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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab

dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi  ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf
Arab

Nama Huruf
Latin

Huruf Latin Nama

ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب Ba B Be

ت Ta T Te

ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح ḥa ḥ ha(dengan titik di bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ żal ż zet (dengan titik di atas)

ر Ra R Er

ز Zai Z Zet

س Sin S Es

ش Syin Sy Es

ص ṣad ṣ es dan ye

ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)

ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)

ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain .‘. koma terbalik di atas

غ Gain G Ge

ف Fa F Ef

ق Qaf Q Ki

ك Kaf K Ka

ل Lam L El

م Mim M Em

ن Nun N En



ix

و Wau W We

ه Ha H Ha

ء hamzah ..’.. Apostrof

ي ya Y Ye

2. Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

fatḥah a A

kasrah i I

وْ 
ḍommah u U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama

يْ  ..... fatḥah dan ya ai a dan i

...... وْ  fatḥah dan wau au a dan u

c. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.
Harkat dan

Huruf
Nama Huruf dan Tanda Nama

ى..َ...... ا..َ.. fatḥah dan alif atau
ya

a a dan garis atas

...ٍ..ى kasrah dan ya i dan garis di
bawah

و....ُ ḍommah dan wau u u dan garis di atas

3. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah,
transliterasenya adalah /t/.
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b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasenya adalah
/h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang
Kata sandang dalan system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu:
ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang
diikuti oleh huruf qamariah.
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan
diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah.

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua
cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab

huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri
dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang



xi

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf
awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

9. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena
itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim  Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin.
Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan
Lektur Pendidikan Agama.
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ABSTRAK

Eka Rohafni Rangkuti (2019): Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab
Untuk   Meningkatkan Motivasi Belajar
Siswa Di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan
Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui manajemen
pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab.
Kampar. Untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa dalam
pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab.
Kampar. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi motivasi siswa dalam
pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab.
Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimanakah manajemen
pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab.
Kampar. Bagaimanakah motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab
di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar. Apa faktor-faktor
yang mempengaruhi motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab Arab di
Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar. Jenis penelitian ini
adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Waktu
penelitian dilakukan selama 4 bulan Maret-Juli 2019 dengan lokasi penelitian di
Madrasah Aliyah se-kecamatan Tapung Hilir kabupaten Kampar. Yaitu di
Madrasah Aliyah Bustanul Huda, Madrasah Aliyah Al-Falah, Madrasah Aliyah
Al-Jami’atul Husna. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara
dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data,
kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
Manajemen pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan
Tapung hilir Kab. Kampar meliputi lima tahapan yaitu tahap perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, supervisi dan evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut
sudah dilaksanakan tapi masih belum sempurna  serta hasilnya belum maksimal.
Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Se-
Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar siswa sudah termotivasi dalam
pembelajaran bahasa Arab meski belum seluruhnya, dilihat dari ketika proses
pembelajaran di dalam kelas siswa menyimak guru yang sedang menjelaskan di
depan, selalu mengerjakan tugas, dan mendapat nilai yang bagus ketika ulangan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Se-
Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar. faktor-faktor intrinsik sangat sedikit lebih
banyak kepada faktor ekstrinsik.

Kata Kunci: Manajemen, Pembelajaran bahasa Arab, Motivasi Belajar.
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ABSTRACT

Eka Rohafni Rangkuti (2019):  The Management of Arabic Learning to
Increase Student Learning Motivation in
Islamic Senior High School in Tapung
Hilir District, Kampar Regency.

The purpose of this study was to determine the management of Arabic
learning in Madrasah Aliyah in the Tapung District downstream of Kab. Kampar.
To find out how students' motivation in learning Arabic in Madrasah Aliyah in the
District of Tapung downstream, Kab. Kampar. To find out the factors that
influence the motivation of students in learning Arabic in Madrasah Aliyah in the
Tapung District downstream of Kab. Kampar. The formulation of the problem in
this study is how is the management of Arabic learning in Madrasah Aliyah in the
Tapung District downstream of Kab. Kampar. How is the motivation of student
learning in learning Arabic in Madrasah Aliyah in the Sub-District of Tapung
downstream. Kampar. What are the factors that influence students' motivation in
learning Arabic Arabic in Madrasah Aliyah in the District of Tapung downstream
of Kab. Kampar. This type of research is field research with a qualitative
approach. The study was conducted for 4 months from March to July 2019 that
located in Islamic Senior High Schools in Tapung Hilir District, Kampar
Regency. Namely Islamic Senior High School Bustanul Huda, Islamic Senior
High School Al-Falah, Islamic Senior High School Al-Jami'atul Husna. The data
collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis
techniques are data reduction, data presentation, conclusion / verification. Based
on the results of the study showed that the management of Arabic learning in
Islamic Senior High Schools in Tapung Hilir District Kampar Regency includes
five stages, namely the stages of planning, organizing, implementing, supervising
and evaluating. These stages have been implemented but are still not perfect and
the results are not yet optimal. Student learning motivation in learning Arabic in
Islamic Senior High Schools in Tapung Hilir District Kampar Regency students
have been motivated in learning Arabic although not all of them, seen from the
learning process in the classroom the students listened to the teacher who was
explaining in front, always doing the assignments, and got good grades during the
test. The factors that influence student motivation in Islamic Senior High Schools
in Tapung Hilir District Kampar Regency. intrinsic factors are slightly more
extrinsic.

Keywords: Management, Arabic Learning, Learning Motivation
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ملّخص

إدارة تعلم اللغة العربية لزيادة حافز تعلم الطالب في : )٢۰١۹(رنجكوتيروحفنيإيكى
.كمبارمنطقةهيليرتابونجمقاطعة العاليةالمدارس

مدرسة عالية يف منطقة ديد إدارة تعلم اللغة العربية يفكان الغرض من هذه الدراسة هو حت
العربية يف مدرسة عالية تابونج أسفل منطقة كاب. كامبار. ملعرفة كيفية حتفيز الطالب يف تعلم اللغة 

يف مقاطعة تابونج ، كاب. كامبار. ملعرفة العوامل اليت تؤثر على حافز الطالب يف تعلم اللغة العربية 
يف مدرسة عالية يف منطقة تابونج يف والية كاب. كامبار. صياغة املشكلة يف هذه الدراسة هو كيف 

يع أحناء منطقة تابونج أسفل كاب. كامبار. كيف يتم إدارة تعلم اللغة العربية يف مدرسة عالية يف مج
يكون الدافع وراء تعلم الطالب يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة عالية يف منطقة تابونج الفرعية.  
كامبار. ما هي العوامل اليت تؤثر على حتفيز الطالب يف تعلم اللغة العربية يف اللغة العربية يف مدرسة 

. هذا النوع من البحوث هو البحث امليداين فرعية يف منطقة كاب. كامبارنج العالية يف منطقة تابو 
ج نوعي. وقد أجريت الدراسة ملدة  واليت تقع يف املدرسة ٢٠١٩أشهر من مارس إىل يوليو ٤مع 

بستان اهلدى، العاليةهي املدرسة العاليةكمبار. املدارس منطقةهيليرتابونجمقاطعة العالية
. كانت تقنيات مجع البيانات املستخدمة الحسنىاجلامعة العاليةالفالح، املدرسة العاليةاملدرسة 

هي املقابالت والوثائق. تقنيات حتليل البيانات هي احلد من البيانات، وعرض البيانات، واالستنتاج 
يف مقاطعة لعاليةا/ التحقق. بناًء على نتائج الدراسة أظهرت أن إدارة تعليم اللغة العربية يف املدارس 

التخطيط والتنظيم والتنفيذ واإلشراف حلةكمبار مخس مراحل، وهي مرمنطقةهيليرتابونج
والتقييم. مت تنفيذ هذه املراحل ولكنها ال تزال غري مثالية والنتائج مل تصل إىل املستوى األمثل بعد. 

كمبار منطقةهيليرتابونجمقاطعة يفالعاليةدوافع تعلم الطالب يف تعلم اللغة العربية يف املدارس 
م ليسوا مجيعهم، كما يُرى من عملية التعلم  حتمس الطالب يف تعلم اللغة العربية على الرغم من أ
يف الفصول الدراسية أن الطالب استمعوا إىل املعلم الذي كان يشرح أمامه، دائما القيام باملهام، 

مل اليت تؤثر على حتفيز الطالب يف املدارس وحصلت على درجات جيدة خالل االختبار. العوا
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dipercaya sebagai alat strategis untuk meningkatkan taraf

hidup manusia. Melalui pendidikan manusia menjadi cerdas, memiliki skill,

sikap hidup yang baik sehingga dapat bergaul dengan baik di masyarakat dan

dapat menolong dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Pendidikan menjadi

investasi yang memberikanan sosial dan pribadi yang menjadikan bangsa

bermartabat dan menjadikan individunya menjadi manusia yang memiliki

derajat.1

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan

Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.2

Berdasarkan undang-undang tersebut pendidikan sangatlah penting pada

saat sekarang ini agar setiap peserta didik mampu mengenali dan

mengembangkan potensi yang ia miliki. Peserta didik mampu mengenali

potensinya baik secara fisik, psikologi, dan spritual. Dan di terapkan dalam

kehidupannya. Mampu menghadapi setiap tantangan yang ada dengan potensi

tersebut.

1Engkoswara, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 1
2Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 13
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Jika peserta didik mempunyai potensi keagamaan ia akan melaksanakan

apa yang disuruh dalam agama dan menjauhi apa yang dilarang agama. Mampu

mengendalikan diri, mengetahui bakat dan minatnya maka jadilah ia

berkembang secara optimal.

Tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang tercapai

oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Seluruh

kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran. Dalam konteks ini, tujuan

pendidikan merupakan suatu komponen sistem pendidikan yang menempati

kedudukan dan fungsi sentral. Setiap tenaga kependidikan perlu memahami

dengan baik tujuan pendidikan, supaya berupaya melaksanakan tugas dan

fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan.3

Selain tujuan pendidikan, manajemen pembelajaran memiliki arti penting

dalam sebuah proses pendidikan, dimana manajemen pembelajaran mempunyai

arti yaitu usaha untuk mengelola sumber daya yang digunakan dalam

pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan

efisien. Manajemen pembelajaran juga merupakan suatu usaha dan kegiatan

yang meliputi pengaturan perangkat program pengalaman belajar yang disusun

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan tujuan

organisasi atau sekolah. Berdasarkan pengertian diatas maka manejemen

pembelajaran adalah proses pengelolaan dalam kegiatan belajar mengajar yang

3Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 3
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dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian,

dan penilaian dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.4

Manajemen pembelajaran memiliki arti penting dalam sebuah proses

pendidikan, dimana dengan adanya manajemen dalam sebuah proses

pembelajaran diharapkan tujuan pembelajaran akan terpenuhi, sehingga

langkah-langkah dalam proses pembelajaran yang dimulai dari perencanaan

hingga evaluasi mampu mewujudkan pencapaian tujuan pembelajaran pada

umumnya dan efektivitas belajar bagi peserta didik pada khususnya. Karena

dengan manajemen pembelajaran yang baik tentunya juga akan berdampak

pada kegiatan pembelajaran yang terarah dan mampu menciptakan kondisi

pembelajaran yang optimal.

Dalam pembelajaran perlu adanya bahasa untuk berkomunikasi agar

mengerti maksud yang satu dengan yang lainnya. Bahasa adalah alat

komunikasi yang paling penting dalam berinteraksi dengan siapapun di dunia

ini, banyak sekali bahasa yang tercipta, semua itu untuk mempermudah dalam

berkomunikasi dengan yang lainnya. Bahasa juga merupakan alat komunikasi

yang utama, kreatif, dan cepat bagi manusia, karena manusialah yang

menggunakan bahasa itu sendiri untuk berinteraksi.

Bahasa arab memiliki keistimewaan dengan bahasa lainnya, karena nilai

sastra yang bermutu tinggi bagi mereka yang mendalaminya bahasa Arab juga

ditakdirkan sebagai bahasa Al-Qur’an yang mengkomunikasikan kalam Allah.

Karena di dalamnya terdapat uslub bahasa yang mengagumkan bagi manusia

4Suwardi, Manajemen Pembelajaran, Mencipta Guru Kreatif dan Berkompetensi,
(STAIN Salatiga Press, Salagita, 2009), h. 1
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dan tidak ada seorangpun yang menandinginya. Bahasa Arab dan Al-Qur’an

merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Dalam belajar Al-Qur’an bahasa Arab adalah syarat mutlak yang harus

dikuasai, demikian halnya dengan belajar bahasa Al-Qur’an berarti belajar

bahasa Arab.5

Guru bahasa Arab harus memiliki kompetensi antara lain:

1. Kemampuan memahami prinsip-prinsip pendidikan bahasa Arab

2. Mengelola proses belajar mengajar bahasa Arab

3. Menjadi pribadi yang arif dan bijaksana serta teladan yang baik bagi anak

didik (teladan dalam bersikap, teladan dalam berbahasa yang baik dan

benar)

4. Mampu bekerja sama dengan rekan seprofesi dan masyarakat luas demi

mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan

5. Menguasai materi bahasa Arab, beserta seluruh kompetensinya

6. Memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajarnya dan mengajarkan

bahasa Arab pada anak didik sesuai tugas dan fungsinya yaitu alat

komunikasi.6

Bahasa Arab yang sukses mencerminkan keseimbangan antara konsep

dan implementasi kurikulum yang terencana, terorganisir, dengan seluruh

elemen pendidikan dan masyarakat secara harmonis, dan di evaluasi secara

berkesinambungan. Pemahaman materi pelajaran bahasa Arab ialah

5A. Hidayat, 2012, “Bi’ah Lughawiyah (Lingkungan Berbahasa dan Pemerolehan
Bahasa”, An-nida’ Jurnal Pemikiran Islam, No. 1 Vol. 37, Januari-Juni, Pekanbaru, Lembaga
Penelitian dan Pengembangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, h. 93

6Ibid., h. 95
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merupakan hasil dari proses pembelajaran. Prestasi belajar bahasa Arab

bukan hanya sekedar teori namun juga praktek berkomunikasi dengan

menggunakan bahasa Arab.

Konsep manajemen pembelajaran bahasa Arab adalah rencana-

rencana pengajaran bahasa Arab meliputi:

1. persiapan materi, perincian tujuan, metode dan media pembelajaran, baik

dikelas maupun diluar kelas. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai

target pendidikan bahasa Arab secara maksimal

2. guru bahasa Arab harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

3. Kesuksesan pembelajaran bahasa Arab tidak bisa lepas dari sinergi antara

konsep dan pelaksanaan manajemen pembelajaran bahasa Arab dengan

baik agar pelaksanaan tujuan-tujuan pendidikan yang telah direncanakan

sebelumnya bisa dicapai dengan efektif dan efisisen sesuai dengan

prinsip-prinsip yang baku.

4. Dan guru bahasa Arab yang baik memiliki sifat ikhlas dan dedukasi yang

tinggi pada profesinya.7

Motivasi dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab sangat penting

bagi setiap peserta didik. Dalam dunia pendidikan motivasi belajar sangat

berpengaruh dalam proses pembelajaran serta mendorong kemajuan

pendidikan itu sendiri. Motivasi merupakan salah satu kebutuhan yang

pokok dalam pembelajaran, dengan motivasi, peserta didik akan menjadi

7Muallim Wijaya, 2017, “Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab Sinergi Teori dan
Praktek”, Al-Tanzim, No. 1 Vol. 1, Januari, IAIN Nurul Jadid Paiton Probolinggo. h. 1
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bersemangat belajar karena ada dorongan yang membuatnya

bersemangat. Dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa guru

harus mampu memanajemen pembelajaran bahasa Arab dengan benar,

salah satunya dengan menyampaikan materi yang menarik, menyiapkan

suasana yang kondusif sehingga peserta didik tidak bosan dan merasa

nyaman sehingga motivasi belajar peserta didik bisa meningkat. Selain

suasana kelas peran guru juga diperlukan tidak hanya sebatas pada proses

pembelajaran saja, akan tetapi peran guru berkaitan dengan kompetensi

guru, melakukan diagnosis terhadap siswa, guru membuat perencanaan

pembelajaran, guru melakukan proses pembelajaran, guru sebagai

administrasi sekolah, guru sebagai komunikator, guru mampu

mengembangkan keterampilan diri, guru dapat mengembangkan potensi

anak, guru sebagai pengelola kelas, dan guru sebagai pengembang

kurikulum sekolah.8

Menurut penulis terkait dengan permasalahan yang menyebabkan

kurangnya motivasi belajar peserta didik adalah kurang adanya sistem

manajemen yang baik dalam pembelajaran maupun peserta didik, selain

itu kurangnya motivasi belajar peserta didik lemahnya motivasi yang ada

dalam diri sendiri maupun dari orang lain, oleh sebab itu strategi untuk

meningkatkan motivasi bagi peserta didik bisa dilakukan dengan

menggunakan sistem manajemen pembelajaran yang baik maupun

manajemen peserta didik yang baik, tujuannya adalah untuk mengatur

8Purwa Atmaja Prawira, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru (Yogyakarta: Ar-
ruzz Media, 2013), h. 347
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kegiatan-kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan peserta didik agar

kegiatan tersebut berjalan dengan tertib dan teratur sehingga memberikan

pencapaian sekolah.9

Dengan adanya manajemen pembelajaran maka siswa akan

termotivasi dalam pelajaran terutama pelajaran bahasa Arab. Manajemen

pembelajaran bahasa Arab merupakan usaha guru dalam mengelola

pembelajaran agar pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan target

yakni memberikan tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Manajemen

pembelajaran bahasa Arab dilakukan dengan memperhitungkan pasa

aspek yang meliputi metode belajar, media dan sarana dan prasarana

yang mendukung pembelajaran bahasa Arab. Dengan pembelajaran

bahasa Arab yang kondusif dan suasana belajar, maka akan mendorong

siswa mengembangkan potensi kreatifitasnya.

Terkait pentingnya manajemen pembelajaran untuk meningkatkan

motivasi belajar siswa, di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung Hilir

Kab. Kampar menggunakan sistem antara lain dengan perencanaan,

pengaturan, pengorganisasian, dan pengawasan. Di Madrasah Aliyah Se-

Kecamatan Tapung Hilir Kab. Kampar memiliki motivasi yang rendah

dalam pelajaran bahasa Arab dilihat dengan kecenderungan peserta didik

yang malas-malasan mengikuti pelajaran, tidak mendengarkan guru saat

pembelajaran, bermain sendiri dengan teman sebangku dan tidak

9Mohammad Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 109
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mengerjakan tugas yang diberikan guru, sehingga berdampak pada

prestasi peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang siswa

Madrasah Aliyah di salah satu MA (Madrasah Aliyah) di Tapung Hilir

kelas XI mengungkapkan bahwa guru mata pelajaran bahasa Arab dalam

proses pembelajarannya kurang menarik, kurang tegas, menyebabkan

ngantuk, mungkin kurang kompeten sehingga mayoritas siswa merasa

kurang tertarik dengan bahasa Arab. “Saya tidak paham-paham jika

diajar oleh guru bahasa Arab, bosan karena disuruh baca dan

mengerjakan LKS terus” pengakuan dari AS. Selain daripada itu, pada

saat observasi awal penulis banyak menemukan hal-hal yang seharusnya

tidak dilakukan oleh siswa saat proses pembelajaran berlangsung, banyak

siswa yang keluar-masuk kelas untuk kepentingan yang tidak ada

hubungannya dengan pembelajaran bahasa Arab, mungkin efek dari

ketidak nyamanan di kelas.10

Kemudian, ditambah lagi dengan adanya pengakuan sendiri dari

salah satu guru bahasa Arab pada salah satu Madrasah Aliyah di

Kecamatan Tapung Hilir Kab. Kampar. Beliau merasa kurang mampu

dalam mengampu pelajaran bahasa Arab, karena latar belakang

pendidikan beliau adalah Pendidikan Agama Islam. “Dikarenakan tugas

dari Kepala Sekolah dan tidak ada lagi yang mumpuni selain saya

akhirnya dengan terpaksa saya ambil mata pelajaran bahasa Arab ini”.

10 Wawancara dengan Siswa, Tapung Hilir, 18 Juli 2018
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Hal ini mungkin salah satu penyebabnya adalah latar belakang

pendidikan beliau yang bukan sarjana pendidikan bahasa Arab.

Ada juga siswa yang belum bisa sama sekali membaca bahasa Arab

di karenakan dia pindahan kesekolah Madrasah, dari SD sampai SMA

siswa tersebut sekolah di sekolah umum. Ketika pelajaran bahasa Arab

berlangsung diapun membuat keributan, keluar, bahkan tidur di dalam

kelas mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung.11

Pada kondisi kenyataannya terdapat siswa  masih ada mengalami

kesulitan bahasa Arab. Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di

Madrasah Aliyah Se-kec Tapung Hilir nilai pembelajaran bahasa Arab

dengan metode Imla’ (latihan menulis arab dengan di dekte), insya’

(membuat cerita karangan dalam bentuk bahasa Arab), nahwu, sharaf.

Permasalahan tersebut karena kurangnya pemahaman siswa tentang

pelajaran bahasa Arab, siswa menganggap bahasa Arab merupakan

bahasa yang sulit. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar

siswa ini yaitu kurangnya kosa kata  yang dimiliki, kurang

mendukungnya siswa untuk belajar secara sungguh-sungguh. Selain itu

dikarenakan siswa belum pernah mempelajari kitab-kitab kuning

sebelumnya. Di tiga sekolah ini ketika ujian bahasa Arab ujian akhir

semester (UAS) kebanyakan siswa tidak bisa menjawab soal, karena

soalnya induk KKM yang buat, ada soal yang belum mereka pelajari

yang dibuat oleh induk KKM. Dengan itu nilai siswa menjadi rendah.

11 Wawancara dengan Guru Bahasa Arab, Tapung Hilir, 6 Agustus 2018
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dan juga pada ujian UMBN nilai bahasa Arab itu akan rendah jika guru

mata pelajaran tidak ikut membantu siswa dalam hal menjawab soal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk

meneliti tentang “Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab Untuk

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Se-

Kecamatan Tapung Hilir Kab. Kampar”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini,

maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan

judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen pembelajaran

Manajemen pembelajaran adalah suatu usaha untuk mengelola sumber

daya yang digunakan dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran

dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang merupakan suatu usaha dan

kegiatan meliputi pengaturan seperangkat program pengalaman belajar yang

disusun untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan

tujuan organisasi ataupun sekolah.12

2. Bahasa Arab

Bahasa Arab adalah kata-kata yang dipergunakan orang Arab untuk

mengungkapkan segala tujuan atau maksud mereka. Dengan demikian

pembelajaran bahasa Arab dapat di defenisikan suatu upaya

membelajarkan anak didik untuk belajar bahasa Arab dengan guru sesuai

12Suwardi, Manajemen Pembelajaran, Mencipta Guru Kreatif dan Berkompetensi,
(Salatiga:STAIN Salatiga Press, 2009), h. 1
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fasilitator dengan mengorganisasikan berbagai unsur untuk memperoleh

tujuan yang ingin dicapai.13

3. Motivasi (motivation) adalah  keseluruhan dorongan, keinginan,

kebutuhan, dan daya yang sejenis yang mengarahkan perilaku. Motivasi

juga diartikan  satu variabel  penyelang yang digunakan  untuk

menumbuhkan faktor-faktor  tertentu dalam organisme, yang

membangkitkan, mengelola,  mempertahankan, dan menyalurkan  tingkah

laku menuju satu sasaran. Dalam diri seseorang motivasi  berfungsi

sebagai pendorong  kemampuan, usaha, keinginan, menentukan arah, dan

menyeleksi tingkah laku.14

C. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah bahwa

persoalan pokok kajian ini adalah manajemen pembelajaran bahasa Arab

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Berdasarkan permasalahan

pokok tersebut, maka persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini

dapat di identifikasi sebagai berikut:

a. Guru bahasa Arab masih kurang dalam hal memanajemen pembelajaran

bahasa Arab.

b. Motivasi siswa rendah dalam belajar bahasa Arab

c. Masih banyak anak yang kurang paham pelajaran bahasa Arab.

d. Rendahnya nilai siswa pada mata pelajaran bahasa Arab

13Ibid., hlm. 30-31
14 Abdul Mujid, Jusuf Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2011), h. 243.
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e. Sarana dan prasana yang kurang lengkap

f. Masih adanya guru yang mengajar pelajaran bahasa Arab yang bukan

dibidanganya.

g. Program peningkatan bahasa Arab belum terlaksana di Madrasah

Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir

h. Banyaknya permasalahan yang terdapat pada pembelajaran bahasa Arab

i. Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi motivasi

belajar siswa dalam belajar bahasa Arab

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian

ini. Seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, penulis

memfokuskan pada manajemen pembelajaran bahasa Arab untuk

menigkatkan motivasi belajar siswa.

3. Rumusan Masalah

Relevan dengan batasan masalah diatas, batasan dalam kajian ini

dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah manajemen pembelajaran bahasa Arab di Madrasah

Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar ?

2. Bagaimanakah motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab

di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar ?

3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa dalam

pembelajaran bahasa Arab Arab di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan

Tapung hilir Kab. Kampar ?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah:

Apa faktor yang mempengaruhi motivasi siswa dalam pembelajaran

bahasa Arab Arab di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab.

Kampar

a. Untuk mengetahui manajemen pembelajaran bahasa Arab di Madrasah

Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar.

b. Untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa dalam pembelajaran

bahasa Arab di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab.

Kampar ?

c. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi motivasi siswa dalam

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung

hilir Kab. Kampar

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu

manajemen pendidikan Islam dan bermanfaat secara praktis bagi guru

bahasa Arab, guru bahasa Arab yang bertugas di Madrasah Aliyah Se-

Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar dalam meningkatkan kualiatas

pendidikan di sekolah yang dipimpinnya.
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a. Kegunaan Praktis

1) Dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan pelaksanaan manajemen

pembelajaran bahasa Arab pada umumnya. Khususnya di Madrasah

Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar

2) Sebagai dasar penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi

manajemen pembelajaran bahasa Arab baik kepada kepala Madrasah,

maupun guru bahasa Arab.

3) Dapat menambah referensi hasil penelitian dalam bidang manajemen

pembelajaran bahasa Arab

b. Kegunaan Teoritis

1) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil

kebijakan di bidang pendidikan oleh kepala Madrasah dalam rangka

meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembinaan manajemen

pembelajaran dalam meningkatkan kompetensi guru bahasa Arab.

2) Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk

meningkatkan kinerja kepala sekolah dan guru dengan mempelajari

teori-teori pembelajaran yang di bahas dalam kajian pustaka/teoritis

3) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam

mengembangkan keilmuannya dalam ilmu manajemen pendidikan

Islam.

4) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan untuk berperan dalam meningkatkan kualitas

pendidikan.
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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengurus,

mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, megelola,

menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin.15

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata manus yang artinya

berarti tangan dan agere (melakukan) kata-kata itu digabung menjadi

managere diterjemahkan dalam bahasa Inggris to manage (kata kerja),

management (kata benda), dan manager untuk orang yang melakukannya.

Management diterjemahkan dalam bahasa Indonesia manajemen

(pengelolaan).16

Karena sangat pentingnya peran manajemen dalam kehidupan

organisasi Allah SWT berfirman:

         
     

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS: Al-Hasyr ayat 18).17

15Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan Konsep Prinsip dan Aplikasi
dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah, (Yogyakarta: Pustaka Eduka, 2010), h. 1

16Husaini Usman, Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2014),  h. 5-6

17Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-
Latin (Semarang: PT. Karya Toha Putra 1998), h. 1121

15
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Ayat ini memberikan pesan kepada orang-orang yang beriman untuk

memikirkan masa depan. Dalam bahasa manajemen, pemikiran masa depan

dituangkan dalam konsep yang jelas dan sistematis (planning). Perecanaan

ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pengarah bagi kegiatan,

target-target dan hasil-hasilnya dimasa depa sehingga apapun kegiatan yang

dilakukan dapat berjalan dengan tertib.

Rasulullah Saw bersabda:

َتِظرِ َأْهِلهِ َغْيرِ ِإَلىاْألَْمرُ ُوسِّدَ ِإَذا البخاري)السَّاَعَة(فَانـْ
Artinya: Apabila urusan diserahkan pada bukan ahlinya maka tunggu saat

kehacurannya. (HR Al-Bukhari).18

Hadis ini menarik untuk dicermati karena menghubungkan antara

amanah dengan keahlian, hadist ini ternyata memberikan peringatan

perspektif manajerial karena amanah berarti menyerahkan suatu perkara

kepada seseorang yang profesional. Implikasinya hadis ini mendidik kita

agar mengedepankan pertimbangan profesional dalam menentukan pegawai

yang diamanati suatu pekerjaan atau tanggung jawab yang menyangkut

orang banyak.19

Pengertian manajemen menurut para ahli memiliki defenisi yang

berbeda, berikut ini defenisi manajemen menurut beberapa ahli:

18Muhammad Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja’fi, Al- Jami Al-Shahih Al-
Muhtashar, Jilid I, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987/1407), h. 33

19Mujamil Qamar, Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga
Pendidikan Islam, (Malang:Erlangga, 2010), h. 31
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a. Menurut Hendry Fayol yang dikutip dari buku Dadang Suhardan dkk,
manajemen atau pengelolaan adalah untuk merencanakan dan
memprediksi, untuk mengkoordinasikan dan mengontrol.20

b. Menurut Keitner yang dikutip dari buku Wukir menyatakan bahwa
manajemen merupakan proses pemecahan masalah dalam mencapai
tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya yang
semakin langka secara efisien dalam lingkungan yang berubah.21

c. Menurut Griffin yang dikutip dari buku Vika Luila dan Bambang
Haryadi, manajemen adalah serangkaian aktifitas mulai dari perencanaan,
dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan serta
pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.22

d. Menurut Tony Bush yang dikutip dari buku Wukir, seorang pakar
pendidikan menyatakan manajemen pendidikan merupakan bidang studi
dan praktik mengenai pengoperasian sekolah dan organisasi pendidikan
lainnya. Menurut Usman manajemen pendidikan merupakan seni dan
ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spritual
keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyaraat, bangsa dan negara.23

Secara terminologis dapat diartikan dengan tujuh sudut pandang,

yaitu:

a. Manajemen sebagai alat atau cara (means)
Manajemen adalah alat atau cara untuk menggunakan orang-orang,
uang, perlengkapan, bahan-bahan dan metode untuk mencapai tujuan
secara efektif dan efisien.

b. Manajemen sebagai alat atau kekuatan (force)
Manajemen merupakan sebuah kekuatan melalui pembuatan
keputusan yang didasari pengetahuan yang saling terkait melalui
lingkungan proses dari semua unsur organisasi yang didesain untuk
mencapai tujuan organisasi.

c. Manajemen sebagai suatu proses (process)
Manajemen adalah seluruh proses kegiatan dan memanfaatkan orang-
orang atau seluruh sumber daya dalam suatu organisasi untuk
mencapai tujuan organisasi.

20Dadang Suhardan dkk, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 86-87
21Wukir, Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah, (Yogyakarta:

Multi Presindo: 2013), h. 12
22Vika Luila dan Bambang Haryadi, Pengembangan Manajemen Sumber Daya Pada

Pada PT. Ageless Aesthetic Clinic, (Vol. 1 No. 3 Agora, 2013), h. 2
23Wukir, Manajemen Sumer Daya Manusia dalam Organisasi Sekolah, (Jakarta: PT

Rosda Karya, 2010), h. 38
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d. Manajemen sebagai fungsi (function)
Manajemen merupakan kepemimpinan eksekutif pada organisasi
apapun.

e. Manajemen sebagai tugas (task)
Manajemen sebagai tugas dari perencanaan, pengorganisasian,
penstaffan, dan pengawasan pekerjaan lainnya untuk mencapai satu
atau lebih tujuan.

f. Sebagai aktifitas atau usaha (activity/effort)
Manajemen sebagai kegiatan dalam organisasi, dan penetapan tujuan
organisasi dan alat-alat yang digunakan dalam mencapai tujuan yang
efektif.24

Sedangkan pengertian manajemen pendidikan adalah suatu

lapangan dari studi dan praktik yang terkait dengan organisasi

pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen

dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala

sumber efisien untuk mencapai tujuan secara efektif.25

Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

manajemen adalah sebuah perencanaan yang dibuat oleh seseorang

atau sekelompok organisasi atau tim dengan memanfaatkan segala

sumber daya yang ada dalam rangka mencapai sebuah tujuan secara

maksimal sesuai yang diharapkan.

2. Pengertian Pembelajaran

Kata pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan

mengajar. Belajar, mengajar dan pembelajaran terjadi bersama-sama.

Pengertian belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku, perubahan

itu mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik yang terjadi melalui

24Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2009), h. 18

25Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012),
h. 87
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latihan atau pengalaman. Perubahan tingkah laku karena belajar

menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik psikis maupun fisik.26

Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan

pembelajaran formal lain. Sedangkan proses belajar mengajar merupakan

interaksi yang dilakukan antara guru dan peserta didik dan sumber belajar

pada suatu lingkungan belajar.27

Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas

pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan

pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan

oleh peserta didik atau murid.28

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta

didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang

lebih baik, yang terdiri dari beberapa komponen yaitu guru, murid, materi

atau bahan (kurikulum) dan lingkungan belajar yang membantu suksesnya

belajar anak.29 Menurut undang-undang sistem pendidikan Nasional No. 20

tahun 2003 pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.30

26Nashar, Peranan Motivasi dan Kemampuan Awal dalam Kegiatan Pembelajaran,
(Jakarta: Delia Pres, 2010), h. 489

27Ibid., h. 50
28Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan

Problematika Belajar dan mengajar, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 61
29E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 139
30Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana,

2013), h. 19
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Pembelajaran merupakan proses membantu siswa agar dapat belajar

dengan baik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai

yang diharapkan. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan,

dinilai, dan diawasi, agar terlaksana secara efektif dan efisien.31

a. Sistem pembelajaran

Sistem pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan

prosedur sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk

mencapai tujuan.32 Untuk pemilihan sistem ini sangat dipengaruhi oleh

sifat dari materi yang diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam

penngajaran, dan tingkat kemampuan peserta didik. Sehingga sistem

pembelajaran memerlukan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar

yang berbeda. Setiap pendekatan memberikan peranyang berbeda kepada

siswa, pada ruang fisik, dan pada sistem sosial kelas, sistem pengajaran

selalu mengalami dan mengikuti tiga tahap, yakni tahap analisis

(menentukan dan merumuskan tujuan), tahap sintesis (perencanaan

proses yang akan ditempuh), dan tahap evaluasi (tes tahap pertama dan

kedua).33

b. Fungsi sistem pembelajaran

Fungsi pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang

pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk itu

perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya membutuhkan

pertimbangan-petimbangan yang arif dan bijak. Dalam pembelajaran,

31Rusman, Model-model Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 4
32Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 2
33Mulyono, Op.Cit., h. 25
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yang bertindak sebagai manajer adalah guru atau pendidik. Sehingga

demikian, pendidik memiiki wewenang dan tanggung jawab untuk

melakukan beberapa langkah kegiatan manajemen yang meliputi

merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran,

mengendalikan (mengarahkan), serta mengevaluasi pembelajaran yang

dilakukan. 34

Pembelajaran merupakan suatu proses yang terdiri dari kombinasi

dua aspek, yaitu belajar tertuju kepada apa yang harus dilakukan oleh

siswa, mengajar berorientasi pada apa yang harus dilakukan oleh guru

sebagai pemberi pelajaran. Kedua aspek ini berkolaborasi secara terpadu

menjadi suatu kegiatan pada saat terjadi interaksi antara guru dengan

siswa, serta antara siswa dengan siswa di saat pembelajaran sedang

berlangsung.35

Perencanaan pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai perbaikan

pembelajaran. Perencaan pembelajaran hendaknya dibuat secara tertulis.

Hal ini dilakukan agar guru dapat menilai diri sendiri selama

melaksanakan pembelajaran. Atas dasar penilaian itu guru dapat dapat

mengadakan koreksi atas hasil kerjanya, dengan tujuan agar dapat

melaksanakan tugas sebagai guru dan pendidik makin lama makin

meningkat.36

34Ratna Willis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Gelotra Aksara
Pratama, 2008), h. 72

35Mulyono, Op.Cit., h. 25
36Hamzah B. Uno, Op.Cit., h. 150
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c. Upaya perbaikan pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran upaya perbaikan pembelajaran

dapat dilakuakan dengan asumsi sebagai berikut:

1) Untuk memperbaiki kualitas pembelajaran perlu diawali dengan
perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain
pembelajaran.

2) Untuk merancang sesuatu pembelajaran perlu menggunakan
pendekatan sistem.

3) Perencanaan desain pembelajaran mengacu pada bagaimana seseorang
belajar.

4) Untuk merencanakan suatu desain pembelajaran mengacu pada siswa
secara perorangan.

5) Pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan
pembelajaran, dalam hal ini akan ada tujuan langsung pembeajaran

6) Sasaran akhir dari perencanaan desain pembelajaran adalah mudahnya
siswa untuk belajar

7) Perencanaan pembelajaran harus melibatkan seua variabel pebelajaran
8) Inti dari desain pembelajaran yang dibuat adalah penetapan metode

pembelajaran yang optimal untuk tujuan yang ditetapkan.

Dapat disimpulkan manajemen pembelajaran merupakan kegiatan

yang di dalam pelaksanaannya melibatkan guru dan siswa. Menurut

Ambarita yang dikutip dari buku Ajat Rukajat manajemen pembelajaran

adalah kemampuan guru (manajer) dalam mendayagunakan sumber daya

yang ada, melalui kegiatan menciptakan dan mengembangkan kerja

sama, sehingga diantara mereka tercipta pembelajaran untuk mencapai

tujuan pendidikan dikelas secara efektif dan efisien.

Menurut Ardiansyah yang dikutip dari buku Ajat Rukajat konsep

manajemen pembelajaran dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam

arti luas berisi proses kegiatan mengelola bagaimana membelajarkan si

pembelajar dengan kegiatan yang dimulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian, dan penilaian. Sedang
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manajemen pembelajaran dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan

yang perlu dikelola oleh guru selama terjadinya proses interaksinya

dengan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran.37

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen

pembelajaran adalah kegiatan yang dimulai dari merencanakan

pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, mengendalikan

(mengarahkan), serta mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan untuk

mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan metode dan

menggunakan sumber daya yang ada.

3. Ruang Lingkup Manajemen Pembelajaran

a. Fungsi-Fungsi Manajemen Pembelajaran

Dalam dunia pendidikan manajemen pembelajaran menduduki

peranan yang sangat penting. Karena pada dasarnya manajemen

pembelajaran ialah pengaturan semua kegiatan pembelajaran yang

dikategorikan dalam kurikulum inti maupun penunjang.

1) Perencanaan pembelajaran

Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas

manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Perencanaan adalah pandangan masa depan dan merupakan kerangka

kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang dimasa depan. Perencanaan

adalah proses manajemen untuk memutuskan apa yang akan dilakukan

dan bagaimana melakukannya, menyeleksi tujuan dan membangun

37Ajat Rukajat, Manajemen Pembelajaran, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 5
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kebijakan. Program dan prosedur bagi pencapaian tujuan. Kemudian

hasil apa yang diharapkan dari proses rencana.

Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab perencanaan dapat

diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media

pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan

penilaian  dalan satu alokasi waktu yang dapat dilaksanakan pada masa

tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.38

Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2010 tentang standar

nasional pendidikan pasal 20 menjelaskan bahwa perencanaan proses

pembelajaran memiliki silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran

yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar,

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Standar

Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan

di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan,

Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Dan

Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Dan Standar

Penilaian Pendidikan. Untuk pengembangan, pemantauan, dan pelaporan

pencapaian standar nasional pendidikan dibentuk Badan Standar

Nasional Pendidikan (BSNP) yang bersifat mandiri dan profesional dan

berkedudukan di ibukota wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.39

38Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Cet, Ke VI, h. 17

39Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan, h. 15
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Sebagai perencana guru bahasa Arab harus dapat melihat

kebutuhan para siswa sebagai subyek belajar, merumuskan tujuan

kegiatan proses pembelajaran dan menetapkan strategi pengajaran yang

ditempuh untuk merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan.

Perencanaan dapat bermanfaat bagi guru sebagai kontrol terhadap

diri sendiri agar dapat memperbaiki cara pengajarannya.40 Agar dalam

pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik untuk itu guru perlu

menyusun komponen perangkat perencanaan pembelajaran antara lain:

a) Menentukan alokasi waktu dan minggu efektif
Menentukan alokasi waktu pada dasarnya adalah menentukan

minggu efektif dalam setiap semester pada satu tahun ajaran. Rencana
alokasi waktu berfungsi untuk mengetahui berapa jam waktu efektif
yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dalam
satu tahun ajaran. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan
standar kompetensi dan kompetensi dasar minimal yang harus dicapai
sesuai dengan rumusan standar isi yang ditetapkan.41

b) Menyusun program tahunan (prota)
Program tahunan (prota) merupakan merupakan rencana

program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang
dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, yakni
dengan menetapkan alokasi dalam waktu satu tahun ajaran untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program ini perlu dipersiapkan
dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran, karena merupakan
pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya.42

c) Menyusun program semester (Prosem)
Program semester (Promes) merupakan penjabaran dari program

tahunan. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah
jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam
program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau
kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan.43

d) Menyusun silabus pembelajaran

40Suryo Broto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009),
Cet. II, h. 27

41Wina Sanjaya, Perencanaan dan Siatem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2011), h. 49

42E. Mulyasa, Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2011), h. 251

43Wina Sanjaya, Op.Cit., h. 53
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Silabus adalah bentuk pengembangan dan penjabaran kurikulum
menjadi rencana pembelajaran atau susunan materi pembelajaran yang
teratur pada mata pelajaran tertentu pada kelas tertentu. Komponen
menyusun silabus memuat identitas mata pelajaran atau tema
pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran,
kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, penilaian,
alokasi waktu, dan sumber belajar.44

Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan
standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL) serta panduan
penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Dalam
pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para
guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah Madrasah atau
beberapa Madrasah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran,
(MGMP) atau pusat kegiatan guru dan dinas pendidikan.

Pengembanagan silabus disusun dibawah supervisi kementerian
Agama kabupaten yang bertanggung jawab dibidang pendidikan untuk
SD dan SMP, dinas provinsi yang bertanggung jawab dibidang
pendidikan untuk SMA dan SMK, dan departemen yang menangani
urusan pemerintahan dibidang agama untuk MI, MTs, MA, MAK.45

e) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun untuk setiap

kompatensi dasar (KD) yang dapat dilaksanakan dalam satu kali
pertemuan atau lebih.46 Komponen-komponen dalam menyusun RPP
meliputi: a) identitas mata pelajaran b) standar kompetensi c)
kompetensi dasar d) indikator tujuan pembelajaran e) materi ajar f)
metode pembelajaran g) langkah-langkah pembelajaran h) sarana dan
sumber belajar ) penilaian dan tindak lanjut.47

Dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang

sudah dituangkan di dalam silabus, guru harus menyusun Rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP), RPP merupakan pegangan bagi guru

dalam melaksanakan pembelajaranuntuk setiap kompetensi dasar. Setiap

guru pada setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana

pelaksanaan pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar

44Abin Syamsyudin Makmun, Pengelolaan Pendidikan, (Bandung: Pustaka Eduka, 2010),
h. 217

45Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 5

46Ibid., h. 221
47E. Mulyasa, Op.Cit., h. 222-223
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pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai

dengan bakat, bakat, dan perkenbangan fisik, serta psikologis siswa.

Selain itu dalam fungsi perencanaan kepala sekolah sebagai manajer

yakni mengawasi dan mengecek perangkat yang dibuat guru, apakah

sesuai dengan pedoman kurikulum atau belum. Melalui perencanaan

pembelajaran yang baik guru dapat mempersiapkan segala sesuatu yang

dibutuhkan siswa dalam belajar.

2) Pengorganisasian Pembelajaran

Mengorganisir dalam pembelajaran adalah pekerjaan yang

dilakukan seorang guru dalam mengatur dan menggunakan sumber

belajar dengan maksud mencapai tujuan belajar dengan cara efektif dan

efisien. Proses pengorganisasian dalam pembelajaran  meliputi empat

kegiatan:

a) Memilih alat yang tepat

b) Memilih alat bantu belajar atau audio-visual yang tepat

c) Memilih besarnya kelas (jumlah murid yang tepat)

d) Memilih strategi yang tepat untuk mengkomunikasikan peraturan-

peraturan, prosedur-prosedur serta pengajaran yang bagus.

Cara dan prosedur menciptakan suasana belajar dikelas yaitu:48

48 Ibid, h. 89
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a) Sebelum guru masuk kelas

(1) Merumuskan apa yang penting yang harus dimiliki oleh siswa.

Kriteria mencakup aspek, kognitif, afektif, dan psikomotorik.

(2) Merancang bantuan yang cocok yang diberikan kepada siswa.

Guru dituntut memberikan pertimbangan materi yang akan

diajarkan kepada siswa. Apakah pelajaran yang akan

disampaikan memerlukan alat khusus, apakah ada siswa yang

kira-kira mengalami kesulitan, bagaimana alternatif pemecahan

masalah yang dapat diambil oleh guru.

(3) Merancang waktu yang sesuai dengan topik/ pokok bahasan

pelajaran. Alokasi waktu harus benar-benar sesuai dengan

banyaknya materi yang akan disajikan.

b) Pada waktu guru dikelas

(1) Memperhatikan keragaman siswa-siswi sehingga guru dapat

memperlakukan mereka dengan cara dan waktu yang berbeda.

Disini perlu dipertanyakan siapakah diantara murid yang sering

ketinggalan pelajaran, dengan cara apa murid aan lebih mudah

menangkap pelajaran. Dengan cara ini memungkinkan guru

mempersiapkan program perbaikan pengajaran.49

(2) Mengadakan pengukuran terhadap berbagai pencapaian siswa

sebagai hasil belajarnya

49 Ibid, h. 118
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Untuk mengorganisir materi pelajaran, maka penggunakan metode

yang tepat berdasarkan tujuan dan situasi siswa sangatlah signifikan.

Guru sebagai manajer dapat mengorganisasikan bahan pelajaran untuk

disampaikan kepada murid dengan beberapa metode:50

a) Ceramah

b) Demonstrasi

c) Diskusi

d) Metode tanya jawab

e) Metode drill/ latihan siap

f) Metode resitasi/ pemberian tugas belajar

3) Pelaksanaan Pembelajaran (actuating)

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating)

merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dimana pelaksanaan

pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar dikelas

interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan

pelajaran. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak

berhubungan dengan aspek-aspek abstrak, sedangkan actuating

merupakan Implementasi dari apa yang direncanakan. Pelaksanaan

(actuating) merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi

kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar

50 Ibid, h. 104-105
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dapat melaksanakan kegiatan secara optimal dan sesuai peran, tugas, dan

tanggung jawabnya.51

4) Pengawasan Pembelajaran (controlling)

Menurut Koonz yang dikutip dari buku Daryanto “controlling is

the measuring and correcting objectives of subordinates to assure that

events conform to plans”. Pengawasan adalah pengukuran dan koreksi

pencapaian tujuan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan sesuai

dengan rencana.52

Pengawasan adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi

manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan dan pengendalian itu sendiri. Kasus-kasus yang banyak

terjadi dalam organisasi adalah akibat masih lemahnya pengawasan

sehingga terjadilah berbagai penyimpangan antara yang direncanakan

dengan yang dilaksanakan.53

Fungsi pengawasan penentuan standar, supervisi, dan mengukur

penampilan/ pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan

bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengawasan sangat erat kaitannya

dengan perencanaan, karena melalui pengawasan efektivitas manajemen

dapat di ukur.54

51Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2010), Cet V, h. 4

52Imam Machali dan Ara Hidayat, The Handbook Of Education Management: Teori dan
Praktik Pengelolaan Sekolah/ Madrasah di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), h. 23

53Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik , dan Riset Pendidikan, (Jakarta: CV.
Ofseet, 2015), h. 534

54Wibowo, Manajemen Perubahan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13
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Dari beberapa pengertian pengawasan tersebut, dapat dikemukakan

bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan

untuk mengetahui bahwa pelaksanaan/ hasil kerja sesuai dengan apa yang

telah direncanakan sebelumnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan-

penyimpangan akan segera ditanggulangi. Pengawasan juga

dimaksudkan untuk mengetahui dan menunjukkan kelemahan-kelemahan

yang ada, agar dapat diperbaiki dan mencegah terulangnya kelemahan-

kelemahan tersebut.

Pengawasan tenaga pendidik ini mutlak harus dilakukan,

mengingat manusia mempunyai sifat salah paling tidak sedikit bersifat

khilaf. Dan manusia dalam suatu lembaga pendidikan perlu diawasi

bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk

mencari sekaligus memperbaiki penyimpangan, ketidaksesuaian,

penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan

wewenang yang telah ditentukan.

Adapun tujuan dan manfaat pengawasan antara lain:55 a)

menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan,

penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidak adilan b) mencegah

terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan,

pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan c) mendapatkan cara-cara

yang lebih baik atau membina yang lebih baik d) menciptakan suasana

keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi e)

55 Ibid, h. 217
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meningkatkan kelancaran kinerja organisasi f) mengarahkan manajemen

untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang

ada.56

5) Evaluasi Pembelajaran (evaluating)

Evaluasi pembelajaran sebagai fungsi manajemen merupakan

aktifitas untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah

dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai

rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian

tujuan.57

Dengan melaksanakan evaluasi dapat diketahui kesalahan-

kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi selama masa

pelaksanaan program. Yang nantinya dapat dilakukan perbaikan-

perbaikan serta mendapatkan solusi yang tepat.

4. Pembelajaran Bahasa Arab

a. Pengertian Pembelajaran Bahasa Arab

Kegiatan pembelajaran sebagai proses yang identik dengan kegiatan

mengajar yang dilakukan guru dan murid agar terjadi kegiatan mengajar.

Pengertian pembelajaran adalah suatu upaya membelajarkan siswa untuk

belajar yang mana guru bertindak sebagai fasilitator untuk membelajarkan

siswa. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang

sangat fundamental dengan penyelenggaraan jenis dan tingkat pendidikan.58

56Ibid., h. 535
57Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 125
58Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h.

21
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Pembelajaran merupakan suatu upaya guru sebagai fasilitator untuk

membelajarkan siswa untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai, dan

setiap upaya yang sistematis dan disengaja oleh pendidik untuk menciptakan

kondisi-kondisi agar peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Dalam

pembelajaran bahasa Arab hendaknya mengacu pada upaya membina dan

mengembangkan keempat segi kemampuan bahasa, yaitu: kemampuan

menyimak (istima’), berbicara (takallum), membaca (qira’ah), dan menulis

(kitabah). Agar mampu memahami bahasa, baik mengutarakan fikiran dan

perasaan.59

b. Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab

Pembelajaran bahasa diperlukan agar seseorang dapat berkomunikasi

dengan baik dan benar kepada sesamanya dan lingkungannya baik secara

lisan maupun tulisan.

Tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah:

1) Untuk dapat memahami Al-Qur’an dan hadist sebagai hukum Islam

2) Untuk dapat memahami buku-buku agama dan kebudayaan Islam  yang

ditulis dalam bahasa Arab.

3) Untuk dapat berbicara dan mengarang dalam bahasa Arab.60

Tujuan pembelajaran bahasa arab untuk menguasai ilmu bahasa dan

kemahiran berbahasa Arab, seperti muthala’ah (mengulang pelajaran),

muhadatsah (percakapan), insya’ (cerita), nahwu dan sharaf, sehingga

59Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Cipta Media Aksara,
2009), h. 15

60Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2010),
h. 8
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memperoleh kemahiran berbahasa yang meliputi empat aspek kemahiran,

yaitu: kemahiran menyimak, kemahiran membaca, kemahiran menulis,

dan kemahiran berbicara.61

c. Keterampilan Bahasa Arab

Tujuan utama pembelajaran bahasa asing ialah pengembangan

kemampuan pelajar dalam menggunakan bahasa itu baik lisan maupun tulis.

Kemampuan menggunakan bahasa dalam dunia pengajaran bahasa disebut

keterampilan berbahasa. Keterampilan tersebut ada empat yaitu:

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.62

1) Keterampilan menyimak

Keterampilan menyimak adalah kemampuan seseorang dalam

mencerna atau memahami kata atau kalimat yang diujarkan oleh mitra

bicara atau media tertentu. Kemampuan ini sebenarnya dapat dicapai

dengan latihan yang terus menerus untuk mendengarkan perbedaan-

perbedaan bunyi unsur-unsur kata dengan unsur-unsur lainnya.63

2) Keterampilan berbicara

Keterampilan berbicara adalah mengucapkan bunyi-bunyi bahasa

Arab secara benar, dimana bunyi-bunyi tersebut keluar dari makharij al-

huruf. Keterampilan berbicara dapat dicapai melalui beberapa latihan

(praktik) dari apa yang didengar secara pasif dalam latihan mendengar.64

61Muhammad Mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), h. 15
62Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahsa Arab, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2011), h. 129
63Ibid., h. 181
64Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers,

2014), h. 77
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3) Keterampilan membaca

Keterampilan membaca mengandung dua aspek atau pengertian.

Pertama, mengubah lambang tulis dan bunyi tersebut.65 Secara umum ada

beberapa jenis membaca, yaitu membaca keras, membaca dalam hati,

membaca cepat, membaca kreatif dan membaca analitis. Masing-masing

jenis membaca tersebut perlu dilatihkan kepada siswa secara bertahap

dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa.

4) Keterampilan menulis

Keterampilan menulis adalah kemampuan dalam mendeskripsikan

atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek sederhana seperti

menulis kata-kata sampai kepada aspek kompleks yaitu mengarang.

Kemahiran menulis mempunyai dua aspek yag berbeda, yaitu pertama,

kemahiran membentuk huruf dan menguasai ejaan, kedua, kemahiran

melahirkan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan berbahasa Arab.

Secara umum pengajaran menulis bertjuan agar siswa dapat

berkomunikasi secara tertulis dalam bahasa Arab, terutama untuk

kebutuhan yang nyata dalam kehidupan.66

d. Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab

1) Dimensi kajian dalam manajemen pembelajaran bahasa Arab

Manajemen merupakan hal yang yang penting dalam semua

bidang kehidupan. Dengan manajemen, kinerja organisasi dapat

berjalan maksimal, demikian juga dalam lembaga pendidikan. Dengan

65Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajara Bahasa Arab, (Malang: Misyikat, 2012),
h. 166

66Acep Hermawan, Op.Cit., h. 181
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manajemen yang baik, maka sebuah institusi pendidikan akan dapat

berkembang secara optimal sebagaimana yang diharapkan.

Manajemen pendidikan merupakan titik sentral dalam mewujudkan

tujuan pembangunan sumber daya manusia.

Pendidikan semakin maju dengan adanya sitem manajemen

berbasis sekolah. Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di

negara Indonesia, telah terjadi perubahan paradigma dalam

pengelolaan pendidikan yang antara lain telah memunculkan suatu

model dalam manajemen pendidikan. Manajemen memberikan

peluang yang sangat besar kepada sekolah untuk mengelola sesuai

dengan kondisi yang ada serta memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk ikut berpartisifasi aktif dalam penyelenggaraan

pendidikan. Dalam manajemen pendidikan sangat diperlukan adanya

kemampuan manajerial yang cukup memadai dari kepala

sekolah/madrasah dan didukung oleh adanya kinerja guru yang sangat

profesional.67

2) Kinerja Guru dalam Pembelajaran Bahasa Arab

Kinerja merupakan aktivitas seseorang dalam melaksanakan

tugas pokok yang dibebankan kepadanya. Pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab tersebut merupakan pengekspresian seluruh potensi

dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Sebutan guru bahasa Arab

dapat menunjukkan suatu profesi atau jabatan fungsional dalam

67Arikunto, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya Media, 2010), h. 41
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bidang pendidikan dan pembelajaran, atau seseorang yang menduduki

dan melaksanakan tugas dalam bidang pendidikan dan pembelajaran

bahasa Arab.68

3) Dimensi manajemen dalam perencanaan kurikulum bahasa Arab

Pemerintah mengeluarkan pedoman tentang standar proses dalam

pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007,

di dalamnya diatur tentang silabus dan rencana pelaksanaan

pembelajaran beserta prinsip-prinsip menyusun rencana pelaksanaan

pembelajaran (RPP). Selain standar tersebut juga terdapat standar

pengelolaan yang tertuang dalam permendiknas nomor 19 tahun 2007,

di dalamnya juga mengatur tentang bidang kurikulum dan kegiatan

pembelajaran disekolah/ madrasah.69

5. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya upaya

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat

dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam subjek untuk melakukan

aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan.70 Motivasi adalah

dorongan dasar yang menggerakkan seseorang bertingkah laku.71 Menurut

Sumadi Suryabrata seperti yang dikutip oleh H. Djaali, motivasi diartikan

68Mulyani Sumantri, Perkembanagan Peserta Didik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h.
125

69Acep Hermawan, Op.Cit., h. 31
70Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Garafindo Persada,

2011), h. 71
71Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),

Cet. Ke 7, h. 1
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sebagai keadaan yang terdapat dalam diri yang mendorongnya untuk

melakukan aktifitas tertentu guna mencapai suatu tujuan.72

Dari pengertian motivasi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

secara harfiah motivasi berarti dorongan, alasan, kehendak, atau kemauan,

sedangkan secara istilah motivasi adalah daya penggerak kekuatan dalam

diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktifitas tertentu,

memberikan arah dalam mencapai tujuan, baik yang didorong atau yang

dirangsang dari luar maupun dari dalam dirinya. Untuk memahami motif

manusia perlu kiranya ada penilaian terhadap keinginan dasar yang ada

pada semua manusia normal.

Sebagai bantuan terhadap proses perkembangan sejak lahir dan

seterusnya, tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh sekumpulan

keinginan dan cita-cita yang potensial yang bekerja sebagai daya

pendorong dan penggerak dalam kegiatan-kegiatan hidupnya. Menurut

Mc. Donald yang dikutip oleh Oemar Hamalik mengatakan bahwa

motivation is an energy change within the person characterized by

affective arousal and antipatory goal reaction.73

Pendapat diatas menunjukkan bahwa motivasi dapat diartikan

sebagai daya penggerak yang tumbuh dari diri seseorang untuk

melaksanakan sesuatu guna mencapai tujuan yang di inginkan. Artinya

motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi dalam mencapai tujuan.

72Djaali, Psikilogi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara 2009), h. 101
73Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta PT Bumi Aksara 2009), h. 106
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Motivasi ada tiga unsur yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

1) Motivasi dimulai dengan adanya perubahan energi dalam pribadi.

Perubahan-perubahan dalam motivasi timbul dari perubahan-

perubahan tertentu didalam sistem neuropiologis dalam organisme

manusia, misalnya karena terjadi perubahan pada sistem pencernaan

maka timbul motif lapar. Tapi ada juga perubahan energi yang tidak

diketahui.

2) Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan (affective arousal).

Mula-mula merupakan ketegangan psikologis, lalu merupakan

suasana emosi. Suasana emosi ini menimbulkan kelakuan yang

bermotif. Perubahan ini mungkin bisa dan mungkin juga tidak, kita

hanya dapat melihantnya dalam perbuatan. Seseorang terlibat dalam

suatu diskusi, karena ia tertarik dengan masalah yang akan

dibicarakan maka suaranya akan timbul dan kata-katanya dengan

lancar dan cepat keluar.

3) Motivasi ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Pribadi

yang bermotivasi mengadakan respons-respons yang tertuju ke arah

suatu tujuan. Respons-respons ini berfungsi mengurangi

keteganganyang disebaban oleh perubahan energi dalam dirinya.

Setiap respons merupakan suatu langkah ke arah mencapai tujuan,

misalnya si A ingin mendapat hadiah maka ia akan belajar, bertanya,
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membaca buku, dan mengikuti tes. Oleh sebab itu mengapa manusia

membutuhkan motivasi di dalam hidupnya.74

Belajar menurut Sudirman dimaknai sebagai penguasaan materi

pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan menuju keterbentukannya

kepribadian seutuhnya dengan penambahan pengetahuan. Penggabungan

kedua kata diantara motivasi dan belajar akan mempunya pengertian

bahwa motivasi belajar adalah daya upaya dalam diri siswa yang

mendorongnya menguasai pengetahuan demi keberhasilan yang dicita-

citakannya.

Guru dituntut untuk berupaya bersungguh-sungguh mencari cara-

cara yang relevan dan dan serasi guna membangkitkan dan memlihara

motivasi belajar siswa dan berupaya supaya siswa memiliki motivasi

sendiri yang baik, sehingga keberhasilan belajar akan tercapai.

b. Macam-macam Motivasi Belajar

Motivasi belajar dapat timbul karena adanya dua macam faktor yang

mempengaruhinya yaitu:

1) Motivasi intrinsik, motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya

tidak perlu dirangsang dari luar, karena di dalam diri individu sudah

ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Seorang siswa itu melakukan

belajar, karena betul-betul ingin mendapat pengetahuan, nilai atau

keterampilan agar dapat berubah tingkah lakunya secara konstruktif,

tidak karena tujuan yang lain-lain.

74Ibid., h, 159
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2) Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif yang berfungsinya

karena adanya perangsang dari luar. adanya penghargaan, lingkungan

belajar yang kondusif dan keinginan belajar yang menarik.75

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal

pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan

tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang

mendukung. Hal itu mempunyai peranan besar dalam keberhasilan

seseorang dalam belajar. Indikator motivasi belajar dapat di klasifikasikan

sebagai berikut:

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan

4) Adanya penghargaan dalam belajar

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan

seorang siswa dapat belajar dengan baik.76

Ada beberapa bentuk dancara untuk menumbuhkan motivasi dalam

kegiatan belajar disekolah:

1) Memberi angka

Umumnya siswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya, yakni berupa

angka yang diberikan oleh guru. Siswa yang mempunyai nilai yang

baik akan mendorong motivasi belajarnya menjadi lebih besar,

75Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011),
Cet. Ke 7, h. 23

76Ibid., h. 23
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sebaliknya siswa yang mendapat nilai (angka) yang kurang, mungkin

menimbulkan frustasi atau dapat juga menjadi pendorong agar belajar

lebih baik.

2) Memberi hadiah

Cara ini juga dilakukan oleh guru dalam batas-batas tertentu, misalnya

memberikan hadiah pada akhir tahun pada siswa yang menunjukkan

hasil belajar yang baik.

3) Saingan/kompetisi

Saingan/kompetisi bisa digunakan seagai alat motivasi untuk

mendorong belajar siswa. Persaingan aik persaingan individual

maupun kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

4) Ego-involvement

Menumuhkan kesadaran bagi siswa agar merasakan pentingnya tugas

dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan

mempertaruhkan harga diri. Penyelesaian tugas dengan baik adalah

simbol kebanggaan dan harga diri.

5) Memberi ulangan

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada

ulangan. Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana

motivasi.

6) Mengetahui hasil

Dengan mengatahui hasil pekerjaan, apabila kalau terjadi kemajuan,

akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui



43

bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi dalam diri

siswa untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus

meningkat.

7) Pujian

Pemberian pujian kepada siswa atas hal-hal yang telah dilakukan

dengan berhasil besar manfaatnya sebagai pendorong belajar. Pujian

menimbulkan rasa puas dan senang.

8) Hukum dan sanksi.77

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan

secara tepat dan bijak isa menjadi alat motivasi.

9) Hasrat untuk belajar

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk

belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu

kegiatan yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri

anak didik itu memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah

barang tentu hasilnya akan lebih baik.

10) Minat

Motivasi sudah erat hubungannya dengan minat. Motivasi muncul

karena adanya kebutuhan, begitu juga minat sehingga tepatlah kalau

minat merupakan alat motivasi yang pokok.

11) Tujuan yang diakui

77Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2014), Cet. Ke 14, h. 164
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Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan

merupakan alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan

memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna

dan menguntungkan, maka akan tumbuh gairah akan terus belajar.

c. Teori Motivasi

Berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan tujuan, motivasi dapat

ditinjau dari dua teori, yaitu: 78

1) Teori tingkat kebutuhan dari Maslow

Salah seorang pelopor yang mendalami teori motivasi kebutuhan

adalah Abraham H. Maslow. Menurut Maslow, seseorang terdorong

untuk melakukan sesuatu karena adanya kebutuhan. Kebutuhan

manusia tersebut dapat diklasifikasikan pada lima hierarki kebutuhan,

yaitu sebagai berikut:

a) Kebutuhan fisiologis.

Merupakan kebutuhan yang paling utama yang meliputi kebutuhan

oksigen, air, protein, garam, gula, kalsium, vitamin, selain itu

termasuk pH yang seimbang dan suhu, srta berbagai kebutuhan

untuk dapat hidup aktif, seperti istirahat, tidur yang cukup,

terbebas dari bahan pencemaran seperti karbondioksida, sampah,

dan sebagainya.

78 Hamzah B Uno, Nina Lamatenggo, Tugas Guru dalam Pembelajaran, (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2016), hlm. 109-110
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b) Kebutuhan keselamatan da rasa aman

Bila kebutuhan yang pertama sudah terpenuhi, maka kebutuhan

yang kedua akan datang sendirinya, yaitu kebutuhan keselamatan

dan rasa aman.

c) Kebutuhan akan cinta dan social

Kebutuhan akan cinta dan sosial adalah kebutuhan sebagai

anggota masyarakat seperti teman, interaksi, dicintai dan

mencintai serta dapat diterima dalam pergaulan kelompok dan

masyarakat lingkungan.

d) Kebutuhan akan penghargaan

Kebutuhan akan penghargaan adalah kebutuhan akan penghargaan

diri dan pengakuan serta penghargaan prestise dari masyarakat

meliputi kebutuhan akan penghargaan, kebebasab status, prestasi,

kekuasaan, harga diei, dan rasa dihargai oleh orang lain.79

e) Kebutuhan aktualisasi diri

Yaitu kebutuhan akan perwujudan diri, pengembangan bakat

dengan usaha mencapai hasil dalam bidang pengetahuan, sosial,

dan pembentukan pribadi.

2) Teori motivasi kesehatan

Herzberg menganggap bahwa manusia mempunyai dua macam

kebutuhan yang berlaianan. Kelompok kebutuhan pertama disebutnya

sebagai kebutuhan pemeliharaan atau kebutuhan kesehatan.

79 Ibid, h. 217-218
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Kebutuhan itu berhubungan dengan segi hakikat manusia yan ingin

menghindari sakit. Kelompok kebutuhan lainnya adalah kebutuhan

akan prestasi, penghargaan, pertumbuhan, serta pengembagan setiap

kemampuan yang dimilikinya.80

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Siswa

Menurut Oemar Hamalik ada beberpa Faktor yang mempengaruhi

motivasi, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik diantaranya:

1) Tingkat kesadaran akan kebutuhan yang mendorong tingkah laku/

perbuatannya dan keasadaran akan tujuan belajar yang hendak

dicapai.

2) Sikap guru terhadap kelas, guru yang bersikap bijak dan selalu

merangsang siswa untuk berbuat kearah suatu tujuan yang jelas dan

bermakna bagi kelas.

3) Pengaruh kelompok siswa, bila pengaruh kelompok telalu kuat maka

motivasinya cenderung ke arah ekstrinsik

4) Suasana kelas juga berpengaruh terhadap muncul sifat tertentu pada

motivasi belajar siswa.81

Belajar suatu tugas yag erat dengan siswa namun belum tentu hasil

yang diperoleh siswa setingkat dengan hasil yang sama. Hal ini

menunjukkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi siswa

diantaranya adalah:

80Ibid., h. 119
81Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta PT Bumi Aksara 2009), h. 121
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1) Faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa yaitu:

a) Faktor-faktor non sosial, misalnya keadaan udara, suhu udara,

cuaca, waktu, tempat, alat-alat yang dipakai untuk belajar

b) Faktor-faktor sosial, misalnya faktor manusia (sesama manusia),

baik manusia itu hadir maupun kehadirannya itu dapat disimpulkan

jadi kehadirannya tidak langsung.

2) Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa yaitu:

a) Faktor-faktor fisiologis, misalnya jasmani pada umumnya, keadaan

fungsi-fungsi fisiologis tertentu.

b) Faktor-faktor psikologis, misalnya adanya sifat ingin tahu yang

ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, adanya sifat kreatif yang

ada pada manusia dan beringinan untuk selalu maju, adanya

keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan

teman-teman, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila

menguasai pelajaran.82

e. Kedudukan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran

Kedudukan motivasi dalam belajar tidak hanya memberikan arah

kegiatan belajar secara benar, lebih dari itu dengan motivasi seseorang

akan mendapat pertimangan-pertimbangan positif dalam kegiatannya

termasuk kegiatan belajar. Motivasi merupakan hal yang sangat penting

dalam belajar adalah sebagai berikut:

82Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2010), h. 221
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1) Motivasi memberikan semangat seorang pelajar dalam kegiatan-

kegiatan belajarnya.

2) Motivasi-motivasi perbuatan sebagai pemilih dari tipe kegiatan dimana

seseorang berkeinginan untukmelakukannya.

3) Motivasi memberikan petunjuk pada tingkah laku.

Dalam proses pembelajaran guru  dan murid keduanya terlibat dalam

motivasi keberhasilan belajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Motivasi tidak hanya penting bagi guru sebagai motivator tetapi murid

juga seagai subjek dan sekaligus objek prndidikan juga penting. Tugas

guru ialah memotivasi belajar siswa demi tercapainya tujuan yang

diharapkan, serta memperoleh tingkah laku yang diinginkan. Adapun

pentingnya motivasi bagi guru adalah sebagai berikut:

1) Membangkitkan, meingkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk

belajar sampai berhasil.

2) Mengetahui dan memahami keberagaman motivasi dikelas, oleh

karena itu guru harus mampu menggunakan strategi mengajar yang

tepat.

3) Meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih keragaman

peran sebagai seperti penasehat, fasilitator, instruktur, teman diskusi,

penyemangat, pemberi hadiah atau pendidik.83

83Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya Offset, 2016), h. 233
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f. Fungsi dan Peran Motivasi Dalam Belajar Siswa

Belajar dilakukan dengan niat yang benar, dilaksanakan dengan

baik, dan mencapai hasil atau prestasi yang gemilang. Adalah harapan

yang diinginkan semua orang, semua anak sekolah. Untuk mencapai hal

tersebut maka ada tiga bagian penting seperti yang dikemukakan

Mardianto dalam bukunya psikologi pendidikan, yakni: pertama, niat yang

baik kedua, belajar dilaksanakan dengan baik, tidak curang, tidak

merugikan orang lain ketiga, mencapai hasil yang gemilang, bahwa

dengan belajar akan memperoleh hasil, hasil yang diperoleh benar-benar

adalah disebabkan kegiatan belajar bukan karena yang lain.

Ada dua golongan motivasi dalam penggunaannya sebagai peran

dalam pembelajaran, yakni:

1) Motif primer. Atau motif dasar yang menunjukkan pada motif yang

tidak dipelajari yang sering juga digunakan untuk istilah dorongan,

baik itu dorongan fisiologis, maupun dorongan umum.

2) Motif sekunder. Menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam

diri individu karena pengalaman dan dipelajari.84

Hasil belajar akan menjadi optimal kalau ada motivasi. Motivasi aka

selalu menunjukkan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Motivasi

bertalian dengan suatu tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga

fungi motivasi:

84 Ibid, h. 89
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1) Mendorong usaha untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor

yang melepaskan energi.

2) Menetukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menetukan perbuatan-perbuatan apa

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan

menyisih perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan

tersebut.

Motivasi berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian

prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan

hasil yang baik. Demikian pula apabila seorang anak mengetahui bahwa

rangkaian da niat belajar yang baik, dilakukan dengan baik pula maka ia

akan mencapai prestasi yang gemilang.85

Guru dapat menggunakan berbagai cara untuk menggerakkan atau

membangkitkan motivasi belajar siswanya, antara lain sebagai berikut:

1) Guru memberikan pujian terhadap siswa yang senantiasa aktif dalam

pembelajaran

2) Guru mampu menilai hasil belajar siswa dengan baik dan tepat

3) Guru melakukan evaluasi disetiap akhir pembelajaran

4) Guru memberitahukan tentang hasil nilai yang diperoleh siswa

5) Guru memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi dalam

pembelajaran

85Ibid., h. 236-237
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6) Guru mampu menumbuhkan semangat bersaing yang baik untuk siswa

dalam pengembagan pembelajaran

7) Guru mampu menumbuhkan kesadaran yang baik pada siswa tentang

pentingnya belajar.

8) Guru mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan siswa

pada proses pembelajaran

9) Guru mampu menjaga hubungan yang baik dengan siswa

10) Guru mampu menghargai setiap pendapat siswa dengan baik.

Selain itu menurut eveline siregar bahwa cara memotivasi siswa

dapat dilakukan dengan cara sebagao berikut:86

a. Memberi angka
Umumnya setiap siswa ingin mengetahui hasil pekerjaannya,

yakni berupa angka yang diberikan oleh guru. Murid yang mendapat
angkanya baik, akan mendorong motivasi belajarnya menjadi lebih
besar, sebaliknya murid yang mendapat angka kurang, mungkin
menimbulkan frustasi atau dapat juga menjadi pendorong agar belajar
lebih baik.

b. Pujian
Pemberian pujian kepada murid atas hal-hal yang telah dilakukan

dengan berhasil besar manfaatnya sebagai pendorong belajar. Pujian
menimbulkan rasa puas dan senang.

c. Hadiah
Cara ini dapat juga dilakukan oleh guru dalam batas-batas

tertentu. Misalnya pemberian hadiah pada akhir tahun kepada para
siswa yang mendapat atau menunjukkan hasil belajar yang baik,
memberikan hadiah bagi para pemenang lomba atau pertandingan olah
raga.

d. Kerja kelompok
Dalam kerja kelompok di mana melakukan kerja sama dalam

belajar, setiap anggota kelompok turutnya, kadang-kadang perasaan
untuk mempertahankan nama baik kelompok menjadi pendorong yang
kuat dalam perbuatan belajar.

e. Persaingan

86 Ibid, h. 231
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Baik kerja kelompok maupun persaingan memberikan motif-
motif sosial kepada murid. Hanya saja persaingan individual akan
menimbulkan pengaruh yang tidak baik, seperti: rusaknya hubungan
persahabatan, perkelahian, pertentangan, persaingan antar kelompok
belajar.

f. Tujuan dan level of aspiration
Dari keluarga akan mendorong kegiatan siswa

g. Sarkasme
Ialah dengan jalan mengajak para siswa yang mendapat hasil

belajar yang kurang. Dalam batas-batas tertentu sarkasme dapat
mendorong kegiatan belajar demi nama baiknya, tetapi dipihak lain
dapat menimbulkan sebaliknya, karena siswa merasa dirinya dihina,
sehingga memungkinkan timbulnya konflik antara muriddan guru.

h. Penilaian
Penilaian secara kontinu akan mendorong murid-murid belajar,

oleh karena setiap anak memiliki kecenderungan untuk memperoleh
hasil yang baik.

i. Karyawisata
Cara ini dapat membangkitkan motivasi belajar oleh karena

dalam kegiatan ini akan mendapat pengalaman langsung dan bermakna
baginya.

j. Film pendidikan
Setiap siswa merasa senang menonton film. Gambaran dan isi

cerita film lebih menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar. Para
siswa mendapat pengalaman baru yang merupakan suatu unit cerita
yang bermakna.

k. Belajar melalui radio
Mendengarkan radio lebih menghasilkan daripada mendengarkan

ceramah guru. Radio adalah alat yang penting untuk mendorong.
motivasi belajar murid. Kendatipun demikian, radio tidak mungkin
dapat menggantikan kedudukan guru dalam mengajar.87

B. Penelitian yang Relevan

1. Manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan

motivasi belajar siswa kelas XI AK2 di SMK Pelita Gedongtataan.

Penelitian ini dilakukan oleh Wais Al Qarni, Evi Gusliana, Ruly Nadian

Sari, JL. Raya Wonokriyo Gadingrejo Pringsewu, jurnal manajemen

pendidikan Islam,  Al- Idarah 2018. Permasalahan yang di angkat dalam

87 Eveline Siregar dan Hartini Nara, op., cit., h. 54
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jurnal ini bagaimana guru mengelola pembelajaran pendidikan agama

Islam agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian ini

menggunakan penelitian kualitatif. .  Adapun persamaannya dengan

penelitian peneliti sama-sama membahas manajemen pembelajaran untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa, menggunakan penelitian  kualitatif,

Adapun perbedaannya peneliti membahas manajemen pembelajaran

bahasa Arab untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah

Aliyah sekecamatan Tapung Makmur Kab. Kampar.88

2. Manajemen pembelajaran keterampilan berbahasa Arab dengan metode

role playing bagi santri kelas IV KMI Pondok Pesantren Al- Iman

Wonogiri. Penelitian ini dilakukan oleh Bukhari, mahasiswa pasca sarjana

IAIN Surakarta tahun 2017. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini

perencanaan pembelajaran keterampilan  bahasa Arab menggunakan

metode role playing, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan

pembelajaran keterampilan  bahasa Arab menggunakan metode role

playing.  Adapun persamaannya dengan penelitian peneliti sama-sama

membahas manajemen pembelajaran bahasa Arab, menggunakan

deskriptif kualitatif, Adapun perbedaannya peneliti membahas manajemen

pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di

Madrasah Aliyah sekecamatan Tapung Makmur Kab. Kampar.89

88Al Qarni, Evi Gusliana, Ruly Nadian Sari, JL. Raya Wonokriyo Gadingrejo Pringsewu,
jurnal Manajemen Pendidikan Islam,  Al- Idarah 2018

89Bukhari, Manajemen Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab dengan Metode
Role Playing bagi Santri Kelas IV Kmi Pondok Pesantren Al- Iman Wonogiri, Mahasiswa Pasca
Sarjana Iain Surakarta Tahun 2017
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3. Problematika pembelajaran bahasa Arab. Penelitian ini dilakukan oleh

Nandang Sarif Hidayat. Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN

Suska Riau, An-Nida’, jurnal pemikiran Islam, Sistem pendidikan Islam

dalam pembelajaran, Vol 37. No 1, 1-118, Pekanbaru, Januari-Juni 2012,

ISSN 0853-1161. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini yaitu

problematika pembelajaran bahasa Arab linguistik, non linguistik dan

sosiso-kultural. Adapun penelitian peneliti membahas analisis manajemen

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah se-Kec Tapung Makmur

Kab. Kampar.90

C. Konsep Operasional

Kajian penelitian ini membahas masalah manajemen pembelajaran

bahasa Arab untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah

Se-Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar.

Berdasarkan kajian teoretis, maka konsep operasional yang menjadi

variabel dalam penelitian ini adalah manajemen pembelajaran bahasa Arab

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan

Tapung hilir Kab. Kampar, dapat dilihat dari:

1. Berikut ini merupakan indikator-indikator dari Manajemen Pembelajaran

Bahasa Arab yakni sebagai berikut:

a. Perencanaan pembelajaran bahasa Arab indikatornya:

1) Merancang silabus

2) Merancang RPP

90Nandang Sarif Hidayat, 2012, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab”, An-Nida’
Jurnal Pemikiran Islam, No 1 Vol 37, Januari-Juni, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan
Pengembangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau), h. 86
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b. Pengorganisasian pembelajaran bahasa Arab dengan indikatornya:

1) Menyediakan fasilitas, perlengkapan, dan personil yang diperlukan

untuk menyusun kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-

rencana.

2) Pengelompokan komponen pembelajaran dalam struktur sekolah

3) Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi

pembelajaran

4) Mengadakan latihan, dan pendidikan dalam upaya pengembangan

jabatan guru

c. Pelaksanaan/ actuating  pembelajaran bahasa Arab dengan indikatornya:

1) Memberikan semangat, motivasi, inspirasi, atau dorongan sehingga

timbul kesadaran dan kemauan para guru untuk bekerja dengan baik

2) Membina, memberikan pengarahan dan memberikan contoh dalam

melaksanakan tugas

d. Pengawasan pembelajaran bahasa Arab dengan indikatornya:

1) Adanya bimbingan dari kepala sekolah

2) Adanya supervisi kedalam kelas oleh kepala sekolah

3) Adanya petunjuk dan saran dari kepala sekolah

e. Evaluasi program pembelajaran bahasa Arab dengan indikatornya:

1) Menilai pelaksanaan kegiatan dibanding dengan rencana pembelajaran

2) Melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi

3) Untuk mengumpulkan data-data kemajuan atau sebaliknya
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2. Berikut ini merupakan indikator-indikator dari Motivasi Belajar Siswa

yakni sebagai berikut:

a. Motivasi intrinsik (keinginan bertindak disebabkan oleh faktor

pendorong dari dalam diri individu) adapun indikatornya:

1) Keinginan untuk belajar

2) Senang mengikuti pelajaran

3) Harapan dan cita-cita

b. Motivasi ekstrinsik (keinginan bertindak disebabkan oleh faktor

pendorong dari luar diri individu) adapun indikatornya:

1) Belajar demi memenuhi kewajiban

2) Belajar demi menghindar dari hukuman

3) Belajar demi memperoleh hadiah

4) Belajar demi meningkatkan gengsi

5) Belajar demi memperoleh pujia dari guru, orang tua dan teman

6) Belajar demi tuntutan yang di inginkan.

7) Faktor keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu, tempat, alat-alat yang

dipakai untuk belajar.
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BAB III

METODE  PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian Field Research

(penelitian lapangan) yang berjenis kualitatif, oleh karena itu tesis yang penulis

susun ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif

merupakan suatu proses penelitian ilmiah yang fokus untuk memahami

masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan membuat gambaran

menyeluruh dan kompleks yag disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari

sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya

intervensi dari peneliti.91

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriftif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan prilaku yang dapat

diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistik

(menyeluruh).92 Djam’an Satori dan Aan Komariah dalam bukunya metodologi

penelitian kualitatif menyebutkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang

menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa.

Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala

sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dijadikan pelajaran

berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.

91Haris Hardiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta:
Selemba Humanika, 2011), h. 8

92Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2010), h, 3
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Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu

tanpa meninggalkan manfaat. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk

memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-

masalah sosial dan tindakan.93

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah berupa sekolah yaitu di Madrasah Aliyah

Se-Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar. Penelitian ini dilaksanakan pada

bulan Maret sampai bulan Juli 2019.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.94 Informan

merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau

permasalahan tetentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat

dan terpercaya baik berupa pertanyaan keterangan atau data yang dapat

membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam

penelitian ini terdapat dua informan yaitu:

93Djam’an Satori &Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,
2010), h. 22

94Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, 2010), h, 97
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1. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam

permasalahan yang sedang diteliti.95 Adapun informan kunci dalam

penelitian ini adalah, guru bahasa Arab, yang menjadi informan kunci dalam

penelitian ini.

2. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah informan yang ditentukan dengan dasar

pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik secara

formal maupun informal dengan para informan kunci.96 Adapun informan

tambahan dalam penelitian ini adalah kepala Madrasah, waka kurikulum,

kesiswaan, guru, staf tata usaha dan siswa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan langkah yang paling utama

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk

mendapatkan data.97

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif

dapat dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Pelaksanaan

penelitian dilapangan disesuaikan dengan karakteristik data yang diperlukan.

95Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.
66

96Ibid., h. 67
97Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan Pendidikan, (Bandung: Cita Pustaka Media,
2014), h. 120
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1. Wawancara

Wawancara menanyakan serentetan atau sejumlah pertanyaan,

kemudian satu persatu diperdalam dengan mencari keterangan lebih lanjut.

Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel,

dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.98

Senada dengan ungkapan diatas, maka Lexy Moleong mengemukakan

pula bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer),

yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewer) yang

memberikan pertanyaan itu.99 Adapun dalam penelitian ini wawancara

ditujukan kepada guru bahasa Arab, kepala Madrasah, WAKA kurikulum,

kesiswaan, guru, staf tata usaha dan siswan untuk mendapatkan data

bagimana manajemen pembelajaran bahasa Arab, bagaimana motivasi

belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab dan apa faktor-faktor yang

mempengaruhi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah

Se-Kecamatan Tapung Hilir Kab. Kampar.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi

penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), karya-kaya

monumental, yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses

penelitian. Bahan dokumen berbeda secara gradual dengan literatur, dimana

98Djam’an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta, 2010), h. 105

99Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya Cetakan
ke-II, 2011), h. 186
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literatur merupakan bahan-bahan yang diterbitkan sedangkan dokumenter

merupakan informasi yang tersimpan atau didokumentasikan sebagai bahan

dokumenter seperti: otobiografi, surat pribadi, cacatan harian, memorial,

klipping, dokumen pemerintah dan swasta, cerita/roman rakyat, foto dan

sebagainya.100 Adapun dokumentasi yang ambil dari Madrasah Aliyah Se-

Kecamatan Tapung Hilir Kab. Kampar adalah foto, stuktur organisasi, data

tenaga pengajar dan data peserta didik, data sarana dan prasarana, silabus,

RPP, Penilaian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengklasifikasi

memberikan kode-kode tertentu, mengolah menafsirkan data hasil penelitian,

sehingga data hasil penelitian menjadi bermakna.101 Teknik analisis data dalam

penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif analitik yaitu

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

angka.102 Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, kemudian

dideskripsikan dan dianalisis sedemikian secara sistematis, cermat dan akurat

sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai Manajemen Pembelajaran

Bahasa Arab untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswadi Madrasah Aliyah

Se-Kecamatan Tapung Hilir Kab. Kampar.

Analisis data menurut Miles dan Huberman pada dasarnya terdiri dari

tiga komponen yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan serta

100Ahmad Nizar Rangkuti, Op.Cit., h. 129
101Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.

57
102Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 58
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pengujian kesimpulan/verivikasi.103 Di dalam penelitian yang bersifat

kualitatif, analisa data merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam

suatu penelitian. Maka dalam hal ini penulis melakukan langkah-langkah

analisa data sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono, bahwa analisa

dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak merumuskan dan menjelaskan

masalah sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan

hasil penelitian.104

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dengan perkataan lain,

reduksi dilakukan dalam upaya mana data yang diperlukan dan mana data yang

tidak diperlukan, selanjutnya kearah mana penelitian difokuskan.

Langkah berikutnya data dikelompokkan sesuai dengan sub masalah

yang dibahas, dan kemudian disajikan untuk di interpretasikan dengan analisa

yang mendalam  dan teliti agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Sebagaimana dikemukakan Sugiyono, bahwa setiap mereduksi data setiap

peneliti akan dipandu oleh tujuan yang di capai. Reduksi data merupakan

proses berfikir sensitif yang memerlukan, kecerdasan, keluasan, dan kedalaman

wawasan yang tinggi.105

103Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, (Trj. Tjetjep
Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru),( Jakarta:UI
Press, 1992), h. 16

104Sugiyono, Metode Penelititn Kuantitatif Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.
336

105Ibid., h. 339
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1. Reduksi data, yaitu upaya menetapkan mana data yang dibutuhkan dan

mana data yang dibuang.

2. Penyajian data, yaitu pengelompokan data yang diolah kemudian disajikan

untuk diinterpretasikan dengan analisa yang mendalam dan teliti.

3. Kesimpulan/verifikasi, yaitu menarik kesimpulan data yang telah disajikan

mengenai Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab untuk Meningkatkan

Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung Hilir

Kab. Kampar

Setelah direduksi dan disajikan dengan interpretasi penulis maka

langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menarik kesimpulan atau

verifikasi.



154

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas maka diperoleh kesimpulan-kesimpulan

sebagai berikut:

1. Manajemen pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan

Tapung hilir Kab. Kampar meliputi lima tahapan yaitu tahap perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, supervisi dan evaluasi. Tahapan-tahapan

tersebut sudah dilaksanakan tapi masih belum sempurna  serta hasilnya

belum maksimal.

a. Dilihat dari perencaan di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir

Kab. Kampar sudah melakukan perencanaan dengan baik dengan

mengadakan rapat kerja dengan guru, TU sebelum awal pelajaran baru

dimulai.

b. Pengorganisasian di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab.

Kampar sudah bagus meski belum maksimal dilihat dari masih adanya

pembagian kerja guru yang tidak sesuai bidangnya, sarana dan prasarana

yang masih kurang, kegitan ekstrakulikuler bahasa Arab yang belum

maksimal di adakan.

c. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Se-

Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar sudah terlaksana sesuai jadwal,

hari dan jam yang telah dibagikan kurikulum di tiap-tiap Madrasah.

d. Supervisi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan

Tapung hilir Kab. Kampar sudah terlaksana meski belum maksimal

154
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dilihat dari ketiga Madrasah ini kepala Madrasahnya melakukan

supervisi hanya memantau proses pembelajaran dari luar kelas

(observasi).

e. Evaluasi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Se-Kecamatan

Tapung hilir Kab. Kampar sudah terlaksana dengan baik proses evaluasi

pembelajarannya sesuai dengan kurikulum K 13

2. Motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah

Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar. Siswa sudah termotivasi

dalam pembelajaran bahasa Arab meski belum seluruhnya, dilihat dari

ketika proses pembelajaran di dalam kelas siswa menyimak guru yang

sedang menjelaskan di depan, selalu mengerjakan tugas, dan mendapat nilai

yang bagus ketika ulangan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di Madrasah

Aliyah Se-Kecamatan Tapung hilir Kab. Kampar. Adapun faktor-faktor

intrinsik sangat sedikit lebih banyak kepada faktor ekstrinsik dimana siswa

karena takut dihukum, ingin mencadapkan nilai yang bagus, ingin

mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan pujian dari teman dan guru, serta

keadaan kelas yang cukup memadai.
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B. Saran

1. Saran untuk pemerintah

a. Hendaknya pemerintah melalui kementrian agama yang ada di provinsi

maupun dikabupaten mengadakan diklat manajemen pembelajaran,

sehingga proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien untuk

mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

b. Untuk mengadakan diklat tentu memerlukan dana yang cukup besar,

oleh sebab itu, pemerintah sudah seharusnya mengalokasikan dana yang

20 % dari anggaran yang ada untuk dipergunakan dalam pelaksanaan

diklat tersebut.

2. Saran Kepala Madrasah

a. Hendaknya kepala Madrasah senantiasa berusaha melengkapi sarana

prasarana seperti menyediakan media pembelajaran, elektronik dapat

membantu, memudahkan guru dalam menyampaikan materi-materi

pelajaran kepada siswa.

b. Hendaknya kepala Madrasah melakukan supervisi secara langsung

kepada guru baik satu kali dalam satu semester maupun satu kali dalam

satu tahun. Dengan adanya supervisi membangkitkan semangat guru

dalam mengajar serta guru dapat mengetahui dimana kekurangan dan

kelebihannya dalam menyampaikan materi.

c. Hendaknya kepala Madrasah senantiasa menggelola program

pendidikan dengan baik dan benar sehingga proses pembelajaran

berjalan dengan baik.
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d. Hendaknya kepala sekolah memilih guru yang sesuai dengan bidangnya

yaitu S1 pendidikan bahasa Arab

e. Hendaknya kepala Madrasah mengumpul dan memeriksa RPP sebelum

masuk ke dalam Kelas.

f. Hendaknya kepala Madrasah senantiasa memperhatikan kesejahteraan

guru-gurunya, dengan demikian guru-guru akan termotivasi melakukan

tugasnya dengan sungguh-sungguh.

2. Saran kepada guru bahasa Arab

a. Hendaknya guru membuat RPP sendiri sesuai dengan kondisi siswa

dan lingkungan Madrasah.

b. Hendaknya guru merencanakan pembelajaran bahasa Arab lebih baik

lagi.

c. Hendaknya guru mengorganisasikan pembelajaran bahasa Arab

dengan sungguh-sungguh agar siswa mermpunyai kemampuan dalam

bidang bahasa Arab.

d. Untuk pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab metode dan media yang

digunakan lebih bervariasi sehingga siswa lebih bersemangat untuk

mengikuti pembelajarn tidak menjenuhkan.

e. Untuk penilaian pembelajaran bahasa Arab sebaiknya guru lebih

mengutamakan penilaian dari aspek afektif/ sikap siswa bukan

kognitifnya saja.

f. Hendaknya guru mampu memotivasi siswa dalam pembelajaran

bahasa Arab.
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3. Saran kepada siswa dan orangtua

a. Diharapkan siswa selalu giat dalam mengikuti materi pelajaran yang

disampaiakan guru baik intra maupun ekstra kurikuler untuk

menghadapi jenjang yang lebih tinggi.

b. Kepada siswa diharapkan agar dapat menerapkan prilaku yang baik,

baik dilingkungan Madrasah maupun dilingkungan masyarakat

c. Hendaknya para orangtua atau wali murid lebih meningkatkan hubungan

komunikasi dengan pihak Madrasah agar perkembangan putera

puterinya dapat dipantau bersama-sama dengan pihak Madrasah.

d. Hendaknya siswa belajar datang dari dalam dirinya sendiri bukan karena

orang lain agar mendapatkan prestasi yang diharapkan.

e. Hendaknya siswa meningkatkan motivasinya dalam pembelajaran

bahasa Arab.
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INSTRUMEN WAWANCARA
KEPALA MADRASAH

1. Bagaimana sejarah berdirinya Madrasah?

2. Bagaimana visi misi, tujuan Madrasah?

3. Bagaimana bentuk struktur organisasi Madrasah?

4. Bagaimana desain yang dilakukan untuk anggota pendidik maupun tenaga

pendidika di Madrasah?

5. Terdiri dari apa saja sarana prasarana yang ada di Madrasah dalam menunjang

pembelajaran?

6. Bagaimana rancangan yang lakukan pada awal tahun pembelajaran dan

menjelang berakhirnya tahun pelajaran?

7. Langkah-langkah apa saja yang diambil dalam mengembangkan program

pembelajaran di Madrasah?

8. Siapa saja yang mengikuti rapat dalam perumusan dan perencanaan program

pembelajaran disekolah?

9. Bagaimana pengorganisasian pembelajaran bahasa Arab di Madrasah?

10. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah?

11. Bagaimana pengawasan/ supervisi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah?

12. Bagaimana evaliasi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah ini?



INSTRUMEN WAWANCARA
GURU BAHASA ARAB

1. Bagaimana Bpk/Ibu membuat perencanaan Bahasa Arab?
2. Bagaimana Bpk/Ibu membuat pengorganisasian materi pembelajaran bahasa

Arab?
3. Bagaimana Bpk/Ibu melaksanakan pembelajaran bahasa Arab untuk menciptakan

suasana yang menyenangkan, baik secara fisik maupun secara psikologi agar
menarik perhatian peserta didik?

4. Bagaimana pengawasan/ supervisi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah ini?
5. Bagaimana Bpk/Ibu sudah menggunakan metode yang berpariasi?
6. Apa yang Bpk/ Ibu persiapkan ketika mau mengajar di kelas?
7. Bagaimana Bpk/Ibu sudah mengelola kelas dengan baik?
8. Bagaimana Bpk/Ibu melakukan evaluasi terhadap peserta didik?
9. Apa bentuk penilaian yang Bpk/Ibu pakai dalam melihat hasil pembelajaran?
10. Bagaimana Bpk/Ibu melakukan remedial dan pengayaan terhadap peserta didik?
11. Bentuk peran apa yang dilakukan kepala sekolah terhadap program Bpk/Ibu?
12. Usaha apa saja yang dilakukan oleh Bpk/Ibu dalam meningkatkan motivasi

belajar siswa dalam pelajaran bahasa Arab?
13. Bagaimana motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah

ini ?
14. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah ini?



INSTRUMEN WAWANCARA
WAKA. KURIKULUM

1. Kurikulum apa yang sudah diterapkan di Madrasah?

2. Siapakah saja yang melaksankan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah?

3. Bagaimana ekstra kurikuler dalam pembelajaran bahasa Arab di madrasah ini?

4. Bagaimana perencanaan pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah?

5. Bagaimana membuat pengorganisasian pembelajaran bahasa Arab di Madrasah?

6. Bagaimana pelaksanakan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah?

7. Bagaimana pengawasan/ supervisi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah?

8. Bagaimana pelaksanaan program pembelajaran bahasa Arab di Madrasah?

9. Bagaimana motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah?

10. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam

pembelajaran bahasa Arab di Madrasah?



INSTRUMEN WAWANCARA
KEPADA SISWA

1. Apakah kamu memiliki kamus bahasa arab lengkap dengan tata bahasanya?

2. Bagaimana perasaan kamu ketika mengikuti pemebelajaran bahasa arab?

3. Berapa nilai yang kamu peroleh dalam pembelajaran bahasa arab?

4. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dalam pembelajaran bahasa

arab?

5. Apa yang membuat kamu merasa senang dalam mengikuti pembelajaran bahasa

arab?

6. Apakah kamu selalu mengikuti pembelajaran bahasa arab?

7. Bagaimana sikap kamu untuk meningkatkan pembelajaran bahasa arab?

8. Apakah kamu dirumah selalu belajar bahasa arab?

9. Bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas dalam pembelajaran bahasa

Arab?

10. Bagaimana motivasi yang diberikan orang tua kamu dalam pembelajaran bahasa

Arab?



Madrasah Aliyah Pondok pesantren Bustanul Huda



Wawancara dengan kepala Madrasah Aliyah pondok pesantren Bustanul Huda

Wawancara dengan kepala Madrasah Aliyah pondok pesantren Bustanul Huda



Wawancara dengan guru bahasa Arab Madrasah Aliyah pondok pesantren
Bustanul Huda

Wawancara dengan guru bahasa Arab Madrasah Aliyah pondok pesantren
Bustanul Huda



Wawancara dengan siswa Madrasah Aliyah pondok pesantren Bustanul Huda

Wawancara dengan siswa Madrasah Aliyah pondok pesantren Bustanul Huda



Wawancara dengan TU Madrasah Aliyah Al-Falah

Wawancara dengan guru Wawancara dengan guru bahasa Arab Madrasah Aliyah
Al-Falah



Wawancara dengan guru bahasa Arab Madrasah Aliyah Al-Falah

Laboratorium Komputer Madrasah Aliyah Al-Falah



Foto jalan ke Madrasah Aliyah Al-Jami’atul Husna

Foto jalan ke Madrasah Aliyah Al-Jami’atul Husna



Wawancara dengan kepala Madrasah Al-Jami’atul Husna

Wawancara dengan kepala Madrasah Al-Jami’atul Husna



Wawancara dengan siswa Madrasah Al-Jami’atul Husna

Wawancara dengan Siswa Madrasah Al-Jami’atul Husna



Wawancara dengan siswa Madrasah Aliyah Al-Jami’atul Husna
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