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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pondok Pesantren merupakan lembaga keagamaan yang bertujuan 

untuk menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dan pengajaran serta 

mengembangkannya yang berada sejak dahulu. (Ridlwan Nasir, 2005 : 80). 

Pondok Pesantren memiliki peran yang penting dalam upaya mengikuti 

perkembangan jaman. Dalam mengikuti  perkembangan jaman pondok 

Pesantren tidak hanya mengembangkan ilmu diniyah saja akan tetapi juga 

mengembangkan ilmu-ilmu sesuai dengan perkembangan jaman.. 

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam mengalami 

perkembangan bentuk dengan mengikuti perubahan jaman serta adanya 

dampak kemajuan sains dan teknologi. Dengan demikian banyak Pondok 

Pesantren yang mengajarkan pendidikan pendidikan formal dan sains 

teknologi lainnya dan menambahkan nama menjadi “Pondok Pesantren 

Modern”. Pesantren adalah lembaga yang dapat dikatakan merupakan wujud 

proses perkembangan sistem pendidikan Islam yang juga memerlukan inovasi 

dalam pendidikan, bukan hanya pendidikan Diniyah saja akan tetapi juga 

mengajarkan  pendidikan formal. 

Pendidikan adalah proses utama dalam kemajuan suatu peradaban, 

semakin baik mutu pendidikan maka akan semakin pesat kemajuan sebuah 

peradaban, begitu pula sebaliknya. Lebih spesifik lagi dalam Islam 

pendidikan tidak hanya dipandang pada batas bangku sekolah semata. 

Al Qur’an dan hadist adalah refrensi utama seluruh pendidikan Islam, 

baik aqidah syari’ah, Akhlak, mu’amalah, fiqih, dll. Al Qur’an diturunkan 
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dalam bahasa Arab, tidak lain dengan hadits, dalam penulisanya juga 

menggunakan bahasa Arab. Sangat disayangkan, apabila mayoritas muslim 

tidak menguasai dan memahami bahasa Arab. Padahal kitab suci mereka 

berbahasa Arab. 

Inti dari pendidikan Pondok pesantren adalah membangun watak, 

kepribadian, dan kerohanian santri, yang bersumber pada ilmu pengetahuan 

dan ilmu agama yang dimana ilmu-ilmu yang diberikan dari Pondok 

pesantren terhadap santri untuk bekal kehidupan bermasyarakat ketika sudah 

keluar dari pondok.  

Pondok pesantren mempunyai tujuan untuk mencetak peserta didik 

yang berkualitas tidak berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.  dalam 

pendidikan agama Islam mempunyai tujuan untuk membimbing jasmani dan 

rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya kepribadian 

utama menurut ukuran-ukuran Islam seperti yang dijelaskan al-Abrasyi 

(Dalam Ahmad Tafsir 1991 : 49) menjelaskan bahwa tujuan agama islam 

mempunyai tujuan akhir dalam pendidikannya yaitu untuk membina akhlak, 

menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan di akhirat, penguasaan ilmu, 

dan ketrampilan bekerja dalam masyarakat. 

Bahasa Arab adalah bahasa dunia yang paling sempurna karena Allah 

telah memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitabNya, yaitu al Qur’an. Al 

Qur’an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad 

SAW melalui perantara malikat Jibril. Nabi Muhammad adalah orang yang 

hidup di Arab, karena al Qur’an diturunkan dengan bahasa Arab. Hal ini 

sesuai dengan firman Allah dalam al Qur’an sebagai berikut : 
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Q.S. Asy Syu'araa' :193-195 

       

   

Artinaya :  Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), 194. Ke dalam 

hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-

orang yang memberi peringatan, 195. Dengan bahasa Arab yang jelas. ( 

Thohir, 2009 : 375) 

 

Q.S. yusuf : 2 

             

Artinya : Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al Qur’an dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.( Thohir, 2009 : 235) 

 

Bahasa yang paling berguna di dunia khususnya untuk umat Islam 

sendiri adalah bahasa Arab karena bahasa Arab sendiri merupakan bahasa 

yang digunakan Allah untuk kitab-kitabNya. Bahasa arab dijadikan Sebagai 

bahasa al Qur’an, sehingga bahasa Arab menjadi bahasa yang paling fasih, 

jelas, dan memiliki makna yang paling luas diantara bahasa-bahasa lainya. 

As-Sirjini dan Kholiq (2008 : 19), mengemukakan bahwa dalam memahami 

al Qur’an harus bisa menggunakan bahasa Arab. Dengan demikian umat 

islam ditekankan dalam mempelajari bahasa Arab agar mudah dalam 

memahami al Qur’an dan as Sunnah. 

Ibnu Katsir (Abdullah, 2011 : 404), menjelaskan bahwasanya ketika 

menafsirkan surat Yusuf ayat 2, “yang demikian itu (al Qur’an diturunkan 

dalam bahasa Arab) karena bahasa Arab merupakan bahasa yang paling fasih, 

jelas, luas, dan maknanya lebih cocok untuk jiwa manusia dalam membenai 
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akhlaq”.  Disamping sebagai bahasa al Qur’an , bahasa Arab juga dijadikan 

sebagai kalimat yang dibaca oleh umat islam dalam menjalankan ibadah 

mahdhah, yaitu ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan sudah diatur 

secara tegas seperti dalam ibadah shalat, adzan, dan iqomah. Hal ini 

merupakan wujud dalam mendekatkan diri manusia kepada Allah (Makruf, 

2009 : 8). Dengan demikian sebagai umat Islam bahasa Arab adalah bahasa 

yang wajib diketahui oleh semua umat Islam sehingga dalam menjalankan 

ibadah dapat berjalan seperti dalam ketentuan-ketentuan yang sudah 

ditetapkan oleh Allah. 

Sekolah Islam atau pesantren dalam memberikan pelajaran bahasa Arab 

kebanyakan ustadz hanya menggunakan metode ceramah dan seorang siswa 

hanya mendengarkan ustadz ceramah tanpa ada prakteknya sehingga 

menimbulkan rasa jenuh dan lama-kelamaan siswa akan merasa bosan dalam 

mengikuti pelajaran bahasa Arab. Agar pembelajaran dapat berjalan dengan 

lancar proses pembelajaran siswa harus aktif dalam mengikutinya. Belajar 

aktif merupakan langkah yang dapat diterima secara cepat, menyenangkan, 

bersemangat, dan penuh gairah oleh siswa. Dalam kegiatan ini siswa lebih 

banyak bergerak dalam proses belajar mengajar ini (Silberman, 2004 : 1). 

Dengan demikian agar siswa dapat aktif dalam mengikuti pembelajaran 

seorang ustadz harus dapat memilih metode-metode yang cocok untuk mata 

pelajaran yang akan disampaikan dan menggunakan metode yang berbeda-

beda. 
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Dalam belajar bahasa Arab siswa diharuskan dapat belajar aktif karena 

dalam belajar bahasa Arab kebanyakan harus dengan praktek. Dengan adanya 

praktek yang dilakukan, siswa akan mudah mengingat apa yang sudah 

dipelajarinya dan yang sudah dipraktekkanya.  

Penulis memilih Pondok pesantren Modern Bina Insani Ketang Susukan 

Kabupaten Semarang  sebagai tempat penelitian, karena : 

1. Bahasa sehari-hari santri diharuskan untuk menggunakan bahasa asing salah 

satunya menggunakan bahasa Arab. Bahasa keseharian santri terutama bahasa 

Arab sudah lancar, fasih, dan mudah dipahami oleh santri yang lain dan dapat 

melebihi pondok pesantren yang lain di wilayah Kecamatan Susukan.  

2. Adanya peran pengurus bagian bahasa yang ada di bawah Organisasi Santri 

Bina Insani (OSBI) yang berupanya membantu meningkatkan kemampuan 

bahasa Arab santri melalui kegiatan-kegiatan non formal yang diadakan di luar 

jam sekolah. 

3. Dari berdirinya Pondok pesantren Bina Insani hingga sekarang telah berhasil 

meluluskan santri-santri SLTP maupun SMA kurang lebih 600 santri, bahkan 

ada juga yang melanjutkan studi di Mesir (sesuai yang disampaikan oleh 

pengasuh pondok). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti aktifitas 

santri Pondok pesantren Bina Insani dalam mengembangkan berbicara bahasa 

Arab dengan judul Upaya Pondok Pesantren Modern Bina Insani Ketapang 

Susukan Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Kemahiran Berbicara 
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bahasa Arab Santri. Sehingga dengan penelitian tersebut penulis dapat 

mengetahui dan mengambil manfaat dari apa yang telah ditelitinya. 

A. Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalah pahaman yang mengakibatkan timbulnya 

penafsiran mengenai judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah 

yang terkandung di dalamnya, antara lain : 

1. Upaya   

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah ikhtiar atau usaha 

untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar 

suatu permasalahan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 

Depdiknas, http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi pukul 18.45). Dengan 

demikian yang dimasut dengan  upaya adalah usaha yang dilakukan dengan 

sungguh-sungguh untuk mencari solusi dari permasalah yang sedang ada 

maupun yang akan dihadapi. 

2. Pondok pesantren Modern 

 Pondok pesantren terdiri dari dua kata yaitu kata pertama “ pondok “ yaitu 

tempat tinggal para santri yang terbuat dari bambu, dan kata yang kedua 

“pesantren“, Yaitu kata yang berasal dari istilah“ santri “ yang mendapat 

awalan “ pe-“ dan akhiran “an” yang mempunyai sebuah arti tempat tinggal 

para santri” (Dhofier, 1985 : 18). Jadi yang dimaksud dengan Pondok 

pesantren Modern adalah tempat para santri untuk melakukan aktifitas belajar 

http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi
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dengan sistem pembelajaran dan kurikulum modern yang mengikuti 

perkembangan jaman. 

3. Meningkatkan  

 Meningkatkan dalam arti adalah “upaya untuk menaikkan suatu derajat, 

taraf, dan sebagainya atau mempertinggi dalam hal tertentu” (Depdikbud, 

2005: 1198). Masutnya adalah melakukan usaha-usaha yang dapat menaikkan 

hal-hal yang dikehendaki agar mencapai keberhasilan yang sempurna. 

4. Kemahiran Berbicara Bahasa Arab 

 Kemahiran berarti kemampuan seseorang untuk meraih keberhasilan. 

Kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan untuk melakukan sesuatu (Depdikbud, 

2005: 707). Berbicara adalah suatu kemampuan seseorang untuk berinteraksi 

kepada orang lain. Bahasa Arab adalah kalimat yang digunakan oleh orang 

Arab untuk menayampaikan maksud dan tujuan mereka (Anshor, 2009: 2). 

Dengan demikian kemahiran dalam berbicara bahasa Arab adalah kecakapan 

dan perilaku seseorang dalam memahami dan menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. Santri  

 Santri adalah seseorang yang mendalami agama Islam dalam suatu lembaga 

pendidikan (Depdikbud, 2005: 995). Dengan demikian santri Pondok pesantren 

Bina Insani adalah seseorang yang berdiam diri di dalam Pondok yang 

mempunyai tujuan untuk memperdalam agama Islam di Pondok pesantren Bina 

Insani agar mencapai tujuan yang semaksimal mungkin. 
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  Berdasarkan istilah di atas, maka dapat ditegaskan  bahwa  yang  dimaksut 

dengan judul skripsi Upaya Pondok Pesantren Modern Bina Insani Ketapang 

Susukan Kabupaten Semarang dalam Meningkatkan Kemahiran Berbicara 

Bahasa Arab Santri adalah  mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

oleh pondok pesantren Modern Bina Insani Ketapang, Kec. Susukan, Kab. 

Semarang dalam meningkatkan kemahiran berbicara bahasa Arab santri           

agar dapat mempelajari serta menguasai bahasa Arab secara benar, baik melalui 

lisan maupun tulisan. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembahasan yang telah diterangkan dilatar belakang, rumusan 

masalah yang akan dikaji di dalam penelitian ini antara lain yaitu: 

1. Bagaimana upaya pembinaan dalam meningkatkan berbicara bahasa Arab 

santri di Pondok pesantren Modern Bina Insani Ketapang, Kec. Susukan Kab. 

Semarang ? 

2. Faktor apa yang yang mendukung Pondok Pesantren Modern Bina Insani 

Ketapang, Kec. Susukan Kab. Semarang dalam meningkatkan kemahiran 

berbicara bahasa Arab santri?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan yang sudah dikaji, maka penelitian ini memiliki 

tujuan antara lain untuk mengetahui: 
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a. Upaya yang dilaksanakan oleh Pondok pesantren Modern Bina Insani 

Ketapang, Kec. Susukan, Kab. Semarang dalam meningkatkan kemahiran 

berbicara bahasa Arab santri. 

b. Faktor pelaksanaan pembinaan Pondok pesantren Modern Bina Insani 

Ketapang, Kec. Susukan, Kab. Semarang dalam meningkatkan kemahiran 

berbicara bahasa Arab santri. 

2. Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dalam penelitian ini 

memiliki manfaat penelitian sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dalam hasil penelitian adalah : 

1. Memberikan kontribusi berupa penyajian informasi ilmiah tentang upaya 

peningkatan kualitas berbahasa Arab di lembaga pendidikan. 

2. Sebagai rujukan penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah: Untuk memberikan 

informasi tentang bagaimana upaya yang dilaksanakan Pondok pesantren 

Modern Bina Insani Ketapang, Kec. Susukan, Kab. Semarang dalam 

meningkatkan berbicara bahasa Arab santri, sehingga dijadikan sebagai 

bahan rujukan untuk melakukan perbaikan program kerja Pondok pesantren 

tersebut. 
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D. Kajian pustaka  

Penelitian sejenis ini sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain seperti yang 

pernah dilakukan oleh :  

1. Nanang Zainudin (UMS, 2005), dengan skripsinya berjudul “Pengaruh 

“Pembelajaran bahasa Arab terhadap kecakapan berbahasa Arab di Pondok 

pesantren Islam Modern Assalam Surakarta tahun ajaran 2005/2006”, 

menyimpulkan bahwa adanya pengaruh antara kegiatan kebasaan pada hari 

jum’at dengan penerapan dalam beraktifitas di dalam pondok pesantren. 

Selain itu juga terdapat faktor-faktor lain yang dapat menentukam penguasaan 

bahasa Arab, antara lain: faktor pribadi, lingkungan, dan dasar pendidikan 

sebelumnya. 

2. Agus Susilo (STAIN Surakarta, 2007) dalam skripsinya yang berjudul 

“Pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan bahasa Arab ( 

studi kelas KMI putra Di Pondok pesantren Ta’mirul Islam Tegalsari 

Surakarta)”, menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran bahasa Arab terdapat 

faktor yang mendukung pembelajaran adalah: a. Terbentuknya lingkungan 

bahasa Arab yang sudah berjalan dalam kehidupan sehari-hari, b. Adanya 

pengajara-pengajara yang ahli dalam bahasa, c. Adanya usaha dari pihak 

sekolah dengan adanya berbagai fasilitas, d. Penggunaan metode terdahulu. 

3. Heru Mustakim dalam skripsinya yang berjudul “Metode pembelajaran 

bahasa Arab kelas V disekolah dasar Islam terpadu Ar-Risalah Surakarta 

tahun ajaran 2006/2007”, menyimpulkan bahwa metode yang digunakan 

SDIT Ar-Rissalah Surakarta dalam pembelajaran bahasa Arab adalah metode 
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Qiroah dan metode kombinasi, dan terdapat permasalahan yang dihadapi 

SDIT Ar-Risalah Surakarta dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu kurangya 

sarana dan prasarana . 

4. Bur Huda (STAIN Surakarta, 2005) dalam skripsinya yang berjudul “Thuruq 

At-Ta’lim Al-Arobiyah Li As-Shofi Al-Tsani Al-Madrasah Al-Hukumiyah Al-

Ula Surakarta”, menyimpulkan bahwa metode yang dipakai dalam 

pembelajaran bahasa Arab yaitu dengan menggunakan metode qiro’ah dan 

mutholaah yang digunakan dalam pembelajaran khiwar: metode qawaidul 

liqhah dan metode imla’ yang digunakan dalam pembelajaran qiro’ah; 

metode muhadtasah yang digunakan dalam pembelajaran khiwar yang 

dilaksanakan dilaboratorium bahasa. 

5. Nikmah Azizah (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006) dalam skripsinya 

yang berjudul “metode pengajaran berbicara bahasa Arab di SMU 

Yogyakarta (Tijam Prestasi)”, menyimpulkan bahwa dalam mempelajari 

bahasa Arab harus efektif dalam mengikutinya karena keefektifan dalam 

pembelajaran bahasa Arab sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan diatas, memang 

sudah ada penelitian-penelitian yang serupa dengan yang akan penulis teliti. Akan 

tetapi dari lokasi dan stadi kasus penelitiannya jelas berbeda. Penelitian ini lebih 

fokus terhadap upaya Pondok pesantren dalam meningkatkan kemahiran berbicara 

bahasa Arab saja, yaitu dalam bentuk pembelajaran bahasa Arab melalui metode 

muhadatsah yang dilaksanakan pada minggu pagi sesudah melaksanakan shalat 
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subuh berjamaah, muhadoroh yang dilaksanakan pada setiap malam minggu dari 

ba’da isyak hingga selesai dan Pondok pesantren mewajibkan santri untuk 

menggunakan bahasa asing setiap harinya salah satunya bahasa Arab kecuali hari 

minggu menggunakan bahasa bebas. Oleh sebab itu, penelitian ini telah 

memenuhi pembaharuan. 

E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, maka 

perlu digunakan metode penelitian yang sesuai dengan ruang lingkup 

permasalahan dari penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, karena penelitian ini 

berdasarkan data-data yang didapat dari lapangan secara langsung, sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi 

atau kejadian-kejadian yang berlangsung dan yang bertujuan agar mengetahui 

masalah-masalah atau untuk mendapatkan data keadaan dan praktik-praktik 

yang sedang berlangsung (Sumadi Suryabrata, 1983: 20). Dalam penelitian 

ini pengumpulan data diambil dari Pondok pesantren Modern Bina Insani 

Baran, Ketapang, Susukan. 

2. Subjek Penelitian dan Sumber Data 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah suatu tempat yang dimna seorang peneliti 

dapat memperoleh keterangan atau penjelasan, dalam hal tersebut peneliti 
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memperolehnya secara langsung kepada seseorang maupun hal-hal yang 

dapat memperoleh informasi (Arikunto, 1996: 113). Dengan demikian 

yang akan dijadikan subyek (informasi) penelitian ini adalah: 

1) Pengasuh Pondok pesantren Modern Bina Insani 

2) Pengurus OSBI (Organisasi Santri Bina Insani) 

3) Ustadz maupun ustadzah   

4) Pengelola pembelajaran bahasa Arab 

b. Sumber Data  

Sumber Data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila 

peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan 

datanya (suharsimi Arikunto 1989 :102). Sumber data dalam penelitian 

ini terdapat dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data 

skunder. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung 

dari lapangan, sedangkan data skunder yaitu peneliti mendapatkan data 

tidak secara langsung akan tetapi mendapatkanya melalui lisan maupun 

tertulis. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada 

pihak yang bersangkutan (Sudjiono, 1986: 36). Teknik wawancara 
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yang digunakan adalah teknik wawancara terpimpin, yaitu 

pewawancara hanya menggunakan tanya jawab kepada pihak dengan 

membawa garis besarnya saja (Arikunto, 1998: 27). Dalam hal ini 

penulis melakukan wawancara dengan pengasuh Pondok pesantren 

Modern Bina Insani. Metode wawancara ini penulis gunakan untuk 

mendapatkan data tentang gambaran umum dan pelaksanaan proses 

pendidikan berbahasa Arab yang dilaksanakan Pondok pesantren 

Modern Bina Insani terhadap santri. 

b. Metode Observasi  

Metode observasi adalah suatu cara yang digunakan peneliti guna 

mendapatkan data yang dibutuhkan secara langsung di lapangan  

(Sutrisno Hadi, 1982: 136). Dalam hal ini, penulis melakukan 

pengamatan terhadap letak geografis, fasilitas dan pelaksanaan 

program pendidikan bahasa Arab yang dilaksanakan di Pondok 

pesantren Modern Bina Insani. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan salah satu catatan peristiwa yang 

sudah berjalan. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambaran, atau 

karya-karya notulen dari seseorang yang dibutuhkan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2010: 328). Metode tersebut digunakan agar peneliti dapat 

memperoleh suatu gambaran umum Pondok pesantren Modern Bina 

Insani, meliputi :  letak geografis, struktur pengurus, kondisi Pondok, 

pelaksanaan bahasa Arab dan dokumentasi lainnya yang telah terjamin 
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keakuratannya. Data-data tersebut tentunya yang ada relevansinya 

dengan masalah yang diteliti. 

d. Metode Analisis Data 

Setelah data selesai terkumpulkan dengan lengkap dari laporan, 

terhapan berikutnya adalah tahap analisis data untuk dapat di ambil 

kesimpulan sesuai dengan jenisnya. Analisis data adalah proses 

melakukan pengurutan data yang diperoleh dari subyek, 

mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan ukuran dasar 

sehingga dapat ditemukan suatu tema (Ismawati, 2010: 20). 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, sehingga dalam 

menganalisis data juga menggunakan analisis data kualitatif. Yaitu berpikir 

berdasarkan realitas proses sehingga yang diutamakan bukan prosentasenya 

melainkan upaya dalam mencegah berbagai persoalan yang sedang berlangsung 

dalam arti pemaknaan proses tersebut.  

 Analisis kualitatif adalah analisis data dengan menggunakan analisis 

deskriptif non statistik melalui penjelasan kata yang akhirnya dapat ditarik suatu 

kesimpulan. Secara garis besar langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu 

persiapan, tabulasi, penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 1989: 194). Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif 

ini, maka digunakan pola berfikir deskriptif analisis induktif atau sering disebut 

dengan cara berfikir yang berangkat dari suatu faktor khusus, peristiwa yang 

akurat, kemudian dari hal tersebut dan peristiwa tersebut ditarik suatu generalisasi 

yang sifatnya umum (Sutrisno Hadi, UGM: 42). 
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 Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah pengolahan suatu data 

yang sudah terkumpul. Pertama-tama data diseleksi atas dasar realibilitas dan 

validitasnya. Data yang rendah realibilitas dan validitasnya, data yang kurang 

lengkap digugurkan atau dilengkapi, selanjutnya data yang sudah lulus dalam 

penyeleksian lalu diatur sedemikian rupa agar memudahkan sedemikian rupa. 

 Sedangkan proses analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh sudah 

final, artinya tidak lagi dilakukan wawancara atau observasi untuk mencari 

informasi. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara umum skripsi akan lebih sistematis jika disusun dengan sistematika 

yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik, dengan itu dalam skripsi ini penulis 

mencantumkan garis besar sistematika dalam penulisan sebagai berikut:  

 BAB I, Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II, Upaya Pondok pesantren Modern dan Kemahiran Berbicara 

Bahasa Arab yang membahas tentang : pengertian upaya, eksistensi Pondok 

pesantren yang meliputi pengertian, fungsi, dan unsur dari Pondok pesantren 

modern. Kemahiran berbicara bahasa Arab meliputi Pembelajaran bahasa Arab, 

Faktor-faktor pembelajaran bahasa Arab, Problematika dalam Pembelajaran 

bahasa Arab, upaya Pondok pesantren dalam meningkatkan kemahiran berbicara 

bahasa Arab santri. 
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Bab III, Kondisi Umum Pondok pesantren Modern Bina Insani 

Ketapang Susukan Kabupaten Semarang Dalam Meningkatkan Kemahiran 

Berbicara Bahasa Arab Santri yang terdiri dari: Sejarah Berdirinya, Letak 

Geografis, Motto, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Sarana dan Prasarana, 

Kondisi Tenaga Pendidik dan Santri, Tujuan dan Pendekatan Pendidikan, Unit 

dan Sistem Pendidikan, Kurikulum. Organisasi Santri Bina Insani (OSBI). Upaya 

Pondok pesantren dalam Meningkatkan Kemahiran Berbicara Bahasa Arab Santri 

terdiri dari Kegiatan Pendidikan Formal, Kegiatan Pendidikan Non Formal. 

Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kegiatan Pembelajaran Bahasa 

Arab di Pondok pesantren Modern Bina Insani.  

BAB IV, Analisis Data, tentang upaya Pondok pesantren Modern Bina 

Insani Ketapang Susukan Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kemahiran 

berbicara bahasa Arab santri. 

BAB V, Penutup yang terdiri dari: kesimpulan, saran-saran, kata penutup, 

daftar pustaka, dan lampiran. 


