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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar menyiapkan peserta didik untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewariskan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa sehingga membentuk manusia yang berkualitas. Pemenuhan tuntutan 

tersebut, ditempuh jalur pendidikan. Jalur pendidikan merupakan media yang 

efektif. Pendidikan bertujuan agar budaya yang merupakan nilai-nilai luhur 

budaya bangsa dapat diwariskan dan dimiliki oleh generasi muda. Agar tidak 

ketinggalan zaman senantiasa relevan dan signifikan dengan tuntutan hidup. 

Diantara sekian banyak budaya yang perlu diwariskan kepada generasi muda 

adalah bahasa, karena bahasa marupakan alat yang sangat penting untuk 

berkomunikasi. (U.H. Saidah, 2016:14). 

Fungsi bahasa selain sebagai alat komunikasi dan penghubung antara 

manusia, juga masih banyak fungsi yang lainnya. Di antaranya adalah bahasa 

merupakan pendukung yang mutlak dari pada keseluruhan pengetahuan 

manusia. Tidak ada suatu bidang ilmu apapun yang disampaikan dengan 

efisien, kecuali lewat media bahasa, dalam kebanyakan bidang pengajaran 

bahasa sebagai alat penyampaian adalah yang paling penting dan mutlak 

diperlukan. Bahasa juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa 

seseorang. Maksudnya, bahwa bahasa dapat mengekspresikan perasaan yang 

signifikan maupun yang tidak signifikan serta dapat menuangkan keindahan- 

keindahan sehingga dapat diketahui dan dirasakan oleh orang lain, di samping 

bahasa dipakai untuk interaksi individual. (Ahmad Izzan, 2007:4). 

Bahasa yang berfungsi sebagai media berkomunikasi yang digunakan 

manusia untuk saling berinteraksi dan berhubungan dengan berbagai motivasi 

dan keperluan yang mereka miliki, juga sebagai komunikasi manusia beriman 

kepada Allah SWT yang terwujud dalam bentuk sholat, dzikir, do’a dan 

lainnya. (Khairatun Ni’mah, 2017: 121). 
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Bahasa adalah unsur pendukung kelangsungan hidup manusia, pasalnya 

bahasa merupakan alat tunggal untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antara 

individu-indivudu yang ada dimasyarakat. Rusdy Ahmad Tu`aimah 

mendefinisikan bahwa dalam konteks pembelajaran bahasa arab dirancang 

bertujuan membekali pelajar bahasa arab dengan pengalaman pelajar, baik 

kognitif, afektif maupun psikomotorik, agar mereka mampu berkomunikasi 

dengan bahasa arab. (Mochamad Ismail, 2013:286). 

Bahasa Arab adalah alat utama untuk memahami al-Qur’an, as-Sunnah 

dan berbagai kitab yang tertulis dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu bahasa 

Arab harus dikuasai oleh orang yang ingin mempelajari pelajaran bahasa Arab. 

Mempelajari bahasa Arab sangat penting bagi kaum Muslim, karena ucapan 

dalam sholat dengan bahasa Arab dan kitab suci kaum Muslim yaitu Al-Qur’an 

juga menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu mempelajari bahasa Arab 

adalah salah satu kewajiban bagi ummat muslim, karena dengan mempelajari 

dan mendalami bahasa Arab ummat muslim dapat mempelajari dan mendalami 

sumber-sumber ilmu agama. (Babay Suhaemi, 2010:96-97). 

Kosakata merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dimiliki oleh 

pembelajar bahasa asing termasuk bahasa Arab. Perbendaharaan kosakata 

bahasa Arab yang memadai dapat menunjang seseorang dalam berkomunikasi 

dan menulis dengan bahasa tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

berbicara dan menulis harus memiliki kemahiran berbahasa serta didukung 

oleh pengetahuan dan penguasaan kosakata yang kaya, produktif dan aktual.  

Penambahan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan 

bagian penting, baik dari proses pembelajaran suatu bahasa ataupun 

pengembangan kemampuan seseorang dalam suatu bahasa yang sudah 

dikuasai. Siswa sekolah sering diajarkan kata-kata baru sebagai bagian dari 

mata pelajaran tertentu dan banyak pula orang dewasa yang menganggap 

pembentukan kosakata sebagai suatu kegiatan yang menarik dan edukatif. 

Untuk itu diperlukan metode yang tepat dalam rangka pembelajaran kosakata 

bahasa arab agar kebutuhan akan perbendaharaan kosakata dalam pembelajaran 

bahasa arab dapat tercapai. (Muh. Jabir, 2017:336-337). 
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Dalam pengajaran bahasa terdapat empat tujuan yang akan dicapai dalam 

taraf keterampilan atau kemahiran yaitu keterampilan mendengar (listening 

skills), keterampilan berbicara (speaking skills), keterampilan membaca 

(reading skills) dan keterampilan menulis (writing skills). (Henry Guntur 

Tarigan, 1986:2). 

Bushairi Majidi mengatakan bahwa untuk mencapai empat kemahiran 

diperlukan latihan yang berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan 

karena semakin banyak frekuensi pengulangannya, semakin baik pula 

kemampuan bahasanya. (Bushairi Majidi, 1994:27). 

Pengajaran mufrodat merupakan suatu pengajaran yang memuat semua 

unsur-unsur yang terkandung dalam pengajaran bahasa Arab, karena belajar 

mufrodat berarti sama saja dengan belajar bahasa itu sendiri. Sehingga 

mufrodat memegang peranan penting dalam tata bahasa arab. Seseorang tidak 

dapat dikatakan menguasai bahasa arab kalau belum menguasai mufrodat 

bahasa arab. Sebagaimana dikatakan oleh H.G. Taringan: 

“Kualitas berbahasa seseorang jelas tergantung pada kualitas dan kuantitas 

mufrodat yang dimilikinya, semakin banyak mufrodat yang dimiliki maka 

semakin besar juga kemungkinan untuk terampil berbahasa”. (H.G. Taringan, 

1986:2). 

Drs. Imam Banawi juga menyatakan demikian, oleh karena itu kedudukan 

utama dan yang meminta perhatian paling banyak untuk mempelajarinya, tidak 

terkecuali pula dalam bahasa arab yakni perihal kata memang paling banyak 

dibicarakan. (Imam Banawi, 1987:50). 

Dengan demikian tujuan pengajaran bahasa adalah agar siswa dapat 

menggunakan bahasa tersebut baik lisan maupun tulisan dengan tepat, fasih, 

dan bebas untuk berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa 

tersebut. (Muljanto Sumardi, 1976:56) 

Untuk memahami dan menguasai keempat keterampilan tersebut siswa 

harus menguasai perbendaharaan yang cukup dengan mengetahui 

perbedaharaan pola tiap-tiap kalimat maka akan mudah memahami isi dan 

kedudukan kalimat itu sendiri. Dengan demikian untuk memperoleh empat 
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keterampilan sebagaimana tersebut diatas bahwa menguasai dan memahami 

pada tiap-tiap kalimat adalah modal utama yang harus dimiliki oleh siswa. 

Kualitas berbahasa seseorang jelas tergantung pada kualitas dan kuantitas 

kosakata yang dimilikinya, semakin banyak kosakata yang dimiliki maka 

semakin besar juga kemungkinan untuk terampil berbahasa. (Henry Guntur 

Tarigan, 1986:2) 

Peneliti sangat menyadari bahwa kosakata mempunyai peranan penting 

dalam bahasa arab terutama dalam meningkatkan keterampilan berbicara 

bahasa Arab. Namun dalam kenyatannya proses pengajaran kosakata bahasa 

asing bagi orang Indonesia tidak terlepas dari adanya masalah bahasa arab 

yang dialami oleh siswa di Indonesia karena terdapat perbedaan-perbedaan 

antara bahasa arab dan bahasa Indonesia. Perbedaan itu antara lain meliputi:  

1. Sistem tata bunyi (fonologi)  

2. Tata bahasa (nahwu-shorof)  

3. Perbendaharaan kata (kosakata)  

4. Uslub (susunan kata)  

5. Imla’ (tulisan). (djuwairiyah dahlan, 1984:334). 

Seperti halnya  di Pondok Pesantren Al-Jauharen dirasa sulit oleh sebagian 

santri dan santriwati yang sebelumnya tidak terbiasa menggunakan bahasa 

Arab dalam kesehariannya, salah satunya adalah kosakata  bahasa arab, Hal ini 

menimbulkan keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana santri dan 

santriwati mempelajari kosakata bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-

Jauharen. 

Pondok Pesantren Al-Jauharen merupakan salah satu Pondok Pesantren 

yang berada di Kota Jambi. Pondok Pesantren Al-Jauharen berusaha secara 

optimal untuk dapat meningkatkan keterampilan bahasa Arab santri dan 

satriwati.  Sudah banyak dilakukan upaya dan usaha oleh pihak Pesantren Al-

Jauharen sebagaimana, adanya kurikulum mata pelajaran bahasa Arab di 

pondok Pesantren Al-jauharen, adanya program menghafal kosakata bahasa 

arab dan santri dan santriwati membentuk sebuah organisasi atau kelompok 
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belajar untuk  meningkatkan keterampilan berbicara  dengan menggunakan 

bahasa arab, yang di mana kegiatan tersebut mereka diberikan kosakata bahasa 

arab kemudian menentukan tema dan bercakap-cakap/percakapan dua arah 

sesama anggota kelompok belajar. 

 Kemampuan dalam penguasaan kosakata bahasa Arab dan menggunakan 

bahasa Arab yang fasih dan baik merupakan identitas utama yang dimiliki oleh 

santri dan santriwati di setiap Pondok Pesantren, tidak terkecuali Pondok 

Pesantren Al-Jauharen. Adapun kegiatan mengajar  di Pondok Pesantren Al-

Jauharen yaitu mengadakan kegiatan ekstrakulikuler di luar jam mata pelajaran 

tambahan dalam pembelajaran bahasa arab guna untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa arab kemudian mengarahkan serta melatih santri 

dan santriwati untuk meningkatkan keterampilan berbahasa  dengan 

memberikan hafalan kosakata bahasa Arab. Upaya demikian dilakukan oleh 

Pondok Pesantren agar santri dan santriwati memiliki kecakapan dalam 

penguasaan kosakata bahasa arab dan memiliki kemampuan yang fasih dalam 

menggunakan bahasa arab. Bagi Pondok Pesantren Al-Jauharen kemampuan 

berbahasa Arab santri dan santriwati merupakan hal penting, oleh karenanya 

dalam upaya untuk mendorong kemampuan dan kemahiran santri dan 

santriwati untuk cakap dalam berbahasa arab Pondok Pesantren Al-Jauharen 

melaksanakan kegiatan muhadasah, di harapkan agar santri dan santriwati 

hebat dalam penguasaan kosakata bahasa Arab yang telah diberikan. 

Menurut Tuhfatul (2015:136) Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

dan menentukan keberhasilan proses pembelajaran adalah lingkungan, tak 

terkecuali lingkungan berbahasa. Berdasarkan pernyataan tersebut tidak bisa 

dipungkiri bahwa kehadiran lingkungan berbahasa ini menjadi salah satu faktor 

penting dalam meningkatkan keterampilan berbahasa, termasuk juga bagi 

santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Jauharen. Santri dan santriwati  Al-

Jauharen tidak semuanya memiliki dasar kemampuan belajar bahasa Arab 

sebelum masuk ke Pondok Pesantren Al-Jauharen, dalam proses pembelajaran 

guru terkesan monoton dalam menyampaikan pembelajaran bahasa arab, 
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kemudian kurangnya kemampuan santri dan santriwati dalam menerima dan 

memahami setiap proses pembelajaran didalam kelas tentu akan berimplikasi 

kepada kemampuan menghafal kosakata dan pola komunikasi dengan bahasa 

Arab di Pondok Pesantren Al-Jauharen. Dari permasalahan tersebut 

kemampuan santri dan santriwati yang memiliki kemampuan dalam 

penguasaan kosakata bahasa arab akan berdampak kepada kemampuan 

berkomunikasi dalam berbahasa arab santri dan santriwati Pondok Pesantren 

Al-Jauharen Kota Jambi. 

Kondisi seperti ini tentunya akan menimbulkan berbagai masalah terkait 

dengan tujuan keterampilan berbahasa yang ingin dicapai. Dalam implementasi 

proses pembelajaran menjadi sebuah analisis yang perlu diteliti secara 

komprehensif bagaimana Pesantren Al-Jauharen melaksanakan program 

menghafal kosakata bahasa arab, dan oleh sebab itu penulis tertarik 

mengangkat judul penelitian tentang “Implementasi Program Menghafal 

Kosakata Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Al- Jauharen Kota Jambi”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi 

masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut : 

1. Santri dan santriwati  Al-Jauharen tidak semuanya memiliki dasar 

kemampuan belajar bahasa Arab sebelum masuk ke Pondok Pesantren 

Al-Jauharen. 

2. Guru terkesan monoton dalam menyampaikan pembelajaran bahasa 

Arab. 

3. Kurangnya kemampuan santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-

Jauharen  dalam menerima dan memahami setiap proses pembelajaran 

di kelas. 

 

 



7 
 

 
 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penulisan proposal skripsi tentang Implementasi Program Hafalan 

Kosakata Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Al- Jauharen Kota Jambi ini, agar 

mudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka peneliti 

menetepkan batasan masalah dalam meneliti yaitu hanya meneliti implementasi 

program Hafalan kosakata bahasa arab santri dan santriwati Al-Jauharen kelas 

VIII tsanawiyah tahun akademik 2019-2020. Alasan peneliti menetapkan santri 

dan santriwati kelas  VIII tsanawiyah karena santri dan  santriwati kelas VIII 

tahun akademik 2019-2020 Al-Jauharen Jambi dianggap sudah mengikuti 

proses pembelajaran bahasa arab yang cukup untuk diteliti. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  masalah di atas, maka timbul rumusan 

masalah yang dapat di identifikasikan, sebagai berikut : 

1. Bagaimana implemetasi program Hafalan kosakata bahasa Arab di 

Pondok Pesantren Al-Jauharen Kota Jambi? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi guru dalam pengajaran kosakata 

bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Jauharen Kota Jambi? 

3. Bagaimana solusi guru mengatasi masalah dalam pembelajaran 

kosakata bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Jauharen? 

 

E. Tujuan penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka penulis mengulas tujuan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana implemetasi program menghafal  

kosakata bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-Jauharen Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi 

guru dalam pengajaran kosakata bahasa Arab di Pondok Pesantren Al-

Jauharen Kota Jambi. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana solusi guru mengatasi masalah dalam 

pembelajaran kosakata bahasa arab di Pondok Pesantren Al-Jauharen. 

F. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memiliki manfaat sebagai 

berikut : 

1. Hasil penelitian ini di harapkan akan bermanfaat sebagai kontribusi 

bagi khasanah ilmiah dalam bidang pendidikan. 

2. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan informasi serta 

acuan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lebih 

lanjut. 

3. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir ilmiah bagi 

penulis dan umumnya bagi para pembaca dalam pengajaran bahasa 

arab. 

 

G. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran atau kekeliruan 

menginterprestasikan setiap istilah yang penulis gunakan, maka perlu penulis 

kemukakan tentang pengertian judul skripsi ini sehingga mudah dipahami dan 

tidak terjadi salah pemahaman dalam mengartikannya. 

1. Implementasi  

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. 

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, 

aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi 

bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk 

mencapai tujuan kegiatan. (Nurdin Usman, 2002: 70) 

2. Program  

Program adalah suatu rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa 

komputer yang disusun secara logis dan sistematis. (Sugiyono, 

2005:21). 
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3. Kosakata  

Kosakata adalah himpunan kata atau khazanah kata yang diketahui 

oleh seseorang atau entitas lain, atau merupakan bagian dari suatu 

bahasa tertentu. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan 

semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan kemungkinan 

akan digunakannya untuk menyusun kalimat baru. 

 

H. Penelitian terdahulu 

Untuk mendukung penyusunan proposal skripsi ini, maka penulis berusaha 

melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada, berupa karya-

karya terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. 

Sejauh pengamatan penulis, memang sudah ada bahkan banyak study yang 

meneliti dan mengkaji tentang pengajaran bahasa arab terutama kosakata 

dengan berbagai macam metode dan pendekatannya, begitu juga hasil study 

atau penelitian yang meneliti, mengkaji tentang kosakata bahasa arab dengan 

berbagai versi pembahasannya.  

Setelah melakukan penelusuran literatur, ada beberapa penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh 

peniliti, di antaranya sebagai berikut : 

1. Penelitian oleh Imroatul Kusnul Khotimah dengan judul “Study 

Korelasi Antara Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab Dengan Prestasi 

Menghafal Al-Qur’an Siswa MAK Al-Ma’had An-Nur Ngrukem 

Bantul Yogyakarta”. Yang menyimpulkan bahwa penguasaan 

mufrodat bahasa arab berkolerasi positif dengan prestasi menghafal 

Al-Qur’an. 

2. Penelitian oleh Zahratun Fajriah “Peningkatan Penguasaan Kosa Kata 

Bahasa Arab  ( Mufradat) Melalui Penggunaan Media Kartu Kata 

Bergambar.” Dengan metode penelitian tindakan (action research)  

menunjukkan hasil penelitian bahwa proses pelaksanaan dengan 

menggunakan media  kartu kata gambar yang dilakukan oleh guru 

maupun siswa menunjukkan kenaikkan. 
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3. Penelitian oleh Nurrul Khasanah yang berjudul “Peningkatan 

penguasaan kosa kata dalam pembelajaran bahasa arab  dengan 

penggunaan  media gambar”. Dengan metode penelitian pendekatan 

kualitatif menunjukkan hasil penelitian bahwa dengan penggunaan 

media gambar dapat meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa 

Arab.   

4. Penelitian oleh Fathin Nadila yang berjudul “Metode Guru Dalam 

Pengajaran Kosa Kata  Bahasa Arab Siswa Kelas X SMA Negeri 2 

Kota Jambi.” Dengan metode penelitian pendekatan kualitatif 

menunjukkan hasil penelitian bahwa metode guru dalam pengajaran 

kosa kata bahasa arab di SMA Negeri 2 Kota Jambi dominan 

menggunakan metode ceramah dan metode demonstrasi. 

5. Penelitian oleh Mihrang yang berjudul “Implementasi Program 

Intensifikasi Bahasa Arab dalam Penguasaan Kemahiran Berbahasa 

Arab bagi Santri Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kabupaten 

Enrekang.” Dengan metode penelitian pendekatan kualitatif diskriptif 

menunjukkan hasil penelitian bahwa pembelajaran bahasa Arab di 

Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri melalui program 

intensifikasi pembelajaran bahasa arab berlangsung lebih menekankan 

penggunaan metode langsung, namun penggunaannya bersifat 

fleksibel. 

Dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang 

penulis lakukan yaitu di pondok pesantren, dimana bahasa Arab adalah 

mahkotanya pondok,  tentunya santri dan santriwati di tuntut untuk 

mampu terampil dalam berbahasa Arab terutama dalam menghafal 

kosakata bahasa arab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

karena data penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang 

peneliti lakukan  ini adalah sumber deskripsi yang memaparkan mengenai 

seluk-beluk penghafalan kosakata bahasa arab pada santri dan santriwati. 

Metode penelitian deskriptif kualitatif ini dipandang sesuai untuk 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 
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implementasi menghafal kosa kata bahasa Arab pada santri dan santriwati 

Pondok Pesantren Al-jauharen kota Jambi. 

 


