
 
 
 

1 
 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehiidupan, 

sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang bahkan akan terbelakang. 

Pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk menghasilkan manusia yang 

berkualitas dan mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur dan 

moral yang baik. Pendidikan juga merupakan suatu upaya yang baik untuk 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik fisik, mental, maupun 

spiritual. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan 

kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam 

pelaksanaan nya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam setiap 

jenis dan jenjang pendidikan. Semuanya berkaitan dalam suatu sistem yang 

integral.1 

Pendidikan diharapkan mampu melahirkan manusia-manusia yang 

berkualitas yang akan mampu membangun dan memajukan Bangsa dan Negara. 

Ajaran islam bahkan sangat mengutamakan pentiingnya pendidikan, kedudukan 

orang yang berpendidikan dan berilmu pengetahuuan lebih tinggi derajatnya 

dibanding orang yang tidak berilmu pengetahuan. 

                                                             
1 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Interaksi Idukatif. (Jakarta:Rineka 

Cipta,2010), h.22 
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Bahasa merupakan alat komunikasi dan alat untuk berpikir. Berbahasa 

berarti menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, dan akan sempurna bila 

seseorang mampu menerapkannya dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan baik 

akan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, mampu mengembangkan 

dirinya dalam masyarakat, mampu mempengaruhi lingkungan sosialnya, dan 

sebagainya.2 

Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. Bahasa pada umumnya berfungsi sebagai alat komunikasi antar 

anggota masyarakat yang berupa lambang bunyi suara yang diberikan oleh alat 

ucap manusia.3 

Bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat signifikansi untuk dipelajari, 

terutama bagi kaum muslimin. Bahasa Arab tidak hanya dipergunakan pada saat 

melaksanakan berbagai ibadah, seperti ibadah sholat, membaca Alquran, dan 

sebagainya. Tetapi banyak pula ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan 

keagamaan maupun pengetahuan umum yang referensimya berbahasa Arab. 

Disamping itu bahasa Arab juga merupakan bahasa utama yang telah dipilih oleh 

Allah untuk menyampaikan wahyu-Nya. 

Penguasaan yang baik berbahasa Arab, dapat menggali secara lebih 

komprehensip ajaran-ajaran agama yang sumber primernya adalah Alquran dan 

Al-Hadits. Hal ini sebagaimana tergambar dalam surah Yusuf ayat 2 sebagai 

berikut:   

                                                             
2 Radiyah Zaenuddin, dkk Metodelogi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah), h. 22 

 
3 Groys Keraff, Tata Bahasa Indonesia, (Jakarta: Nusa Indah), h.16 
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َّنا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ إ  

Diterangkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa maksud ayat ini adalah 

bahasa Arab merupakan bahasa yang memiliki arti yang mengesankan/elok, jelas, 

dalam, dan penuh perasaan  yang timbul dipikiran seseorang. Oleh karena itu, 

Kitab yang paling mulia sudah sepantasnya diwahyukan dalam bahasa yang 

paling mulia kepada Nabi dan Rasul termulia, melalui perantara Malaikat 

termulia, di atas tanah paling mulia di permukaan bumi, dan permulaan 

pewahyuaannya adalah di bulan termulia, yaitu bulan Ramadhan.  

Bahasa Arab merupakan bahasa asing bagi Indonesia. Oleh sebab itu, 

dalam pelaksaan pembelajaran bahasa Arab tidak jarang terjadi atau ditemui 

berbagai problema yang menyebabkan gagalnya usaha dalam mencapai tujuan 

pengajaran itu sendiri. 

Proses pembelajaran bahasa Arab belum pasti selalu lancar dan sukses. 

Hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan antara lain kurangnya tanggapan 

terhadap bidang studi bahasa Arab dan tidak jarang hal ini disertai oleh kurangnya 

kemampuan guru yang bersangkutan dalam menyampaikan atau menyajikan 

bahan pelajaran, juga kurangnya sarana dan fasilitas. 

Mengatasi kemungkinan hambatan-hambatan yang terjadi selama proses 

penafsiran dan proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, maka 

sedapat mungkin dalam penyampaian isi materi dibantu dengan menggunakan 

media pembelajaran dan metode pembelajaran. Oleh karena itu, maka metode 

pembelajaran adalah suatu  proses penyampaian materi ajar yang meliputi segala 

aspek pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik serta segala fasilitas yang 
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terkait yang digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung, sedangkan media 

adalah bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari proses pembelajaran, 

terutama untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. 

Menurut Tarigan setiap keterampilan itu berhubungan dengan tiga 

keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam. Dalam memperoleh 

keterampilan berbahasa, biasanya melalui suatu hubungan urutan yang teratur, 

mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara, 

sesudah itu belajar membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara dipelajari 

sebelum memasuki sekolah. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya 

merupakan satu kesatuan, merupakan catur tunggal.4 

Mendengarkan dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa 

ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa 

ragam tulis. Mendengarkan dan membaca adalah keterampilan berbahasa yang 

bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif. Untuk 

menguasai keempat jenis keterampilan berbahasa tersebut seseorang harus 

menguasai sejumlah keterampilan mikro. 

Berbicara dan mendengarkan adalah dua jenis keterampilan berbahasa 

lisan yang sangat erat kaitannya. Berbicara bersifat produktif sedangkan 

mendengarkan bersifat reseptif. Dua jenis keterampilan berbahasa lainnya, yaitu 

menulis dan membaca. Keduanya merupakan jenis keterampilan berbahasa ragam 

tulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan 

membaca bersifat reseptif. 

                                                             
4Tarigan,Pendidikan Keterampilan Berbahasa, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2001), hlm. 

13 
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Keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang sangat penting selain ketiga aspek keterampilan bahasa lainnya. Dalam 

kehidupan sehari-hari, keterampilan menyimak merupakan dasar bagi 

keterampilan berbicara,membaca, dan menulis baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Razak menyimak merupakan salah 

satu bagian dari empat komponen bahasa. Menyimak merupakan komponen 

bahasa tingkatan pertama. Sejak manusia masih dalam kandungan proses 

menyimak sudah mulai berlangsung. Hal ini dapat diterima dimana para ibu yang 

sedang hamil dianjurkan untuk memperdengarkan musik-musik lembut berisi 

ajaran moral yang posistif agar si jabang bayi terbiasa dan peka terhadap apa yang 

didengarnya.5 

Berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan, diketahui betapa pentingnya 

kegiatan menyimak, merupakan keterampilan bahasa yang berperan penting 

dalam belajar berbahasa. Melalui menyimak seseorang dapat menguasai 

pengucapan fonem, kosakata dan kalimat. Pemahaman terhadap hal ini sangat 

membantu yang bersangkutan dalam berbagai kegiatan, seperti berbicara, 

membaca dan menulis. 

Pembelajaran menggunakan metode simak ulang ucap ini selalu digunakan 

guru saat pembelajaran mufradat bahasa Arab, metode ini sangat membantu siswa 

agar mudah mengingat mufradat yang telah dipelajari atau yang telah 

disampaikan oleh guru. Karena guru menyampaikan materinya secara berulang-

                                                             
5Abdul Razak,Bahasa Indonesia Versi Perguruan Tinggi, (Pekanbaru: Autografika, 2003), 

h.2 
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ulang sehingga memudahkan siswa mengingat mufradat yang telah disampaikan 

oleh guru tersebut. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di MIN 7 Hulu Sungai Selatan 

khususnya pada kelas III bahwa guru sudah menggunakan metode Simak Ulang 

Ucap dalam pembelajaran bahasa Arab materi mufradat sehingga pembelajaran 

itu memudahkan siswa mengingat yang telah disampaikan oleh guru, peserta didik 

menjadi lebih bersemangat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran bahasa 

Arab, dan peserta didik tidak menganggap bahwa pembelajaran bahasa Arab itu 

sulit dan memboosankan serta dengan menggunakan media audio visual dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik.  

Peneltian ini akan dilakukan di MIN 7 Hulu Sungai Selatan yang terletak 

di desa Pahampangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan 

Selatan. Penelitian ini hanya tertuju pada 1 kelas saja yaitu kelas III. 

Pertimbangan  pertama memilih tempat penelitian ini adalah karena di 

sekolah MIN 7 Hulu Sungai Selatan sudah menggunakan kurikulum 2013 dan 

dalam pembelajaran pembelajaran guru menggunakan strategi metode Simak 

Ulang Ucap serta menggunakan media audio visual untuk meningkatkan motivasi 

peserta didik dalam pembelajaran dan untuk memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik sehingga tujuan 

pembelajaran bisa tersampaikan.  
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Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Metode Simak Ulang Ucap dengan 

Menggunakan Media Audio Visual Pada Pembelajaran Bahasa Arab Materi 

Mufradat Siswa Kelas III MIN 7 Hulu Sungai Selatan” 

   

B. Definisi Operasional 

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanan bisa diartikan penerapan. Pengaruh yang dimaksud peneliti 

adalah tindakan dari  sebuah rencana dalam penggunaan metode simak 

ulang ucap dengan menggunakan media audio visual  terhadap hasil 

belajar  pada materi Mufradat Bahasa Arab siswa kelas III MIN 7 HSS.  

2. Metode simak ulang ucap dipergunakan untuk keterampilan menyimak. 

Siswa mempunyai model yang harus ditirunya dalam pengucapan kata dan 

kalimat. Oleh karena itu dalam proses pembelajarannya guru memegang 

peranan penting dalam pencapaian hasil belajar. 

3. Media audio visual  dengan menggunakan video merupakan bahan 

pembelajaran tampak dengar (audio visual) yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan-pesan/materi pelajaran agar mudah ingat atau dipahami. 

4. Pembelajaran bahasa Arab ialah suatu upaya membelajarkan siswa untuk 

belajar bahasa Arab dengan guru sebagai fasilitator dengan 
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mengorganisasikan berbagai unsur untuk memperoleh tujuan yang ingin 

dicapai. 

5. Materi kosakata adalah materi tentang anggota keluarga yang tercakup 

dalam mata pelajaran Bahasa Arab yang diharapkan mampu diingat dan 

bisa dipraktikan dalam keseharian. 

   

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini 

adalah: 

1. Pelaksanaan metode Simak Ulang Ucap dengan menggunakan media 

audio visual pada pembelajaran bahasa Arab materi mufradat  kelas III 

MIN 7 Hulu Sungai Selatan. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanan metode Simak 

Ulang Ucap dengan menggunakan media audio visual pada pembelajaran 

Bahasa Arab materi mufradat  bahasa Arab kelas III MIN 7 Hulu Sungai 

Selatan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ialah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan metode simak ulang ucap dengan 

menggunakan media audio visual pada pembelajaran bahasa Arab materi 

mufradat siswa kelas III MIN 7 Hulu Sungai Selatan. 
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2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan  

metode Simak Ulang Ucap dengan menggunakan media audio visual pada 

pembelajaran bahasa Arab materi mufradat kelas III MIN 7 Hulu Sungai 

Selatan. 

 

E. Alasan Pemilihan Judul 

Ada beberapa alasan yang mendorong peneliti tertarik untuk memilih judul 

penelitian “Pelaksanaan  metode simak ulang ucap dengan menggunakan media 

audio visual pada pembelajaran bahasa Arab materi mufradat kelas III MIN 7 

HSS”. 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan pembelajaran pelaksanaan  

metode simak ulang ucap dengan menggunakan media audio visual pada 

pembelajaran bahasa Arab materi mufradat kelas III MIN Hulu Sungai 

Selatan. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kegiatan pelaksanaan  

metode simak ulang ucap dengan menggunakan media audio visual pada 

pembelajaran bahasa Arab materi mufradat kelas III MIN 7 Hulu Sungai 

Selatan.  
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F. Signifikasi Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna antara lain: 

1. Signifikansi Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi (manfaat) 

guna memberikan dasar-dasar teoritis (eksplanatif) berkaitan dengan teori 

psikologi belajar yaitu “Pelaksanaan Metode Simak Ulang Ucap dengan 

Menggunakan Media Audio Visual pada Pembelajarab Bahasa Arab Materi 

Mufradat Siswa Kelas III MIN 7 HSS”. 

2. Signifikansi Praktis 

a. Bagi Guru PGMI 

Hasil  penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang 

sistem pembelajaran dan juga sebagai alternatif dalam memilih pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

b. Bagi Sekolah 

Sebagai sumbangan yang positif untuk memecahkan masalah 

pembelajaran yang dihadapi di sekolah dan menumbuhkan iklim kerja sama yang 

kondusif untuk memajukan sekolah. 

c. Bagi FTK UIN Antasari 

Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan khususnya. 

d. Bagi Peneliti yang akan datang 

Dapat memberikan informasi bagi yang ingin melaksanakan penelitian 

lanjutan. 
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G. Penelitian Terdahulu 

Dalam peninjauan penelitian yang dilakukan, sepengetahun peneliti ada 

beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai metode simak ulang ucap 

dengan menggunakan media audio visual dalam bentuk skripsi. 

1. Peningkatan kemampuan menyimak cerita anak dengan metode Simak 

Ulang Ucap pada materi pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas V MIS 

Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian penulis karena penelitian ini membahas bagaimana cara 

guru untuk meningkatkan kemampuan menyimak cerita anak, yaitu hanya 

untuk mengetahui kemampuan dari siswanya dalam menyimak. 

2. Penerapan metode Simak Ulang Ucap berbantuan media audio untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia siswa kelas II SDN 2 Penarukan. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian penulis karena penelitian ini membahas bagaimana cara guru 

untuk meningkat keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan 

media audio. 

Adapun dari dua penelitian yang relevan di atas, penelitian yang peneliti buat 

memang jauh berbeda tetapi masih mempunyai hubungan yang bisa dijadikan 

acuan untuk dijadikan penelitian. Penelitian di atas menerapkan metode simak 

ulang ucap dan menggunakan media audio sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti pelaksanaan metode simak ulang ucap dengan menggunakan 

media audio visual untuk mempertajam ingatan siswa. 
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H. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah penelitian ini, maka penulis membuat sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, definisi operasional, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, hipotesis masalah, penelitian 

terdahulu, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan teori, berisi deskripsi teori tentang metode ulang ucap, 

media audio visual, dan pembelajaran Bahasa Arab di SD/MI. 

BAB III Metode penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan data, analisis data, dan prosedur penelitian. 

Bab IV Laporan Hasil Penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi 

penelitian, penyajian data dan analisis data. 

Bab V Penutup berisi tentang simpulan dan saran. 


