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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

 Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa mayor di dunia yang 

dituturkan oleh lebih dari 200.000.000 umat manusia.
1
 Bahasa Arab 

merupakan bahasa resmi 20 negara. Dan karena ia merupakan bahasa kitab 

suci dan tuntunan agama umat Islam sedunia, maka tentu ia merupakan bahasa 

yang paling besar signifikansinya bagi ratusan juta Muslim sedunia, apakah ia 

berkebangsaan Arab atau bukan bahkan akhir-akhir ini merupakan bahasa yang 

peminatnya cukup besar di barat. Di Amerika misalnya, tidak satupun 

perguruan tinggi yang tidak menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu mata 

kuliah, termasuk perguruan tinggi Katolik atau Kristen, misalnya Harvard 

University sebuah perguruan tinggi swasta yang paling terpandang di dunia 

yang didirikan Ulama Protestan, dan Georgetown University, sebuah 

universitas swasta Katolik mempunyai pusat study Arab yang bernama Center 

For Contemporary Arab Studies.
2
  

                                                 
1
Gazzawi dalam Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya Beberapa Pokok 

Pikiran, (Ujung Pandang: IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1997),  h. 1.  
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 Al-Najjar mengungkapkan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa 

yang terluas dan terkaya kandungannya, deskripsi dan peranannya sangat 

mendetail  dalam statemennya sebagai berikut:  

3 ة العربية من او سع اللغات  اغناهما وادقها تصويرا.َغلّلَا
 

 Sementara Abdul Hamid bin Yahya menyebutkan bahwa aku  berkata, 

"Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu akan menambah ketajaman 

(daya nalar) atau dalam bahasa aslinya dikatakan:  

4 تعلموا العربية فإنـها تزيد فى العقل.
 

 Selanjutnya Dia menulis bahwa Amir Al-Mukminin Umar bin Al-

Khattab r.a. berkata:  

 5 فأنـها جزء من دينكم.العر بية أحرصوا على تعلم اللغة 

"Hendaklah kamu sekalian tamak (keranjingan) mempelajari bahasa Arab 

karena bahasa Arab itu merupakan bahagian dari agamamu".
 
 

 Kedudukan dan keistimewaan yang dimiliki oleh bahasa Arab di 

antara bahasa-bahasa  lain  di dunia dikarenakan dia berfungsi sebagai bahasa 

Alquran dan Hadits serta kitab-kitab agama Islam lainnya. Berdasarkan itulah, 

                                                 
3
Ibid.,  h. 6 

4
Lihat Abdul Hamid bin Yahya dalam Al-Hasyimy, Al-Qawa'id al-Asasiyah li al-Lugat al-

'Atabuyyah, 

 

(Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1354 H), h. 4  

5
 Lihat Muhammad Jad Akkawi,  al-Muhadasah al-Yamuniyyah bi al-Lugat al-Arabiyyah 

(t.t: t.p,  1987), h. 2   
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maka orang yang hendak memahami hukum-hukum (ajaran) agama Islam 

dengan baik haruslah berusaha mempelajari bahasa Arab. Bahasa-bahasa lain, 

termasuk bahasa Indonesia tidak dapat diandalkan untuk memberikan 

kepastian arti yang tersurat dan tersirat dari makna yang terkandung dalam 

Alquran.
6
  

 Mengingat fungsi dan keutamaan bahasa Arab seperti dikemukakan 

oleh para ahli di atas maka sepantasnyalah dilakukan penelitian secara 

mendalam mengenai bahasa tersebut, baik fonologi, morpologi, maupun 

sintaksisnya, apakah dengan pendekatan linguistik ataukah pengajarannya. 

  Dengan demikian, dari penelitian-penelitian yang telah penulis 

sebutkan di atas, tergambar begitu kurangnya penelitian-penelitian mengenai 

pengajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis 

membahas mengenai pengajaran preposisi bahasa Arab dengan menggunakan 

analisis teori pengajaran Transpormasional Generatif (TGT). 

B.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapatlah 

dikemukakan rumusan masalah yang merupakan dasar penelitian terhadap 

pembahasan tersebut. Permasalahan tersebut adalah "Bagaimana pengajaran 

preposisi bahasa Arab".  

                                                 
 

6
Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 207  
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 Untuk mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan tersebut di atas, 

maka penulis merincinya ke dalam beberapa sub masalah. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberikan batasan terhadap pembahasan, sehingga arah dan tujuan 

dalam pembahasan judul jelas adanya. Sub masalah tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana pengajaran  preposisi bahasa Arab di MTs. Swasta Kajuara 

Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana sikap siswa terhadap pengajaran preposisi bahasa Arab di MTs. 

Swasta Kajuara Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone?   

C.  Hipotesis  

 Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis 

mengemukakan beberapa hipotesi sebagai berikut:  

1. Ada kemungkinan bahwa pengajaran preposisi bahasa Arab di MTs. Swasta 

Kajuara ditekankan pada pengenalan beberapa preposisi disertai contoh 

dan arti, serta bagaimana siswa dapat mengaplikasikannya dalam sebuah 

kalimat yang baik dan benar.  

2. Sikap siswa terhadap pengajaran preposisi bahasa Arab yang diajarkan 

oleh tenaga guru sebagian besar ditunjukkan dalam bentuk respon yang 

positif dengan menyimak penjelasan guru dan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terhadap masalah yang dihadapi.  
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D.  Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam pembahasan skripsi ini, penulis membatasi diri pada 

pembahasan masalah pokok, yaitu  pengajaran preposisi bahasa Arab di MTs. 

Swasta Kajuara, dan  sikap siswa terhadap pengajaran preposisi bahasa Arab 

yang diajarkan oleh tenaga guru.  

 Dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai preposisi dalam bahasa 

Arab yang dikenal dengan istilah harf al-Jar    (حرف الجر ) dan pengajarannya 

pada MTs. Swasta Kajuara.  

 Dengan demikian, setelah penulis melakukan penelusuran terhadap 

jenis-jenis dan bentuk-bentuk kata melalui kitab-kitab nahwu, maka yang dapat 

dikategorikan sebagai preposisi bahasa Arab adalah semua harf al-Jar (حرف الج) 

dan sebagian sharf (ظرف) dalam istilah bahasa Arab. Walaupun sharf (ظرف ) 

termasuk kategori isim     ( إسم) dalam ilmu nahwu, tetapi kalau dilihat dari 

peranannya dalam kalimat kata ia dapat dikategorikan sebagai preposisi.  

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui mengenai 

pengajaran preposisi bahasa Arab di MTs. Swasta Kajuara, dan sikap siswa 

terhadap pengajaran preposisi bahasa Arab yang diajarkan oleh tenaga guru. 
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Disamping itu, penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat akademi 

untiuk mendapatkan gelar sarjana agama pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

(PBA) Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan ilmiah penelitian ini yaitu untuk mengembangkan ilmu 

keguruan khusus dalam mengembangkan pola pengajaran bahasa Arab. 

b. Kegunaan praktis, penelitian ini  ini diharapkan dapat memberi 

sumbangsih bagi pengajaran bahasa Arab dan dapat membantu para pelajar 

bahasa Arab dalam mengkaji Qawaid (Nahwu), dengan berbagai 

pendekatan. Serta sikap siswa terhadap pengajaran preposisi bahasa Arab 

di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kajuara Kec. Cenrana Kab. Bone.  

F.  Garis Besar Isi  

 Garis-garis Besar Isi Skripsi ini merupakan gambaran secara umum 

tentang uraian skripsi ini. Oleh karena itu, agar dapat memberikan gambaran 

kepada para pembaca, maka penulis mengemukakan pokok-pokok pembahasan 

sebagai berikut:  

 Bab I, yang merupakan bab pendahuluan meliputi pembahasan, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta memberikan uraian singkat tentang garis-garis besar isi 

skripsi.  
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 Bab II adalah tinjauan kepustakaan yang di dalamnya diuraikan 

masalah, pengertian preposisi bahasa Arab, jenis-jenis preposisi, pemakaian 

preposisi dalam kalimat.   

 Bab III berkaitan dengan metode penelitian, jenis penelitian, populasi 

dan sampel, metode dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data.  

 Bab IV, akan menguraikan hasil penelitian, yang meliputi: bagaimana 

pengajaran preposisi bahasan Arab di MTs. Swasta Kajuara, bagaimana sikap 

siswa terhadap pengajaran preposisi pengajaran bahasa Arab di MTs. Swasta 

Kajuara. 

 Bab V adalah bab terakhir yang memuat  kesimpulan serta saran-saran 

dari seluruh isi skripsi dan akhir penyusunan penulis memaparkan beberapa 

argumentasi yang merupakan implikasi penelitian.  
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BAB II 

PEMBAHASAN  

A. Pengertian Pengajaran Preposisi Bahasa Arab 

      a. Pengertian Pengajaran 

 Pengajaran menurut bahasa berasal dari kata “ ajar ” yang kemudian 

menmdapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti proses, perbuatan, 

cara mengajar atau mengajarkan. Maksudnya disisni adalah suatu proses atau 

cara mengajarkan mata pelajaran bahasa Arab kepada siswa untuk dapat 

mencapai tujuan yang ingin dicapai.  

 Pada garis besarnya bentuk pengajaran itu dapat digolongkan kepada 

dua macam : 

1. Bentuk Pengajaran Monologis 

Bentuk pengajaran monologis yaitu: guru menyampaikan bahan 

pelajaran dengan cara berceramah, dan murid mendengar, memperhatikan 

segala keterangan-keterangan guru, untuk kemudian dicatat. 

Ciri yang menonjol dari bentuk pengajaran monologis ini ialah bahwa 

peranan guru sangat dominan, sedangkan murid banyak bersifat passif. Guru 

berupaya semaksimal mungkin menyampaikan bahan pelajaran kepada anak 

didik, terlepas apakah anak didik telah memahami dan mengerti pembicaraan 
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guru. Oleh sebab itu, cara ini banyak yang menamakannya sekolah dengar. 

Dimana murid, mendengar, mencatat serta memperhatikan segala keteranga-

keterangan guru tanpa reserve. 

Bentuk Pengajaran Monologis memiliki kebaikan  sebagai berikut : 

1. Suasana kelas dapat terkendali, karena siswa memperhatikan keterangan 

guru secara tertib. 

2. Bahan pelajaran sebanyaknya dapat disampaikan. 

3. Bagi seorang guru pembicara yang baik, antusias danpenuh wibawa, 

maka pengajaran dapat berjalan secara efektif dan mengesankan. 

4. Proses pengajaran dapat menjadi l ebih efesien dan ekonomis. 

5. Dapat di peraktekkan pada murid yang banyak dan ruang kelas yang 

besar. 

Kekurangan-kekurangannya : 

1. Bentuk pelajaran monologis tidak mendorong pertumbuhan 

demokratisasidan kreativitas anak didik. Sebab proses pengajaran hanya 

berjalan satu arah, sehingga bersifat monoton. 

2. Pertumbuhan berpikir anak banyak terhambat. 

3. Daya kritis anak didik menjadi berkurang. Anak menjadi terbiasa 

menghafal rumus-rumus yang telah diberikan oleh guru secara mentah-

mentah  ( pengajaran menjadi verbalisme). 

4. Dapat menumbuhkan disiplin kaku. 
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2. Bentuk Pengajaran Dialogis 

Bentuk Pengajaran Dialogis, merupakan kebalikan dari Bentuk 

Pengajaran  Monologis. Yaitu guru memberikan pelajaran kepada murid 

dengan mengadakan tanya jawab dan atau diskusi dimana anak didik aktif dan 

pikirannya baik melalui bimbingan guru ataupun tanpa bimbingan guru.
1
 

Bentuk pengajaran dialogis ini memiliki kebaikan serta kekurangan-

kekurangannya : 

Adapun kebaikannya adalah sebagai berikut : 

1. Proses pengajaran menjadi dinamis, guru dan murid sama-sama aktif.  

2. Pertumbuhan berpikir anak didik menjadi berkembang dan bebas dari 

perasaan terikat dan takut. 

3. Mendorong anak didik bersikap demokratis dan berpikir secara kritis. 

4. Menumbuhkan disiplin dan rasa tanggung jawab. 

5. Timbul rasa kepuasan batin, manakala pengajaran bersifat dialogis. Baik 

guru maupun murid sama-sama merasa lega dalam kebersamaan.  

Akan tetapi bentuk pengajaran dialogis ini ada juga segi 

kelemahannya, antara lain: 

1. Kemungkinan proses pengajaran menjadi terhambat dan kurang terarah 

bilamana pengajaran tidak direncanakan dan tidak diatur secara baik 

terlebih dahulu. 

                                                 
1
 H. Tayar Yusuf, Dkk. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Cet ; 2 Jakarta : 

PT. Raja Graffindo Persada, 1997), h. 25 
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2. Dapat menumbuhkan kebebasan yang anarkis, jika pangajaran terlalu 

berpusat kepada anak didik. 

3. Tidak semua guru terbiasa bersikap terbuka dan demokratis. 

4. Jika guru kurang wibawa, maka suasana kelas menjadi tidak terkendali. 

Bentuk pengajaran dialogis ini, sering juga disebut “Bentuk 

Pengajaran  Membangkitkan”. Yaitu guru berusaha membangkitkan minat dan 

perhatian anak didik agar dengan aktif memperhatikan dan menerima pelajaran 

yang diberikan oleh guru. 

Jalan pengajaran adalah cara yang ditempuh atau dilalui dalam 

mengatur dan menyusun urutan-urutan dari beberapa bagian bahan pelajaran 

yang akan disampaikan menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu. 

Adapun jalan pengajaran itu adalah sebagai berikut : 

1. Jalan Pengajaran Progresif 

Pengajaran progresif disebut juga jalan pengajaran suksesif, yaitu 

jalan pengajaran dimana bahan dari suatu vak mata pelajaran tertentu 

disampaikan secara maju berkelanjutan (continuous progress ) dengan tanpa 

mengadakan pengulanga secara disengaja, akan tetapi dapat terjadi secara 

sambil lalu atau secara okasional. 
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Misalnya penyajian suatu pengajaran  Figh maka penyajian materi 

dapat dimulai dengan cara mengajarakan salat, kemudian dilanjutkan dengan 

materi pelajaran zakat. Setelah itu berpindah pada pelajaran mengenai puasa, 

dan akhirnya sampai pada pelajaran haji. 

Namun dalam arti yang lebih luas pengajaran progresif dapat berlaku 

dalam satu vaktor tertentu dari pelajaran agama / umum. Misalnya vak agama, 

pengajaran dapat dimulai dengan pengajaran masalah : Keimanan, Syariah dan 

kemudian berpindah pada pengajaran akhlak. 

Kebaikan dari  pengajaran progresif adalah : 

1. Siswa selalu menerima bahan pelajaran yang baru. 

2. Bahan pelajaran dapat disajikan secara sistematis dan 

berkesinambungan. 

3. Target pengajaran dapat mudah tercapai. 

4. Memberi kemungkinan bagi siswa yang cerdas dan rajin dapat 

menyelesaikan pelajaran secara cepat.  

Kekurangan-kekurangannya :  

1. Menyajikan bahan pelajaran biasanya kurang mendalam. 

2. Bagi siswa yang kurang cerdas dan malas, pengajaran menjadi 

terhambat dan ketinggalan.  
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3. Materi pelajaran mudah terlupakan dan kurang membekas dalam 

ingatan anak didik. Sebab keterangan diberikan hanya selintas/sambil 

lalu dan tidak diberi pengulangan secara kontinue/rutine.  

4. Jika anak didik mengalami putus sekolah sebelum menyelesaikan 

tingkat akhir yang lebih tinggi, maka pengetahuan anak menjadi 

terputus dan tidak utuh.  

5. Bagi siswa tingkat rendah dalam pengajaran progresif ini masih sulit 

untuk diterapkan.  

2. Jalan Pengajaran Regresif 

Jalan pengajaran regresif merupakan kebalikan dari pengajaran 

progresif, yaitu jalan pengajaran “mudur”. Dengan kata lain jalan pengajaran 

regresif, menyajikan bahan pelajaran dengan dimulai dari hal-hal yang telah 

diketahui oleh anak didik, sebagai dasar untuk pelajaran berikutnya. 

Misalnya dalam mata pelajaran Sejarah Islam. Maka mempelajari 

sejarah perkembangan Islam modern (kontenporer), dapat dipelajarai dengan 

menelusuri sejarah perkembangan Islam dari masa ke masa. Yaitu dimulai dari 

sejarah Islam masa Turki, sejarah Islam Masa Abbasiyah, kemudia sejarah 

Islam masa Khalifah Rasyidin hingga sejarah Islam semasa Nabi Muhammad 

Saw, yang telah utama dipelajari oleh anak didik.  
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Kebaikan Jalan Pengajaran Regresif adalah :  

1. Materi pelajaran menjadi kontekstual, yaitu antara pelajaran baru dan 

pelajaran yang telah lalu memiliki hubungan yang saling berhubungan.  

2. Mempermudah persepsi anak untuk mengingat dan menghafal pelajaran 

yang telah lalu.  

3. Pengajaran dapat dengan mudah dikuasai oleh anak didik karena selalu 

diadakan pengulangan-pengluangan terhadap pelajaran yang telah lalu. 

4. Murid tidak terlalu merasa asing terhadap materi pelajaran-pelajaran 

baru tersebut.  

Kekurangan-kekurangannya. 

1. Bahan pelajaran tidak sistematis dan kurang berurutan. 

2. Bahan pelajaran selalu diadakan pengulangan, dan ini dapat menjadi 

tidak disenangi anak didik, karena terlalu jenuh dan membosankan 

(sebab dari itu ke itu saja).  

3. Dalam Pengajaran Konsentris 

Konsentris/konsentrasi yaitu pengumpulan atau pemusatan pada suatu 

titik tertentu. dalam pengajaran konsentris berarti menyampaikan bahan 

pelajaran dengan berpusat kepada satu tema pelajaran tertentu untuk 

dibicarakan atau disampaikan seluruhnya dalam tiap-tiap tahun atau jenjang 

pengajaran di sekolah.  
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Kebaikan jalan pengajaran konsentris adalah : 

1. Pengetahuan anak menjadi integral dan utuh. 

2. Pelajaran dapat disampaikan sekaligus, secara utuh meskipun bersifat 

global/garis besarnya saja. 

3. Jika anak didik mengalami putus sekolah sebelum selesai menamatkan 

pada tingkat-tingkat berikutnya, maka anak didik telah mendapatkan 

gambaran pengetahuan  secara utuh, meski mungkin bersifat 

global/kurang mendalam.  

Kekurangan-kekurangannya : 

1. Pengetahuan siswa kurang mendalam, bahkan mungkin bersifat 

mengambang, hal ini apabila terjadi antara siswa yang bodoh, malas 

dan terutama yang putus sekolah. Karena materi pelajaran tidak 

dikuasai secara sistematis dan tuntas.  

2. Pengajaran lebinh mengutamakan segi kuantitas (banyaknya bahan 

disampaikan) dari pada segi kualitas penguasaan bahan pengajaran.  

3. Tidak semua guru dapat menguasai semua cabang ilmu pengetahuan 

yang diajarkan. 

4. Penggunaan metode 

Adapun metode yang ditempuh dalam mengajar terhadap pengajaran.  

1. Metode ceramah  adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan 

komunikasi lisan. Metode ceramah ekonomis dan efektif untuk 
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keperluan penyampaian informasi dan pengertian. Kelemahannya 

adalah bahwa siswa cenderung pasif, pengaturan kecepatan secara 

klasikal ditentukan oleh pengajar, kurang cocok untuk pembentukan  

keterampilan dan sikap, dan cenderung menempatkan pengajar sebagai 

otoritas terakhir. 

  Langkah-langkah mempersiapkan ceramah yang efektif, yaitu 

(a) Rumuskan tujuan instruksional khusus yang luas; (b) Selidiki 

apakah metode ceramah merupakan metode yang paling tepat; (c) 

Susun bahan ceramah. Gunakan “bahan penggait” atau advance 

organizer, yaitu materi yang mendahului kegiatan belajar yang tingkat 

abstraksinya dan inklusivitasnya lebih tinggi dari kegiatan belajar 

tersebut, tetapi berhubungan secara integral dengan bahan baru itu; (d) 

Penyampaian bahan: Keterangan singkat tapi jelas, gunakan papan tulis. 

Bila perlu katakan dengan kata-kata lain. Berikut illustrasi, beri 

keterangan tambahan, hubungkan dengan masalah lain, berikan 

beberapa contoh yang singkat, kongkret, dan yang telah dikenal oleh 

siswa. Carilah balikan (feed back) sebanyak-banyaknya selama 

berceramah dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

Selanjutnya buatlah iktisar yang berfungsi memberikan secara garis 

besar. Ikhtisar juga berfungsi sebagai paduan selama guru mengajar, 

juga berfungsi menghemat waktu mencatat, merangsang siswa untuk 
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berpikir bila disertai dengan pertanyaan-pertanyaan. Adakah resume, 

dan sebut kembali rumusan-rumusan yang penting; (e) Adakah rencana 

penilaian. Tentukan teknik dan prosedur penilaian yang tepat untuk 

mengetahui tercapai-tidaknya tujuan khusus yang telah dirumuskan. 

  Metode ceramah hanya cocok: (a) untuk menyampaikan 

informasi; (b) bila bahan ceramah langkah; (c) Kalau organisasi sajian 

harus disesuaikan dengan sifat penerima; (e) Kalau bahan cukup diingat 

sebentar; (f) untuk memberi pengantar atau petunjuk bagi format lain. 

  Metode ceramah tidak cocok: (a) Kalau tujuan belajar bukan 

perolehan informasi; (b) untuk retensi jangka panjang; (c) Untuk bahan 

yang kompleks, terinci, dan abstrak; (d) Kalau keterlibatan siswa 

penting bagi pencapaian tujuan; (e) Bila tujuan bersifat kognitif tingkat 

tinggi; (f) Bila tingkat kemampuan dan pengalaman siswa kurang; (g) 

Bila tujuan untuk mengubah sikap dan menanamkan nilai-nilai; (h) Bila 

tujuan untuk mengembangkan psikomotor. 

2. Metode diskusi 

  Diskusi ialah suatu proses penglihatan dua atau lebih individu 

yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai 

tujuan atau sasaran yang sudah tertentu melalui cara tukar-menukar 

informasi, mempertahankan pendapat, atau pemecahan masalah. 
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  Metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di 

mana guru memberi kesempatan kepada para siswa (kelompok-

kelompok siswa) untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna 

mengumpulkan pendapat membuat kesimpulan, atau menyusun 

berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah.
2
 

  Jenis-jenis diskusi, yaitu: (a) Whole group. Kelas merupakan 

satu kelompok diskusi. Whole group yang ideal apabila jumlah anggota 

tidak lebih dari 15 orang; (b) Buzz group. Satu kelompok besar dibagi 

menjadi beberapa kelompok kecil, terdiri atas 4-5 orang. Tempat diatur 

agar siswa dapat berhadapan muka dan bertukar pikiran dengan mudah. 

Diskusi diadakan di tengah pelajaran atau di akhir pelajaran, dengan 

maksud menajamkan kerangka bahan pelajaran, memperjelas bahan 

pelajaran atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Hasil belajar yang 

diharapkan ialah agar segenap individu membandingkan persepsinya 

yang mungkin berbeda-beda tentang bahan pelajaran, membandingkan 

interpretasi dan informasi yang diperoleh masing-masing. Dengan 

demikian masing-masing individu dapat saling memperbaiki 

pengertian, persepsi, informasi, interpretasi sehingga dapat dihindarkan 

kekeliruan-kekeliruan; (c) Panel. Suatu kelompok kecil, biasanya 3–6 

orang, mendiskusikan satu subjek tertentu, duduk dalam suatu susunan  

                                                 
2
J.J. Hasibuan, Dip. Ed. Proses Belajar Mengajar, (Cet.ke 9; Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002), h. 3.  
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 semi melingkar, dipimpin oleh seorang moderator. Panel ini secara fisik 

dapat berhadapan dengan audience, dapat juga secara tidak langsung 

(misalnya panel di televisi). Pada suatu panel yang murni, audience 

tidak ikut serta dalam diskusi; (d) Syndicate group. Suatu kelompok 

(kelas) dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri dari 3-6 orang. 

Masing-masing kelompok kecil melaksanakan tugas tertentu. Guru 

menjelaskan garis besarnya problema kepada kelas, ia menggambarkan 

aspek-aspek masalah, kemudian tiap-tiap kelompok (syndicate) diberi 

tugas untuk mempelajari suatu aspek tertentu. Guru menyediakan 

referensi atau sumber-sumber informasi lain. Setiap sindikat bersidang 

sendiri-sendiri atau membaca bahan, berdiskusi, dan menyusun laporan 

yang berupa kesimpulan sindikat. Tiap laporan dibawa ke sidang pleno 

untuk didiskusikan lebih lanjut; (e) Brain Storming group. Kelompok 

menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera. Setiap anggota 

kelompok mengeluarkan pendapatnya. Hasil belajar yang diharapkan 

ialah agar anggota kelompok belajar menghargai pendapat orang lain, 

menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri dalam mengembangkan 

ide-ide yang ditemukannya yang dianggap benar; (f) Simposium. 

Beberapa orang membahas tentang berbagai aspek dari suatu subjek 

tertentu, dan membacakan di muka peserta symposium secara singkat 
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(5-20 menit). Kemudian diikuti dengan sanggahan dan pertanyaan dari 

para penyanggah, dan juga dari pendengar. Bahasan dan sanggahan itu 

selanjutnya dirumuskan oleh panitia perumus sebagai hasil symposium; 

(g) Informal debate. Kelas dibagi menjadi dua tim yang agak sama 

besarnya, dan mendiskusikan subjek yang cocok untuk diperdebatkan 

tanpa memperhatikan peraturan perdebatan formal. Bahan yang cocok 

untuk diperdebatkan ialah yang bersifat problematik, bukan yang 

bersifat faktual; (h) Colloquium. Seseorang atau beberapa orang 

manusia sumber menjawab pertanyaan dari audience. Dalam kegiatan 

belajar-mengajar, siswa atau mahasiswa menginterviu manusia sumber, 

selanjutnya mengundang pertanyaan lain atau tambahan dari siswa atau 

mahasiswa lain. Hasil belajar yang diharapkan ialah para siswa atau 

mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dari tangan pertama; (i) Fish 

bowl. Beberapa orang peserta dipimpin oleh seorang ketua mengadakan 

suatu diskusi untuk mengambil suatu keputusan. Tempat duduk diantur 

merupakan setangah lingkaran dengan dua atau tiga kursi kosong 

menghadap peserta diskusi. Kelompok pendengar duduk mengelilingi 

kelompok diskusi, seolah-olah melihat ikan yang berada dalam sebuah 

mangkuk (fish bowl). Sedangkan kelompok diskusi berdiskusi, 

kelompok pendengar yang ingin menyumbangkan pikiran dapat masuk 



 21 

duduk di kursi kosong. Apabila ketua diskusi mempersiapkan berbicara, 

ia dapat langsung berbicara, dan meninggalkan kursi setelah selesai 

berbicara. 

  Sedangkan kegunaan metode diskusi adalah lebih cocok dan 

diperlukan apabila kita (guru) hendak: (a) Memanfaatkan berbagai 

kemampuan yang ada pada siswa; (b) Memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menyalurkan kemampuannya; (c) Mendapatkan balikan 

dari siswa, apakah tujuan telah tercapai; (d) Membantu siswa belajar 

berpikir kritis; (e) Membantu siswa belajar menilai kemampuan dan 

peranan diri sendiri maupun teman-temannya (orang lain); (f) 

Membantu siswa menyadari dan mampu merumuskan berbagai masalah 

yang “dilihat”, baik dari pengalaman sendiri maupun dari pelajaran 

sekolah; (g) Mengembangkan motivasi untuk belajar lebih lanjut. 

  Langkah-langkah penggunaan metode diskusi: (a) Guru 

mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan 

pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya. Dapat pula 

pokok masalah yang akan didiskusikan itu ditentukan bersama-sama 

oleh guru dan siswa. Yang penting,  judul atau  masalah yang akan 

didiskusikan harus dirumuskan sejelas-jelasnya agar dapat dipahami 

dengan baik oleh siswa; (b) Dengan pimpinan guru, para siswa 
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membentuk kelompok-kelompok diskusi, memilih pimpinan diskusi 

(ketua, sekretaris, pelapor), mengatur tempat duduk, ruang, sarana, dan 

sebagainya. Pimpinan diskusi sebaiknya berada di tangan siswa yang: 

(1) lebih memahami masalah yang akan didiskusikan, (2) berwibawa 

dan disenangi oleh teman-temannya, (3) lancar berbicara, (4) dapat 

bertindak tegas, adil, dan demokratis. Sedangkan tugas pimpinan 

diskusi anatara lain: (1) pengatur dan mengarah diskusi, (2) pengatur 

lalu-lintas pembicaraan, (3) penengah dan penyimpul berbagai 

pendapat; (c) Para siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-

masing, sedangkan guru berkeliling dari kelompok yang satu ke 

kelompok yang lain (kalau ada lebih dari satu kelompok), menjaga 

ketertiban, serta memberikan dorongan dan bantuan agar setiap anggota 

kelompok berpartisipasi aktif, dan agar diskusi berjalan lancar. Setiap 

anggota hendaknya tahu persisi apa yang akan didiskusikan dan 

bagaimana caranya berdiskusi. Diskusi harus berjalan dalam suasana 

bebas, setiap anggota tahu bahwa mereka mempunyai hak bicara yang 

sama; (d) Kemudian tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Hasil-

hasil tersebut ditanggapi oleh semua siswa, terutama dari kelompok 

lain. Guru memberi ulasan atau penjelasan terhadap laporan tersebut; 
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(e) Akhirnya siswa mencatat hasil diskusi, dan guru mengumpulkan 

laporan hasil diskusi dari setiap kelompok. 

3. Metode kerja kelompok 

  Kerja kelompok adalah salah satu strategi belajar-mengajar yang 

memiliki kadar CBSA. Tetapi pelaksanaannya menuntut kondisi serta 

persiapan yang jauh berbeda dengan format belajar-mengajar yang 

menggunakan pendekatan ekspositorik, misalnya ceramah. Bagi mereka 

yang belum terbiasa dengan penggunaan metode ini, dan masih terbiasa 

dengan pendekatan ekspositorik, memerlukan waktu untuk berlatih. 

  Aspek-aspek kelompok yang perlu diperhatikan dalam kerja 

kelompok ialah: (a) Tujuan. Tujuan harus jelas bagi setiap anggota 

kelompok, agar diperoleh hasil kerja yang baik. Tiap anggota harus tahu 

presis apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. 

Itulah sebabnya dalam setiap kerja kelompok perlu didahului dengan 

kegiatan diskusi untuk menentukan kerja apa oleh siapa; (b) Interaksi. 

Dalam kerja kelompok ada tugas yang harus diselesaikan bersama 

sehingga perlu dilakukan pembagian kerja. Salah satu persyaratan 

utama bagi terjadinya kerja sama adalah komunikasi yang efektif, perlu 

ada interaksi antar anggota kelompok; (c) Kepemimpinan. Tugas yang 

jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang baik akan 
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berpengaruh terhadap suasana kerja, dan pada gilirannya suasana kerja 

ini akan mempngaruhi proses penyelesaian tugas karena itu maka 

produktivitas dan iklim emosional kelompok merupakan dua aspek 

yang saling berkait dalam proses kelompok. 

  Peranan guru atau instruktor dalam kerja kelompok adalah 

sebagai berikut: (a) Manager. Membantu para peserta mengorganisasi 

diri, tempat duduk, serta bahan yang diperlukan; (b) Obsever. 

Mengamati dinamika kelompok yang terjadi sehingga ia dapat 

mengarahkan serta membantunya bila perlu. Ia perlu memberikan 

balikan kepada kelompok tentang kepemimpinan, interaksi, tujuan, 

serta perasaan dan norma-norma yang terjadi dalam kelompok; (c) 

Advisor. Memberikan saran-saran tentang penyelesaian tugas bila 

diperlukan. Tetapi pemberian saran ini jangan berarti instruktor yang 

menyelesaikan tugas buat peserta. Berikan saran itu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bukan pemberian informasi secara 

langsung; (d) Evaluator. Nilailah proses kelompok yang terjadi 

bersama-sama dengan kelompok. Penilaian ini hendaklah selalu 

penilaian kelompok, bukan penilaian terhadap individu. 

  Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam penggunaan kerja 

kelompok adalah: (a) pesan terpenting, format kerja kelompok adalah 
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pemecahan masalah atau penunaian tugas melalui proses kelompok. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa topik-topik yang cocok ditangani 

melalui kerja kelompok adalah topik-topik yang: (1) cukup kompleks 

isinya dan cukup luas ruang lingkupnya sehingga bisa dibagi-bagi yang 

cukup memadai sebagai tugas-tugas kelompok, baik secara pararel 

maupun komplementer; dan (2) membutuhkan bahan dan infomasi dari 

pelbagai sumber untuk pemecahannya, (b) di dalam pelaksanaan, kelas 

dibagi menjadi kelompok-kelompok secara random atau berdasakan 

pengaturan tertentu, misalnya dengan menyebarkan peserta kelompok 

yang kurang mampu dan yang mampu, cepat membuat ribut atau cepat 

teralihkan perhatiannya dari tugasnya, dan lain-lain dasar 

penggolongan. Yang penting adalah bahwa penyebaran ini dilakukan  

untuk sedapat-dapatnya menyeragamkan profil kelompok, meskipin 

tugas-tugasnya dapat berbeda-beda (penugasan komplementer). 

Pengelompokan secara random dilakukan bila kelompok-kelompok 

ditugaskan untuk melakukan pekerjaan penjajagan; sedangkan 

pengelompokan yang diatur dilakukan bila produktivitas maupun 

kokohesifan kelompok merupakan tujuan penting. (c) sebagaimana 

disyaratkan dalam butir b. di atas, produktivitas dan kekohesifan 

kelompok adalah dua aspek yang harus selalu perhatikan secara 

seimbang. Memang ada kalanga surat tugas kelompok terutama 
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dilakukan untuk mengembangkan keterampilan bekerja sama dan 

memupuk semangat kebersamaan, sedangkan pada kesempatan lain, 

tugas kelompok diberikan karena ada produk-produk nyata yang perlu 

dicapai, seperti pengetahuan yang cukup luas dan pengertian yang 

mendalam tentang suatu suatu fenomena, misalnya lingkup ekologi di 

sawah atau tugas-tugas perkembangan dalam konteks kebudayaan 

Indonesia. Akan tetapi secara keseluruhan, sasaran penilaian adalah 

terhadap kedua aspek tersebut:  produk kelompok serta peningkatan 

kemampuan kelompok di dalam menangani tugas-tugas kelompok, dan 

semangat kebersamaan di dalam kelompok bekerja menyelesaikan 

tugas-tugasnya. Khusus dalam penilaian produk, maka penilaian 

dilakukan terhadap kelompok secara keseluruhan. Meskipun dalam 

kenyataan  kontribusi anggota-anggota di dalam menghasilkan produk 

tersebut ada kemungkinan tidak sama. Justru hal ini merupakan 

tantangan bagi guru atau instruktor, dan bagi kelompok untuk lebih 

memeratakan partisipasi para anggota di dalam kesempatan-kesempatan 

kerja kelompok berikutnya. 

b. Pengertian Preposisi 

Sedangkan preposisi bahasa Arab adalah partikel yang biasanya 

terletak di depan nomina berfungsi menghubungkan kata atau frase sehingga 
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berbentuk eksosentris.
3
 Preposisi atau kata depan adalah kata tugas yang 

bertugas sebagai unsur pembentuk frase preposional.
4
 Dengan demikian, 

preposisi merupakan bagian dari kata tugas. 

 Dalam bahasa Arab (Ilmu Nahwu) tidak dikenal istilah preposisi atau 

kata tugas, tetapi hanya dikenal istilah isim ( اسم ), fiil  (فعل ), dan harf         

 Untuk menentukan preposisi bahasa Arab penulis tidak berdasar ke .( حرف )

istilah nahwu tersebut, penulis berdasar ke defenisi di atas, sehingga mungkin 

saja preposisi ini bisa terdiri dari harf ( حرف ) atau isim ( اسم ). 

 Dengan demikian, setelah penulis melakukan penelusuran terhadap 

jenis-jenis dan bentuk-bentuk kata melalui kitab-kitab nahwu, maka yang dapat 

dikategorikan sebagai preposisi bahasa Arab adalah semua harf al-Jar ( حرف  

  dalam istilah bahasa Arab, walaupun sharf ( ظرف )  dan sebagian zharf (الجر

 dalam ilmu nahwu, kalau dilihat dari ( اسم ) termasuk kategori isim ( ظرف)

peranannya dalam kalimat kata tersebut dapat dikategorikan sebagai preposisi. 

Zharaf (ظرف ) adalah waktu atau tempat yang mengandung makna fi: 

di (dalam). Seperti أمكث هنا أز منا tinggallah disini selama beberapa waktu. 

Lafaz huna (هنا) merupakan zaraf al-Makan (ظرف المكان ) (keterangan 

tempat) dan lafadz azmuna : (ازمنا) merupakan zharaf az-zaman (keadaan 

                                                 
3
 Kridalaksana, Dkk.  Kamus Linguistik.  (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993),  h. 

175 
4
 Moeliono, Anton M. Tata Bahasa Baku Indonesia.  (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 1997) , h. 

230 
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waktu), masing-masing mengadung makna fi : (فى) “dalam” karena 

sesungguhnya makna contoh seperti berikut ini :  

 امكث فى هذا الموضع فى ازمنٍِ

 Tinggallah di tempat ini dalam beberapa waktu. 

Kadang-kadang zharaf tidak dikategorikan sebagai preposisi, seperti berikut ini  

Tentang datang hari jum’at : 

 

جاء يوم الجمعة   

Hari Arafah adalah/hari yang diberkahi : 

 

يوم عرفة يوم مبارك   

Kedua contoh di atas yaumu (يوم) tidak dikategorikan sebagai sharaf karena 

tidak mengandung makna fi : “dalam” dengan demikian tidak bisa 

dikategorikan sebagai preposisi.
5
  

 Dengan demikian zharaf (ظرف ) berdasarkan peranannya dalam 

kalimat bisa saja dikategorikan preposisi bisa juga tidak. 

 Demikian pula, zharaf (zharaf al-makan dan zharaf al-zaman) 

manakala dimasuki oleh preposisi huruf al-jar (جرف الجر) antar dimajrurkan 

(istilah dalam ilu nahwu ) adalah huruf al-jar (جرف الجر) hal tersebut masih 

diperselisihkan oleh para ahli nahwu (qawaid al-lugah al-Arabiyah) apakah 

termasuk zharaf atau tidak. Namun kalau dilihat peranannya dalam kalimat hal 

tersebut termasuk preposisi yaitu preposisi gabungan (preposisi turunan) yang 

                                                 
5
 Ibid, h.83 
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terdiri dari gabungan preposisi dan preposisi, tetapi dengan catatan harus dikuti 

oleh nomina atau prasanomina (kata-kata tersebut harus mudhaf (  مضاف ) 

atau  disandarkan pada izim (  إسم ) yang termasuk dalamn kategori ini 

sebagai berikut :   

 من قبل٬ من بعد٬ من تحت٬ من فوق٬ من حيس٬ من وراء٬ وغير ذلك

B.  Jenis-jenis Preposisi Bahasa Arab 

 Adapaun jenis preposisi bahasa Arab dikenal dengan istilah har al-Jar ( 

 : dalam ilmu nahwu adalah sebagai berikut (حرف الجر

- Harf al-Jar ( حرف الجر  ) dalam bahasa Arab ada 17, yaitu : 

الباب٬ من٬ الى٬ عن٬ على٬ فى٬ الكاف٬ الالم٬ واو٬ القسم٬ تاء القسم٬ مذ٬ 

6منذ٬ رب٬ حتى٬ خال٬ عدا٬ وحاسا٬ كى٬ متى (لغة هذيل)٬ ولعلٍّ (لغة عقيل)
 

 Kedua pendapat di atas ada perbedaan jumlah harf al-Jar       ( حرف  

 yaitu pada (الجر

 

كى٬ متى٬ ولعل  ,  berdasarkan literatur-literatur (Ilmu 

Nahwu)  ketiga kata ini jarang terjadi hanya dalam waktu dan kondisi tertentu 

saja. 

) berfungsi sebagai harf al-Jar كى - حرف الجر  ) hanya apabila diikuti 

dengan ma istifhamiyyah (ما إستفهاميه) atau ma introgative, seperti pada 

                                                 
6
 Hasan, Abbas. Al-Nahw Al- Wa’fi. Jilid III, (Mizra : Da::r : Al-Ma’arif, 1973), h. 431 
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sama dengan 

 

لمه  , lalu alifnya dibuang karena dimasuki harf al-Jar            

( حرف الجر  ) selanjutnya didatangkan kepadanya ha sakfah.
7
 

)  befungsi sebagai harf al-Jar  متى - حرف الجر  ) khusus terjadi dalam 

bahasa Arab dialek orang-orang Huzail, artinya hampir sama  dengan         

اخرجه متى كم  seperti dalam perkataan mereka ,( من) , ia mengeluarkan 

barang itu dari lengan bajunya.
8
 

) berfungsi sebagai harf al-Jar لعل - حرف الجر  ) khusus terjadi dalam 

bahasa  Ugail,  seperti  perkataan   seorang penyair 

 

لعل أبى المغوار منك  

.Abul Mugwar dekat dengannmu  قريب
9
 

Adapun  preposisi bahasa Arab yang dikenal dalam istilah zharf (ظرف 

) dalam ikmu nahwu, penulis tidak dapat menyebutkan jumlahnya secara pasti. 

Dikemukakan dalam literatur bahasa jumlah zharf        (ظرف )cukup banyak 

dan terbagi kedalam dua bagian, yaitu zharaf al-Zaman banyak dan terbagi 

 (ظرف المكان) karena keterangan waktu dan zharaf al-Makan (ظرف الزمان)

keadaan (keterangan) tempat. 

                                                 
7
 Ibnu Aqil, Jamal Al-Di:n Muhammad Bin Abdulah. Syarh Ibnu Aqil ‘ala : Al-Alfiyah. 

(Semarang : Toha Putra, T.Th),  h. 97.  

8
 Gala’yin, Mustafa. Jami’untuk Al-Durus Al-Arabiyah. (Bairut : Al- Maktabah Al-Ashriyah. 

1991), h. 190.  

9
Ibnu Aqil, Op.cit, ,  h. 97. 
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 Di antara (ظرف) yang bisa dikategorikan preposisi adalah sebagai 

berikut : 

تـحـت٬ فـوقـ٬ وراء٬ خلف٬ امـام٬ حـول٬ جـانـب٬ بـيـن٬ مـع٬ قـبـل٬ بـعـد٬ 

 عـنـد٬ خـارج٬ داخـل٬ لـدن٬ قـرب٬ دون٬ أثـنـاء٬ تـلقـاء.

C.   Pemakaian Preposisi dalam Bahasa Arab  

 Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan pengajaran 

preposisi bahasa Arab dalam pemakaian, 

 .”Saya telah makan dengan sendok“ أكلت بالملعقة .1

  ”Pak guru telah datang dari kampung“  جاء المدرس من القرية .2

  ”Bapak saya telah pergi ke kota“  ذهب أبى إلى المدينة .3

ى الناريةكدت أسكت عن دّراجت .4  “Saya hampir jatuh dari sepeda motorku”  

 ”Pulpen itu di atas meja“   القلم على المكتب  .5

  ”Air itu di dalam cangkir“  الماء فىالفنجان .6

 ”Jangan berjalan seperti gajah“  التمشى كل الفيل .7

  ”Mobil itu untuk para mahasiswa“  السيارة للطالب .8

اهللا) ال أقول إّال حّقا واهللا (تا .9   “Demi Allah aku tidak akan berkata kecuali 

yang benar  

  ”Saya tidak melihat anda sejak hari Jum’at“ مارأيتك مذ (منذ) يوم الجمعة .10
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 Acapkali ucapan dapat menghilangkan“  ربّ لفظة أفقدت الصحبة واإلخاء .11

persahabatan dan persaudaraan”  

أّحالف الّنظام حتى التحّرج من المعهد لن .12   “Saya tida akan melanggar 

disiplin sampai tamat dari pesantren” 

 Mahasiswa-mahasiswa tersebut telah hadir kecuali  حضر الطالب عدامحّمد .13

Muhamad”  

  ”Saya meletakkan sandal di bawah tangga“  وضْعت النْعل تحت الّسّلم .14

اح فوق الكرسىالمصب .15  “Lampu itu di atas kursi” 

 ”Rumah itu di belakang sekolah“ البيت وراء المدرسة  .16

  ”Saya duduk di belakang rektor“ أناأجلس خلف مد ير الجامعة .17

 ”Pak guru berdiri di depan kelas“  يقوم المدرس أمام الفصل .18

  ”Saya melihat gambar-gambar di sekitar kamar“  رأيت الصور حول الغرفة .19

 Mahasiswa tersebut bersembunyi di samping“  ِأختفى الطالب جانب اإلدارة .20

kantor” 

 Telah terjadi tabrakan“  حدث اإلصطدام بين السيارة والدراجة النارية .21

antara mobil dengan motor”  

 ”Saya pergi bersama ustaz“  ذهبت مع األستاذ .22

قبل العاشرة أصلى صالة الضحى .23  “Saya sembahyang Dhuha sebelum pukul 

sepuluh”  
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 Saya keluar dari Masjid seusai“ خرجت من المسجد بعد الصالة العشاء .24

Shalat Isya” 

 ”? Apa yang dipunyai oleh santri/mahasiswa tersebut“ ماذا عند الطالب ؟ .25

 Saya melihat kebakanaran di luar“  شهدت الحريق خارج المعهد .26

pesantren”  

جرائد كثيرةداخل الصندوق  .27   “Di dalam kotak (tersebut) terdapat banyak 

surat kabar”  

 Saya bepergian hampir (menjelang) terbit“  سافرت لدن طلوع الشمس .28

matahari”  

 ”Saya duduk dihadapanmu“  جلست لديك .29

  ”Saya bermain di dekat lapangan“  لعبت قرب الّساحة .30

 ”Tas itu di bawah kakimu“  المحفظة دون رجليك .31

  ”Saya akan menemuimu pada pertengahan malam“  سأقابلك أثناء الليل .32

 ”Saya duduk dihadapan Zaid“  جلست تلقاء زيد .33

  ”Saya akan menziarahimu pada hari Jum’at“  سأذورك يوم الجمعة .34

 Pada pembahasan yang terdahulu telah dijelaskan struktur kalimat inti 

bahasa Arab. dan telah dijelaskan fungsi-fungsi apa yang bisa diduduki oleh 

setiap kategori-kategori kata. Namun, untuk lebih jelasnya berikut ini akan 

dibahas fungsi-fungsi apa yang bisa diduduki oleh preposisi dalam kalimat.  
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a) Predikat  

 Preposisi dapat berfungsi sebagai predikat, seperti contoh-contoh 

berikut :  

  (muhammadun wara’a albaiti) محمد  وراء البيت

Muhammad dibelakang rumah  

 (al kalamu fi aldurji)  القلم في الدرج

Pulpen itu di dalam laci. 

 (al ustadzu amam alfazli) األ ستاذ أمام الفصل

Guru itu di depan kelas.  

 Pada contoh di atas, محمد

 

  (muhammad), 

 

ألقلم 

 

  (al kalamu) dan 

 

أأل  

ستاذ

 

  (al ustadzu) masing-masing berfungsi sebagai subjek. Sedangkan 

وراء البيت

 

  (wara al baiti), 

 

في الدرج   (piddurji), dan 

 

أمام الفصل 

 

  

(amamal fazli) merupakan  preposisi yang masing-masing berfungsi 

sebagai predikat.  

b) Keterangan Tempat (Lokatif) 

 Preposisi juga dapat berfungsi sebagai keterangan tempat (lokatif) 

seperti pada contoh-contoh berikut: 

 (Nama attiflu ala assariri) نام الطفل على السرير

 Bayi itu tidur di atas ranjang 
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 (Huwa yuzalli fi al masjid) هو يصلى فى المسجد

 Dia shalat di dalam masjid 

 Pada contoh-contoh di atas, 

 

على السرير 

 

  (‘ala al sariri) dan فى المسحد  

(fi al masjid) adalah keduanya  preposisi yang menduduki fungsi sebagai 

keterangan tempat.  

c) Keterangan Waktu (Temporal) 

 Preposisi juga dapat menduduki fungsi sebagai keterangan waktu 

(temporal), seperti pada contoh-contoh berikut ini :  

هو يتو ّضأ قبل الصالة

 

    (Huwa yatawadda qabla al shalati) 

      Dia berwudlu sebelum shalat 

 Muhammadun yuzakir duru sahu) محمد يذاكر دروسه بعد العشاء

ba’da  al isya’i)  

   Muhammad mengulangi pelajaran 

sesudah Isya.  

Pada contoh-contoh di atas,

 

قبل الصالة 

 

  (qabla al shalati) dan بعد العشاء

 

  

(Ba’da  al isya’i) keduanya  preposisi yang berfungsi sebagai keterangan 

waktu.  

Contoh berikut : 

علّي يأ كل با لملعقة

 

   (Aliyyun ya’kulu bi al- mil’aqah) 

     Ali makan dengan sendok. 
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 (Huwa yaqumu bi al ‘asha)   هو يقوم با لعصا

    Ia berdiri dengan tongkat.  

Pada contoh-contoh di atas, 

 

با لملعقة 

 

  (Bi al- mil’aqah)dan با لعصا

 

  (Bi al 

‘asha) adalah  preposisi yang menduduki fungsi sebagi keterangan cara.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  preposisi dapat menduduki 

fungsi sebagai; (1) predikat, (2) keterangan tempat (lokatif), (3) keterangan 

waktu (temporal), (4) keterangan cara.  

Pada bagian berikut ini terdapat juga unsur-unsur  preposisi tersebut yang 

dibicarakan secara terperinci seperti dikemukakan di atas, preposisi adalah 

unsur wajib dalam pengajaran preposisi. Preposisi bahasa Arab telah 

dibicarakan yang membahas lebih rinci lagi. Namun demikian, dalam 

bagian ini penulis tetap mengemukakan preposisi bahasa Arab yaitu terdiri 

dari dua bagian, (1) preposisi tunggal (monomorfemis), dan  (2) preposisi 

turunan (polimorfemis).  

Preposisi tunggal (monomorfemis) 

  dengan (al ba’u) ألباء

  dari (min) من

  ke (ila) إلى

  dari (an) عن
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 atas (ala‘) على

 di (fi) فى

  seperti/bagai (al-ka’fu) الكاف

 bagi (al-la’mu) الالم 

 wawu sumpah/demi (wa-wul-qasam) واو القسم

   ta’ sumpah/demi (ta’u al-qasam) تاء القسم

  sejak (muz) مذ

  sejak (munzu) مْنذ

 banyak kali/acap kali (rubba) ربَّ

 sehingga (hatta) حّتى

خال    (khala’) selain  

 selain (’ada) عدا

 selain (hasya) حاشا

 supaya (kai) كي

 menurut lugat Huzaili (’mata) متى (لغة هذيل)

  menurut kugat Ukail (la’alla) لعلَّ (ُلغُة ُعقْيل)

  di bawah (tahta) تْحت 

  di atas (pauqa) فوق

  di belakang (wa ra’a) وراء
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  dibelakang (halfa) حلف

  di depan (ama’ma) أمام

  di sekeliling (haula) حول

  di samping (janiba) جانب

  di antara (bayna) بين 

  bersama (ma’a) مع

  sebelum (qabla) قبل

  sesudah (ba’da) بعد

  dipunyai oleh (inda) عند

  di luar (kharija) خارج

  di dalam (dakhila) داخل

  hampir/menjelang (la dun) لدن

  di hadapan (la day) لدى

  di dekat (qurba) قرب

  di bawah (du:na) دون

  pada pertengahan (as na’a) أثناء

  di hadapan (til qa’a) تلقاء

Preposisi Turunan (Polimorfemis)  

  dari sebelum (min qabli) من قبل

  dari sesudah (min ba’di) من بعد
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  dari bawah (min tahti) من تحت

  dari atas (min fauqi) من فوق

 dari sisi (min hayzu) من حيث

   dari belakang (min wara’I) من وراء

   darisisi (min indi) من عند

  dari belakang (min kha fi) من خلف

  dari sekeliling (min hauli) من حول

  dari samping (min janibi) من جانب

  dari antara (min bayni) من بين

  dari bawah (min duni) من دون

b) Frasa Nomina 

 Frasa nomina adalah salah satu unsur wajib pemadu frasa preposisi. 

Adapun struktur frasa nomina yang bisa berkombinasi untuk membentuk frasa 

preposisi mempunyai struktur sebagai berikut: 

1) Frasa nomina yang terdiri atas nomina saja 

 Sebelum membahas nomina-nomina yang bisa menjadi frasa nomina 

tanpa berkombinasi dengan yang lainnya, maka penulis terlebih dahulu 

menjelaskan secara singkat kategori-kategori nomina sebagai berikut: 
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(a) Nomina dasar (Isim jamid) 

 Nomina dasar adalah nomina yang tidak terambil dari verba, contoh 

 ,batu (hajarun) حجر

 

بيت   (baitun), rumah, ذهب (zahabun) emas, dan 

sebagainya. 

 Nomina dasar dalam bahasa Arab dapat dibagi menjadi dua bagian 

yaitu: 

(1) Nomina jenis (isim jins) 

 Nomina ini tidak hanya menunjukkan suatu barang atau satu benda 

saja, tetapi menunjukkan seluruh jenis dari barang atau benda tersebut, seperti: 

 orang laki-laki  (rajulun) رجل

 orang perempuan  (imraatun) امراة

 rumah  (daarun) دار

 kursi  (kursiyyun) كرسي

 kambing  (ganamun) غنم

 Nomina jenis ini juga meliputi pronomina (isim dhamir dan isim 

maushul) dan demonstratif (isim isyarah) sebagai berikut: 

- Pronomina (Isim dhamir) 

Pronomina (isim dhamir) adalah yang digunakan sebagai  ganti orang ke 

satu (mutakallimin), orang kedua (mukhatab), dan orang ketiga (ghaib), 

seperti: 
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 saya   (ana)   انا

حنن   (nahnu) kami 

 dia (laki-laki) (huwa)   هو

 dia (perempuan)  (hiwa)   هى

 dia (dua laki-laki/dua perempuan) (huma)  هما

 mereka (laki-laki)  (hum)   هم

 mereka (perempuan) (hunna)   هن

 kamu (laki-laki)  (anta)  انت

 anti  kamu (perempuan))  انت

 kamu (dua laki-laki/dua perempuan) (antuma)  انتما

 kalian (laki-laki) (antum)  انتم

 kalian (perempuan) (antunna)  انتنِِِ

- Pronomina (isim maushul) 

Pronomina (isim maushul) adalah kata ganti yang menunjukkan sesuatu 

yang tertentu dengan perantaraan jumlah (keterangan) dan disebutkan 

sesudahnya. Jumlah ini dinamakan shilah maushul. Isim maushul ini 

terbagi dua, yaitu: 

Isim maushul yang khusus 

 yang (seorang laki-laki) (:al-lazi) الذى

 yang (dua orang laki-laki) (al-laza:ni) الذان
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 yang (banyak orang laki-laki) (al-lazi:na) الذين

 yang (seorang perempauan) (:al-lati) التى

 yang (dua orang perempuan) (al-lata:ni) التان

 yang (banyak orang perempuan) (al-la:ti) الالتى

 yang (banyak orang perempuan) (al-lawa:ti) الالواتى

 yang (banyak orang perempuan) (al-la:I) الالء

  Yang (banyak orang perempuan) (:al-la:i) الالئى

 yang (banyak orang) (:al-u:la) األولى

isim maushul musytarak (bersekutu) 

 yang (berakal)  (man)  من

 yang (tidak berakal)  (:maa)  ما

 yang (berakal dan tidak berakal)  (:za)  ذا

 yang (berakal dan tidak berakal)  (ayyu)  أي

 yang (berakal dan tidak berakal)  (:zu)  ذو

- Demonstratif (isim isyarah) 

Demonstratif (isim isyarah) adalah kata petunjuk yang menunjukkan 

sesuatu yang tertentu, baik seacra nyata dengan tangan atau dengan lain-

apabila yang ditunjuk itu berada di hadapan orang yang menunjuk. Atau 

menunjukkan itu secara tidak nyata (maknawi) apabila yang ditunjuk itu 
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memang tidak nyata atau sesuatu yang tidak berada di hadapan orang 

yang menunjuk, yaitu: 

   itu/ini (satu laki-laki)  (:za) ذا

 itu/ini (dua laki-laki) (za:ni) ذان

 itu/ini (satu perempuan (zih) ذه

 ini/itu (satu perempuan)  (tih) ته

 itu/ini (dua perempuan) (ta:ni) تان

 itu/ini (mereka laki-laki/perempuan) (ula:i) أوالء

 itu (menunjukkan tempat) (:huna) هنا

Apabila kata petunjuk itu ditujukkan kepada yang dekat atau menunjuk 

secara umum, maka didahului ha (هاء التنيبه) peringatan, seperti: 

هذا

 

  (ha:za)  ini (satu laki-laki) 

 ini (dua laki-laki) (ha:za:ni) هذان

 ini (satu perempuan) (ha:zihi) هذه

 ini (dua perempuan) (ha:ta:ni) هتان

 ini (mereka laki-laki/perempuan) (ha:ula:i) هؤالء

 ini (tempat yang dekat) (ha:huna) هاهنا (ههنا)

Apabila kata petunjuk itu ditujukan kepada yang jauh, maka sesudahnya 

disertai dengan kaf khita:b (ك) atau kaf (ك) dan lam (ل), seperti: 
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 itu (satu laki-laki) (za:ka dan za:lika) ذاك وذالك

 itu (satu perempuan) (tilka) تلك 

 itu (dua laki-laki/perempuan) (za:nika dan ta:nika) ذانك وتانك

 itu (mereka laki-laki/perempuan) (ula:ika) اولئآك

 dan huna:lika) itu (tempat yang jauh) (huna:ka) هاك وهنالك

(2) Isim Alam 

 Isim adalah nomina yang menurut (asal) bentuk katanya telah 

menunjukkan sesuatu yang tertentu tanpa ada qarinah. Jadi, isim adalah 

merupakan nama diri, seperti nama negara, nama kota, nama orang, nama 

suku, nama bangsa, nama sungai, nama laut, dan lain-lain 

Contoh: 

 

íندونيسيا  Indonesia (nama negara) 

 Jakarta (nama kota) جاكرتا

 Muhammad (nama orang) حمحد

 Orang bugis (nama suku) البوغيسى

 Nil (nama sungai)  النيل

begitu pula termasuk isim alam nama kunyah yang menunjukkan nama orang 

yang didahului dengan lafal اب atau ام, seperti ابو عاصيم Abu Ashim, ام كلثوم 

Ummu Kaltsum, serta laqab (gelar) الرشيد yang memberi petunjuk, العادل yang 

adil, dan sebagainya 
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(b) Nomina Turunan (Isim musytaq) 

 اإلسم المشتق : ما كان مأ خوذ من الفعل

 Isim musytaq adalah terambil dari fiilnya (verba) atau terjadi derivasi 

yakni perubahan kelas kata, dari verba menjadi nomina contoh, عابد (a:bidun) 

orang yang beribadah, متكلم (mutakallimun) orang yang berbicara, سهل 

(sahlun) mudah, dan sebagainya. 

 Muhammad mengemukakan ada sepuluh macam nomina turunan 

(isim musytaq), yaitu: 

(1) Isim fail (menunjukkan pelaku) seperti, عالم(a:limun) orang yang alim, 

 pembelajar, dan (mutaallimun) متعلم ,seorang muslim (muslimun) مسلم

sebagainya 

(2) Isim maf’ul (menunjukkan penderita/pasif) seperti مقروء (makru’un) 

yang dibaca, مكتوب  (maktubun) yang ditulis, مقاتل (muka:tilun) yang 

diperangi dan sebagainya 

(3) Sifat musyabbahah, yaitu setiap isim yang cara mengartikannya sama 

dengan isim fai’l seperti, صغير (shagi:run) yang kecil, حسن 

(khasanun) yang baik, جميل (jamilun) yang indah, dan sebagainya 

(4) Isim mubaalaghah (penyangatan atau intensitas) seperti, رحيم 

(rahimun) maha pengasih, غفور (gafur:run) maha pengampun, صديق 

(shadi:kun) sangat benar, dan sebagainya. 
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(5) Isim tafdil, yaitu isim yang mengikuti timbangan atau perbandingan 

seperti افعل (af:ala) yang diartikan lebih, seperti اكبر (akbar) lebih 

besar,  احسن (ahsanu) lebih baik, افضل (afdalu) lebih mulia, dan 

sebagainya. 

(6) Isim zaman (kata keterangan waktu) seperti, مضرب (madhrabun) waktu 

memukul, مسجد (masjidun) waktu sujud, مكتب (maktabun) waktu 

menulis dan sebagainya 

(7) Isim makan (kata keterangan tempat) seperti, مضرب (madhrabun) 

tempat memukul, مسجد (masjidan) tempat sujud, مكتب (maktabun) 

tempat menulis, dan sebagainya 

(8) Isim alat seperti, مفتح (miftah) alat pengunci, مكتب (miktab) alat 

penulis, dan sebagainya. 

(9) Masdar mim (yang permulaannya huruf mim) seperti, ميسر (maysarun) 

kemudahan, مجيئ (maji:un) kedatangan, مبيت (mabi:tun) penginapan, 

dan sebagainya 

(10) Masdar selain tsulazi mujarrad untuk masdar yang dipecahkan dari 

fi’il/verba yang mempunyai tiga huruf asli seperti, اسالم (islamun) 

keislaman, ايمان (I:ma:nun) keimanan, dan sebagainya.
10

 

                                                 
10

 Muhammad, Abu Bakar Tata Bahasa Arab (Surabaya: Al-Ikhlas, 1982).h. 29. 
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Yang termasuk juga nomina turunan adalah pembagian isim secara 

kuantitatif yaitu : 

1. Mufrad adalah kata benda nomina tunggal (satu) 

2. Musanna menunjukkan dua  

3. Jamak menunjukkan lebih dari dua (banyak), dan terdiri atas tiga macam 

yaitu: 1) jamak muzakkar salim, 2) jamak muannas salim (teratur), 3) 

jamak taksir (jamak yang tidak teratur).  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat contoh berikut: 

Mufrad Mutsanna Jamak musakkar salim (teratur) 

 Pendengar مستمعون/مستمعين مستمعان/مستمعين مستمع

 Pegawai مؤظفون/مؤظفين مؤظفان/مؤظفين مؤظف

Mufrad Mutsanna Jamak muannas salim (teratur) 

 Muslimah مسلمات مسلمتان/مسلمتين مسلمة

 Pedagang تاجرات تاحرتان/تاجرتين تاجرة

Mufrad Mutsanna Jamak taksir (tidak teratur) 

 Guru االساتذة االستاذان/االستاذين االستاذ

 Kamar الغرف الغرفتان/الغرفتين الغرفة

Jika dilihat contoh-contoh tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa (a) untuk membentuk nomina tunggal (مفرد) menjadi musanna hanya 
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menambah alif/ya dan nun pada huruf terakhir, (b) untuk membentuk jamak 

musakkar salim, rumusnya hanya ditambah huruf waw/ya, dan nun pada huruf 

terakhir nomina, (c) untuk membentuk jamak muannas salim, aturannya hanya 

ditambah huruf alif dan ta terbuka pada huruf terakhir nomina, (e) untuk 

membentuk jamak taksir sangat rumit karena tidak memiliki kaidah tertentu, 

tetapi sama’i  yaitu apa yang didengar dari penutur asli “orang Arab) apa yang 

terdapat dalam kamus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

 Dalam hali penelitian teori, membenarkan meneliti secara keseluruhan 

yang menjadi pusat perhatian untuk memperoleh data yang diperlukan, dapat 

pula meneliti sebagian kelompok representatif dari jumlah kelompok menjadi 

pusat perhatian atau objek penelitian. Yang pertama disebut penelitian 

populasi, sedangkan hal yang kedua disebut penelitian sampel. 

 Dalam pengertian umum populasi dihubungkan dengan banyaknya 

pemakaian bahasa yang tidak ada batas-batasnya akibat banyaknya oran yang 

memakai (dari ribuan sampai jutaan). Dan luasnya daerah serta lingkungan 

pemakaian. Jadi populasi pemakaian sama dengan jumlah keseluruhan 

pemakaian.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka populasi dan penelitian ini adalah 

keseluruhan dari sunmber data yang menjadi objek penelitian baik berupa 

benda, kejadian, orang, nilai dan sebagainya. Berdasarkan beberapa 

pertimbangan, maka penulis memilih Madrasah Tsanawiyah swasta Kajuara 



 

 

50 

 

 

 

sebagai daerah penelitian. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa Madrasah Tsanawiyah Swasta Kajuara Kab. Cenrana Kab. Bone. 

 Agar lebih memahami apa dan bagaimana populasi itu sebenarnya, 

maka akan dikemukakan beberapa pendapat tentang hal tersebut: 

a. Nana Sudjana mengemukakan bahwa : 

 Populasi ada totalitas nilai yang mungkin hasil penghitung atau 

pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif yang mengenai 

karakteristik dari semua anggota yang lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari sifat-sifatnya.
1
 

b. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa “Populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian
2
 

c. Menurut Sutrisno Hadi bahwa:  

Populasi adalah seluruh penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki 

populasi dibatasi sejumlah penduduk atas jumlah individu yang paling 

sedikit mempunyai sifat yang sama.
3
 

 Dari pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa  yang 

dimaksud dengan populasi, penelitian adalah seluruh data atau sejumlah 

elemen-elemen yang akan diteliti menyangkut dengan manusia dan kolektifitas 

kehidupannya seperti individu, rumah tangga, sekolah dan sebagainya. 

                                                 
1
 Nana Sudjana, Metodologi Penelitian (Bandung: Tarsito, 1992), h. 6. 

2
 Suaharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Cet. IX; Jakarta: 

Rinneka Cipta, 1993), h. 102. 

3
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I (Jakarta: UGM 1986), h. 45. 
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 Atas dasar uraian tersebut, maka yang akan menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa MTs. Swasta Kajuara Kecamatan Cenrana 

Kabupaten Bone yang berjumlah 150 siswa yang tersebar dalam 4 (empat)  

kelas. 

2. Sampel  

 Sampel dalam penelitian adalah hal yang sangat urgen. Hal ini 

disebabkan karena sampel hanya sebagian dari keseluruhan obyek yang 

seharusnya diteliti. Sedangkan dalam menarik suatu kesimpulan dasar yang 

digunakan hanya sebagian saja dari keseluruhan objek yang akan diteliti. 

Namun demikian pelaksanaan penelitian ini yang paling penting adalah sampel 

penelitian. Untuk mempermudah dalam menentukan sampel, maka perlu 

dijelaskan pengertian sampel. 

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa sampel adalah "sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti".
4
  Selanjutnya, Sutrisno Hadi berpendapat 

bahwa sampel adalah "merupakan perwakilan atau wakil yang lebih kecil dari 

keseluruhan populasi".
5
 

 Dari pengertian sampel yang dikemukakan di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa sampel adalah sebagian objek penelitian yang dianggap 

                                                 
4
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h.102. 

5
Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1979),        

h.139. 



 

 

52 

 

 

 

dapat mewakili populasi. Tujuan penelitian sampel adalah memperoleh 

keterangan tentang objek penelitian dengan cara mengalami hanya sebagian 

dari populasi. 

 Hakikat penggunaan sampel dalam suatu penelitian adalah sulitnya 

untuk meneliti objek populasi. Hal ini disebabkan oleh biaya dan waktu yang 

begitu banyak yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa jika populasi terdiri 

dari kelompok-kelompok, maka yang dijadikan sampel adalah individu yang 

dapat mewakili populasi dalam penelitian ini dari seluruh sifat yang ada. 

  Untuk hal tersebut di atas, diperlukan teknik penarikan sampel yang 

tepat dan benar-benar dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini, teknik 

penarikan sampel yang dipergunakan adalah random sampling yang oleh 

Arikunto mengatakan "jika populasi penelitian kurang dari 1000 orang dapat 

ditarik sampel sebanyak 20 – 75%". Penetapan sampel sebanyak 30 dianggap 

representatif untuk memperoleh data yang diperlukan ".
6
 

Selanjutnya untuk memperoleh data/sampel yang representatif, yang 

benar-benar mewakili populasi, maka penelitian sampel ditentukan melalui 

random sampling, yakni sebanyak 30 siswa, yang tersebar dalam 2 (kelas) 

kelas yaitu kelas II
1
 sebanyak 15 siswa, kelas II

2
 sebanyak 15 siswa.  

 Adapun alasan penulis memilih kelas II yakni kelas II sudah melewati 

6 kali cawu, jadi dapat dikatakan lebih matang dari kelas I. Dan adapun alasan 

                                                 
6
Op. cit., h. 140. 
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tidak mengambil kelas III sebagai sampel penelitian di sini disebabkan kelas 

III berkonsentrasi menghadapi ujian EBTA-EBTANAS, sehingga penulis 

merasa sulit untuk dijadikan sampel penelitian. 

Tabel I 

Jumlah siswa MTs S Kajuara Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone 

yang dijadikan sampel tahun 2003 

 

No Kelas 
Jenis  Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1. 

2. 

II. A 

II. B 

7  orang 

7 orang 

8 orang 

8 orang  

15 orang 

15 orang 

 Jumlah 14 orang 16 orang 30 orang 

Karakteristik siswa yang dijadikan populasi, yaitu (1) siswa kelas II, (2) 

beragama Islam, dan (3) umur relatif sama mulai 13 tahun sampai 14 tahun. 

B. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan  pedoman dasar dalam melaksanakan 

penelitian, dapat juga dikatakan bahwa instrument merupakan alat pada waktu 

mempergunakan metode penelitian. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Dr. Suharsini Arikunto bahwa instrument adalah “ Alat 

pada waktu penelitian menggunakan suatu metode “.
5
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Perlu ditegaskan bahwa jenis metode / instrument yang digunaka 

dalam penelitian ini adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Dengan 

demikian metode / instrument yang digunakan dalam poenelitian ini adalah : 

1. Catatan Observasi; yaitu catatan-catan yang digunakan sebagai alat bantu 

dalam kegiatan observasi.  

2. Pedoman Wawancara (interview); yaitu peranan yang dibuat untuk 

memudahkan penelitian menyerahkan wawancara 

3. Catatan Dokumentasi ; yakni dokumen-dokumen yang tertulis yang ada 

kaitannya dengan materi pembahasan skripsi ini.  

Prosedur Pengumpulan Data 

Pada bagian ini hal-hal yang ditempuh oleh penulis dalam prosedur 

pengumpulan data adalah sebagai berikut :  

2. Library Research (Penelitian Kepustakaan); yaitu penulis mengumpulkan 

data memalui kepustakaan dengan jalan membaca buku-buku literatur, 

karya ilmiah yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, baik 

berupa teori maupun bahan lainnya yang merupakan bahan penunjang 

dalam pembahasan skripisi ini.  

Pengumpulan data lewat penelitian kepustakaan ini,  menggunakan teknik 

sebagai berikut :   
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a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutif dari bahan atau referensi yang 

ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Dengan tidak merubah 

sedikit pun dari aslinya baik redaksi maupun maknanya.  

b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip bahan atau kadang-

kadang dalam bentuk ulasan atau uraian sehingga terdapat perbedaan 

dari konsep aslinya. Namun tidak mengurangi dari makna dan tujuan 

yang dimaksud.  

3. Field Research (Penelitian Lapangan); yaitu penulis mengumpulkan data 

dengan mengadakan penelitian secara langsung di lokasi yang dijadikan 

sasaran penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

sebagai berikut :   

a. Observasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan mengadakan 

pengamatan dan mencatat secara langsung mengenai penerapan prinsip-

prinsip manajemen dilokasi penelitian yaitu di sekolah MTs. Swasta 

Kajuara Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone.  

b. Wawancara, yaitu penulis mengumpulkan data dengan mengadakan 

dialog secara langsung dengan orang yang dianggap dapat memberikan 

keterangan objek yang diteliti. Dalam hal ini yaitu dalam suatu lingkup 

sekolah MTs. Swasta Kajuara Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone. 
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c. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mencatat 

secara langsung dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada kaitannya 

dengan materi pembahasan skripsi ini. 

d. Angket pada siswa, yang diharapkan dapat mengungkapkan kondisi 

sikap siswa terhadap Pengajaran Preposisi Bahasa Arab, sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan. Untuk pengedaran angket ini, penulis 

berhubungan langsung sekaligus meminta bantuan para guru wali tiap-

tiap kelas yang menjadi kelompok populasi, selanjutnya mengumpulkan 

angket yang telah dijawab secara berkesinambungan untuk dianalisis 

Teknik Analisis Data  

 Data kebahasan yang diperoleh dianalisis dengan mengacu kepada 

metode analisis kata bahasa generatif transformasioanl. Analisis selalu bertolak 

dari data yang telah dikumpulkan. Analisis dimulai dengan mengidentifikasi 

dan mengklasifikasi semua pengajaran  preposisi yang diikuti dengan kaedah-

kaedah struktur pengajaran, dilanjutkan dengan menelaah fungsi-fungsi apa 

yang dapat diduduki oleh pengajaran reposisi dalam kalimat bahasa Arab.  

 Setelah penulis mengemukakan tingakatan pengumpulan data serta 

metodenya, maka data yang diperoleh dari lapangan penelitian diolah dengan 

mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan, kemudian mencari 

kesimpulan dari kelompok data tersebut dengan teknik berupa :  
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4. Induktif, yaitu analisa data yang bertitik tolak dari masalah yang bersifat 

khusus, untuk mendapatkan masalah yang lebih umum.  

5. Deduktif, yaitu metode analisa data yang bertitik tolak dari masalah yang 

bersifat umum, untuk mendapatkan masalah yang lebih khusus.  

6. Komparatif, yakni membandingkan suatu pendapat dengan pendapat lain 

untuk mengambil kesimpulan baik itu menggunakan pendapat sendiri, 

maupun menggunakan pendapat orang lain. 



57 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

Selayang Pandang 

Sebelum mengungkapkan tentang pelaksanaan pengajaran preposisi 

bahasa arab di Madrasah Tsanawiah Swasta Kajuara terlebih dahulu penulis 

akan menjelaskan sekilas tentang sejarah ringkas berdiri dan perkembangan 

MTs Swasta Kajuaran Kecamatan Cenrana. 

Tentang sejarah berdiri atau keberadaan Madrasah Tsanawiyah 

Swasta Kajuara Kec. Cenrana Kab. Bone ini diperoleh keterangan bahwa : 

Madrasah ini berdiri beradasarkan S.K.K.A Kanwil PB As’ adiyah Sengkang 

No. 01/MTs/AK/831.
1
 Dengan demikian berdasarkan surat keputusan tersebut, 

maka resmilah Madrasah Tsanawiyah Swasta Kajuara. 

Madrasah Tsanawiyah Kajuara pada mulanya dipimpin oleh H.Muh. 

Amin dan kemudian pada tahun 1978 sampai sekarang dipimpin oleh 

H.Muh.Suruji Husain, yang merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

meyelenggarakan proses belajar mengajar yang secara formal, membina 

penegtahuan umum dan pengetahuan keagamaan yakni pendidikan Islam, 

secara kelembagaan tanpa berbagai variasi. Di samping yang bersifat umum 

                                                 
1
Lihat Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, (Cet. I; Jakarta Logos Wacana 

Ilmu, 1999), h. 51.  
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seperti Masjid, terdapat pula lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat 

formal yang mencerminkan kekhasan orientasinya. Secara umum pada abad 

ke-IV H, dikenal beberapa sisitem pendidikan Islam.
2
        

Madrasah Tsanawiyah Swasta Kajuara adalah salah satu jenis 

lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Indonesia yang diusahakan di 

samping Masjid dan Pesantren. Segala upaya yang telah dilakukan oleh 

pemerintah melalui Departemen Agama untuk mengembangkan madrasah di 

Indonesia dapat dipandang sebagai proses transpormasi pendidikan Islam 

dalam upaya memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman. Sebagai lembaga 

keagamaan yang berakar pada sejarah yang sangat panjang dan tumbuh dari 

bawah, madrasah memiliki arti tersendiri di kalangan kaum muslimin di 

Indonesia sehingga keberadaannya terus diperjuangkan melalui berbagai jalur. 

Madrasah Tsanawiya Swasta Kajuara merupakan lembaga pendidikan 

yang berdiri pada Tahun 1982 dan berada di bawah naungan yayasan 

As’Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo.  

Adapun penerapan kurikulum di Madrasah Tsanawiya Swasta 

Kajuara menurut Kepala Madrasah Tsanawiya Swasta Kajuara bahwa :  

Madrasah Tsanawiya Swasta Kajuara mengacu pada kurikulum 

pendidikan dan pengajaran bahasa arab di MTs. Swasta Kajuara yang 

merupakan salah satu bidang studi yang terdapat pada kurikulum 

                                                 
2
Rosdiana, “Guru MTs. S. Kajuara” wawancara di MTs.S Kajuara Kec. Cenrana Kab. Bone 

tanggal 24 September 2003. 
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Madrasah dan merupakan pelajaran dasar untuk melanjutkan studi ke 

tingkat pendidikan selanjutnya untuk mencapai target atau mata 

pelajaran bahasa arab yang dirumuskan dalam kurikulum madrasah 

tsanawiyah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik 

nindonesia tahun 1982 yang di dalamnya berisi tujuan instruksional, 

tujuan yang akan dicapai oleh Madrasah Tsanawiyah Swasta Kajuara 

Kec. Cenrana Kab. Bone pada khususnya. Adapun mata pelajaran 

bahasa arab yang diajarkan di MTs tersebut adalah sebagai berikut : 

Sebagai mana keterangan yang diberikan oleh guru bidang studi 

bahasa arab : 

 

Bahwa jenis pelajaran bahasa arab yang diajarkan kepada siswa 

adalah Muthalaah, Muhadatsah, Qawaid, Sharaf, dan Insya.
3
  

  

 

Namun kenyataan tersebut diatas, nampak bahwa masih dianggap 

kurang memenuhi harapan setiap siswa MTs Swasta Kajuara. Hal ini 

dipertegas oleh Nahida Guru MTs Swasta Kajuara antara lain mengemukakan :  

Bahwa salah satu kesulitan-kesulitan dalam pengadaan dan 

penggunaan alat laboratorium adalah karena tidak ada tenaga khusus 

yang dapat menangani perlengkapan/alat-alat laboratorium tersebut 

sehingga alat-alat tersebut tidak dapat dimanfaatkan.
4
 
 

 

Dari kenyataan tersebut, menggambarkan bahwa salah satu kendala 

yang dihadapi khususnya Madrasah Tsanawiyah Kajuara adalah karena 

kurangnya tenaga profesional dalam bidang agama (Bahasa Arab), kemudian 

disisi lain, bahwa perpustakaan belum tersedia sebagaimana layaknya sehingga 

buku-buku tersebut disimpan bukan pada tempatnya.  

                                                 
3
Muh. Suruji Husain, "Kepala MTs.S Kajuara” wawancara  di MTs. S Kajuara Kec. Cenrana 

Kab. Bone, tanggal 29 September 2003.  

4
Nahida, “Guru MTs. S Kajuara” wawancara, di MTs. S Kajuara Kec. Cenrana Kab. Bone, 

tanggal 20 September 2003.  
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Sedangkan susunan atau struktur organisasi adalah satu sistem yang 

dapat mempengaruhi lancarnya proses belajar-mengajar dengan baik, maka 

diperlukan struktur norganisasi yang baik, karena proses kerja setiap personil 

dari setiap lembaga pendidikan, sangat tergantung pada penempatan jalur 

kerja. Seperti halnya hanya mandrasah yang ada, Madrasah Tsanawiyah 

Swasta Kajuara, juga memiliki struktur organisasi seperti di bawah ini : 
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Bagan 

Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Swasta Kajuara Kecamatan 

Cenrana Kabupaten Bone 2002-2003 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 : Hubungan Pembinaan  

 : Hubungan Konsultasi  

 

 

Sumber  : Hasil survey pada Kantor MTs.S Kajuaran Kecamatan Cenrana 

Kabupaten Bone terlihat pada tanggal  

 

KEPALA 

MADRASAH  

MAJELIS 

SEKOLAH  

GURU BP  WAKAMAD KTU 

Bidang Kurikulum  

Bidang Kesiswaan   

Bid. Sarana Prasarana  

Guru  

Wali Kelas   Wali Kelas   Wali Kelas   

Siswa   
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Madrasah Tasanawiyah Swasta Kajuara didirikan untuk melengkapi 

lembaga-lembaga pendidikan umum yang telah lama berdiri, untuk 

menciptakan perimbangan dalam ikut mewarnai pendidikan anak remaja. 

Lebih jauh, jika ditelusuri tentang latar belakang berdirinya Madrasah 

Tasanawiyah Swasta Kajuara ternyata memang mempuyai alasan yang cukup 

mendasar, yaitu :  

1. Untuk menambah sumber daya pendidikan dan pengajaran yang telah ada, 

guna ikut menampung anak didik yang semakin besar di Kajuara.  

2. Menempatkan satu-satunya lembaga pendidikan dan pengajaran yang 

berorientasi kepada pendidikan Islam.  

3. Mengimbangi perkembangan mental jasmani dan rohani dari pendidikan 

yang diperoleh di sekolah-sekolah umum yang ada, karena adanya porsi 

pemberian pendidikan agama yang besar.  

 

Demikian hal-hal yang mendasari berdirinya Madrasah Tasanawiyah 

Swasta Kajuara Kecamatan Cenrana. Adanya orientasi awal yang mendasari 

pendirian madrasah tersebut, tentunya akan mempunyai dampak yang positif 

bagi perkembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam dalam 

upaya menciptakan manusia-manusia yang mempunyai manfaat bagi diri dan 

masyarakatnya. Hal perkembangan jumlah murid dari tahun ketahun semakin 

meningkat.  

Di bawah ini jumlah siswa dalam 5 tahun terakhir ini, yaitu mulai 

Tahun 1997-2003. 
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Tabel II 

Jumlah Siswa MTs.S Kajuara Kecamatan Cenrana Kanupaten Bone          

Tahun 1997-2003  

No Tahun 
Jumlah Siswa  

Jumlah 
Putra Putri  

1 

2 

3 

4 

5 

1997-1998 

1998-1999 

1999-2000 

2001-2002 

2002-2003 

50 

52 

74 

80 

71 

68 

72 

73 

89 

79 

118 

124 

147 

169 

150 

Sumber Data : Kantor MTs.S Kajuara, tanggal 30 September 2003 

 

Data di atas menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya ke Sekolah Madrasah semakin bertambah. Disni 

tampak terlihat adanya perubahan paradigma berfikir masyarakat. Pada 

beberapa dasawarsa yang lalu, orang menggap bahwa madrasah sebagai 

sekolah tingkat kedua, kalau anaknya tidak bisa masuk kesekolah negeri, baru 

anaknya dimasukkan ke madrasah. Sekarang masyarakat sudah mulai 

menyadari akan pentingnya pendidikan dan pengajaran khususnya MTs.S 

Kajuara, dan itu hanya mereka dapatkan kalau mereka menyekolahkan 

anaknya di madrasah.  
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Ini adalah sebuah tantangan besar bagi lembaga pendidikan madrasah 

sendiri, sejauh mana mereka akan mempu menjawab tantangan di masa yang 

akan datang, dengan semakin tingginya animo masyarakat terhadap madrasah.  

Sedangkan untuk pembagian jumlah siswa MTs.S Kajuara Kecamatan  

Cenrana Kabupaten Bone berdasarkan kelas masing-masing dapat dilihat pada 

tebel beikut : 

Tabel III 

Keadaan Jumlah Siswa MTs.S Kajuara Kecamatan Cenrana Kanupaten Bone 

berdasarkan pembagian kelas,  Tahun 2000-2003  

 

No Kelas  
Jenis Kelamin 

Total  
Laki-laki  Perempuan  

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

I 

II
1
 

II
2
 

III 

11 

25 

19 

16 

20 

19 

20 

20 

31 

44 

39 

36 

Total 71 79 150 

Sumber Data : Kantor MTs.S Kajuara, tanggal 30 September 2002/2003. 

 

B. Pengajaran Preposisi Bahasa Arab di MTs.S Kajuara 

Selama ini guru Bahasa Arab MTs.S Kajuara dalam mengajarkan 

preposisi bahasa Arab telah memakai metode bervariasi yakni : Ceramah, 
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tanya jawab dan penugasan. Sebagaimana yang diakui siswa dari hasil angket 

yang disebarkan kepada 30 siswa yang diambil sebagai sampel dalam 

memberikan jawaban tentang pengajaran yang diterapkan guru.  

Untuk lebih mengetahui cara atau metode pengajaran preopsisi  

bahasa Arab khususnya MTs.S Kajuara menurut kepala Madrasah Tsanawiyah 

Swasta Kajuara dapat dilihat pada tabel IV dibawah ini :  

Tabel IV 

Metode yang Digunakan oleh guru dalam Mengajarkan Preposisi Bahasa Arab 

di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kajuara  

 

No Jawaban Angket Frekwensi Persen  (%) 

1 

2 

3 

Ceramah  

Tanya Jawab  

Penugasan 

12 

7 

11 

40 

23,33 

36,67 

 Jumlah 30 100 

Sumber : Kantor Tata Usaha MTs.S Kajuara 2003 

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa diantara 30 siswa 

yang dijadikan sebagai sampel yang memilih metode ceramah sebanyak 40 %, 

ini menunjukkan bahwa siswa dalam menerima pengajaran preposisi bahasa 

arab masih banyak menggunakan metode ceramah.  
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Di samping menunjukkan metode-metode diatas, siswa juga diberikan 

motivasi dengan vasilitas yang disediakan oleh sekolah. Hal ini dimaksudkan 

agar siswa lebih berminat dalam mengikuti pelajaran yang disajikan. 

Sebagaimana yang diakui oleh siswa pada umumnya yang dapat dilihat pada 

tabel berikut :  

Tabel IV 

Motivasi yang Diperoleh Siswa dari Guru dengan Adanya Fasilitas yang 

Disediakan Sekolah  

 

No Jawaban Angket Frekwensi Persen  (%) 

1 

2 

3 

Mendukung  

Biasa-biasa  

Tidak mendukung  

13 

10 

7 

43,33 

33,33 

23,33 

 Jumlah 30 100 

Sumber : Hasil olahan angket No. 3   

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa diantara 30 siswa 

yang memberikan jawaban,termotivasi sebanyak 13 siswa dan yang mengaku 

biasa-biasa saja dan 10 yang mengaku tidak termotivasi serta 7 orang siswa 

yang mengatakan tidak mendukung. 

  



 67 

C. Sikap Siswa Terhadap Pengajaran Preposisi Bahasa Arab di MTs.S 

Kajuara Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone. 

 Sebelum penulis menguraikan panjang lebar tentang sub bab tersebut 

di atas, terlebih dahulu penulis kemukakan bahwa sikap adalah kecenderungan  

individu untuk berinteraksi secara teratur terhadap hal-hal tertentu, misalnya 

seorang siswa kurang senang terhadap bidang studi, kemudian dilain sisi sikap 

juga dapat membentuk pengalaman yang traumatis yaitu bersifat tiba-tiba dan 

menyakitkan yang dapat berpengaruh pada tingkah laku, karena ia secara 

langsung dapat menghambat atau merangsang motif-motif tertentu. 

Kemudian disisi lain, dapat dilhat bahwa seorang siswa tidak 

menyenangi pengajaran preposisi bahasa arab, karena guru diganti oleh guru 

lain misalnya, dari kenyataan ini sering kali siswa membuat keanehan dalam 

mengikuti pelajaran, artinya siswa acuh terhadap pelajaran dan kurang 

bertgairah dalam mempelajarinya. 

Dari pendekatan tersebut diatas, penulis menarik suatu kesimpulan 

bahwa salah satu penyebab yang dapat membuat siswa kurang memperhatikan 

pelajarannya adalah adalah dari factor pendidik (guru), hal ini dijelaskan oleh 

Bapak H. Muh Suruji Husain, beliau mengatakan : 

Dalam menerapkan bidang studi, guru dituntut untuk menerapkan 

metode pengajaran secara efektif dan efesien, sehingga dapat 
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memberikan bekal kepada siswa untuk dapat membentuk sikap dan 

kepribadiaanya.
5
    

 

Selanjutnya dipertegas oleh Muh. Subawahi, beliau menjelaskan  : 

Bahwa didalam pembentukan kepribadian siswa terhadap bidang studi 

yang diajarkan dalam proses belajar mengajar guru dituntut 

mengarahkan sikap dan tingkah laku siswa, sehingga pengajaran 

bidang studi tersebut dapat berjalan dengan baik.
6  

 

Dari kedua penjelasan tersbut diatas, dapat dipahami bahwa dalam 

pembentukan sikap siswa terhadap pangajaran adalah tergantung kepada guru 

(pengajar) dalam mengontrol kelakuan anak didik, menjaga kewibawaan dan 

kedisiplinan dengan segala aktivitas, pembinaan, perubahan prilaku anak didik, 

membina sikap yang senantiasa mengacu pada nilai-nilai yang ingin dicapai 

dalam proses pengajaran preposisi bahasa arab di Madrasah Tsanawiyah 

Swasta Kajuara Kec. Cenrana Kab. Bone. Dalam hal ini menumbuhkan dan 

mengembangkan materi pengajaran positif terhadap siswa. 

Yang dimaksud sikap pengajaran yang positif ialah suatu cara belajar 

siswa yang dapat mengarahkan terhadap cara berpikir dalam mencapai prestasi 

belajar dengan baik. 

Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan dari hasil angket yang 

diberikan kepada siswa Madrasah Tsanawiyah Swasta Kajuara, khususnya 

                                                 
5
Muh. Suruji Husain, "Kepala MTs. S Kajuara" wawancara di MTs. S Kajuara Kec. Cenrana 

Kab. Bone, tanggal 29 September 2003.  

6
Muh. Subawahi, “Guru MTs. S Kajuara” wawancara di MTs. S Kajuara Kec. Cenrana Kab 

Bone, tanggal     September  2003.  
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Jurusan Bahasa Arab, tentang sikap mereka terhadap Pengajaran Preposisi 

Bahasa Arab. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel VI 

Sikap Siswa Terhadap Pengajaran Preposisi Bahasa Arab di MTs.S Kajuara  

No Jawaban Angket Frekwensi Persen  (%) 

1 

2 

3 

Senang  

Kurang Senang  

Tidak Senang 

29 

1 

- 

96,66 

3,34 

- 

 Jumlah 30 100 

Sumber : Hasil olahan angket no. 5. 

Dari hasil angket tersebut  tersebut di atas dapat didiperinci kategori 

jawaban , bahwa dari 30 eksamplar angket yang beredar, 96,66 % yang 

menjawab senang mengikuti pelajaran preposisi bahasa arab, sedangkan yang 

menjawab kurang senang satu orang atau 33,34% , selanjutnya tidak senang 

jawaban siswa tidak ada.  

Berdasarkan pendekatan di atas, dapat dikemukakan bahwa sikap 

siswa terhadap pengajaran preposisi bahasa Arab adalah mereka menerima 

dengan baik. 

Dari keterangan tersebut di atas, dapat dijelaskan dalam membentuk 

sikap siswa terhadap pengajaran bahasa Arab, harus didukung oleh beberapa 

faktor antara lain: 



 70 

1. Lingkungan belajar atau tempat belajar yang baik. 

2. Tingkat perkembangan anak  

3. Bahan pengajaran yang sesuai  

4. Sikap guru dan teknik dalam pengajaran bidang studi bahasa Arab. 

Untuk mengetahui keadaan siswa Madrasah Tsanawiya Swasta 

Kajuara Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, terlebih dahulu harus diketahui 

nilai-nilai pengajaran preposisi bahasa Arab secara keseluruhan, seperti pada 

tabel berikut :  

Tabel VII 

Nilai Pengajaran Preposisi Bahasa Arab Kelas II MTs.S Kajuara          

Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone 

 

No Kelas  Nama  Nilai  Huruf  

1. II Nurafifah 9 Sembilan 

2. II Safriani 8 Delapan 

3 II Satriani 8 Delapan 

4 II Nasdar 9 Sembilan 

5 II Darmawati 8 Delapan 

6 II Nirwana 8 Delapan 

7 II Usman 7 Tujuh 

8 II Zulfajri 7 Tujuh 

9 II Dahlia 8 Delapan 

10 II Ashadi 7 Tujuh 
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11 II Indrawati 7 Tujuh 

12 II Purnawati 7 Tujuh 

13 II Ernawati 7 Tujuh 

14 II Novita Andriani 7 Tujuh 

15 II Akbar 7 Tujuh 

16 II Hartati 7 Tujuh 

17 II A. Engka 6 Enam 

18 II Zakaria 6 Enam 

19 II Misrian 6 Enam 

20 II Rosmalah 7 Tujuh 

21 II Mariana 7 Tujuh 

22 II A. Elyasari 7 Tujuh 

23 II Rahmatang 7 Tujuh 

24 II Hasanuddin 6 Enam 

25 II Rasmawati 6 Enam 

26 II Muh. Jihad 6 Enam 

27 II Akramuddin 5 Lima 

28 II Rezki Muthmainnah 6 Enam 

29 II Muh. Rais 5 Lima 

30 II Amirullah 6 Enam 

 JUMLAH 207 Dua Ratus Tujuh  

Sumber Data : Dokumentasi Tata Usaha MTs.S Kajuara Tahun 2003  

 Berdasarkan tabel di atas, daftar nilai bahasa Arab diketahui bahwa 

pengajaran bahasa Arab di MTs.S Kajuara yang berada dibawah rata-rata 

sebanyak 30 orang siswa yang diambil sebagai sampel dari 140 orang siswa.  
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 Dari jumlah siswa yang berada di bawah rata-rata tersebut yang akan 

mengikuti pengajaran preposisi bahasa Arab yang penulis jadikan sebagai 

sampel, seperti yang diakui oleh siswa Madrasah Tsanawiyah tersebut dari 

hasil angket No. 7  

Tabel VIII  

Keaktifan Siswa Terhadap Pelaksanaan Pengajaran  

Preposisi Bahasa Arabdi MTs.S Kajuara.  

No Jawaban Siswa  Jumlah Siswa  Persen  (%) 

1 

2 

3 

Ya 

Tidak 

Kadang-kadang  

24 

2 

4 

80 % 

16,66 % 

13,33 % 

 Jumlah 30 100 

Sumber data: Hasil olahan angket No. 7. 

 Tabel di atas memberikan gambaran bahwa 24 orang siswa atau 80 % 

memberikan jawaban bahwa mereka mengikuti pengajaran preposisi, 

sedangkan yang tidak ikut sebanyak 2 orang siswa atau 16,66 % dan yang 

kadang-kadang mengikuti sebanyak 4 orang siswa atau 13,33 %.  

 Dalam pelaksanaan pengajaran preposisi, siwa juga mengakui bahwa 

guru bahasa Arab juga memberikan tugas-tugas kurikuler, hal ini dapat dilihat 

dari hasil angket No. 8 sebagaimana dalam tabel berikut :  
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Tabel IX 

Pandangan Siswa Terhadap Pemberian Tugas-tugas Kokurikuler  

No Jawaban Siswa  Jumlah Siswa  Persen  (%) 

1 

2 

3 

Selalu/Ya 

Kadang-kadang  

Tidak Pernah  

20 

7 

3 

66,66 % 

23,33 % 

10 % 

 Jumlah 30 100 

Sumber Data : Hasil olahan angket No. 8. 

 Tabel di atas, menunjukkan bahwa 20 orang siswa atau 66,66 % dari 

siswa tersebut mengaku selalu diberi tugas pengajaran preposisi, 7 siswa atau 

23,33 % mengakui kadang-kadang diberikan tugas-tugas pengajaran preposisi 

dan  3 orang siswa atau 10 % mengakui tidak pernah diberikan tugas-tugas 

pengajaran.  

 Kemudian dalam hal mengadakan perbaikan dalam pelajaran 

preposisi bahasa Arab setelah siswa ujian harian, para siswa memberikan 

jawaban sebagaimana tabel berikut dari hasil angket No. 5 

Tabel X 

Pandangan Siswa dalam Mengadakan Perbaikan Setelah Ujian Harian  

No Jawaban Siswa  Jumlah Siswa  Persen  (%) 

1 

2 

3 

Selalu/Ya 

Kadang-kadang  

Tidak Pernah  

22 

5 

3 

73,33 % 

16,66 % 

10 % 

 Jumlah 30 100 

Sumber data: Hasil olahan angket No. 5. 
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 Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 22 orang siswa atau 

73,33 % mengaku dan mengatakan selalu mengadakan perbaikan setelah ujian 

harian, 5 orang siswa atau 16,66 % mengatakan kadang-kadang dan 3 orang 

siswa atau 10 % yang mengatakan tidak pernah mengadakan perbaikan.  

 Dalam proses pengajaan preposisi bahasa Arab guru Madrasah 

Tsanawiyah Swasta Kajuara dalam memberikan materi dapat dilihat pada tabel 

berikut sebagaimana hasil angket No. 11. 

  Tabel XI 

Pandangan Siswa Terhadap Materi Pengajaran Preposisi Bahasa Arab di 

MTs.S Kajuara 

No Jawaban Siswa  Jumlah Siswa  Persen  (%) 

1 

2 

3 

Semuanya  

Sebahagian 

Hanya yang dianggap perlu   

7 

10 

13 

23,33 % 

33,33 % 

43,33 % 

 Jumlah 30 100 

Sumber data: Hasil olahan angket No. 11.  

 Dari tabel tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa siswa yang 

memberi jawaban semua materi diulangi sebanyak 7 orang siswa atau 23,33 %, 

yang menganggap hanya sebahagian saja 10 orang siswa atau 33,33 % dan 

yang memilih hanya yang dianggap perlu saja sebanyak 13 siswa atau 43,33%.  

 Keadaan siswa ketika guru bahasa Arab MTs.S Kajuara mengadakan 

program pengajaran preposisi bahasa Arab dalam angket yang berikut juga 

bervariasi sebagaimana hasil angket No. 3 
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Tabel XII 

Keadaan Siswa dalam Mengikuti Pengajaran  

Preposisi Bahasa Arab di MTs.S Kajuara  

No Jawaban Siswa  Jumlah Siswa  Persen  (%) 

1 

2 

3 

Ya aktif  

Kadang-kadang  

Tidak aktif  

22 

5 

3 

73,33 % 

16,66 % 

10 % 

 Jumlah 30 100 

Sumber data: Hasil olahan angket No. 3 

 Dengan melihat tabel tersebut dapatlah kita ketahui bahwa jumlah 

siswa yang aktif mengikuti pengajaran preposisi bahasa Arab sebanyak 22 

orang siswa atau 73,33 %, dan menyatakan kadang-kadang 5 orang siswa atau 

16,66 % sedangkan yang tidak aktif 3 orang siswa atau 10 %.  

 Dalam hal keadaan pelaksanaan pengajaran preposisi dalam mata 

pelajaran bahasa Arab para siswa memberikan jawaban sebagaimana hasil 

angket No. 9 yang terlah disebarkan pada siswa MTs.S Kajuara dari tabel 

berikut :  
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Tabel XIII 

Keadaan Pelaksanaan Pengajaran Preposisi Bahasa Arab di MTs.S Kajuara  

No Jawaban Siswa  Jumlah Siswa  Persen  (%) 

1 

2 

3 

Kelompok  

Individual 

Dilihat dari banyaknya 

yang mengikuti perbaikan  

12 

10 

8 

40 % 

33,33 % 

26,66 % 

 Jumlah 30 100 

Sumber data: Hasil olahan angket No. 9. 

 Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam mengadakan 

pengajaran preposisi bahasa Arab, para siswa melaksanakan secara kelompok 

sebanyak 12 orang siswa atau 40 %, secara individual 10 orang siswa atau 

33,33 %, dan dilaksanakan dilihat dari banyaknya yang mengikuti perbaikan 

sebanyak 8 orang siswa atau 26,66 %.  

 Dengan demikian  berdasarkan tabel di atas dapatlah kita melihat 

bagaimana pelaksanaan pengajaran preposisi bahasa Arab (perbaikan) dalam 

mata pelajaran bahasa Arab dan untuk mengetahui bagaimana pengajaran 

preposisi bahasa Arab serta sikap siswa terhadap pengajaran preposisi bahasa 

Arab yang diajarkan oleh guru di MTs. Swasta Kajuara Kec. Cenrana Kab. 

Bone. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Preposisi bahasa Arab yang biasanya terletak di depan nomina 

barfungsi menghubungkan kata/fase, sehingga terbentuk aksesoris preposisi 

atau kata depan adalah kata tugas yang bertugas sebagai unsur pembentuk 

frase preposional. Dengan demikian  preposisi merupakan bagian dari kata 

tugas.  

 Namun hal itu tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:  

1. bagaimana pengajaran tentang preposisi bahasa Arab adalah sebagai suatu 

alat pencapaian tujuan pengajaran dan pendidikan dalam penggolongannya 

kedalam beberapa jenis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, 

maka pengajaran tidak boleh diabaikan oleh seorang guru. 

2. Dalam pembentukan sikap siswa terhadap pengajaran adalah tergantung 

kepada guru dalam mengontrol kelakuan anak didik, menjaga kewibawaan 

dan kedisiplinan dengan segala aktivitas, pembinaan perubahan perilaku 

anak didik, membina sikap yang senantiasa mengacu pada niali-nilai yang 

ingin dicapai dalam proses pengajaran preposisi bahasa arab di Mts Swasta 

Kajuara Kec. Cenrana Kab. Bone. 



 78 

3. Metode Pengajaran  Preposisi Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah 

Swasta Kajuara Kec. Cenrana Kab. Bone memiliki tempat yang cukup 

diperhatikan dan penerapannya kepada siswa disesuaikan dengan tingkat 

daya dan kemampuan mereka tanpa mengabaikan metode-metode yang 

telah ditetapkan. Dengan kata lain, bahwa metode pengajaran preposisi 

bahasa arab disesuaikan dengan kemampuan siswa menyerap pelajaran 

dengan menggunakan metode-metode tersebut. 

B. Saran -Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka 

diajukan beberapa saran-saran sebagai berikut :   

1. Untuk  pengajaran preposisi dalam mata pelajaran bahasa Arab, maka guru 

maupun pihak yang berkompeten lainnya hendaknya memperhatikan 

metode-metode  pelajaran bahasa Arab dengan menciptakan suasana proses 

belajar yang mantap.  

2. Perlunya dari tenaga pengajar atau guru, dan orang tua/wali siswa sesuai 

perannya masing-masing untuk memotivasi siswa dalam mengikuti 

pengajaran preposisi bahasa Arab. 

3. Hendaknya siswa berusaha untuk selalu mengikuti program pengajaran 

preposisi bahasa Arab yang diberikan oleh guru mata pelajaran bahasa 

Arab.  
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