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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaaan problematika 

pembelajaran bahasa arab antara  mahasiswa jurusan ilmu agama islam 

angkatan  2013 dan 2014 di FIS UNJ. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

Kualitatif dan merupakan penelitian deskriptif eksplanatori dengan menganalisis 

hasilnya dan digambarkan dengan kata-kata menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa jurusan ilmu agama islam 

angkatan  2013 dan 2014 di FIS UNJ. Adapun metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan observasi,instrumet tertutup, dokumentasi, dan 

wawancara tertulis. Sedangkan teknik analisis dataanya mendeskripsikan dan 

menganalisis semua hal yaang menjadi fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini 

adalah adanya perbedaan problematika pembelajaran bahasa arab antara 

angkatan 2013 dengan 2014 dari segi linguistik dan nonlinguistik (Mahasiswa, 

Dosen, Materi) dan didapatkan permasalahan sama dari segi lingkungan. 
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ABSTRACT 

This study aims to determine differences in the problems of learning the Arabic 

language among students majoring in Islamic religious knowledge generation in 

2013 and 2014 in the FIS UNJ. This study uses a qualitative approach and an 

explanatory descriptive research by analyzing the results and described with 

words by category for the conclusion. The subjects of this study were students 

majoring in the science of Islamic religion class in 2013 and 2014 in the FIS UNJ. 

The method of collecting information in this study using observation, instrumet 

closed, documentation, and a written interview. While the information analysis 

techniques describe and analyze all yaang been the focus of research. Results 

from this study was the difference in the problems of learning the Arabic language 

between forces in 2013 to 2014 in terms of the linguistic and nonlinguistic 

(Students, Faculty, materials) and found the same problems in terms of the 

environment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Arab telah diakui sebagai bahasa internasional sejak tahun 1975, hal 

tersebut didukung dengan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa keempat di 

PBB dan pertemuan-pertemuan tingkat internasional lainnya, Pembelajaran 

tersebut sangat penting. Dosen bahasa Arab dari University of California, Los 

Angeles. Dr. Michael Fisherbein membenarkan semakin tingginya masyarakat AS 

belajar bahasa Arab. Khususnya di UCLA. Selain itu Prof. Tamu bidang bahasa 

Arab di UCLA, Dr.Sayed Omran mengungkapkan dari pengalamannya selama ini 

jumlah mahasiswanya bertambah antara 30/50%
1
. Bahasa Arab digunakan oleh 

kebanyakan penduduk wilayah-wilayah, dimana bahasa-bahasa semit dituturkan 

sebelumnya
2
 

Universitas Negeri Jakarta adalah salah satu Universitas Negeri di Jakarta 

yang memiliki program Studi jurusan Ilmu Agama Islam yang pada tahun 2002 

didirikan. Jurusan Ilmu Agama Islam selain mewajibkan mata kuliah Bahasa 

Inggris, juga mewajibkan mata kuliah Bahasa Arab yang tidak kalah pentingnya 

dengan bahasa Inggris dengan tujuan agar mahasiswa jurusan Ilmu Agama Islam 

mempunyai potensi yang lebih banyak dalam berbahasa, sehingga mempermudah 

mahasiswa mencari dan menafsirkan Ilmu yang pada umumnya dapoat ditemukan 

dalam Bahasa Inggris dan  Bahasa Arab, namun seperti ilmu yang lainnya, 

pengajaran bahasa Arab memiliki problematika yang khas. Seringkali hal ini 

menjadi masalah di berbagai lembaga pendidikan bahasa baik yang negeri, 

swasta, lembaga kursus, pesantren, sekolah, maupun perguruan tinggi. Begitun 

juga di Jurusan Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Jakarta. 

                                                           
1
 Eramuslim.com, (2006) diunduh pada 25 Agustus 2015 

<http//www.eramuslim.com/bahasa-arab-bahasa-yang-paling-banyak-peminatnya-di-as.htm> 
2
 Azhararsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 

hlm.2 
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Berdasarkan data seleksi penerimaan mahasiswa baru Ilmu Agama Islam UNJ 

pada angkatan 2013 dan 2014 yang didapatkan pada catatan sekretaris Jurusan 

Ilmu Agama Islam menujukan bahwa presentase mahasiwa baru angkatan 2013 

SMA/SMK 60%, sedangkan mahasiswa baru lulusan pesantren dan MA 34% 
3
dan 

mahasiswa baru 2014  lulusan SMA/SMK 73%, sedangkan mahasiswa baru 

lulusan pesentren dan MA hanya 27% dari 92 mahasiswa/i .
4
 Hal ini menunjukkan 

73 % mahasiswa di jurusan Ilmu Agama Islam tahun 2014 dan 60%  mahasiswa 

di jurusan Ilmu Agama Islam tahun 2013  tidak memiliki latar belakang belajar 

bahasa arab karena pada umumnya di SMA/SMK tidak diajarkan bahasa Arab 

dengan khusus seperti pesantren dan MA.
5
 Berbeda dengan bahasa Inggris, 

pembelajaran bahasa Arab relatif tidak begitu dikenal oleh anak SMA/SMK, di 

samping tidak diajarkan di sekolah, media massa yang menggunakan bahasa Arab 

pun di Indonesia tidak ada hal ini semakin menambah perasaan asing mahasiswa 

jurusan Ilmu Agama Islam angkatan 2013 dan 2014 terhadap bahasa Arab. 

Bahasa Arab sebagai bahasa agama Islam memiliki kedudukan strategis bagi 

orang Islam di Indonesia karena bahasa Arab bisa digunakan untuk memahami 

kajian keislaman secara mendetail.
6
 Masyarakat Indonesia telah menyadari 

pentingnya belajar bahasa arab untuk mengkaji kajian islam. Di Indonesia pun 

bahasa Arab sudah menjadi matakuliah wajib di beberapa kampus baik negeri 

maupun swasta khususnya di jurusan bahasa Arab dan jurusan yang mengkaji 

ilmu keislaman. Bagi mahasiswa non jurusan bahasa Arab, kuliah bahasa Arab 

merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa khususnya di jurusan Ilmu Agama 

Islam, mengangkat kedudukuan bahasa arab sangat strategis dalam mengkaji ilmu 

kajian yang sumber utamanya yg tertulis dengan bahasa arab. Maka bahasa arab 

dimasukkan dalam kurikulum utama di jurusan Ilmu Agama Islam Universitas 

Negeri Jakarta. Pembelajaran bahasa Arab di sana bermaksud untuk membuat 

mahasiswa mampu mengkaji teks agama baik yang klasik maupun kontemporer 

yang ditulis dengan bahasa Arab dan bertujuan untuk memberikan kemampuan 

berkomunikasi berbahasa Arab sehingga mereka mampu melanjutkan studi di 

                                                           
3
 Survei pra Penelitian tanggal 23 Agustus2015 

4
 Survei pra Penelitian tanggal 10 April 2015 

5
A. Akrom Malibary, “Problematika Pengajaran Bahasa Arab pada PTAIN”, (Jakarta: 

DEPAG RI: 1976).h 23 
6
 Ibid , h 24 
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salah satu negara yang menggunakan bahasa arab. Meski bahasa Arab memiliki 

kedudukan tinggi dalam ilmu agama islam, tapi kita tidak dapat mengingkari 

adanya problematika dan hambatan dalam belajar bahasa Arab. 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh tim peneliti pada tanggal 10 Juli 

2015  dalam pra penelitian terhadap beberapa sampel dari mahasiswa jurusan 

Ilmu Agama Islam angkatan 2013 dan 2014 menyatakan bahwa banyak sekali 

permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Terdapat ada beberapa problem dalam pembelajaran bahasa Arab diantaranya, 

rendahnya minat belajar bahasa Arab pada mahasiswa jurusan Ilmu Agama Islam, 

kurangnya media dan sumber pembelajaran bahasa arab, adanya latar belakang 

pendidikan siswa yang berbeda beda
7
. Hal itu tentu menyulitkan pembelajaran 

bahasa Arab pada mahasiswa jurusan Ilmu Agama Islam.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam 

mengenai problematika pembelajaran bahasa Arab di jurusan Ilmu Agama Islam 

angkatan 2013 dan 2014 di FIS UNJ. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berkaitan dengan judul tersebut, maka masalah yang dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Apakah pembelajaran bahasa Arab di jurusan Ilmu Agama Islam FIS UNJ 

telah berjalan secara efektif? 

2. Bagaimana Problematika yang dihadapi mahasiswa Jurusan IAI FIS UNJ  

angkatan 2013 dan 2014 dalam mempelajari bahasa Arab? 

3. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengurangi problematika yang 

dihadapi mahasiswa Jurusan IAI FIS UNJ  angkatan 2013 dan 2014 dalam 

mempelajari bahasa Arab? 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Survei pra penelitian yang dilakukan oleh tim penelitian tanggal 10 juli 2015 
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1.3 Pembatasan Masalah 

            Berdasarkan identifikasi di atas, maka penelitian ini dibatasi pada 

Problematika yang dihadapi mahasiswa Jurusan IAI FIS UNJ  angkatan 2013 dan 

2014 dalam mempelajari bahasa Arab 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan perumusan 

masalah penelitian yaitu Bagaimana Perbedaan problematika yang dihadapi 

mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam angkatan 2013 dan 2014 dalam 

mempelajari Bahasa Arab? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika yang 

dihadapi mahasiswa jurusan Ilmu Agama Islam (JIAI) FIS UNJ angkatan 2013 

dan 2014 dalam mempelajari bahasa Arab 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui Problematika Belajar 

Bahasa Arab Studi Kasus Mahasiawa Jurusan Ilmu Agama Islam 2014 dan 

2013 Universitas Negeri Jakarta yang mampu menjadi referensi para dosen 

Jurusan Ilmu Agama Islam dalam mendukung terwujudnya tujuan adanya mata 

kuliah Bahasa Arab di Jurusan Ilmu Agama Islam hingga perguruan tinggi, 

sehingga khazanah – khazanah keilmuan mengalami pengembangan dalam 

bidang pembelajaran Bahasa Arab. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam 2014 dan 2013 memberikan 

pemahaman mendalam Pelajaran Bahasa Arab, memberikan pemahaman yang 

mudah di serap sehingga mudah baginya dalam mengaplikasikan Pelajaran 

Bahasa Arabtersebut dan terciptanya prestasi yang mudah diraih 
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b. Bagi Dosen Jurusan Ilmu gama Islam diantaranya menjadi referensi untuk 

Jurusan Ilmu Agama Islam UNJ dalam mengembangkan Mata kuliah Bahasa 

Arab, Metode Pembelajaran serta Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Pengertian Problematika 

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai 

permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau 

persoalan yang harus diselesaikan masalah merupakan kesenjangan antara suatu 

yang diharapkan baik agar tercapai hasil maksimal. Berdasarkan  Kamus Besar 

Bahasa Indonesia masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahakan).  

Arti kata problematika menurut beberapa tokoh antara lain problematika 

berasal dari kata problem yang artinya masalah atau persoalan. Jadi problematika 

adalah hal yang menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan.
8
 

Problematika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan hal yang 

menimbulkan masalah, hal yang belum dipecahkan, permasalahan. Prof. Dr. 

Soerjono Soekamto SH, MA. mengatakan bahwa problematikaadalah suatu 

halangan yang terjadi pada kelangsungan suatu proses atau masalah 
9
 

Pengertian kata problem dalam kamus besar bahasa inggris adalah “question 

to besolved or decided” atau “difficult” artinya permasalahan atau kesulitan yang 

harus dicari jalan keluarnya.
10

 Problematika disini dapat disimpulkan sebagai hal-

hal yang menjadikan penghalang atau kesulitan dalam pencapaian kompetensi 

pembelajaran. Berdasarkan beberapa literatur riset, masalah seringkali 

didefinisikan sebagai sesuatu yang membutuhkan alternatif jawaban, artinya 

jawaban masalah atau pemecahan masalah bisa lebih dari satu. Selanjutnya 

dengan kriteria tertentu akan dipilih salah satu jawaban yang paling kecil 

resikonya. Biasanya, alternatif jawaban tersebut bisa diidentifikasi jika seseorang 

telah memiliki sejumlah data dan informasi yang berkaitan dengan masalah 

bersangkutan. 

                                                           
8  Dahlan,Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: Al- Ikhlas,1992). Hlm29 
9
Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2011) hlm 89 

10
Umi Mahmudah &Active   Learning  dalam PembalajaranBahasa Arab, (Malang: UIN-Malang 

Press, 2008) hlm 29 
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2.1.2 Studi Kasus 

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. 

Berdasarkan riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan 

longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut 

sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan 

pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. 

Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa 

sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat 

digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. 

Pendapat lain menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset, 

penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. 

Strategi ini dapat menyertakan bukti kuatitatif yang bersandar pada berbagai 

sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoretis. Studi kasus dapat 

menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian 

dengan subjek tunggal memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat 

inferensi dari data studi kasus kuantitatif. 

Seperti halnya pada tujuan penelitian lain pada umumnya, pada dasarnya 

peneliti yang menggunakan metoda penelitian studi kasus bertujuan untuk 

memahami obyek yang ditelitinya. Meskipun demikian, berbeda dengan 

penelitian yang lain, penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan 

dan memahami obyek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu ‘kasus’. 

Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah 

tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa obyek yang diteliti, tetapi untuk 

menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi.
11

 

Dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab pertanyaan 

penelitian tentang ‘apa’ (what) obyek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan 

komprehensif lagi adalah tentang ‘bagaimana’ (how) dan ‘mengapa’ (why) obtek 

tersebut terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat dipandang sebagai suatu kasus. 

Sementara itu, strategi atau metoda penelitian lain cenderung menjawab 

                                                           
11

 Yin, R. K. Chase study riset design n Methode. (Washington: Cosmos coporation, 1989) hlm 1. 
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pertanyaan siapa (who), apa (what), dimana (where), berapa (how many) dan 

seberapa besar (how much).
12

 

 

2.1.3 Pengertian Bahasa Arab 

Bahasa Arab (اللغة العربيةal-lughah al-‘Arabīyyah, atau secara ringkas 

 Arabī) adalah salah satu bahasa Semit Tengah, yang termasuk dalam rumpun‘عربي

bahasa Semit dan berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Neo 

Arami.
13

 Bahasa Arab memiliki lebih banyak penutur daripada bahasa-bahasa 

lainnya dalam rumpun bahasa Semit. Ia dituturkan oleh lebih dari 280 juta orang 

sebagai bahasa pertama, yang mana sebagian besar tinggal di Timur Tengah dan 

Afrika Utara. Bahasa ini adalah bahasa resmi dari 25 negara, dan merupakan 

bahasa peribadatan dalam agama Islam karena merupakan bahasa yang dipakai 

oleh Al-Qur'an. Berdasarkan penyebaran geografisnya, bahasa Arab percakapan 

memiliki banyak variasi (dialek), beberapa dialeknya bahkan tidak dapat saling 

mengerti satu sama lain. Bahasa Arab modern telah diklasifikasikan sebagai satu 

makrobahasa dengan 27 sub-bahasa. Bahasa Arab Baku (kadang-kadang disebut 

Bahasa Arab Sastra) diajarkan secara luas di sekolah dan universitas, serta 

digunakan di tempat kerja, pemerintahan, dan media massa. 

Bahasa Arab Baku berasal dari Bahasa Arab Klasik, satu-satunya anggota 

rumpun bahasa Arab Utara Kuna yang saat ini masih digunakan, sebagaimana 

terlihat dalam inskripsi peninggalan Arab pra-Islam yang berasal dari abad ke-4. 

Bahasa Arab Klasik juga telah menjadi bahasa kesusasteraan dan bahasa 

peribadatan Islam sejak lebih kurang abad ke-6. Abjad Arab ditulis dari kanan ke 

kiri.Bahasa Arab telah memberi banyak kosakata kepada bahasa lain dari dunia 

Islam, sama seperti peranan Latin kepada kebanyakan bahasa Eropa. Semasa 

Abad Pertengahan bahasa Arab juga merupakan alat utama budaya, terutamanya 

dalam sains, matematik adan filsafah, yang menyebabkan banyak bahasa Eropa 

turut meminjam banyak kosakata dari bahasa Arab.
14
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13

 Mahmudah, Loc cit , hlm 69 
14 Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).hlm 

70 
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2.1.4 Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran bahasa asing (Arab) adalah sebuah proses yang kompleks 

dengan berbagai fenomena yang pelik sehingga tidak mengherankan kalau hal ini 

bisa mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Pembelajaran ini 

dipengaruhi beberapa faktor. Faktor-faktor utama yang berkaitan erat dengan 

pemerolehan bahasa asing adalah bahasa pembelajar, faktor eksternal pembelajar, 

faktor internal pembelajar, dan pembelajar sebagai individu. 

Bahasa pembelajar adalah salah satu gejala yang banyak diamati para peneliti 

untuk melihat pemerolehan bahasa asing. Salah satu gejala dari bahasa pembelajar 

ini misalnya adalah kesalahan. Dengan mengamati kesalahan yang ada dapat 

dilihat proses pemerolehan bahasa seseorang yang pada gilirannya pendekatan 

pembelajaran atau pengajaran tertentu dapat diterapkan. 

Faktor di luar ataupun di dalam pembelajar sendiri adalah aspek yang tidak 

kalah pentingnya untuk dapat memahami pemerolehan bahasa. Faktor di luar 

pembelajar misalnya adalah lingkungan dan interaksi. Dua faktor ini sangat 

mempengaruhi perkembangan pemerolehan bahasa asing. Sedangkan faktor 

internal dari pembelajar diantaranya adalah pengaruh dari bahasa pertama atau 

bahasa lain. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah pembelajar sendiri 

sebagai seorang individu. Setiap pembelajar tentu mempunyai perbedaan dengan 

pembelajar lain. Mereka mempunyai strategi pembelajaran yang berbeda. Media 

pembelajaran interaktif adalah sebuah media yang dibuat guna memenuhi 

berbagai kebutuhan pembelajar bahasa asing pada waktu salah satu atau semua 

faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua ini sulit didapatkan. 

Penggunaan Belajar & pembelajaran bahasa Arab sebaiknya dilandasi oleh 

pemahaman terhadap potensinya di dalam mencapai tujuan-tujuan pengajaran, 

baik yang berbentuk efek instruksional yang merupakan hasil langsung tindakan 

mengajar (instructional effects) maupun yang berupa efek pengiring pengetahuan, 

keterampilan, sikap atau wawasan yang terbentuk sebagai hasil yang mengiringi 

tercapainya tujuan- tujuan instruksional (nurturant effects).
15

 

                                                           
15

Ibid. hlm 94 
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Fungsi-fungsi bahasa Arab bagi pembelajar/mahasiswa merupakan kebutuhan 

yang penting, karena ia telah menjadi bahasa agama, bahasa komunikasi resmi 

antar bangsa (PBB), bahasa dunia Islam, bahasa perdagangan, bahasa ekonomi 

dan perbangkan Islam, bahasa kebudayaan, bahasa ilmu pengetahuan dan 

teknologi, bahasa hukum, bahasa gaul, dsb. Hal ini menarik para ahli untuk 

memperbincangkan dan melakukan studi sebagaimana layaknya bahasa-bahasa 

yang terkenal lainnya, seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan sebagainya. 

 

2.1.5 Problematika Belajar Bahasa Arab 

Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai 

permasalahan atau masalah. Adapaun masalah itu sendiri adalah suatu kendala 

atau persoalan yang harus diselesaikan dengan kata lain masalah merupakan 

kesenjangan antara suatu yang diharapkan baik agar tercapai hasil maksimal. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masalah adalah sesuatu yang harus 

diselesaikan (dipecahakan).
16

 

Secara garis besarnya problematika pengajaran bahasa Arab bagi peserta didik 

di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu: Problematika linguistik seperti mengenai 

tata bunyi, kosa kata, tata kalimat, dan tulisan. Dan problematika non linguistic, 

yaitu yang menyangkut segi sosial kultural atau sosial budaya, dan psikologis. 

a. Faktor Linguistik. 

Berbagai problem yang dialami oleh peserta didik Indonesia yaitu perbedaan-

perbedaan yang menimbulkan kesulitan dalam belajar bahasa Arab. Perbedaan 

itu meliputi : 

1) Sistem Tata Bunyi (Phonologi) 

Sistem tata bunyi bahasa Arab disebut ilmu tajwid al-Qur’an, yaitu dengan 

mempelajari“mukhorijul huruf” 

2) Tata Bahasa (Nahwu dan Sharaf) 

Tata bahasa dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu nahwu dan sharaf, 

sangat penting peranannya jika ingin memahami tulisan yang berbahasa 

Arab. 

3) Perbendaharaan Kata (Mufradat/Vocabulary) 

                                                           
16

Loc.Cit., Hermawan, hlm 60 
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Perbendaharaan kata dalam bahasa Arab benyak diperoleh dengan cara 

mencari pemecahannya (musytaqqaat), yang hal ini jarang dijumpai dalam 

bahasa ibu/nasional. 

4) Susunan Kata (Uslub) 

Susunan kata antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia adalah berbeda 

dalam peletakan subjek,predikat dan obyek. 

5) Tulisan (Imla’) 

Tulisan dari kanan ke kiri, itulah yang membedakan bahasa Arab dengan 

bahasa lain sekaligussebagai problem linguistic yang perlu solusinya. 

b. Faktor Non Linguistik. 

Adapun faktor-faktor non linguistic menurut Prof. E. Sadtono yang dikutip 

oleh Nalil Munirah dalam skripsinya antara lain faktor peserta didik, guru, 

materi, waktu, fasilitas, dan sosial.
17

 Perinciannya sebagai berikut : 

1) Faktor Peserta Didik 

Faktor yang berasal dari peserta didik antara lain: latar belakang 

pendidikan peserta didik, motivasi, keuletan, dan emosi perasaan. Menurut 

Desmita dalam buku Psikologi Perkembangan Peserta Didik mengatakan 

bahwa dalam proses pendidikan, peserta didik merupakan salah satu 

komponen menusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik 

menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses 

transformasi yang disebut pendidikan. Sebagai salah satu komponen 

penting dalam sistem pendidikan, peserta didik sering disebut sebagai 

“raw material”. 

2) Guru 

Secara sederhana dapatlah didefinisikan bahwa yang dimaksud pendidik 

ialah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain (peserta 

didik) untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan.Faktor ini 

meliputi kemampuan guru dalam bahasa Arab itu sendiri yang tidak 

terlepas dari latar belakang pendidikannya, kemampuan dalam 

                                                           
17

 Nalil Muniroh, “ Problematika Pembelajaran Maharah Al-Kitabah Di Kelas V The 
Comprehensive Islamic Lab School Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Sleman Yogyakarta 
Tahun Akademik 2009-2010”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 
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menggunakan bahasa Arab, serta kemampuan memanage materi sebelum 

melakukan kegiatan belajar-mengajar 

3) Faktor Metode 

Metode merupakan faktor yang terpenting meskipun demikian tidak ada 

metode paling baik untuk pengajaran bahasa asing. Setiap metode 

mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. 

4) Faktor Materi 

Materi tersebut seyogyanya sesuai dengan perkembangan dan kemampuan 

peserta didik. 

5) Faktor Waktu 

Waktu merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembelajaran 

bahasa. Semakin tinggi frekuensi belajar maka semakin baik hasilnya. 

6) Faktor Fasilitas 

Yang dimaksud fasilitas disini adalah sarana yang menunjang proses 

belajar-mengajar bahasa Arab seperti buku-buku bahasa Arab, 

perpustakaan dan laboratorium. 

7) Faktor Sosial 

Faktor sosial disini adalah situasi dan kondisi dimana bahasa asing itu 

diajarkan. faktor sosial adalah situasi dan kondisi/lingkungan dimana 

bahasa asing itu diajarkan. Sebagian besar ahli mengatakan, bahwa 

individu tidak berarti apa-apa tanpa adanya lingkungan yang 

memengaruhinya. Terkait dengan itu, lingkungan merupakan sesuatu yang 

mengelilingi individu di dalam hidupnya, baik dalam bentuk lingkungan 

fisik seperti orang tua, rumah, kawan bermain, dan masyarakat sekitar, 

maupun dalam bentuk lingkungan psikologi seperti perasaan-perasaan 

yang dialami,cita-cita, persoalan-persoalan yang dihadapi dan sebagainya. 

Disamping faktor linguistik dan non linguistik, ada beberapa faktor 

internal yang dapat mempengaruhi pembelajaran bahasa arab, diantaranya 

adalah aspek (yang bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis (yang bersifat 

ruhaniah) seperti intelegensi, minat, dan motivasi. Selain faktor internal 



13 
 

tersebut, ada dua faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pembelajaran 

bahasa Arab, yakni lingkungan sosial dan non sosial.
18

 

 

2.1.6  Mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam 

Definisi Mahasiswa dalam peraturan pemerintah RI No.30 tahun 1990 adalah 

peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. mahasiswa 

adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di 

perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun.
19

 

Mahasiswa merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang memperoleh 

statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan 

calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang 

sering kali syarat dengan berbagai predikat. 

Pengertian Mahasiswa menurut Knopfemacher adalah merupakan insane-

insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi ( yang 

makin menyatu dengan masyarakat), dididik dan di harapkan menjadi calon-clon 

intelektual
20

. Sehingga dibutuhkan penerapan pendidikan yang baik. 

Ilmu Agama Islam merupakan salah satu jurusan yang bernaung di Fakultas 

Ilmu sosial. Jurusan ini masih tergolong muda karena jurusan ini didirikan pada 

tahun 2002. Lulusan lulusan dari Jurusan Ilmu Agama Islam diharapkan mampu 

menjadi pendidik agama atau penyiar agama yang handal. Jadi Mahasiswa Ilmu 

Agama Islam merupakan mahasiswa yang belajar di Lingkungan Fakultas Ilmu 

sosial yang lulusannya diharapkan mampu menerapkan ilmu yang didapatkannya 

selama kuliah, salah satunya bahasa arab itu sendiri. Termasuk angkatan 2013 dan 

2014 yang akan menjadi referensi untuk angkatan baru problematika apa saja 

yang harus di perbaiki. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian ini, dua diantaranya yang 

digunakan dalam penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad sukria 

                                                           
18 Arsyad,Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010).lm 102 
19

 Sarwono, “ Dinamika Mahasiswa” (yogyakarta: : LKiS Printing Cemerlang,2008) hlm 49 
20

 Ibid h 50 
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tahun 2008, jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Penelitian yang dilakukanAhmad Sukria berjudul “Probematika 

Pembelajaran Bahasa Arab dan Pemecahannya (Studi Kasus pada Siswa SMP 

Muhammdiyah 04 Sukarejo Kendal Tahun Ajaran 2007/2008)” yang bertujuan 

agar siswa dapat memahami Al Qur’an dan hadist sebagai sumber hukum Islam, 

dapat memahami dan mengerti buku buku agama dan kebudayaan Islam yang 

ditulis dalam Bahasa Arab, dan supaya pandai berbicara dan mengarang Bahasa 

Arab. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian 

kepalasekolah dan guru Bahasa Arab SMP Muhammadiyah 04 Sukorejo. 

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Ikhsan Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

yang berjudul problematika pengajaran Bhasa Arab di Mts Pakem Yogyakarta 

tahun 2008 dengan tujuan agar siswa mampu memahami dan membaca teks arab 

dengan baik dan benar dan mendapatkan nilai yang baik. Penelitian tersebut 

mempunyai hasil angket mengenai tanggapan siswa terhadap penjelasan guru 

terlihat bahwa siswa yang memilih jelas sebanyak 59% , cukup  jelas 25%, kurang 

jelas sebanyak 16% dengan hasil siswa merasa lebih jelas dengan penjelasan guru 

cukup tinggi karena terlihat bahwa guru bisa menyampaikan materi dengan jelas. 

Implikasi dari kedua penelitian tersebut adalah bahwa hasil evaluasi yang 

diperoleh dapat dijadikan referensi dan masukan dalam penelitian ini serta dapat 

memperkuat teori yang digunakan dalam penelitian. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tujuan Operasional 

Tujuan operasional dari penelitian ini adalah mendeskripsikan problematika 

yang dihadapi mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam FIS UNJ angkatan 2014 

dalam belajar Bahasa Arab. Tujuan operasional tersebut diperoleh dengan 

menggunakan 2 jenis instrumen untuk memgumpulkan data , yaitu : 

1. Instrumen tertutup, membuat pernyataan untuk mahasiswa Jurusan Ilmu 

Agama Islam FIS UNJ angkatan 2014 dalam belajar Bahasa Arab  sesuai 

lamdasan teori yang harus dikuasai dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu 

factor linguistic dan non linguistic . 

2. Instrumen Terbuka (wawancara tertulis), memberikan kebebasan kepada 

mahasiswa Jurusan Ilmu Agama Islam FIS UNJ angkatan 2014 dalam 

memberikan pernyataan tentang masalah yang mereka hadapi dalam belajar 

bahasa Arab. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Agama Islam ,Fakultas Ilmu Sosial, 

Gedung K Universitas Negeri Jakarta pada bulan Mei - Juli 2015. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu suatu 

metode pengumpulan data yang cepat dengan menggunakan kuisioner dari 

sekelompok orang atau sampel. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak 

dicapai, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif 

eksplanatori yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk dideskripsikan dan 

menguji hubungan antar variabel yang dihipotesiskan sebelumnya. 
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3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
21

 Populasi pada penelitian ini 

adalah mahasiswa Jurusan ilmu agama Islam angkatan 2014 yang berjumlah 90 

orang dan angkatan 2013 berjumlah 91 orang. Sementara itu sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
22

 Penelitian ini menggunakan 

purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.
23

 Pertimbangan yang diambil adalah jurusan ilmu agama 

islam angkatan 2013 dan 2014 sudah melaksanakan perkuliahan di jurusan Ilmu 

Agama Islam cukup lama dibandingkan angkatan 2015, untuk memperbaiki 

pembelajaran bahasa Arab dengan baik di angkatan 2015, maka peneliti hendak 

mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang dialami dari angkatan 2013 dan 

2014 sebagai perwakilan dari angkatan-angkatan sebelumnya.Berdasarkan tabel 

penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan 72 orang yang mewakili. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan yaitu instrumen non tes. Instrumen non tes 

merupakan teknik penilaian yang tidak menggunakan tes , penelitian ini 

menggunakan angket dan panduan observasi.
24

 Instrumen non tes dapat disusun 

dalam bentuk check list. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

1. Penelitian diawali dengan melakukan observasi melalui pengamatan langsung 

untuk mengetahui adanya permasalahan atau problematika di jurusan bahasa 

Arab 

2. Proses penelitian dilanjutkan menggunakan kuesioner dan wawancara dengan 

validasi Ahli oleh dosen bahasa Arab
25

 Instrumen angket dalam penelitian ini 

menggunakan skala likert, sehingga variabel dapat dijabarkan menjadi 

                                                           
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 
2006) hlm 130. 
22

 Ibid, hlm 131. 
23

 Sugiyono, metode Penelitian kombinasi,( Bandung : Alphabeta, 2013) hlm 126 
24

 Ibid, hlm 101 
25

 Ibid, hlm 33 
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indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator tersebut digunakan sebagai 

titik tolak untuk membuat item instrument berupa pertanyaan atau pernyataan 

yang perlu dijawab oleh responden. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian survei. Penelitian survei merupakan 

salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum 

tentang karakteristik populasi yang digambarkan oleh sampel. Dalam pendikan 

penelitian ini digunakan untuk menghimpun data tentang siswa, seperti sikap , 

minat ,kebiasaan, cita-cita , dan lain sebagainya 
26

. Data penelitian ini diperoleh 

dari penyebaran angket yang berupa instrument tertutup dan terbuka. Data dari 

penyebaran angket di analisis dengan menggunakan statistik deskriptif, semua 

data yang telah terkumpul dari instrument tertutup di tabulasi lalu di analisis 

secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif. 

 Dengan menggunakan distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasi bagi 

antara frekuensi dan jumlah pengamatan yang digunakan untuk menilai 

responden
27

 : 

 

 

 

     keterangan sebagai berikut : 

P = hasil jawaban 

F = frekuensi jawaban 

N = jumlah responden 

 Berdasarkan presentase yang telah di dapatkan dari hasil perhitungan 

statistik lalu peneliti mendeskripsikannya melalui narasi pada deskripsi data. Hasil 

perhitungan berupa persentase dikategorikan menurut kriteria sebagai berikut : 

 

                                                           
26

 Sukardi , Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakata: PT. Bumi 
Aksara , 2007), hlm 195 
27

 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian,(Bandung:Penerbit Alfabeta,2015),hlm 39 

P = f/N x 100% 
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0%           = tidak ada 

1% - <20%=hamper sebagian kecil 

20% - <40%=sebagian kecil 

40% - <50%=kurang dari sebagian 

50%       =setengah dari 

51% - <60% = lebih dari setengah 

60% - <80% = sebagian besar 

80% - <100% = hampir semua 

100%  = semua 

Kemudian data yang diperoleh dianalisis melakukan perhitungan skala 

persepsi atau pendapat menggunakan rating scale dengan rentang nilai 1-4.
28

 

Perhitungan untuk batas baik buruknya pembelajaran bahasa arab adalah sebagai 

berikut: 

% = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑛
 x 100% 

Sedangkan untuk batas baik tidaknya pembelajaraan bahasa arab yang 

didasarkan pada kriteria interpretasi skor untuk rating scale dengan rentang nilai 

1-4 adalah sebagai berikut:  

0%-25% = Sangat kurang baik 

25,1%-50% = Kurang baik 

50,1%-75% = Baik 

75,1%-100% = Sangat Baik 

 

Data hasil dari instrumen tertutup dan terbuka tersebut, di analisis dengan 

tehnik analisis kualitatif model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman 

mengemukakan bahwa aktifitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dibagi menjaid 3 tahap, yaitu data reduction (reduksi data), data display 

(penyajian data), dan conclusion drawing / verification (penarikan kesimpulan / 

verifikasi.

                                                           
28

 Sugiyono, Loc Cit, hlm 95 
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Berikut ini adalah langkah – langkah analisisnya : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal – hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal – hal yang penting, lalu mencari tema dan polanya. 

Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Pada penelitian ini, penulis mereduksi data hasil instrument tertutup 

dari 72 responden, dan instrument terbuka dari 14 responden yang mewakili.  

b.  Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya . Namun, 

bentuk penyajian yang paling sering digunakan untuk data kualitatif adalah teks 

yang bersifat naratif. Data kualitatif penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel 

yang dilengkapi dengan deskripsi data di dalam tabel tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Langkah terarkhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.  Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
29

 

 Validasi angket yang dilakukan adalah validasi internal yang merupakan 

validasi dengan konsultasi ahli.
30

 Teknik selanjutnya dengan triangulasi data. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Teknik triangulasi data dibedakan menjadi empat macam, yang 

memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori.
31

 Teknik triangulasi yang 

paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi dengan 

sumber. Hal tersebut berarti membandingkan dan mengecek data yang diperoleh 

                                                           
29

 Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999),hlm 
25 
30

Sugiyono,  Loc Cit, hlm 171 
31

 Denzin, Metologi Penelitian, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005) 
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dalam waktu dan melalui alat yang berbeda. Triangulasi dengan sumber dapat 

penulis lakukan dengan cara : 

a. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

c. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan  

d. mengecek berbagai sumber data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

 Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui perbedaan problematika 

pembelajaran bahasa Arab mahasiswa jurusan ilmu agama islam angkatan 2013 

dan 2014 di FIS UNJ. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan 

instrumen tertutup serta wawancara tertulis pra penelitian untuk memastikan 

bahwa ada masalah yang terjadi pada pembelajaran bahasa Arab mahasiswa 

jurusan ilmu agama islam FIS UNJ. Ada dua faktor yang harus di penuhi dalam 

pembelajaran bahasa Arab yaitu faktor linguistik dan non linguistik. Berikut 

adalah deskripsi data hasil penelitian : 

4.1.1 Angkatan 2014 

Gambar 1 Deskripsi data angkatan 2014 

 

 

Keterangan per butir :  

1. Hampir semua mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ mampu 

membedakan bunyi dalam bahasa Arab (Contoh : ha’ dan kha’) 
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2. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

Mampu Merespon Informasi Sederhana dalam bahasa Arab yang Disampaikan 

Secara Lisan. 

3. Sebagian besar Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ Mampu 

Melafalkan Bunyi Bahasa Arab Secara Tepat. 

4. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

kurang Mampu Memperkenalkan Diri dan Menceritakan Kegiatan Sehari hari 

dalam bahasa Arab . 

5. Sebagian besar Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ Mampu 

Membaca dengan Keras Teks Bahasa Arab yang Berharakat Secara Lancar. 

6. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

Dapat Membaca Teks Bahasa Arab yang Sebagian Harakatnya Dihilangkan. 

7. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

Mampu Menulis Kata, Kalimat Bahasa Arab, yang Didetekkan dengan Baik 

dan Benar. 

8. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

Mampu Menulis dengan Khat yang Mudah Dibaca dan Dimengerti. 

9. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

Mampu Membedakan Fi’il, Fa’il, Maf’ul serta Mubtada’ dan Khabar. 

10. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

Mampu Membedakan Fi’il, Fa’il, Maf’ul serta Mubtada’ dan Khabar. 

11. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ u 

Memanfaatkan Waktu Belajar Dengan Efektif Dan Efisien. 

12. Sebagian besar Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

Memiliki Motivasi Belajar Bahasa Arab. 

13. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

Mengulang Pelajaran di lain Waktu. 

14. Sebagian besar Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ Mampu 

Menulis dan Berkomunikasi dalam Bahasa Arab di Kehidupan Sehari – Hari. 

15. Sebagian besar Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ Merasa 

Senang Belajar Bahasa Arab 
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16. Setengah dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ Aktif 

Dalam Belajar Bahasa Arab 

17. Setengah dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

Mempunyai Latar Belakang Belajar Bahasa Arab Sebelumnya 

18. Setengah dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

Menyatakan Dosen Menyampaikan Materi dengan Jelas 

19. Hampir semua dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

menyatakan Dosen Memiliki Keterampilan Berbahasa Arab secara Aktif Baik 

Lisan maupun Tulisan 

20. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

menyatakan Dosen Menggunakan Media Pembelajaran yang Menyenangkan 

21. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

menyatakan Dosen Menguasai Metode Pembelajaran Bahasa Arab dengan 

Baik dan Benar  

22. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

menyatakan Dosen Melatihkan Keterampilan – Keterampilan Bahasa Arab 

Secara Menyeluruh (Contoh : Berdialog, Bernyanyi, dalam Bahasa Arab) 

23. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

menyatakan Dosen Memberikan Waktu Pembelajaran Yang Cukup. 

24. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

menyatakan  Dosen Memberikan Hukuman (Tugas Tambahan) dan Hadiah 

(Nilai Tambahan) dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 

25. Hampir semua dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

menyatakan Dosen Memotivasi Mahasiswa untuk Menguasai Bahasa Arab 

26. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

menyatakan Dosen Pandai Bersosialisasi dengan Baik Kepada Mahasiswa 

27. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

menyatakan Materi Bahasa Arab Yang Diajarkan Mudah Dipahami. 

28. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

menyatakan Materi Bahasa Arab Yang Diajarkan Mudah Dipahami. 

29. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

menyatakan Suasana Belajar Bahasa Arab Kondusif Dan Mendukung. 
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30. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

menyatakan Ketersediaan Buku – Buku Bahasa Arab Pegangan Utama. 

31. Lebih dari setengah dari sebagian Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 

2014 FIS UNJ menyatakan Sumber Belajar Pendukung Memadai (CD, Internet 

DSB) kurang. 

 

4.1.2 Angkatan 2013 

Gambar 2 Deskripsi data angkatan 2013 
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1. Sebagian besar mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 
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4. Setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ kurang 

Mampu Memperkenalkan Diri dan Menceritakan Kegiatan Sehari hari dalam 

bahasa Arab . 

5. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

Mampu Membaca dengan Keras Teks Bahasa Arab yang Berharakat Secara 

Lancar. 

6. Kurang dari sebagian Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

Dapat Membaca Teks Bahasa Arab yang Sebagian Harakatnya Dihilangkan. 

7. Kurang dari sebagian Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

Mampu Menulis Kata, Kalimat Bahasa Arab, yang Didetekkan dengan Baik 

dan Benar. 

8. Sebagian kecil Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

Mampu Menulis dengan Khat yang Mudah Dibaca dan Dimengerti. 

9. Sebagian kecil Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

Mampu Membedakan Fi’il, Fa’il, Maf’ul serta Mubtada’ dan Khabar. 

10. Sebagian kecil Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

Mampu Membedakan Fi’il, Fa’il, Maf’ul serta Mubtada’ dan Khabar. 

11. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ u 

Memanfaatkan Waktu Belajar Dengan Efektif Dan Efisien. 

12. Sebagian besar Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

Memiliki Motivasi Belajar Bahasa Arab. 

13. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

Mengulang Pelajaran di lain Waktu. 

14. Hampir sebagian kecil Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS 

UNJ Mampu Menulis dan Berkomunikasi dalam Bahasa Arab di Kehidupan 

Sehari – Hari. 

15. Sebagian besar Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

Merasa Senang Belajar Bahasa Arab 

16. Lebih dari setengah dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS 

UNJ Aktif Dalam Belajar Bahasa Arab 

17. Lebih dari setengah dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS 

UNJ Mempunyai Latar Belakang Belajar Bahasa Arab Sebelumnya 



27 
 

18. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

Menyatakan Dosen Menyampaikan Materi dengan Jelas 

19. Hampir semua dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

menyatakan Dosen Memiliki Keterampilan Berbahasa Arab secara Aktif Baik 

Lisan maupun Tulisan 

20. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

menyatakan Dosen Menggunakan Media Pembelajaran yang Menyenangkan 

21. Hampir semua dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

menyatakan Dosen Menguasai Metode Pembelajaran Bahasa Arab dengan 

Baik dan Benar  

22. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

menyatakan Dosen Melatih Keterampilan – Keterampilan Bahasa Arab 

Secara Menyeluruh (Contoh : Berdialog, Bernyanyi, dalam Bahasa Arab) 

23. Lebih dari setengah sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam 

angkatan 2013 FIS UNJ menyatakan Dosen Memberikan Waktu 

Pembelajaran Yang Cukup. 

24. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

menyatakan  Dosen Memberikan Hukuman (Tugas Tambahan) dan Hadiah 

(Nilai Tambahan) dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 

25. Hampir semua dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

menyatakan Dosen Memotivasi Mahasiswa untuk Menguasai Bahasa Arab 

26. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

menyatakan Dosen Pandai Bersosialisasi dengan Baik Kepada Mahasiswa 

27. Lebih dari setengah Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

menyatakan Materi Bahasa Arab Yang Diajarkan Mudah Dipahami. 

28. Sebagian besar Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

menyatakan Materi Bahasa Arab Yang Diajarkan Mudah Dipahami. 

29. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

menyatakan Suasana Belajar Bahasa Arab Kondusif Dan Mendukung. 

30. Sebagian besar dari Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 FIS UNJ 

menyatakan Ketersediaan Buku – Buku Bahasa Arab Pegangan Utama. 



28 
 

31. Sebagian Besar dari sebagian Mahasiswa Ilmu Agama Islam angkatan 2013 

FIS UNJ menyatakan Sumber Belajar Pendukung Memadai (CD, Internet 

DSB) kurang. 

 

4.2  Analisis Data 

Analisis yang dilakukan mengunakan perhitungan skala persepsi ntuk melihat 

batas baik buruknya pembelajaran bahasa Arab mahasiswa jurusan Ilmu Agama 

Islam FIS UNJ angkatan 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3 Skala Persepsi Angkatan 2013 dan 2014 

 

 Berdasarkan perhitungan skala persepsi secara keseluruhan aspek 

menghasilkan Interpretasi yang Baik. Dan Pembelajaran bahasa arab di katakan 
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2013 dan 2014 FIS UNJ tidak mengalami permasalahan yang dipaparkan dalam 

pembelajaran bahasa arab . 
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arab lebih banyak, Sedangkan angkatan 2014 mempunyai nilai interpretasi lebih 

besar dari pada angkatan 2013 yaitu 68%  namun kesulitaan yang di hadapi sama 

yaitu : Sulit dalam Memperkenalkan Diri dan Menceritakan Kegiatan Sehari hari 

dalam bahasa Arab, Membaca Teks Bahasa Arab yang Sebagian Harakatnya 

Dihilangkan, Menulis Kata, Kalimat Bahasa Arab, yang Didetekkan dengan Baik 

dan Benar, Menulis dengan Khat yang Mudah Dibaca dan Dimengerti, 

Membedakan Fi’il, Fa’il, Maf’ul serta Mubtada’ dan Khabar, Membedakan Fi’il, 

Fa’il, Maf’ul serta Mubtada’ dan Khabar. 

Perbedaan problematika pembelajaran bahasa arab dari segi linguistik 

adalah angkatan 2013 sulit merespon Informasi Sederhana dalam Bahasa Arab 

yang Disampaikan Secara Lisan. Sedangkan angkatan 2014 Mengubah Pola Kata 

dari Fi’il Madhi, Fi’il Mudhare’, dan Fi’il Amr. 

Berdasarkan latar belakang pendidikan yang telah dipaparkan bahwa 

mahasiswa angkaatan 2013 mempunyai latar belakang pendidikan sebelumnya 

SMA lebihnyabanyak dibandingkan angkatan 2014 hal tersebut memberikan 

dampak terhadap kemampuan siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa arab di 

jurusan ilmu agama islam FIS UNJ yang lebih kompleks tanpa dimulai dengan 

pengajaran dari dasarnya. Angkatan 2013 sulit merespon informasi sederhana 

dalam bahasa arab karena di angkatan 2013 kurang ditekankan untuk menghafal 

kosakata bahasa arab yaang banyak, serta mencari informasi-informasi dalam 

bahasa arab diluar kelas, namun angkatan 2014 sebaliknya lebih ditekankan untuk 

setoran kosakata bahasa arab sebanyak 150 sebagai syarat kelulusan matakuliah 

bahasa arab, maka di angkatan 2014 hal tersebut tidak ada permasalahaan, namun 

kekurangannya diangkatan 2014 dalam materi mengubah Pola Kata dari Fi’il 

Madhi, Fi’il Mudhare’, dan Fi’il Amr hanya dijelaskan secara sekilas, dan 

berlanjut pada materi selanjutnya, tidak berulang-ulang seperti di angkatan 2013. 

 

4.2.2 Non Linguistik 

1. Mahasiswa 

  Angkatan 2013 mempunyai permasalahan yang lebih banyak 

dibandingkan angkatan 2014 , dengan nilai interpretasi dari angkatan 2013 yang 

lebih kecil dari 2014 yaitu 64% membuktikan mempunyai problematika 
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pembelajaran bahasa arab lebih banyak, Sedangkan angkatan 2014 mempunyai 

nilai interpretasi lebih besar dari pada angkatan 2013 yaitu 65% namun kesulitaan 

yang di hadapi sama yaitu : Jarang Memanfaatkan Waktu Belajar Dengan Efektif 

Dan Efisien, Jarang mengulang Pelajaran di lain Waktu, Kurang Aktif Dalam 

Belajar Bahasa Arab, Kurang mempunyai Latar Belakang Belajar Bahasa Arab 

Sebelumnya. 

  Perbedaan problematika pembelajaran bahasa arab yaitu bahwa angkatan 

2013  dari segi non linguistik di pribadi mahasiswa itu sendiri bahwa mahasiswa 

angkatan 2013 Jarang menulis dan berkomunikasi dalam Bahasa Arab di 

Kehidupan sehari - hari yang disebabkan Malas mengulang pelajaran yang 

disampaikan,dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari jarang dilakukan, 

Pembendaharaan kata kurang, lemah dalam menghafal, malas dalam mengulang 

pelajaran. Tidak bisa dari awal, maka minat kurang. Tidak ada pembimbing 

belajar, Kemampuan nahwu sharaf, imla, menulis dan membaca, waktu blajar, 

kemampuan berdialog,pembendaharaan kata,latar belakang pendidikan arab masih 

kurang sebelumnya SMA yang tidak mempunyai basic belajar bahasa arab. 

sebelumnya SMA yang tidak mempunyai basic belajar bahasa arab, maka sulit 

mengikuti yang latar belakangnya pesantren, Kurang motivasi dalam diri untuk 

belajar bahasa arab. Berbeda dengan angkatan 2014 yang semua hal hanyaa 

disebabkan kurangnya motivasi belajar bahasa arab 

2. Dosen  

Angkatan 2014 mempunyai permasalahan yang berbeda dari segi 

nonlinguistik dosen bahasa arab dengan angkatan 2014  walaupun rentang 

perbedaannya hanya sedikit, Nilai interpretasi dari angkatan 2013 yang lebih kecil 

dari 2014 yaitu 72% dan  angkatan 2014 yaitu 73%. 

Perbedaannya angkatan 2013 mempunyai problematika dari segi 

nonlinguistik dosen, yaitu bahwa Dosen tidak memberikan waktu pembelajaran 

yang cukup,  hal tersebut dikarenakan Waktu yang tersedia dalam satu minggu 

untuk belajar bahasa arab kurang terlebih lagi dosen terlalu cepat dalaam 

menyampaikaan materi di karenakan dosen jarang ataupun telat masuk kelas, 

Namun problematika pembelajaran bahasa arab yang dihadapi angkatan 2014 

bahwa Dosen menyampaikan materi kurang jelas yang disebabkan Dosen terburu-
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buru dalam memberikan materi bahasa arab sehingga yang mengerti dan bisa 

mengikuti hanya yaang berasal dari pesantren saja di mana penyampaiannya 

kurang jelas dalam pelafalannya dan dijelaskan dalam bahasa Arab sehingga sulit 

dalam mengikuti pembelajaran karena ilmu yang dimiliki masih dasar dan cepat, 

Masih kurang detail dan sabar dalam menghadapi/mengajar bahasa arab, tidak 

bertahap dan terlalu serius serta monoton. 

3. Materi 

Angkatan 2014 mempunyai permasalahan yang lebih banyak 

dibandingkan angkatan 2013 , dengan nilai interpretasi dari angkatan 2014 yang 

lebih kecil dari 2013 yaitu 66% membuktikan mempunyai problematika 

pembelajaran bahasa arab lebih banyak, Sedangkan angkatan 2013 mempunyai 

nilai interpretasi lebih besar dari pada angkatan 2014 yaitu 67% namun kesulitaan 

yang di hadapi sama yaitu materi bahasa arab yang diajarkan sulit dipahami. 

Perbedaan dan permasalahan yang tidak terdapat di angkatan 2013 bahwa 

menurut angakatan 2014 materi tidak disampaikan secara bertahap dari mudah 

hingga sulit dan dari kongkrit hingga abstrak, Serta sumber belajar pendukung 

kurang memadai (CD, Internet DSB) karena waktu belajar bahasa arab angkatan 

2014 masih baru dibandingkan angkatan 2013 maka permasalahan materinya 

lebih banyak karena belum mendapatkaan materi yang lebih sering dibandingkan 

dengan angkatan 2013, Selain itu Sulit mengikuti materi yang menyesuaikan 

dengan kemampuan mahasiswa yang berlatar belakang pesantren karena dasarnya 

kurang, dan terlalu jauh serta tidak sesuai dengan pemahaman mhasiswa yang 

baru belajar bahas arab. 

4. Lingkungan  

Tidak ada perbedaan problematika pembelajaran bahasa arab dari segi 

nonlinguistik lingkungan, namun mempunyai permasalahan yang sama yaitu : 

Fasilitas untuk listening tidak ada, Situasi pembelajaran kurang kondusif yaitu 

banyak yang gaduh dan sibuk sendiri ketika dosen menjelaskan sehingga 

mahasiswa yang memperhatikan merasa terganggu dan kurang fokus, Tidak ada 

laboratorium bahasa arab. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa problematika pembelajaran bahasa Arab Mahasiswa Jurusan 

Ilmu Agama Islam angkatan 2013 dan 2014 adalah : 

1. Linguistik 

Dari segi linguistik untuk angkatan 2013 mempunyai permasalahan yang 

lebih banyak dibandingkan angkatan 2014 , dengan nilai interpretasi dari angkatan 

2013 yang lebih kecil dari 2014 yaitu 60%, Sedangkan angkatan 2014 mempunyai 

nilai interpretasi lebih besar dari pada angkatan 2013 yaitu 68%.   

2. Non Linguistik 

a. Mahasiswa 

 Dari segi mahasiswa angkatan 2013 mempunyai permasalahan yang lebih 

banyak dibandingkan angkatan 2014 , dengan nilai interpretasi dari angkatan 2013 

yang lebih kecil dari 2014 yaitu 64%, Sedangkan angkatan 2014 mempunyai nilai 

interpretasi lebih besar dari pada angkatan 2013 yaitu 65%  

b. Dosen  

Dari segi dosen angkatan 2014 mempunyai permasalahan yang berbeda dari 

segi nonlinguistik dosen bahasa arab dengan angkatan 2014  walaupun rentang 

perbedaannya hanya sedikit, Nilai interpretasi dari angkatan 2013 yang lebih kecil 

dari 2014 yaitu 72% dan  angkatan 2014 73%. 

c. Materi 

Dari segi materi angkatan 2014 mempunyai permasalahan yang lebih banyak 

dibandingkan angkatan 2013 , dengan nilai interpretasi dari angkatan 2014 yang 

lebih kecil dari 2013 yaitu 66%, Sedangkan angkatan 2013 mempunyai nilai 

interpretasi lebih besar dari pada angkatan 2014 yaitu 67% . 
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d. Lingkungan 

Fasilitas untuk listening tidak ada, Situasi pembelajaran kurang kondusif yaitu 

banyak yang gaduh dan sibuk sendiri ketika dosen menjelaskan sehingga 

mahasiswa yang memperhatikan merasa terganggu dan kurang fokus, Tidak ada 

laboratorium bahasa arab. 

  

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian dan kesimpulan dapat dijadikan hasil evaluasi dalam 

pembelajaran Bahasa Arab di jurusan Ilmu Agama Islam angkatan 2014 FIS UNJ 

dan rujukan dalam memperbaiki dan peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa 

Arab di jurusan ilmu agama islam angkatan FIS UNJ seterusnya. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki beberapa saran kepada pihak yang 

bersangkutan yaitu Jurusan Ilmu Agama Islam Fakultas ilmu Sosial Universitas 

Negeri Jakarta yaitu sebagai berikut: 

1. Jurusan mewajibkan mahasiswa berbahasa arab pada lingkungan kampus 

untuk membiasakan mahasiswa dalam berbahasa arab 

2. Tim pengajar Bahasa Arab bekerja sama dalam membuat strategi 

pembelajara, metode pembelajaran dan media pembelajaran lebih menarik 

dan tidak monoton sehingga dapat menambah minat serta motivasi 

mahasiswa dalam belajar bahasa arab 

3. Tim pengajar Bahasa Arab lebih bersemangat dalam mengajar agar dapat 

menjadi contoh yang baik serta memancing mahasiswa dalam belajar Bahasa 

Arab yang semangatnya juga akan terbawa. 

4. Tim pengajar Bahasa Arab memotivasi mahasiswa untuk lebih rajin lagi 

dalam belajar Bahasa Arab serta memotivasi siswa yang belum bisa untuk 

mengejar ketertinggalannya dengan mahasiswa yang sudah bisa. 

5. Tim pengajar mengajar nahwu dan sharaf lebih menarik, jelas dan tidak 

terburu-buru agar mudah dipahamai dan dikuti. 
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6. Mewajibkan mahasiswa dalam menghafal kosa kata Bahasa Arab untuk 

menambah pembendaharaan  kata yang disertai dengan reward ataupun 

punishment. 

7. Selalu memberikan tugas setiap hari agar mahasiswa terbiasa mengulan 

kembali pelajaran Bahasa Arab secara mandiri. 

8. Tim pengajar dalam menyampaikan materi lebih baik mengutamakan yang 

belum belajar yaitu dari dasar sehingga tidak akan ada mahasiswa yang 

merasa tertinggal dalam belajar Bahasa Arab, dan perlahan–lahan dalam 

mengajar dengan menggunakan bahasa indonesia terlebih dahulu, selanjutnya 

dipadukan antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab  kemudian Bahasa Arab 

full, agar mahasiswa dapat mengikuti secara bertahap sama dengan sumber –

sumber belajar yang diberikan.. 

9. Jurusan menyediakan fasilitas untuk mendukung pembelajaran Bahasa Arab 

dan menambah motivasi serta minat mahasiswa dalam pembelajaran Bahasa 

Arab, contohnya menyediakana lab bahasa khusus yang didalamnya tersedia 

media media yang mendukung dalam pembelajaran bahasa arab. 
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