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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan arbitrer yang dipakai oleh anggota 

suatu masyarakat, bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, 

berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama.
1
 Menurut pengetian di 

atas bahasa dan masyarakat adalah dua hal yang sangat berkaitan. Oleh karena 

pentingnya bahasa maka masyarakat mampu berkomunikasi dan juga berinteraksi 

antar sesamanya. 

Kemampuan berbahasa dalam kehidupan masyarakat terutama bahasa 

Arab sangatlah penting bagi pendidikan anak. Oleh karena pentingnya 

mempelajarai bahasa Arab, maka mata pelajaran bahasa Arab sudah dikenalkan 

kepada siswa mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas bahkan 

perguruan tinggi. Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 
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mencapai tujuan tersebut, salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh 

peserta didik di madrasah adalah pendidikan agama Islam, yang dimaksudkan 

untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.  

Mata pelajaran bahasa Arab juga diajarkan di Madrasah Tsanawiyah PPMI 

Assalaam Sukoharjo, dalam mata pelajaran tersebut siswa dituntut memiliki 

kemampuan berbahasa Arab yang meliputi membaca, menulis, menyimak dan 

berbicara.  

 Realitas menunjukkan bahwa menguasai pelajaran bahasa Arab tidaklah 

mudah seperti bahasa ibu atau bahasa pertama karena bahasa Arab merupakan 

bahasa asing. Untuk prestasi belajar dan kemampuan dapat menguasai bahasa 

Arab siswa diajari menulis, menyimak, berbicara dan membaca. membaca adalah 

suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti yang terkandung di 

dalam bahan tulis.
2
 Menurut Tarigan tujuan membaca adalah memperoleh 

perincian-perincian atau fakta-fakta, memperoleh ide-ide utama, mengetahui 

urutan atau susunan organisasi cerita, membaca untuk menyimpulkan, 

mengelompokkan atau mengklarifikasi, menilai dan mengevaluasi, serta 

memperbandingkan atau mempertentangkan.
3
 Dari uraian di atas penulis 

menyimpulkan bahwa indikator membaca adalah (1) memperoleh informasi rinci 
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(2) meperoleh ide utama (3) memahami arti kata (4) menyimpulkan bacaan dan 

(5) menyempurnakan membaca nyaring. 

  Realitas menunjukkan bahwa prestasi membaca bahasa Arab siswa kelas 

VII MTs PPMI Assalaam Sukoharjo masih rendah hal ini terlihat dari hasil rata-

rata ulangan tengah semester pertama 2014/2015 pada mata pelajaran bahasa Arab 

adalah 65, sedangkan nilai kriteria ketuntasan maksimal untuk mata pelajaran 

bahasa Arab kelas VII MTs adalah 75. Untuk rincian setiap indikator sebagai 

berikut (1) memperoleh informasi rinci 65%.;(2) memperoleh ide utama 68%; (3) 

memahami arti kata 72%; (4) menyimpulkan bacaan 55%; dan (5) 

menyempurnakan membaca nyaring 75%. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang menyebabkan rendahnya rata-rata 

nilai mata pelajaran bahasa Arab disebabkan oleh kurangnya kosa kata bahasa 

Arab yang dikuasai oleh siswa kelas VII MTs PPMI Assalaam Sukoharjo. Oleh 

karena itu, penulis mengajukan sebuah penelitian untuk mengurangi permasalahan 

yang dihadapi oleh siswa kelas VII MTs PPMI Assalaam Sukoharjo dengan 

menggunakan Metode Langsung (Direct Method).  

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji lebih dalam terhadap permasalahan tersebut dan dituangkan dalam 

bentuk skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI  DIRECT METHOD DALAM 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA TEKS BAHASA ARAB 

BAGI PESERTA DIDIK KELAS VII MTs PPMI ASSALAAM 

SUKOHARJO TAHUN PELAJARAN 2014/2015. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas, masalah mendasar yang 

akan di teliti adalah : 

1. Bagaimana implementasi Metode Langsung (Direct Method) dapat 

meningkatkan kemampuan membaca teks bahasa Arab bagi peserta didik 

kelas VII MTs PPMI Assalaam tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Apa saja kelebihan dan kelemahan penggunaan implementasi Metode 

Langsung (Direct Method) dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas VII 

MTs PPMI Assalaam  Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Metode 

Langsung (Direct Method) dalam meningkatan kemampuan membaca 

teks bahasa Arab bagi peserta didik kelas VII MTs PPMI Assalaam 

Sukoharjo tahun pelajaran 2014/2015.  

b. Menguraikan kelebihan dan kelemahan implementasi Metode 

Langsung (Direct Method) dalam meningkatkan kemampuan 

membaca teks bahasa Arab bagi peserta didik kelas VII MTs PPMI 

Assalaam Sukoharjo tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian, maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai: 
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a. Manfaat Teoritis 

1) Sebagai wawasan dan pengetahuan dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

2) Hasil penelitian menambah hasanah keilmuan dalam proses 

pembelajaran. 

b. Manfaat Praktis 

1) Masukan bagi guru pengampu mata pelajaran bahasa Arab untuk 

menggunakan Metode Langsung (Direct Method) dalam proses 

pembelajaran. 

2) Bahan pertimbangan guru pengampu bahasa Arab untuk 

menggunakan Metode Langsung (Direct Method). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


