehingga siswa dapat 

menghafalnya dan memahaminya. 

b) Pemaparan contoh-contoh, yaitu guru menjelaskan kaidah-kaidah yang 

terdapat contoh-contoh sehingga siswa dapat memahaminya, 

kemudian seorang guru mengadakan tanya jawab dengan para siswa 

untuk diselesaikan di rumah di luar jam pelajaran yang telah 

ditentukan, baik secara individu maupun kelompok.  

Adapun penerapan atau bentuk pengaplikasian metode qiyasi ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Guru memulai pelajaran dengan mengutarakan tema tertentu 

b) Menjelaskan kaidah-kaidah nahwu 

c) Meminta siswa untuk memahami dan menghapal kaidah-

kaidah nahwu 

d) Mengemukakan contoh-contoh yang berkaitan dengan kaidah 

e) Menyimpulkan materi pelajaran yang sedang berlangsung 

f) Siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan 

 

b. الطريقح اإلستقرائيح (metode Induktif) 

Metode Istiqraiyah atau Istinbathiyah disebut pula metode induktif, yaitu 

suatu metode yang dimulai dengan pemaparan contoh-contoh dengan 
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memperbanyak latihan-latihan, kemudian dilanjutkan sampai pada generalisasi 

atau pemaparan kaidah-kaidah secara umum. Metode ini sesuai digunakan pada 

tingkat mutaqaddimin (tinggi). Adapun pada tingkat mutawasith atau pemula, 

pembelajaran nahwu fokus pada nash atau teks sempurna, membaca dan 

memperbanyak latihan kemudian diikuti dengan pemahaman kaidah nahwu. 

Metode ini dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu: (1) metode contoh, yaitu 

contoh-contoh yang tidak mempuyai kaitan dengan yang lain, lalu kadah; dan (2) 

metode teks utuh, yaitu suatu teks yang mempunyai makna komplit, contoh, dan 

kaidah. 

Kelebihan metode contoh yaitu memberikan peluang bagi seorang guru 

untuk memilih contoh-contoh secara leluasa, juga dapat membantu guru serta para 

pelajar mempercepat proses belajarnya. Metode ini juga dipandang sebagai 

metode yang mudah digunakan sehingga sangat membantu dalam pembelajaran 

nahwu, dimana seorang pelajar benar-benar memahami kaidah. Penyajian metode 

induktif (istinbath) adalah sebagai berikut: 

a) Dengan cara pemaparan contoh-contoh sederhana kemudian kaidah-

kaidah –kaidah. Pemaparan ini disebut pemaparan contoh-contoh yang 

beragam, cara pemaparan contoh yang berlainan disebabkan karena 

terkadang contoh-contoh yang dipaparkan bervariasi dan tidak ada 

kaitannya dengan contoh yang lain. 

b) Dengan metode pemaparan teks kemudian disusul dengan kaidah-kaidah 

nahwu.  
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Adapun Penerapan metode induktif dalam pembelajaran  di kelas 

antara lain sebagai berikut: 

1. Guru menerangkan dan menjelaskan teks-teks bacaan tersebut dan 

mengeluarkan contoh-contoh yang difokuskan pada materi nahwu dan 

menjelaskan kaidah-kaidah yang terdapat dalam bacaan tersebut. 

2. Hendaknya para siswa (santri) banyak mengajukan pertanyaan pada 

guru agar dapat menyelesaikan teks-teks bacaan yang ada. 

3.   Guru menjelaskan kaidah nahwu yang terdapat pada contoh  

4. Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang kaidah-kaidah 

nahwu  

5. Siswa diminta untuk mengerjakan latihan-latihan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah terkait penelitian yang 

sedang dilaksanakan  secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta 

serta ringkasan agar dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan 

keadaan.
37

  

 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu berupa data 

yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. 

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moeleong, 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
38

 

Demikian pula, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang 

ditujukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena 

yang ada,baik secara alamiah maupun rekayasa manusia.
39

 

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan 

gambaran peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta-fakta dan 

                                                             
37  Syamsudin dan Vismaia, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), hal.14. 
38

 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), hal. 3 
39

 Ibid,hal. 17. 
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sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Pondok 

Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat ini guna mengetahui 

bagaimana pelaksanaan metode pembelajaran nahwu pada Pondok Pesantren 

Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat.  

 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang 

lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti melakukan 

penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi 

penelitian tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi 

penelitian adalah Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung 

Barat.    

2. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moeleong 

dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, 

mengemukakan bahwa sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan 

dengan hal demikian pada bagian ini datanya dibagi dalam bentuk kata-kata 

dan tindakan, sumber data tertulis,foto, dan statistik.
40

 

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah 

berupa subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan 

                                                             
40

 Ibid, hal.112 
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wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut 

informan, yaitu orang yang merespon pertanyaan-pertanyaan baik tulisan 

maupun lisan. Jika menggunakan observasi maka sumber datanya adalah 

berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi 

maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.
41

 

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata yang 

diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang 

meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran 

nahwu pada Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat. 

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa profil pesantren, 

daftar guru (mudarris), data prestasi pesantren, juga data santri berdasarkan 

tingkatan kelas, serta foto-foto kegiatan pembelajaran nahwu yang ada di 

Pondok Pesantren ini.   

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
41

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka 

Cipta, 2002, Cet.XII), hal. 107. 
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B.  Metode Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara untuk 

mendapatkan data di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, 

tidak dapat diwujudkan dalam bentuk yang kasat mata, tetapi lebih cenderung 

pada penggunaannya.
42

 

Dalam pengumpulan data ini, penulis mengamati secara langsung pada 

objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, adapun peneliti 

menggunakan metode sebagai berikut: 

 

1. Metode Observasi 

Observasi  dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini 

menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan 

kegiatan sehari-hari tentang objek yang dijadikan sebagai sumber data 

penelitian
43

.    

Dalam observasi langsung ini, peneliti selain sebagai pengamat penuh 

yang dapat melakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi 

dalam situasi yang sebenarnya yang  diamati oleh observer, juga ikut berperan 

serta dalam kegiatan pembelajaran  nahwu pada Pondok Pesantren Miftahul 

Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat, baik dalam kelas maupun di luar kelas. 

                                                             
42  Ibid, hal. 134. 
43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D 

, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 310. 
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Observasi langsung ini dilakukan oleh peneliti untuk mengoptimalkan 

data mengenai metode pembelajaran nahwu, proses interaksi guru dan santri 

dalam kegiatan belajar mengajar, kondisi para santriawan/i, guru, sarana dan 

prasarana atau hal-hal yang terkait dengan pembelajaran nahwu pada 

umumnya di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung 

Barat. 

 

2. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Dalam hal 

ini, peneliti menggunakan wawncara terstruktur, di mana seorang 

pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun 

secara ketat.
44

 

Dalam melaksanakan wawancara, ia harus mampu menciptakan 

hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa 

bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik 

wawancara yang peneliti gunakan adalah wawncara terstruktur (tertulis) 

yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan 

disampaikan kepada informan. Hal ini dilakukan agar pembicaraan dalam 

                                                             
44  Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2000), hal. 138 
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wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan 

menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu, juga sebagai 

patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang 

muncul ketika wawancara berlangsung. 

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait 

kegiatan pembelajaran nahwu  pada Pondok pesantren Miftahul Huda 06. 

Adapun informannya adalah: 

a. Guru (Mudarris) maupun dewan kiyai pada mata pelajaran nahwu, 

untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembelajaran 

nahwu pada Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat. 

b. Pimpinan atau Kepala Pondok Pesantren, untuk memperoleh 

informasi tentang profil Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 

Sumberjaya Lampung Barat. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi, berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis , majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen 

rapat, catatan harian dan sebagainya. Dalam buku Suharsimi Arikunto 

disebutkan bahwa metode dokumentasi adalah alat pengumpulan data 

yang digunakan untuk mencari data mengenai variabel-variabel berupa 
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catatan, transkip buku, surat kabar dan lain-lain.
45

Melalui metode 

dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen 

terkait metode pembelajaran nahwu di antaranya; buku acuan 

pembelajaran nahwu, jadwal kegiatan pembelajaran, sarana dan prasarana, 

foto-foto dokumenter, dan sebagainya. 

 

C.    Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan kriteria 

kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan 

pengecekan data hasil penelitian dengan cara: 

 1. Perpanjangan Penelitian 

Peneliti tinggal di lapangan penelitian hingga kejenuhan pengumpulan 

data tercapai. Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan dilakukannya perpanjanagan 

pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah ada 

selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data 

lain ternyta tidak sesuai, maka peneliti melakukan penelitian kembali 

secara lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang benar-benar 

akurat. 

 

 

                                                             
45  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek..., hal. 236 
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2.  Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti dapat 

melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan benar 

atau salah. Demikian pula dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti 

dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang masalah 

yang diamati.  

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan 

cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasi dokumentasi  yang terkait dengan pelaksanaan Pembelajran 

Nahwu pada Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung 

Barat. 

 

3. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data 

tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 
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dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai 

bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil 

wawancara dengan wawancara lainnya. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, 

yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata,gambar, dan 

bukan angka. Data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat 

memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan. Terkait hal ini Nasution menyatakan:“Analisis telah 

dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke 

lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis 

data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori 

yang grounded. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih 

difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. In 

fact, data analysis in qualitative research is an \ongoning activity thaoccurs 

throughout the investigative process rather than after process. Dalam 

kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan 

data daripada setelah selesai pengumpulan data.”Analisis data versi Miles dan 
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Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, 

serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

 

1. Reduksi data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, 

dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis 

memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi 

yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi. 

2. Penyajian data  

Penyajian Data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks 

naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang 

tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir 

penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan 

verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang 

disepakati tempat dimana penelitian itu dilaksanakan. Makna yang 

dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan 
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kekokohannya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia 

harus menggunakan pendektan emik, yaitu dari kacamata key information, dan 

bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 

Sumberjaya Lampung Barat 

Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 merupakan salah satu pondok 

pesantren yang berbasis salafi di Indonesia. Sebagaimana pondok pesantren 

salafi pada umumnya pondok pesantren miftahul huda menjadikan kitab kuning 

atau kitab klasik sebagai objek kajiannya. 

Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 beralamat di Jalan Rahmat Satori 

no. 92 desa Sukapura kecamatan Sumberjaya kabupaten Lampung Barat berdiri 

pada tanggal 17 April 1999 M/1 Muharram 1420 H. Didirikan oleh seorang 

Kiyai bernama Ky. Babussalam Asysya‟roni yang sekaligus juga sebagai 

pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya kabupaten 

Lampung Barat. Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 adalah cabang dari 

Pondok Pesantren Miftahul Huda 407 dan generasi ke-3 dari  Pondok Pesantren 

Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya Jawa Barat.  

Adapun alasan berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 adalah: 

a. Memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki pendidikan Islam 

secara komprehensif. 
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b. Sebagai upaya untuk pengembangan syi‟ar Islam melalui 

pendidikan Pesantren. 

Pondok pesantren Miftahul Huda 06 berdiri pada tanggal 1 Muharram 

1420 H tepatnya pada tahun 1999 M. Awal Mula didirikan pondok pesantren ini 

berjumlah 50 orang santri lokal yang berasal dari Sukapura yang merupakan 

daerah pondok pesantren ini didirikan. Bangunan pondok pesantren ini terdiri 

atas dua bangunan dengan fasilitas berupa kobong dengan jumlah 12 ruang 

yang menjadi tempat tinggal para santri putra dan putri. Dari dua gedung itu 

diberi nama asrama Ashabul Kahfi terdiri dari 6 kobong bagi santri putra dan 

asrama As-Salam terdiri dari 6 kobong bagi santri putri. 

Namun seiring bertambahnya santri pondok pesantren Miftahul Huda 

06, pada tahun 2013 dilakukan penambahan kobong. Dengan penambahan 

tersebut asrama As-Salam menjadi 15 kobong, dan asrama Ashabul Kahfi 

menjadi 10 kobong. Selain penambahan kobong, pada tahun yang sama juga 

dilakukan penambahan asrama, sehingga berjumlah menjadi 4 asrama yaitu 

asrama As-Salam dengan 15 kobong, asrama Ashabul Kahfi 10 kobong, asrama 

Alawiyatul Huda 15 kobong serta asrama Salman Alfarizi 12 kobong.
46

 

Saat ini pondok pesantren Miftahul Huda 06 memiliki jumlah santri 

397 orang yang terdiri dari 253 santriwati dan 144 santriawan. 

                                                             
46 Dokumentasi pondok pesantren Miftahul Huda 06, 24 Agustus 2018 
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Visi dan Misi Pndok Pesantren Miftahul Huda 06  

Visi : 

Menciptakan generasi yang bersikap ta‟muruuna bil ma‟ruf wa tanhauna „anil 

munkar. 

Misi : 

a. Mencetak Ulamaul „Amilin (Ulama yang mengamalkan ilmu) 

b. Mencetak Imamal Muttaqin ( Sponsor manusia untuk bertaqwa) 

c. Mencetak kepribadian yang bertaqwa (Muttaqiin) 

 

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat 

Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 merupakan pesantren yang 

terletak di Rasamaya III desa Sukapura kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat. Yang  berbatasan dengan: 

a.  Sebelah Utara berbatasan dengan  Tirtadaya 1 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rasamaya I 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Tugusari 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Rasamaya II 
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3. Keadaan Pendidik dan Peserta Didik Pondok Pesantren Miftahul 

Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat 

a. Keadaan Pendidik 

Tabel 1  

Data Guru Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat 

No Nama Jabatan MT. Pelajaran 

1 

Ky.Babussalam Asy-Sya‟roni Pimpinan 

Pondok/Wali 

Kelas II Tsanawi 

Syarah Ibnu „Aqil fi 

Alfiyah Ibnu Malik, Fathul 

Mu‟in, Shahih Bukhari dan 

Shahih Muslim 

2 
Ustdh Dede Rosmawati Guru Kelas 1 PP Tauhid,Fiqh, Akhlaq, 

Nadzam Khulashah 

3 
Syarif Abdul Rahman Guru  Badal 

Kelas 1 PP 

Tauhid,Fiqh, Akhlaq, 

Nadzam Khulashah 

4 

Abdul Hadi Guru Badal kelas 

I Tsanawi A&B 

Alfiyah Ibnu Malik, 

Kifayatul „Awam, Bajuri 

Juz 1 dan 2 

5 

Wawan Syaiful Millah Guru kelas 1 

Tsanawi A&B 

Alfiyah Ibnu Malik, 

Kifayatul „Awam, Bajuri 

Juz 1 dan 2 

6 

Ramdhani Guru Kelas II 

Ibtida (Jurmiyah) 

Matan Jurumiyah (nahwu), 

Safinatun Naja, Mukhtarul 

hadits, Akhlaq Lil Banin 

Juz 2 

7 

Al-Muqtadir Rois „Aam/ Guru 

Kelas II Ibtida 

(Jurmiyah) 

Matan Jurumiyah (nahwu), 

Safinatun Naja, Mukhtarul 

hadits 

8 

Ahmad Rifa‟i Guru Badal Kelas 

II Ibtida 

(Jurmiyah) 

Matan Jurumiyah (nahwu), 

Safinatun Naja, Mukhtarul 

hadits 



62 
 

 Sumber : Hasil Dokumentasi Tanggal 18 Oktober 2018 

b.  Peserta Didik 

     Jumlah Peserta didik Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat  

Tabel 2 

Data Peserta Didik Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

144 253 397 

 Sumber : Hasil Dokumentasi Tanggal 18 Oktober 2018 

 

 

 

 

9 

Yayin Syamsuri Guru Kelas III 

Ibtida (Sharaf) 

Sharaf Al-Kaylani, 

Riyadlul Badi‟ah, Akhlaq 

Lil Banin Juz 3 

10 

Arif Rahman Hakim Guru Badal Kelas 

1 Ibtida  

Tauhid, Fiqh, Khulashah 

(Tarikh), Akhlaq Lil Banin 

Juz 1, Ilmu Tajwid, Bahasa 

Arab 

11 Muhammad Zaini Dahlan Wali Kelas 1 

Ibtida 

Tauhid, Fiqh, Khulashah 

(Tarikh), Akhlaq Lil Banin 

Juz 1, Ilmu Tajwid, Bahasa 

Arab 
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4. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 

Sumberjaya Lampung Barat 

 

Tabel 3 

Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat 

Nama Jumlah Kondisi Fisik 

Masjid 1 Baik  

Aula 2 Baik   

Ruang Belajar 6 Baik  

Bilik kamar (Kobong) 52 Baik 

Koperasi 1 Baik  

Dapur Umum 2 Baik  

Klinik Kesehatan 1 Baik  

Perpustakaan 1 Baik  

Sarana olahraga 2 Baik  

Kamar Mandi Putera 2 Baik  

Kamar Mandi Puteri 2 Baik  

Asrama  4 Baik  

Kantor  2 Baik  

Kursus Menjahit 1 Baik  

 Sumber : Hasil Dokumentasi Tanggal 20 Oktober 2018 

 Berdasarkan tabel di atas nampak jelas bahwa kondisi sarana maupun 

prasarana yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung 

Barat, dapat dikatakan sudah memadai untuk proses kegiatan pembelajaran bagi para 

santri yang menetap di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung 

Barat.  
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5. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat   

Tabel 4 

 

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Dokumentasi Tanggal 20 Oktober 2018 

 

Ro‟is „Am                                                       

Al-Muqtadir 

Pimpinan Umum                                                    

Ky. Babussalam Asy-Sya‟roni 

Sekretaris                                               

Arif Rahman Hakim 

Humas                                 

Ahmad Rifa‟i 

Pendidikan                    

Ramdhani 

Keamanan                  

Ujang Dian 

Kesehatan                             

Gufron A. Zainuddin 

Bendahara                                   

Abdul Rahmat 

Santri 
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6. Prestasi-prestasi Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat                        

                                                                                                             

Tabel 5 

 

Prestasi-prestasi Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat 

 

No Nama Kegiatan 

1 Juara 1 Pawai Ta‟aruf 1 Muharram 1440 H/2018 M 

2 Juara II Mawalan Memperingati Isra‟Mi‟raj Nabi Muhammad 

SAW Kecamatan Sumberjaya Tahun 2002 M/1423H 

3 Syarhil Qur‟an Putri pada MTQ-XV Kecamatan Sumberjaya Tahun 

2011 M 

4 Juara 1 Marhalah Al-Wustha Bidang Fiqh Putra pada MQK ke-V 

Provinsi Lampung tahun 2014 

5 Juara Umum Imtihan Cabang (IMTICAB) –XII Tk. Pesantren 

Miftahul Huda 407 Th. 2012 

6 Juara III Marhalah Al-„Ulya Bidang Nahwu pada MQK ke-V 

Provinsi Lampung tahun 2014  

7 Juara Umum Imtihan Cabang (IMTICAB) –XIII Tk. Pesantren 

Miftahul Huda 407 2013 M  

8 Juara Umum Imtihan Cabang (IMTICAB) –XVII Pondok Pesantren 

Miftahul Huda 407 Th. 2017 M 

9 Juara 1 Cerdas Cermat Campuran Remaja Usia 12-15 tahun pada 

lomba antar TPA se- kecamatan Sumberjaya Lampung Barat tahun 

2003 M 

10 Juara 1 Pawai Ta‟aruf “Lomba Antar TPA” kecamatan Sumberjaya 

Lampung Barat 2003 

  Sumber : Hasil Dokumentasi Tanggal 20 Oktober 2018 
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7.    Kegiatan Rutin Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat 

Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 sebagai wadah pendidikan keagamaan 

bagi para santri maupun khalayak umum memiliki beberapa kegiatan rutin, 

adapun kegiatan rutin  yang ada di pondok pesantren Miftahul Huda 06 

Sumberjaya Lampung Barat adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 

Kegiatan Rutin Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat 

Nama Kegiatan Keterangan 

Reuni Akbar Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempererat tali 

silaturrahmi antar alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda 

06, kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu satu 

tahun sekali yaitu di bulan Syawal 

Pawai Muharram Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyambut tahun 

baru Islam (Hijriyah), juga merupakan kegiatan yang 

menjadi sebuah ajang kreasi kesenian tradisional seperti 

busana tradisional, pakaian tentara, dan lain-lain.  

Pengajian Umum Merupakan kegiatan yang berisi kajian-kajian terkait 

keagamaan, sosial dan budaya yang bertujuan untuk 

menciptakan masyarakat yang harmonis, agamis, dan 

mempunyai kepedulian sosial antar masyarakat umumnya 

terkhusus bagi para santri yang sedang mengkaji ilmu di 

pesantren. 

Imtihan Cabang Kegiatan yang diselenggarakan dari berbagai aliansi 

pondok pesantren dengan tujuan untuk mencari bakat-bakat 

terpendam seperti lomba Musabaqah Tilawatil Qur‟an 

(MTQ),Musabaqah Hifdzil Qur‟an (MHQ) dan lain-lain. 

Kegiatan ini diselenggarakan pada bulan rajab pada setiap 

tahunnya dan saat ini sudah memasuki usia ke-18 sejak 

pertama kali di selenggarakan. Kegiatan ini pula diikuti 

oleh berbagai pesantren bahkan TPA/TPQ di bawah 

naungan Pondok Pesantren Miftahul Huda 407 yang 
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berpusat di wilayah Tugusari Kecamatan Sumberjaya 

Lampung Barat termasuk salah satunya Pondok Pesantren 

Miftahul Huda 06. Pada ajang lomba ini Pondok Pesantren 

Miftahul Huda 06 selalu mendapatkan juara umum.  

Imtihan Muharram Kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan imtihan cabang 

hanya saja kegiatan ini bersifat internal yaitu 

mengikutsertakan seluruh santri dari masing-masing kelas 

dilingkungan Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 

Sumberjaya Lampung Barat 

Menghafal bersama Kegiatan yang dilakukan secara individu maupun 

kelompok dalam satu ruang dengan tujuan memperkuat 

daya ingat materi yang telah dipelajari di kelas atau 

menambah materi yang baru sebelum di kaji secara 

bersama. 

Sumber: Hasil Dokumentasi Tanggal 20 Oktober 2018 

Dari tabel diatas menegaskan bahwa upaya pondok pesantren Miftahul 

Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat memberikan pengaruh yang kuat dan 

memotivasi para peserta didik dalam rangka menuntut ilmu khususnya ilmu 

nahwu. 
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B.   Penyajian Data 

1.   Pelaksanaan  Metode Pembelajaran Nahwu Pada Pondok Pesantren 

Miftahul Huda 06  Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat 

Pada setiap aktifitas belajar mengajar tentu tidak terlepas dari beberapa 

komponen pembelajaran maka dari itu patut diketahui apa saja komponen-komponen 

pembelajaran. Adapun komponen-komponen tersebut adalah adanya guru yang 

kompeten dibidangnya, peserta didik, bahan ajar, media pengajaran, metode dan 

evaluasi Metode merupakan salah satu perangkat dalam proses belajar mengajar 

berlangsung yang mempunyai peran penting yang dengannya suatu tujuan proses 

belajar mengajar dapat tercapai dengan baik. Maka perlu sekali untuk mengetahui 

alasan-alasan dalam pemilihan metode maupun ciri-ciri dari sebuah metode. Adapun 

alasan-alasan dalam pemilihan metode adalah: (a) Tujuan yang hendak dicapai, (b) 

Kemampuan seorang guru, (c) Peserta didik, (d) Situasi dan Kondisi Pengajaran 

Berlangsung, (e) Sarana Prasarana yang tersedia, (f) Kelebihan dan Kekurangan 

Suatu Metode. 

  Pada pembahasan kali ini penelitian difokuskan kepada metode yaitu untuk 

mengetahui cara yang digunakan pada proses belajar mengajar dan juga faktor-faktor 

yang memberikan kesan yang kuat terhadap proses belajar mengajar di pondok 

pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat khususnya dalam hal 

pembelajaran ilmu nahwu. 

Dalam praktik pembelajaran nahwu disajikan dalam bentuk amtsilah ( contoh-

contoh) kalimat, pembahasan, kaidah-kaidah, tamrinat. Bentuk sajiannya adalah al-

amtsilah yaitu para santri diberi penjelasan dengan menyimak beberapa contoh yang 

ada pada kitab ( buku). Materi yang dipelajari diawali dengan contoh-contoh yang 

berkaitan dengan qawaid disertai dengan penjelasan-penjelasan yang mengacu pada 

pokok pembahasan yang sedang dipelajari yang mengarah pada qawa’id yang akan 

dijelaskan. 
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Selanjutnya, kaidah-kaidah tersebut harus dihafal oleh para santri sebagai 

dasar apakah suatu kalimat itu berposisi sebagai rafa‟, nashab, khafad, ataupun jazm. 

Karena pada setiap masalah yang berkaitan dengan Qawa’id an-Nahwiyah, terdapat 

unsur-unsur qawa’id. 

Untuk latihan-latihan materi yang diberikan pada setiap materi berkisar antara 

5 sampai 9 materi latihan. Diantaranya adalah tentang: menentukan kalimat, 

penyebutan contoh kalimat, susunan kalimat, penyimpanan kata dalam kalimat yang 

tepat. Dari aspek penyajian materi, secara umum santri memahami dengan pasti 

terkait dengan ilmu Nahwu. Sekaligus paham dan mengerti bagaimana 

pengaplikasian Nahwu secara real, dalam arti mereka mampu memahami seluruh teks 

atau naskah berbahasa Arab, baik klasik maupun kontemporer. 

Adapun kegiatan pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 

Sumberjaya Lampung Barat adalah menggunakan kitab kuning seperti kitab Al-

Jurumiyah, Imrithi, Tashriful ‘Izzi dan Alfiyah Ibnu Malik. Pembelajaran tentang 

nahwu pada pondok pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat mulai 

diajarkan pada tingkat kelas 1 Ibtida, pada tingkat ini pembelajaran nahwu diarahkan 

kepada pengenalan devinisi-devinisi ilmu nahwu seperti halnya devinisi ilmu nahwu 

itu sendiri, devinisi kalimat fi’il, devinisi kalimat isim, dan sejenisnya yang masih 

berkaitan dengan ilmu nahwu yang mana pondok pesantren ini menyebutnya dengan 

istilah patokan-patokan.
47

 Untuk tingkat kelas II Ibtida atau kelas Jurumiyah, pada 

tingkat ini pembelajaran nahwu di fokuskan pada pengenalan kaidah-kaidah seperti 

pembagian kalam, perubahan pelafalan kata maupun kalimat dan aspek-aspek yang 

terkait pada proses kegiatan pengajaran nahwu dengan kitab Al-Jurumiyah sebagai 

kitab pokoknya. Kemudian tingkat kelas III Ibtida atau yang dikenal dengan kelas 

Sharaf, pada tingkat ini pembelajaran kaidah bahasa Arab dititikberatkan pada 

kaidah-kaidah sharaf dengan tambahan berupa pengenalan tentang devinisi-devinisi 

                                                             
47 Hasil Observasi tanggal 18 Oktober 2018 
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pada setiap kaidah sharaf kemudian tashrifan-tashrifan pada setiap kalimah yang 

tertulis. Adapun buku pokok dalam pembelajarannya menggunakan kitab Sharaf Al-

Kailani dan Syiraj Al-Talamidz matan Tashriful ‘Izzi. Kemudian pada tingkat I 

Tsanawi pembelajaran nahwu terfokus pada pengenalan makna yang dikaji secara 

intensif serta bait-bait ataupun syair seperti Alfiyah Ibnu Malik, dan kitab Mantiq 

(Logika). 

Demikian pula peran seorang guru atau kiai kepada para santrinya untuk 

selalu berusaha menanamkan rasa optimisme dalam hal ilmu nahwu bahwa hal 

demikian tersebut mudah dan bisa dipahami oleh setiap santri. Juga dari sikap santri 

pula yang mempunyai keinginan besar untuk memahami materi belajar nahwu yang 

memungkinkan untuk memahami ilmu nahwu. Prinsip dasar ini selalu dipegang teguh 

supaya para santri semangat untuk belajar.  

  Sejauh ini proses pembelajaran nahwu di pondok pesantren Miftahul Huda 

06 Sumberjaya Lampung Barat masih tetap mempertahankan metode klasik 

(Thariqah Taqlidiyah), atau dikenal dengan istilah Metode Qawa’id wa Tarjamah, 

yaitu kegiatan pembelajaran dengan cara terlebih dahulu menganalisis materi yang 

berkaitan dengan aturan atau kaidah bahasa Arab dalam hal kedudukan atau pola 

kalimat yang kemudian menerjemahkan kata per kata sesuai apa yang diajarkan. 

Terkadang pula dengan menerapkan kaidah-kaidah kedalam contoh kalimat dan 

dengan cara menghafal kaidah-kaidah yang terdapat dalam kitab Nahwu. Demikian 

juga mereka diajarkan cara bagaimana menashrif serta menarkib. 

Pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 juga 

menggunakan sistem sorogan dan bandungan. Pembelajaran dengan sistem sorogan 

yaitu suatu kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh guru maupun santri senior 

kepada santri juniornya. Sedangkan sistem bandungan adalah seorang guru mengajar 

dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab secara klasikal. 
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Materi sebagai contoh penerapan kaidah adalah kitab-kitab klasik seperti kitab 

Safinatun Naja, Kitab-kitab Hadits, Akhlak Tasawuf, dan tentunya dari kitab 

Jurumiyah itu sendiri. Dengan cara guru bertanya kepada santri tentang I’rab maupun 

tarkiban bahkan I’lal dari kalimat yang sedang dibahas kemudian para santri 

menganalisis contoh-contoh kalimat tersebut, kemudian menyebutkan i‟rabnya. 

Penggunaan metode pembelajaran nahwu di Pesantren Miftahul Huda 06 

Sumberjaya Lampung Barat adalah dengan menerapkan kaidah-kaidah kedalam 

contoh kalimat dan dengan cara menghapal kaidah-kaidah tersebut. Adapun kitab-

kitab nahwu yang mesti dihapal ialah al-Jurumiyah, „Imrithi, dan Alfiyah Ibn Malik 

dan dengan demikian diharapkan juga bisa menerapkannya dalam susunan kalimat. 

Untuk memahami materi secara intensif dalam proses belajar nahwu pesantren 

ini memberdayakan santri-santri senior yang dilakukan baik di aula, masjid maupun 

ruang kelas itu sendiri dengan cara menghapal sejumlah kaidah atau kitab yang 

sedang dipelajari. Seperti halnya belajar cara tashrifan maupun tarkiban. Tashrifan 

yaitu suatu kegiatan belajar dalam menentukan perubahan suaatu kata,  baik kata 

kerja (fi‟il) atau kata benda (isim). Sedangkan tarkiban adalah proses pembelajaran 

dengan memperkenalkan kedudukan i’rab suatu kalimat dengan menggunakan 

bahasa Sunda. Berupa al-asma al-marfu’at, al-mansubat al-asma dan makhfudlat al-

asma.  

Dengan beragamnya metode yang digunakan akan memudahkan bagi para 

peserta didik secara aktif untuk memecahkan persoalan, menemukan ide pokok dari 

suatu materi yang dipelajari dan tentunya aktif mendominasi aktifitas pembelajaran, 

dan hal ini menjadikan suasana yang lebih menyenangkan serta membiasakan 

karenanya hasil belajar dapat dimaksimalkan. 
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2. Persiapan Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Nahwu di Pondok Pesantren 

Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat 

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh seorang pendidik sebelum memasuki 

ruang kelas atau proses belajar dilaksanakan adalah merencanakan program, terlebih 

dalam hal bagaimana seharusnya guru menyampaikan materi pembelajaran yang telah 

dirumuskan dalam kurikulum. 

Selain daripada itu yang juga terkait dengan beberapa pertimbangan adalah 

tujuan yang hendak di capai, bahan, metode, teknik, alokasi waktu maupun 

evaluasinya.  Serangkaian upaya tersebut telah dilakukan jauh sebelum guru 

melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, yang bertujuan untuk supaya 

pembelajaran nahwu (Qawaid) bahasa Arab dapat terlaksana secara efektif dan 

efisien.  

Adapun upaya yang harus dilakukan adalah Pertama, dilakukan oleh seorang 

guru dalam proses belajar mengajar adalah bagaimana menyusun rencana 

pembelajaran baik program tahunan, semester, maupun satuan pelajaran itu sendiri. 

Pada program semester pendidik terlebih dahulu harus memahami perencanaan 

pembelajaran menganalisis komponen-komponen program semester sekaligus 

mengisi format program semester. Kemudian untuk kegiatan hariannya khususnya 

pembelajaran nahwu yakni dengan memahami materi yang akan diajarkan pada setiap 

pertemuan kegiatan belajar, selain itu juga mempersiapkan secara teknis yaitu: 

pertama, pendidik menyusun satuan pembelajaran. Program ini merupakan program 

pembelajaran yang dibuat oleh pendidik untuk satu pokok bahasan yang meliputi 

beberapa komponen pembelajaran yaitu tujuan, bahan ajar,metode, alat pembelajaran 

(media), dan evaluasi pembelajaran. 

Kedua, seorang guru mempersiapkan lembar siswa sebagai evaluasi baik 

dalam bentuk lisan maupun tulisan. Evaluasi yang bersifat tulisan bisa berupa soal-

soal pilihan ganda, maupun esai dan evaluasi yang bersifat lisan bisa saling 
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berkomunikasi antar sesama siswa maupun antara guru dengan siswa. Ketiga, yaitu 

mempersiapkan perangkat keras berupa spidol, papan tulis dan buku yang menjadi 

rujukan dalam proses belajar.   

Pada proses belajar mengajar (PBM), selalu di fokuskan kepada tujuan yang 

hendak dicapai, demikian pula dalam proses belajar ilmu nahwu sebagai salah satu 

komponen penting dalam bahasa Arab. Tujuan daripada pembelajaran sangatlah 

penting untuk dirumuskan guna mempermudah dalam memilah serta merencanakan 

bahan dan metode yang digunakan dapat ditempuh dan mempermudah pengawasan 

juga sebagai acuan bagi para guru dan siswa dalam meyelesaikan materi yang 

dipelajari. 

Sebagaimana kegunaan sebuah metode tidak terlepas dari tujuan yang ingin 

dicapai maka perlu adanya penjelasan mengenai tujuan sebagai proses pembelajaran 

sehingga apa yang diinginkan dapat terlaksana dengan baik. Adapun uraian tentang 

tujuan pembelajaran ilmu nahwu bahasa Arab terdapat tiga hal, yaitu yang pertama, 

merupakan tujuan umum seperti kemampuan mendengar, kemampuan membaca, 

kemampuan berbicara, dan kemampuan menulis, juga sebagai wadah untuk dapat 

berinteraksi dalam bahasa Arab yang diketahui sebagai bahasa asing terkhusus dalam 

memahami sumber-sumber hukum Islam ( Qur‟an dan Hadits) serta mempelajari 

budaya dari bahasa yang dipelajari. 

Kedua, merujuk pada tujuan pembelajaran secara umum, dalam hal ini 

terdapat empat pokok pembahasan. Berkaitan dengan tujuan ini diharapkan mampu 

membaca materi pada pokok pembahasan dan menjelaskan intisari dari materi yang 

dipelajari, mampu menuliskan kedalam bentuk kalimat-kalimat sederhana dalam 

bahasa Arab sesuai materi yang disediakan, mampu mendengar kalimat bahasa Arab 

dengan baik dan benar,    

Ketiga, tujuan selama proses belajar mengajar berlangsung yaitu para peserta 

didik (santri) dapat memahami dan menyebutkan jenis-jenis kalimat dalam bahasa 
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Arab, posisi kalimat, maupun perubahan bentuk dari kata itu sendiri seperti fi’il madi, 

fi’il mudore, isim fa’il dan sebagainya dan dapat mengimplementasikannya dalam 

pembacaan kitab kuning. 

 

C. Analisis Data 

  Pada pembahasan ini peneliti menganalisis data yang di dapat dari hasil 

observasi, interview ( wawancara), dan dokumentasi terhadap pendidik, peserta 

didik, metode, maupun yang terkait dengan program-program yang ada di Pondok 

Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat. Data-data tersebut 

mencakup bagaimana pemahaman seorang pendidik mengenai metode yang 

digunakan pada proses belajar mengajar qawaid nahwu, kemudian setiap hasil 

dari observasi, wawancara, dan dokumentasi akan dianalisis data kualitatif dan 

setelah itu peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat induktif yaitu 

kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus menjadi kesimpulan umum. 

Adapun data yang peneliti dapatkan sebelum dianalisis terlebih dahulu 

dikumpulkan sesuai dengan kriteria data yang ada. Setelah itu peneliti melakukan 

analisis dengan cara memaparkan dan menafsirkan data yang ada. Data dianalisis 

melalui tiga tahapan yang pertama mereduksi data, kemudian display data dan 

dilanjutkan dengan verifikasi data, data tersebut yang diperoleh antara lain: 
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1. Pelaksanaan  Metode Pembelajaran Nahwu Pada Pondok Pesantren 

Miftahul Huda 06 Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan terhadap proses 

belajar mengajar nahwu seperti contoh materi pokoknya “  الكالم ىٌ اللفظ الوركة الوفيد

 yang disertai ”تاب اإلعراب “ dan  ”تالٌضع ًأقساهو ثالثح اسن ًفعل ًحرف جاء لوعنى

wawancara dengan salah satu guru pengajarnya didapati bahwa pada proses 

belajar nahwu mencakup tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Tabel 7 

Proses Belajar Mengajar Nahwu Pada Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 

Sumberjaya Lampung Barat 

No Langkah Jenis Kegiatan Belajar Mengajar 

1 Persiapan Pada tahap ini seorang pendidik menciptakan kondisi belajar 

siswa yaitu mula-mula guru mengucapkan salam dan do‟a 

bersama, kemudian memeriksa kehadiran (absen), kerapian 

kelas, posisi duduk. 

2 Pelaksanaan  Pada tahap ini menyajikan materi yang akan dipelajari seperti 

contoh materi pasal I‟rob dengan cara menuliskan di papan 

tulis yang telah tersedia namun sebelumnya guru 

membacakan materi terlebih dahulu yang tertera pada buku 

(kitab), pada tahap ini pula peserta didik menuliskan materi 

pelajaran yang disampaikan oleh guru secara lisan. Pada tahap 

ini juga seorang guru memberikan kesempatan untuk bertanya 

terkait materi mana yang belum dipahami kemudian guru 

menyimpulkan dari pemaparan materi yang telah usai 

dipelajari 

3 Evaluasi  Mengadakan evaluasi terhadap kemampuan peserta didik 

terkait materi yang dipelajari melalui lisan dan tulisan atau 

tugas lain-lain. 

Setelah proses belajar dirasa cukup pendidik menutup 

pelajaran dengan mengucapkan salam dan memperbolehkan 

peserta didik keluar ruangan secara tertib. 

Sumber: Hasil Observasi Tanggal 20 Oktober 2018 
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Tabel diatas memberikan gambaran bahwa proses belajar mengajar tentang 

nahwu di pondok pesantren Miftahul Huda 06 menggunakan metode klasik 

(taqlidiyah) atau yang seringkali disebut metode qawa’id wa tarjamah. Selain 

metode qawa’id wa tarjamah, kegiatan pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren 

Miftahul Huda 06 juga menggunakan metode hafalan, metode tulis menulis, 

Mudzakarah, Mutharahah, dan Muthala’ah.
48

 

Untuk lebih jelasnya peneliti memaparkan masing-masing metode 

pembelajaran nahwu di pondok pesantren Miftahul Huda 06 sebagai berikut: 

1. Metode Qawa’id wa Tarjamah (Metode Klasik) 

Metode qawa‟id wa tarjamah adalah sebuah metode yang menekankan 

pada aspek kemahiran membaca dan menulis serta mengesampingkan pada 

aspek kemahiran mendengar dan kemahiran berbicara. Bentuk aplikasi dari 

metode ini yaitu dengan cara menyajikan bahan pengajaran berupa contoh-

contoh kalimat berbahasa Arab yang terdapat dalam sumber  yang kemudian 

dipraktikan dalam membaca maupun menulis. Metode ini juga dilakukan 

dengan cara menganalisa secara mendalam terkait pembelajaran nahwu 

yaitu dengan menganalisa kedudukan masing-masing kalimat. 

Sebagaimana tujuan dari pembelajaran ilmu nahwu yaitu untuk 

menjaga lisan dari kesalahan pelafalan maka metode ini sangat tepat 

digunakan dalam rangka pembelajaran ilmu nahwu. Hasil dari pembelajaran 

nahwu menggunakan metode ini para santri di Pondok Pesantren Miftahul 

                                                             
48 Wawancara dengan Ustadz Yayin Syamsuri (Guru Ilmu Nahwu) tanggal 18 Oktober 2018 



77 
 

Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat sudah mampu untuk membaca dan 

menulis teks-teks kalimat berbahasa Arab yang terdapat dalam kitab-kitab 

kuning seperti Kitab Safinatun Naja (Fiqh), Kitab Tijan Ad-Durari 

(Tauhid), Kitab Akhlaq Lil Banin, serta kitab-kitab Hadits. 

 

 2. Metode Hafalan 

Metode hafalan ini merupakan salah satu metode yang cukup penting 

yang ada di pondok pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung 

Barat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru 

Nahwu beliau mengatakan bahwa metode ini meruapakan perkara yang 

paling utama.
49

  Tujuan dari metode menghafal ini yaitu untuk lebih 

mengenal kaidah-kaidah dasar terkait materi ilmu nahwu. 

                 3. Metode Menulis 

Metode menulis juga merupakan salah satu yang terpenting dalam 

pembelajaran nahwu di pondok pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya 

Lampung Barat, hal ini didasari dari sebuah peribahasa “Ilmu adalah buruan 

sedangkan tulisan adalah pengikatnya” maka ini merupakan salah satu cara 

agar materi yang dipelajari tidak hilang dengan sia-sia. 

 

                                                             
49

 Hasil wawancara dengan  Ustadz Yayin Syamsuri (Guru Nahwu) 23 Agustus 2018 
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4. Metode Mudzakarah 

Metode mudzakarah adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara 

menceramahkan atau membahas terkait materi yang telah diajarkan. Pada 

kegiatan ini para santri diminta untuk memaparkan kaidah-kaidah nahwu 

secara lisan sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru, mudzakarah ini 

dilakukan diluar jam kelas. 

5. Metode Mutharahah 

Metode mutharahah adalah metode yang digunakan yaitu dengan cara 

santri memberikan pertanyaan kepada santri lainnya kemudian santri yang diberi 

pertanyaan menjawab sesuai pertanyaan. Metode mutharahah ini istilah lain dari 

metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode yang terjadi dalam 

pembelajaran adanya komunikasi dua arah karena disaat yang sama terjadi dialog 

antara guru dan siswa. 

6. Metode Muthala’ah 

Metode muthala‟ah merupakan metode yang digunakan yaitu dengan 

melakukan penelaahan teks kalimat bahasa Arab secara lebih intensif sebagai 

bagian dari pembelajaran dengan tujuan dapat menambah ide atau gagasan baru 

dalam khazanah keilmuan.
50

 

                                                             
50

 Hasil wawancara dengan  Ustadz Yayin Syamsuri (Guru Nahwu) 23 Agustus 2018 
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Adapun untuk evaluasi, dilakukan dalam bentuk ujian lisan maupun 

tulisan. Untuk evaluasi dalam bentuk lisan hal ini belum sepenuhnya dilakukan 

mengingat aspek keilmuan dalam bidang kemahiran berbicara masih kurang. 

   

2. Respon Peserta Didik (Santri) terhadap Metode Pembelajaran Nahwu 

Pondok Pesantren Miftahul Huda 06  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru 

nahwu pondok pesantren Miftahul Huda 06, mengatakan bahwa secara umum para 

santri khususnya dalam pembelajaran nahwu sangatlah antusias dalam proses belajar 

mengajar berlangsung hal ini didasari atas pentingnya ilmu nahwu dan sharaf yang 

merupakan kunci dari setiap fan ilmu. Jadi, ketika seorang santri yang berkeinginan 

untuk memahami kitab-kitab kuning maka yang pertama kali harus difahami adalah 

ilmu nahwu dan sharaf. 

Hal tersebut juga dapat dibuktikan dari observasi yang dilakukan oleh 

penelit sebagai contoh ketika kegiatan setoran hafalan nahwu dimana seorang guru 

memberikan batas minimal hafalan lima bait dari setiap bab, hal ini tentunya 

membutuhkan upaya serta kegigihan yang keras bagi setiap santri untuk mencapai 

target tersebut. Dari contoh peristiwa tersebut didapati bahwa para santri memang 

begitu sangat antusias terhadap stimulus yang diberikan oleh guru berkaitan dengan 

pembelajaran nahwu. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data hasil yang diperoleh baik berupa observasi, wawancara, 

maupun dokumentasi terkait metode pembelajaran nahwu pada pondok 

pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat dapat disimpulkan 

bahwa dalam proses belajar mengajar cukup baik hal ini dilihat dari aspek 

perencanaan program pembelajaran yang dimulai dari tujuan pembelajaran 

hingga evaluasi pembelajaran. Tujuan utama pada pembelajaran nahwu di 

pondok pesantren Miftahul Huda 06 menitikberatkan kepada aspek 

kemampuan membaca serta pemahaman kitab-kitab gundul (tanpa syakal) 

sesuai dengan kaidah-kaidah (nahwu dan sharaf ), terutama Al-Qur‟an dan 

Hadits. 

Pada proses belajar mengajar nahwu penyampaian materi disampaikan 

dalam bentuk qiyasi (deduktif), yaitu bentuk penyampaian yang dilakukan 

dengan menjelaskan teori terlebih dahulu baru kemudian contoh. Selain itu, 

pembelajaran nahwu juga menggunakan metode Qira’ah wa Tarjamah, 

menghafal, tulis menulis, mudzakarah, mutharahah, dan muthala’ah.   
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Adapun yang menjadi faktor pendukung pembelajaran adalah tersedianya 

kitab atau buku sebagai penunjang dalam rangka kegiatan belajar ilmu nahwu 

serta upaya para guru mengadakan kegiatan-kegiatan seperti lomba membaca 

kitab kuning, yang dilakukan dengan cara menyeleksi dari masing-masing 

peserta didik untuk diikutsertakan dalam kegiatan imtihan cabang di Pondok 

Pesantren Miftahul Huda 407 Tugusari Sumberjaya Lampung Barat. 

B. SARAN 

1. Pondok Pesantren Miftahul Huda 06 Sumberjaya Lampung Barat 

sebagai sentra kegiatan keagamaan, bahkan keilmuan tentang keislaman agar 

lebih meningkatkan lagi kualitas baik pelayanan, sarana prasarana dan lain-

lain demi terciptanya kegiatan pembelajaran yang kondusif dan juga efektif.   

2. Metode dalam pembelajaran hendaknya perlu ada pengembangan 

dengan menciptakan metode pembelajaran yang inovatif atau pemberian 

motivasi agar pembelajaran tidak menegangkan dan menjenuhkan. 

3. Hendaknya pendidik untuk lebih meningkatkan kualitas pengetahuan 

baik secara psikologis,maupun psikis guna terciptanya hubungan edukasi 

yang baik.  
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C. PENUTUP 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhaanahu Wata‟ala atas 

segala karunia, petunjuk, nikmat iman dan Islam, juga kesehatan jasmani dan 

rohani sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

Apa yang tergambar dalam fikiran dan terbersit dalam hati berkaitan 

dengan karya tulis ini semata-mata atas ridho dan pertolongan Allah. 

 Penulis sadar sesadar-sadarnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kata sempurna. Juga atas keterbatasan ilmu serta pengalaman 

penulis. Karena itu saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan. 

Terakhir penulis berharap semoga karya tulis ini dapat berguna bagi 

siapapun yang peduli terhadap khazanah keilmuan khususnya ilmu bahasa 

Arab. Aamiin Allahumma Aamiin. 
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