
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

(Arabic language) merupakan suatu disiplin ilmu yang ideal, yang mana 

dalam cakupannya meliputi ideologi atau keagamaan, ilmiah, atau ilmu 

pengetahuan dan kehidupan sosial. Dalam proses perkembangannya, bahasa Arab 

mengalami kemajuan pesat baik dari segi penyebarannya maupun penggunaannya 

serta penyempurnaanya metodologinya sehingga bahasa Arab dijadikan sebagai 

bahasa internasional untuk berbagai kepentingannya. 1Bahasa Arab (Arabic 

language) merupakan bahasa yang dipelajari mulai dari Madrasah Ibtidaiyah 

sampai tingkat lanjut, bahkan dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dari segi 

kurikuler.2 

Pembelajaran bahasa Arab di Indonesia telah berlangsung sejak lama sejak 

masuknya islam di Indonesia akan tetapi sepanjang sejarah bahasa Arab di 

Indonesia masih adanya kegagalan ketika belum bisa mencetak generasi atau 

peserta didik yang mempunyai kemapuan yang bisa di andalkan. Perlu disadari 

bahwa bahasa Arab merupakan Bahasa Asing. Untuk itu perlu diperhatikan 

dengan baik oleh pendidik. Diantara aspek terpenting dalam mempelajari bahasa 

Arab ialah kemampuan berbahasa. Ada empat kemahiran yang idak dapat 

dipisahkan dalam mempelajari bahasa Arab diantaranya mahārah al-kalām. 

                                                             
1 M Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab; Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media, 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 13.  
2 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. II, 

2004), hlm. 156. 



 

 

mahārah al-istimā’, mahārah al-qirōah, dan mahārah al-Kitābah. Begitu juga 

dalam pengajarannya harus ada keterkaitan antara satu dengan yang lain.3 

Selain keempat keterampilan berbahasa diatas, beberapa unsur yang tidak 

kalah pentingnya untuk menguasai pembelajaran bahasa. Diantara hal yang 

penting adalah penguasaan kosakata (mufrodāt)4. Semakin kaya kosakata yang 

dikuasai seseorang maka akan semakin terampil berbahasa karena kualitas 

keterampilan berbahasa seseorang bergantung pada kuantitas serta kualitas 

kosakata yang dimilikinya.  

Berdasarkan paparan di atas, bahwa penguasaan mufrodāt sangat penting 

dalam praktik berbahasa khususnya dalam pembelajaran maharah kitabah 

(keterampilan menulis). Peserta didik yang mempunyai mufrodāt yang banyak 

maka semakin mudah dalam merangkai dan menyusun kata sehingga menulisnya 

lebih teratur.5  

Pembelajaran bahasa setelah al-kalām. al-istimā’, al-qirōah, adalah 

mahārah al-kitābah yang merupakan bentuk keterampilan berbahasa paling akhir. 

Keterampilan menulis menurut Tarigan yaitu keterampilan berbahasa yang tidak 

bertatap muka dan tidak dilakukan secara tidak langsung. Adapun menulis adalah 

kegiatan yang sangat berfaedah, ketika menulis haruslah pandai dalam 

                                                             
3 Hendry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Dalam Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 1994), hlm. 3 
4 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), hlm 83 
5 Yohana Dini Trisnani Susanto, “Hubungan Penguasaan Kosakata dengan keterampilan Berbicara 

dan Menulis Siswa kelas IV SDN Gugus Pangeran Diponegoro Kecamatan Ngaliyan” Skripsi S1, 

(Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017), hal. 5 



 

 

menggunakan struktur bahasa dan kosakata yang tepat dengan cara 

memperbanyak latihan serta dilakukan secara teratur.6 

Tidak sedikit problem yang muncul dalam keterampilan menulis. 

Kesulitan yang dirasakan ketika mengerjakan tugas pada pembelajaran mahārah 

al-kitābah diantaranya kesulitan dalam menulis bahasa Arab serta 

mendeskripsikan sesuatu dengan menggunakan bahasa Arab. Menulis tersebut 

tidak semudah menggunakan bahasa Indonesia melainkan menulis yang 

dimaksud adalah mengarang dan mendeskripsikan sesuatu kemudian dituang 

kedalam sebuah tulisan sehingga menjadi susunan paragraf yang baik. Namun hal 

tersebut sangatlah wajar karena bahasa Arab bukanlah bahasa sehari-hari baik 

dilingkungan sekolah maupun masyarakat, melainkan mata pelajaran yang di 

dapatkan disekolah. 

Ruang lingkup pembelajaran terdiri dari beberapa komponen meliputi 

bahan ajar, tujuan, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber belajar, dan 

evaluasi.7 Agar tercapainya keberhasilnya pembelajaran, setiap komponen harus 

saling melengkapi. Diantaranya komponen yang mendukung keberhasilan yaitu 

alat dan media pembelajaran. Jon M. Lannon mengemukakan bahwa media 

pembelajaran sangat urgen, karena media mampu meningkatkan motivasi, 

meningkatkan pengertian peserta didik, memberi data yang kuat dan terpercaya 

serta memadatkan informasi dan memudahkan dalam menafsirkan data. Pendapat 

                                                             
6 Henry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Dalam Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, 1994), hlm. 3 
7 Oemar Hamalik, Media Pendidikan (Bandung: PT Citra Andily Bakti, 1989), hlm. 1 



 

 

lain yang senada dengan pendapat Mahmud Yunus bahwa media pembelajaran 

sangat berpengaruh besar bagi indra serta lebih mendahulukan pemahaman8 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, dituntut agar menguasai 

berbagai media untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran. Pemilihan 

media pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan indikator 

pembelajaran tentu tidaklah mudah. Sehingga dibutuhkan proses dan 

keterampilan agar dapat memilih media yang sesuai dengan pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi pada peserta didik MA Unggulan Hikmatul 

Amanah, diketahui bahwa pembelajaran mahārah al-Kitābah. (keterampilan 

menulis), peserta didik hanya diminta untuk menjawab soal tetapi tidak 

menggunakan media yang dapat menunjang pembelajaran, sehingga masih 

bingung bagaimana cara menuliskan kalimat tersebut. Hal tersebut karena 

kurangnya penggunaan media pembelajaran yang dapat memotivasi peserta 

didik.9 Oleh karena itu, diharapkan suasana menyenangkan sehingga menarik 

minat serta motivasi siswa dalam pembelajaran mahārah al-Kitābah.  

Melihat kondisi tersebut di perlukan adanya media yang memudahkan 

peserta didik dalam pembelajaran maharah kitabah. Salah satunya yaitu 

penggunaan media pembelajaran yang berbentuk permainan. Karena penggunaan 

media pembelajaran dapat menarik minat peserta didik. Dari segi permainan, 

dapat belajar tanpa adanya tekanan. 

                                                             
8 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: Beberapa pokok pikiran, (Yogyakarta: 

Pustaja Pelajar, 2003), hlm. 75 
9 Hasil Observasi di MA Hikmatul Amanah Mojokerto hari selasa tgl 27 januari 2020 



 

 

Secara harfiah kata media memiliki arti “perantara” atau “pengantar”. 

Association for Education and Communication Technolohy (AECTC), 

mendefinisikan media merupakan segala bentuk yang digunakan untuk 

menyalurkan informasi. Sedangkan Education Associaton (NEA) mendefinisikan 

sebagai benda dimanipulasi, didengar, dilihat, dibaca, dibicarakan beserta 

instrumen yang digunakan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran, serta 

mampu mempengaruhi efektivitas program instruksional. Berdasarkan definisi 

diatas, dapat disimpulkan bawah media merupakan sesuatu yang menyalurkan 

pesan serta merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan peserta didik sehingga 

mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta didik.1 0   

Oleh karena itu peneliti akan mencoba mengembangkan suatu media yang 

mempunyai konsep belajar sambil bermain agar memotivasi belajar bahasa Arab 

terkhusus pada pembelajaran mahārah al-Kitābah pada sisi mufrodāt yaitu 

dengan pengembangan media permainan monopoli. Permainan ini familiar 

dikalangan anak-anak karena sering di mainkan  di waktu senggang.1 1Permainan 

monopoli dapat memberikan suasana belajar yang menghibur serta tidak membuat 

peserta didik terbebani dalam belajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pengajar yaitu pak Ja’far S.Pd selaku guru bahasa Arab kelas X, beliau 

mengatakan belum pernah menggunakan media permainan monopoli1 2 

  Dengan demikian, setelah mengetahu beberapa masalah yang telah 

diuraikan diatas, peneliti mencoba untuk melakukan penelitiaan dengan judul 

                                                             
1 0 Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran (Jakarta: Ciputat Pers 2002), hlm 11 

1 1 Silifiyah Rohmawati, “Penerapan Modifikasi Permainan Monopoli Sebagai Media Pembelajaran 

Berbicara Bahasa Arab”, Jurna al-Mi’yar, Vol. 2, No. 2, (2019), 167-168. 
1 2 Ja’far, wawancara (Mojokerto, 27 januari 2020),  



 

 

“PENGEMBANGAN MEDIA PERMAINAN MONOPOLI DALAM 

PEMBELAJARAN MAHᾹRAH AL-KITᾹBAH PADA SISI MUFRODᾹT 

UNTUK SISWA KELAS X MADRASAH ALIYAH”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa media pembelajaran mahārah al-Kitābah pada sisi mufrodāt 

untuk siswa kelas X MA Unggulan Hikmatul Amanah perlu adanya 

pengembangan? 

2. Bagaimana pengembangan media permainan monopoli dalam pembelajaran 

mahārah al-Kitābah pada sisi mufrodāt untuk siswa kelas X MA Unggulan 

Himatul Amanah  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui mengapa media pembelajaran mahārah al-Kitābah pada 

sisi mufrodāt untuk siswa kelas X MA perlu adanya pengembangan 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan media permainan monopoli 

dalam pembelajaran mahārah al-Kitābah pada sisi mufrodāt untuk siswa 

kelas X MA  

D. Mamfaat penelitian  

1. Secara Teoritis 

  Menambah wawasan serta dapat digunakan untuk mendukung 

penelitian-penelitian sejenis media monopoli. Selain itu, hasil penelitian ini 

dapat juga dijadikan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian 

mengenai hal yang sama  



 

 

2. Secara Praktis 

a. Pendidik 

Memberikan alternatif media pembelajaran yang dapat 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran serta menambah wawasan 

peserta didik  

b. Peseta didik  

Memotivasi belajar peserta didik dalam mempelajari bahasa 

Arab, dan membantu peserta didik dalam meningkatkan mahārah al-

Kitābah pada sisi mufrodāt 

c. Sekolah 

Dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah serta membantu 

meningkatkan prestasi belajar disekolah  

E. Batasan Masalah  

Supaya tidak terjadi perluasan dalam penulisan ketika penelitian maka 

peneliti membuat batasan-batasan dalam penelitian ini, batasan-batasan tersebut 

meliputi antara laian: 

1. Media permainan monopoli 

2. Pembelajaran mahārah al-Kitābah dari sisi mufrodā 

 

 

 



 

 

F. Penelitian Terdahulu 

 

 

 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 1 

No. Nama&Tahun 

penelitian 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Atma Hidayat 

& Muhajir 

Tahun 2015 

Jurnal seni rupa 

“Pengembangan 

media permainan 

monopoli sebagai 

media 

pembelajaran 

batik kelas V SD 

Siti Aminah 

SURABAYA” 

Pengembangan 

media 

pembelajaran 

(Permainan 

monopoli) 

 

Metode 

penelitian: 

Research and 

development 

(R&D) 

 

Objek penelitian: 

Kelas V SD 

2. Rana Nailia. 

2017 

 Skripsi dengan 

judul: 

“Pengembangan 

bahan ajar IMLA 

untuk 

keterampilan 

menulis Bahasa 

Arab bagi siswa 

kelas VII Mts” 

Fakultas Bahasa 

dan Seni 

Universitas Negeri 

Semarang 

Kompetensi yang 

dikembangkan: 

Keterampilan 

menulis 

Metode 

penelitian: 

Research and 

development 

(R&D) 

 

Fokus penelitian: 

Bahan ajar 

IMLA 



 

 

3. Anggun 

Windyastuti 

2020 

Pengembangan 

media alwahul 

Arabiyah (Arabic 

Board Game) 

untuk 

keterampilan 

menulis bahasa 

Arab kelas VIII 

Mts 

Kompetensi yang 

dikembangkan: 

Keterampilan 

menulis 

Metode 

penelitian: 

Research and 

development 

(R&D) 

 

Jenis media yang 

dikembangkan: 

media alwahul 

Arabiyah 

(Arabic Board 

Game) 

4. Dwi khirotun 

Nisa dan 

Jouharotun 

Ni’mah 

Tahun 2017 

Jurnal Al-Bayan, 

Pengembangan 

bahan ajar 

maharah kitabah 

berbasis 

pendidikan 

karakter bagi 

mahasiswa 

program studi 

pendidikan 

karakter bagi 

mahasiswa 

program studi 

Pendidikan 

Bahasa Arab 

STAI 

ATTANWIR 

Bojonegoro 

Kompetensi yang 

dikembangkan: 

Keterampilan 

menulis 

Metode 

penelitian: 

Research and 

development 

(R&D) 

 

Objek penlitian: 

mahsiswa 

program studi 

Pendidikan 

Bahasa Arab 

5. Restiana 

Allukmana 

Tahun 2015 

Skripsi dengan 

judul: Keefektifan 

media permainan 

monopoli terhadap 

keterampilan 

berbicara bahasa 

Arab kelas VIII 

Mts Negeri I 

Semarang Tahun 

Ajaran 2014-2015 

Media 

pembelajaran 

yang digunakan: 

media permainan 

monopoli 

metode yang 

digunakan: 

kuantitatif 

Fokus penelitian: 

keterampilan 

berbicara bahasa 

Arab 

 

 



 

 

G. Definisi Operasional 

1. Pengembangan Media Pembelajaran 

Yang dimaksud dengan pengembangan ialah cara yang dipakai 

untuk memvalidasi serta mengembangkan produk yang meliputi proses, 

produk serta rancangan. Sedangkan media merupakan seperangkat alat 

yang memudahkan dalam menyampaikan maksud ke penerima sehingga 

dapat menstimulus perasaan dan pikiran serta menarik perhatian sehingga 

terjadilah proses belajar mengajar. Suatu cara yang digunakan untuk 

mengembangan sebuah produk dengan cara memberikan stimulasi kepada 

peserta didik dalam proses belajar mengajar disebut dengan 

pengembangan media. 

2. Media Pembelajaran 

Secara harfiah kata media adalah bentuk jamak dari medium yang 

artinya adalah perantara atau alat. Sadiman memberi pengertian bahwa 

yang dimaksud dengan media adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima.1 3 Dalam pengertian 

umum merupakan cara yang dipakai untuk menyampaikan pesan melalui 

suatu perantara.   

3. Media Permainan Monopoli 

Moursund menyatakan permainan monopoli merupakan salah satu 

permainan yang berbentuk komersial (perdagangan tentang penjualan 

                                                             
1 3 Kisbiyanto, Media Pembelajaran, Arabia: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Vol. 3 No. 2, Jurusan 

Tarbiyah STAIN kudus 2011, 308-309 



 

 

kekayaan) terlaris didunia. Pasar yang didominasi oleh penjual tunggal 

sebagai konsep dari ekonomi monopoli dan cara bermainnya yaitu dengan 

mengelilingi petak.1 4Monopoli (permainan) merupakan salah satu 

permainan yang sering dimainkan anak-anak pada umunya pembelian, 

penyewaan, serta pertukaran properti dalam sistem ekonomi merupakan 

tujuan dari permainan ini. Permainan ini popular dikalangan anak-anak 

dan dimainkan oleh 4-5 orang. 4 orang sebagai pemain dan satu orangnya 

sebagai banker. 

4. Pengertian Mufrodāt 

Mufrodāt atau kosakata merupakan suatu unsur bahasa yang 

sangat penting dimiliki seseorang. Diantara tiga unsur tersebut yaitu 

suara/pelafalan (fonologi), kosakata (leksikon), dan struktur kalimat 

(sintaksis). Pada tahap awal, sesorang harus belajar kosakata terlebih 

dahulu, karena tidak mungkin seseorang mampu berbahasa Arab tanpa 

mempelajari kosakata terlebih dahulu.1 5 

5. Mahārah Al-Kitābah 

Mahārah al-Kitābah atau keterampilan menulis  merupakan 

kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mendeskrispikan atau 

mengungkapkan gagasan dan pemikiran yang dimulai dari sederhana 

seperti menulis kata-kata sampai mengarang.1 6 

                                                             
1 4 Dave Moursund, Introduction to Using Games ini Education: A Guide ForTeacher and Parents, 

(University of Oragon: College of Edication, 2006). Hlm. 11 
1 5 Hanifah Nur Azizah, “Peningkatan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Melalui Penggunaan 

Media Word Wall”, Jurnal penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya Arab, vol.1 April (2018), hlm. 2 
1 6 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 

hal. 51. 



 

 

 


