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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terminologi multikulturalisme akhir-akhir ini menjadi topik yang hangat dan
sangat menarik dibicarakan oleh berbagai kalangan, baik oleh para peneliti, akademisi,
aktifis LSM, dan pejabat pemerintah dalam perencanaan program dan pengambilan
kebijakan maupun dalam kajian-kajian penelitian. Sayangnya, kajian-kajian penelitian
yang membahas tentang pembelajaran di kelas multicultural masih terbatas pada etnis,
ras, bahasa, kesenian, norma, moral, dan adat istiadat masyarakat multikulruralisme,
seperti yang telah dilakukan oleh Asse & Nursyam1, Huda2, Hanum & Rahmadonna3,
Irwansyah4, Nurrahman5, Rifa‟i 6, dan Bin-Tahir & Rinantanti7. Sehingga penelitian ini
lebih memfokuskan kajian pada pembelajaran di kelas multi agama dengan menggunakan
istilah multireligisme.
Multireligisme didefinisikan sebagai pluralitas agama yang berarti penolakan
terhadap kefanatikan dan purbasangka untuk menerima secara inklusif keanekaragaman
agama yang ada8. Definisi ini menunjukkan tiga komponen utama multireligi, yaitu
multireligism berkaitan dengan agama, merujuk pada keregaman agama yang ada, dan
tindakan atau respon spesifik terhadap keragaman agama. Sedangkan akhiran –isme
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menunjukkan pada doktrin normatif yang dengannya diharapkan setiap orang mampu
menghormati dan menghargai keberagaman agama dalam konteks sosial.
Keberagaman agama adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Tidak ada paksaan
dalam beragama ( )ال إكراه في الدينadalah dasar dari kemajemukan masyarakat dalam
beragama, terlebih lagi di Indonesia yang masyarakatnya mulai dari Sabang sampai
Merauke adalah masyarakat majemuk yang memiliki berbagai macam latar belakang
budaya (multikultural) dan agama. Sehingga dapat digambarkan bahwa bangsa Indonesia
adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis yang dengan resmi
diakui oleh negara melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk)
yang merupakan revisi terhadap Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23
Tahun 2006 disebutkan, setiap warga harus memilih dan mencantumkan agama yang
diakui pemerintah. Agama yang diakui Pemerintah, menurut Kementerian Agama adalah
Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. UU ini sebagai bentuk
pengakuan dan pengesahan pemerintah terhadap keberagaman agama di Indonesia.
Maluku merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki masyarakat
multireligsm. Begitu pula halnya dengan Kabupaten Buru sebagai salah satu kabupaten di
Maluku yang penduduknya multi agama. Penduduknya yang beragama Islam sebanyak
48%, Kristen sebanyak 41%, Hindu sebanyak 7%, dan Budha sebanyak 5%
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.

Keberagaman agama ini merupakan aset budaya kearifan lokal yang dapat memberikan
sumbangsih atas proses demokrasi. Di lain pihak, keragaman ini juga dapat menimbulkan
konflik di antara pemeluk agama sebagaimana konflik antar-agama yang pernah terjadi di
Maluku pada tahun 1999-2011, terlebih lagi pasca kisruh ideology oleh isu agama pada
pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.10
Realitasnya, pemukiman dan aktifitas masyarakat Maluku makin terpetakpetakkan berdasarkan agama pasca kerusuhan. Perasaan trauma, takut dan was-was telah
mengakibatkan masyarakatnya sulit berbaur seperti dahulu sebelum terjadinya konflik.
Begitu pula halnya dalam pendidikan. Sebelum terjadinya konflik, masyarakat muslim
banyak yang bersekolah di sekolah-sekolah Kristen, begitupun sebaliknya. Namun setelah

9

BPS Kabupaten Buru. Buru dalam Angka 2015. Diakses dari https://burukab.bps.go.id
Syarbini, A. (2011). Al-Qur’an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Jakarta: PT Elex
Media Komputindo.
10

3

konflik, sangat sulit untuk ditemukan hal yang demikian bahkan dapat dikategorikan
sebagai phenomena yang langka terjadi.
Uniknya, berdasarkan hasil observasi awal pada Maret 2017 di Kabupaten Buru,
khusunya di Universitas Iqra Buru (UNIQBU) sebagai salah satu universitas swasta yang
berasaskan Islam memiliki mahasiswa yang beragam agama dimana mereka sebagai
mahasiswa beragama minoritas wajib mengikuti semua kurikulum yang diterapkan di
universitas itu, termasuk kewajiban untuk mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam
dan juga Bahasa Arab. Bahkan mereka (mahasiswa minoritas, Kristen 0.8% , Hindu
0.2%) mendapatkan nilai PAI dan Bahasa Arab yang lebih baik dibandingkan dengan
teman-teman mereka yang beragama Islam. Padahal pendidikan agama Islam dan juga
bahasa Arab sangatlah identik dengan Islam sebagai ajaran dan bahasa Al-Quran yang
tentunya akan menyulitkan mereka untuk belajar bahasa Arab ataupun ogah-ogahan
mempelajarinya disebabkan oleh keta‟assuban terhadap agama mereka dan traumatic
pasca kerusuhan. Berdasarakan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk menginvestigasi
phenomena pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligism di Kabupaten Buru.
B. Rumusan Masalah
Multireligism di Maluku masih menjadi bom waktu konflik antar-agama
disebabkan oleh terpetak-petaknya pemukiman penduduk dan aktifitas pendidikan
berdasarkan agama. Di lain pihak, bahasa Arab menjadi mata kuliah dasar umum
(MKDU) yang wajib diikuti oleh mahasiswa non-muslim di Universitas Iqra Buru dan
bahkan nilai bahasa Arab mereka lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa muslim itu
sendiri. Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut:
a. Bagaimanakah Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab pada kelas multireligism di
Universitas Iqra Buru, Kabupaten Buru?
b. Bagaimanakah respon mahasiswa non-muslim terhadap Pelaksanaan pembelajaran bahasa
Arab?
c. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa Arab di
kelas multireligism?
d. Apakah Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligism dapat
meningkatkan hasil belajar bahasa Arab mahasiswa non-muslim?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penetitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
a. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab pada kelas multireligism di Universitas Iqra Buru,
Kabupaten Buru.
b. Respon mahasiswa non-muslim terhadap Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di
Universitas Iqra Buru.
c. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa Arab di
kelas multireligism di Universitas Iqra Buru.
d. Peningkatan hasil belajar bahasa Arab mahasiswa non-muslim di kelas multireligism di
Universitas Iqra Buru.
2. Manfaat Penelitian
2.1. Aspek Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis
(Keilmuan), terutama memberikan pemahaman terhadap konsep pembelajaran Bahasa
Arab di kelas multicultural khususnya di kelas multireligism serta sebagai bahan referensi
dan teori dasar (grounded theory) bagi peneliti berikut yang ingin mengkaji lebih dalam
secara qualitative maupun mengukur dan mengembangkan model pembelajaran bahasa
Arab di kelas multicultural dan multireligisme secara quantitatif dan research and
development (R&D).
2.2. Aspek Metodologis
Secara methodology, penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang
Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme yang tentunya informasi
yang akan disajikan lebih detail dan komprehensif tentang cara dan model pengajaran
bahasa Arab yang baik pada kelas yang multibudaya dan multi agama dalam rangka
mencaritemukan serta mengembangkan metode, approach, dan model pengajaran dan
pembelajaran bahasa Arab yang lebih efektif di negara Indonesia yang pluralis.
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2.3. Aspek Praktis
Dari aspek praktis penelitian ini dapat :
a.

Dijadikan sebagai metode dan model pengajaran bahasa Arab di kelas multicultural
dan multireligisme oleh Guru Bahasa Arab dalam meningkatkan hasil belajar
siswa/mahasiswa.

b.

Sebagai pedoman dan acuan bagi Guru Bahasa Arab dalam memanage dan
menghandle pembelajaran di kelas multireligism.

c.

Sebagai bahan informasi kepada pihak sekolah dan pemerintah dalam upaya
mengembangkan model dan materi pembelajaran di kelas multireligisme, dan sebagai
referensi bagi peneliti-peneliti berikut untuk menguji atau mengembangkan model
pembelajaran di kelas multireligisme.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Hasil Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu tentang kompetensi pedagogik guru diantaranya
diteliti oleh Irwansyah, tentang “Pendidikan Multikultural dan Pengajaran Bahasa Asing”,
penelitiannya menyatakan bahwa kehadiran bahasa asing telah membuat kontak bahasa
dan budaya dengan rentang spektrum yang tidak selalu dapat direspon secara positif.
Untuk itu, pendidikan multikultural yang disisipkan ke dalam pengajaran bahasa asing
diharapkan mampu mengatasi reaksi negatif yang mungkin muncul karena perbedaan
budaya.11
Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nurrahman, tentang “Pembelajaran
Bahasa Inggris di Indonesia dalam Konteks multikultural”, penelitiannya menyatakan
bahwa dalam kondisi masyarkat Indonesia yang multikultur, pengajaran bahasa Inggris
atau bahasa asing lainnya dapat berhasil dengan baik jika desain dan konsep pembelajaran
yang berorientasi pada faktor budaya. Pengajaran bahasa di Indonesia haruslah
berorientasikan pada pluralisme masyarakatnya. Konsep dan desain pembelajarannya
harus mengakomodir kemajemukan budaya dan tetap dalam koridor sistem pendidikan
yang ada sehingga bisa dijalankan dengan efektif tanpa harus mereduksi dan mengikis
nilai-nilai luhur budaya dan mental masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi adat
ketimuran yang luhur.12
Begitu juga dengan Rifa‟i yang meneliti tentang “Pendidikan Islam dan Bahasa
Arab Multikultural di Madrasah”, penelitian ini pun menyatakan bahwa pendidikan
multikultural sebagai wacana baru di Indonesia dapat dilaksanaankan tidak hanya melalui
pendidikan formal, namun juga dapat dalam kehidupan masyarakat maupun dalam
keluarga. Upaya pengembangan pendidikan Islam multikultural memang tidak mudah
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dilakukan. Tentu saja, banyak tantangan yang dapat memperlambat atau bahkan
menghambat proses perjalanannya13
Penelitian terkait lain juga telah diteliti oleh Hanum dan Rahmadonna dengan
judul “Pelaksanaan Model Pembelajaran Multikultural di Sekolah Dasar Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta” yang menemukan bahwa sebagian guru telah memiliki kesiapan
untuk menyampaikan pesan-pesan multicultural kepada siswa, panduan yang efektif bagi
guru untuk mengPelaksanaankan model pembelajaran multicultural adalah dengan dengan
mengintegrasikan model pembelajaran multicultural dalam mata pelajaran secara terpadu
dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.14
Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Amri, dkk yang berjudul “The
Implementation of Islamic Teaching in Multiculturalism Society: A Case Study at
Pesantren Schools in Indonesia” menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan pesantren,
lingkungan pesantren dan metode pengajaran serta adanya evaluasi dan monitoring dari
para guru dan stakeholder yang disertai reward dan punishment merupakan factor
pendudkung kesuksesan pembelajaran agama Islam di kelas multicultural di pesantren.15
Penelitian-penelitian terdahulu

tersebut

masih

berfokus

pada komponen

multicultural berupa etnis, ras, bahasa, seni, dan adat istiadat tanpa menyinggung kajian
tentang keberagaman agama siswa pembelajar yang dikaitkan dengan kondisi konflik
ataupun situasi kelam akibat kisruh ideology akibat pilkada ataupun pilgub.
Tentunya,

banyak

faktor

yang

berkontribusi

dalam

keberhasilan

dan

ketidakberhasilan siswa dalam belajar yang harus diekspolore secara mendalam. Sehingga
penelitian ini mencoba untuk mengkaji secara mendalam dalam rancangan studi lapangan
(field research) terhadap Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligism
diKabupaten Buru, maluku untuk menggali lebih dalam phenomena interreligious
interaksi dalam kelas multireligi.
13
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B. Landasan Konseptual
Adapun landasan konseptual dari penelitian ini dapat disederhanakan melalui
figure di bawah ini:

PEMBELAJARAN
BAHASA ARAB

MUTIRELIGISME

Pengajaran Kelas
Multireligisme

Respon

Faktor yang
mempengaruhi

HASIL BELAJAR
BAHASA ARAB
MAHASISWA

Gambar 2.1. Landasan Konseptual Penelitian
Gambar 2.1 menunjukkan bahwa keberagaman adalah hal yang diakui oleh negara
dan dijamin pelaksanaanannya dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme
untuk

diperhatikan

keberhasilannya

guna

meminimalisir

konflik

dengan

mempertimbangkan pelaksanaanan pembelajaran, respon para siswa yang non-muslim
dan factor-faktor penunjang keberhasilan maupun kegagalan dalam pengajaran yang dapat
mempengaruhi hasil belajar para siswa non-muslim.
C. Landasan Teoritis
1. Pembelajaran bahasa Arab
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, mendepenisikan kata pembelajaran
berasal dari kata “ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya
diketahui atau dituruti,

9

Menurut Kimble dan Garmezy, pembelajaran adalah suatu perubahan perilaku
yang relatif tetap dan merupakan hasil praktek yang diulang-ulang. Pembelajaran
memiliki makna bahwa subjek belajar harus dibelajarkan bukan diajarkan. Subjek belajar
yang dimaksud adalah paserta didik.16
Jadi pembelajaran bahasa Arab adalah cara mengajarkan atau memberikan
pengertian pengajaran kepada orang lain atau paserta didik agar dapat mengetahui bahasa
Arab secara lisan maupun secara tertulis.
pembelajaran bahasa Arab dapat meliputi belajar bahasa Arab dan metode
mengajarkan bahasa Arab, serta hal-hal yang bersangkut paut dengan proses belajar
mengajarnya yang berupa metode, tujuan dan pengajaran serta bahan dan materi yang
diajarkan.
a. Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia
Bahasa Arab masuk ke Indonesia bersama-sama dengan masuknya agama Islam di
Nusantara ini. Menurut para pakar sejarah yang mengadakan muktamar di Medan pada
tahun 1963 dan hasilnya adalah bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad
pertama Hijriah ( tahun enam ratusan). Hasil muktamar ini juga di dukung oleh hasil
muktamar lain yang diadakan di Sumatra Barat yang menyepakati bahwa islam masuk ke
Minang kabau sekitar abad 7-8 Masehi.17
Menurut Hadi, bahasa Arab masuk ke Nusantara melalui para pedagang muslim
dari Arab dan Persia. Denagan demikian bahasa Arab di Indonesia, usia bahasa arab di
Nusantara telah mencapai kurang lebih 12 abad.18
Adapun lembaga pembelajaran bahasa Arab di Indonesia yaitu:
a. lembaga pembelajaran bahasa Arab yang kurikulumnya ditentukan oleh pemerintah dan
berlaku secara nasional seperti:
1) Madrasah Ibtidaiyah ( MI ).
2) Madrasah Tsanawiyah (MTs).
3) Madrasah Aliyah ( MA ).
4) Perguruan Tinggi Islam

16

Muhamad Thobroni dan Arif Mustofa,Belajar dan Pembelajaran, (Cet I; Yogyakarta: Ar-ruzz
Media : 2011), hlm. 18.
17
Dr. H. Nazri Syakur, M.A, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,( Cet I; Yogyakarta :
Pedagogi, 2010), hlm,51.
18
Ibid, hlm, 52
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a. lembaga pembelajaran bahasa Arab yang kurikulumnya tidak ditentukan oleh pemerintah
dan tidak berlaku secara nasional seperti:
1) Taman Pengajian Al-qur‟an ( TPQ )
2) Pondok Pesantren

b. Metode Pengajaran Bahasa Arab
Sebelum membahas tentang macam-macam metode yang dapat digunakan dalam
pembelajran bahasa Arab, terlebih dahulu perlu dijelaskan kaidah-kaidah umum yang
perludiperhatikan dalam pembelajaran bahasa

Arab. Ini

diperlukan

untuk

mempermudah mempelajari bahasa Arab, juga untuk menghilangkan anggapan bahwa
mempelajari bahasaArab itu sangat sulit. Sebenarnya hal seperti di atas tidak perlu terjadi
apabila pembelajaran bahasa Arab disajikan secara metodologis yang sesuai dengan
ketentuan perkembangan paserta didik.
Pengajaran bahasa Arab secara tradisional yang mengutamakan banyak hafalanhafalan qawaid kurang banyak memberikan keuntungan, bahkan menimbulkan anggapan
bahwa mempelajari bahasa Arab itu suatu hal yang sukar dan rumit. Untuk menghindari
anggapan tersebut, maka perlu memperhatikan kaidah-kaidah umum tersebut antara lain:
1. Mengajarkan bahasa Arab dimulai dengan percakapan, meskipun dengan kata-kata yang
sederhana dan yang telah dimengerti dan dipahami paserta didik.
2. Usahakan dalam mengkajikan bahan pelajaran dengan menggunakan alat peraga (alat
bantu) atau penjelasan. Hal ini sangat penting agar pengajarang menjadi menarik,
bergairah dan membantu memudahkan dalam memahami pelajaran bahasa Arab.
3. Mengajar hendaknya dengan mementingkan kalimat yang mengandung pengertian yang
bermakna.
4. Mengajarkan bahasa Arab itu hendaknya mengaktifkan semua panca indera paserta didik,
lidah harus dilatih dengan percakapan, mata dan pendengaran terlatih dengan membaca,
dan tangan terlatih dengan menulis dan mengarang.
5. Pengajaran hendaknya menarik perhatian dan disesuaikan dengan taraf perkembangan dan
kemapuan paserta didik.
6. Paserta didik dilatih berbicara, menulis dan membaca.19

19

http://www.scribd.com/doc/52072798/17/a-Metode-Langsung-Thariqah-Mubasyarah-atauDirect-Method
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c. Metode Pembelajaran Bahasa Arab
Ada beberapa metode pembelajaran bahasa Arab antara lain:
a. Metode Mubasyarah ( Direct method )
Metode mubasyarah merupakan metode yang berusaha untuk mempelajari bahasa
Arab tidak hanya dari ilmunya, tetapi secara praktis pembelajaran diarahkan untuk
mengenalkan bahasa Arab sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sehingga dalam proses
pembelajaran tidak diperkenankan menggunakan bahasa Ibu meskipun untuk menjelaskan
materi.
b. Metode Tarjamah ( Translation Method )
Metode tarjamah menganut prinsip bahwa penguasaan bahasa asing dapat
dilakukan dengan jalan latihan menerjemahkan bahasa yang sedang dipelajari kedalam
bahasa ibu paserta didik, atau sebaliknya. Jadi motode Tarjamah yaitu menyajikan
pelajaran dengan jalan menerjemahkan suatu topik bacaan yang berbahasa asing kedalam
bahasa paserta didik.
c. Metode Qira’ah (Reading Method)
Sasaran metode ini adalah untuk mencapai kemampuan membaca bahasa asing
khususnya bahasa Arab dengan mudah dan paserta didik menikmati bacaan tersebut
sehingga paserta didik mampu membuat kaliamat dan bertambah fasih ketika berbicara.
d. Metode Sam’iyyah Dan Syafahiyyah ( Audio-Lingual Method)
Biasanya pada metode Sam’iyah dan Safahiyyah ini menggunakan metode
Mehadatsah. Metode muhadatsah yaitu cara menyajikan bahan pelajaran bahasa arab
melalui percakapan dan percakapan ini dapat terjadi antara guru danpaserta didik, antara
paserta didikdan paserta didik, sambil menambah dan memperkaya mufrodat yang belum
dikenal.20
e. Konsep Multireligisme
Keberagaman agama adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Tidak ada paksaan
dalam beragama ( )ال إكراه في الدينadalah dasar dari kemajemukan masyarakat dalam
beragama, terlebih lagi di Indonesia yang masyarakatnya mulai dari Sabang sampai
Merauke adalah masyarakat majemuk yang memiliki berbagai macam latar belakang
budaya (multikultural) dan agama. Sehingga dapat digambarkan bahwa bangsa Indonesia

20

http://taufiqslow.blogspot.com/2012/01/toriqoh-as-samiyah-al-syafawiyah.html
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adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis yang dengan resmi
diakui oleh negara melalui Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk)
yang merupakan revisi terhadap Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23
Tahun 2006 disebutkan, setiap warga harus memilih dan mencantumkan agama yang
diakui pemerintah. Agama yang diakui Pemerintah, menurut Kementerian Agama adalah
Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. UU ini sebagai bentuk
pengakuan dan pengesahan pemerintah terhadap keberagaman agama di Indonesia.
Multireligisme didefinisikan sebagai pluralitas agama yang berarti penolakan
terhadap kefanatikan dan purbasangka untuk menerima secara inklusif keanekaragaman
agama yang ada21. Definisi ini menunjukkan tiga komponen utama multireligi, yaitu
multireligism berkaitan dengan agama, merujuk pada keregaman agama yang ada, dan
tindakan atau respon spesifik terhadap keragaman agama. Sedangkan akhiran –isme
menunjukkan pada doktrin normatif yang dengannya diharapkan setiap orang mampu
menghormati dan menghargai keberagaman agama dalam konteks sosial.
Multireligisme adalah pengakuan keberadaan agama lain dan penghormatan
terhadap agama lain. Ia mengupayakan solusi bagi masalah-masalah kemanusiaan, yang
selama ini belum berhasil diselesaikan. Ia menjadi penengah sekaligus pembela
komunitas tertindas dan mendukung produk pemikiran atau keyakinan yang dilecehkan.
Ia berupaya menyiasati ketegangan-ketegangan antar agama atau subkultur. Jadi,
multireligisme adalah sebuah gerakan kemanusiaan yang mencoba menyiasati problemproblem kemanusiaan yang susah untuk diselesaikan. Ia merupakan “pembacaan baru”
terhadap persoalan hidup yang sering terjebak dalam sikap sektarian dan truth claim. Ia
mencari solusi dengan menghindari binary opposition, yaitu cara pandang yang selalu
menempatkan sesuatu secara hitam putih atau salah benar, tapi ia sekaligus juga tidak
menempatkan diri sebagai rezim kebenaran.
Multireligisme adalah sebuah filosofi yang menekankan pada makna penting,
legitimasi dan vitalitas keragaman agama dalam membentuk kehidupan individu,
kelompok maupun bangsa. Ia juga berarti menstrukturkan prioritas, komitmen dan proses
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pendidikan untuk merefleksikan pluralisme agama dan untuk menjamin kelangsungan
hidup warisan kelompok yang menopang masyarakat, termasuk gagasan-gagasan
demokrasi.22
Ahmad Baso melihat multireligisme berbeda dari pluralisme. Pluralisme hanya
mengakui keanekaragaman, kemajemukan atau kebhinekaan. Artinya, pluralisme hanya
berbentuk pengakuan saja dan tidak merubah apa-apa. Sementara multireligisme adalah
proyek yang menuntut perubahan atau, menurut Stam, perubahan dalam “cara kita
menulis sejarah, cara belajar dan memperoleh pengetahuan, cara kita mengajar sastra,
cara berperilaku, membuat kesenian, membuat film, cara kita mengatur pertemuan, dan
cara kita mendistribusikan sumberdaya-sumber daya religi.23
Menurut Seeberg dan Minick, para pendidik bahasa asing harus memiliki
pengetahuan, kemauan, dan keterampilan untuk memperkenalkan dan melibatkan para
serta didik ke dalam sebuah konteks dunia global. Pengenalan dan pelibatan lintas agama
(cross-religious disposition) dan lintas budaya (cross-cultural disposition) tersebut
seyogianya dilakukan secara transformatif atau melalui pengalaman praktis dan bukan
teoritis, tentang agama lain. Secara transformatif juga berarti bahwa peserta didik tidak
hanya mendapatkan pengetahuan tentang agama lain secara kognitif dan secara abstrak.24
Menurut Brown, sebagian besar peserta didik mungkin akan mendapatkan
keuntungan dari proses pembelajaran lintas agama meskipun tidak dapat dipungkiri juga
bahwa terdapat peserta didik yang mengalami dampak kurang positif dalam bentuk
hambatan psikologis (psychological blocks) dan efek negatif lainnya sebagai imbas dari
kontak dengan agama lain. Sehingga, peran pendidik yang memahami landasan teoritis
dan filosofis pembelajaran lintas agama sangat diperlukan. Tujuan dari pengetahuan lintas
agama adalah mengantisipasi imbas negatif yang diakibatkan oleh perbenturan agama.25
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James Banks memetakan pembelajaran multireligisme pada beberapa dimensi
yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:26
1. Content Intergration, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan materi ajar serta teori
dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu,
2. The knowledge construction process, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi
agama ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin ilmu tertentu).
3. Equity paedagogy, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa
dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam agama, ras, budaya
ataupun sosial.
4. Prejudice reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan
metode pengajaran siswa yang sesuai.
Lebih lanjut, James Banks juga menjelaskan bahwa secara umum peserta didik
memiliki lima ciri seperti dijelaskan berikut ini: 1) Peserta didik dalam keadaan sedang
berdaya, maksudnya ia dalam keadaan berdaya untuk menggunakan kemampuan,
kemauan, dan sebagainya. 2) Mempunyai keinginan untuk berkembang ke arah dewasa.
3) Peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. 4) Peserta didik
melakukan penjelajahan terhadap alam sekitarnya dengan potensi-potensi dasar yang
dimiliki secara individual. Atas dasar itu, fokus program pembelajaran multireligi,
sebaiknya tidak semata-mata diarahkan kepada kelompok agama dan kultur dominan atau
mainstream saja.27
Keberagaman yang ada di Indonesia memiliki dampak positif maupun negatif.
Dampak negatif yang bisa terjadi adalah bahwa pluralisme di Indonesia seringkali
menimbulkan gesekan-gesekan sosial yang dapat menimbulkan pertengkaran dan bahkan
perpecahan. Bagaimana gesekan-gesakan semacam itu bisa terjadi? Banks menjelaskan
bahwa akarakar konflik dalam masaryakat majemuk yang sering terjadi di Indonesia
adalah: 1) Perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi. 2)
Perluasan batas-batas sosial budaya. 3) Benturan kepentingan politik, ideologi, dan
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agama. Oleh karena itu, pendidikan multi-agama di Indonesia harus benar-benar
dilaksanakan dengan serius dan terprogram dengan baik.28
Pembelajaran bahasa Arab adalah usaha untuk menumbuhkembangkan potensi
peserta didik melalui kegiatan pengajaran sehingga ia dapat berkembang secara sempurna.
Ada dua konsep kependidikan Bahasa Arab yang saling berkaitan berkaitan antara satu
dengan lainnya, yaitu belajar (learning) dan pembelajaran (intruction). Konsep belajar
berakar pada pihak peserta didik sedangkan konsep pembelajaran berakar pada pihak
pendidik. Dalam proses belajarmengajar bahasa Arab akan terjadi interaksi antara peserta
didik dan pendidik. Peserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai
pencari dan penerima pelajaran yang dibutuhkannya. Pendidik adalah seseorang atau
sekelompok orang yang berprofesi sebagai pengolah kegiatan belajar mengajar dan
seperangkat peranan lainnya, yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajarmengajar yang efektif. Kegiatan belajar-mengajar bahasa Arab melibatkan beberapa
komponen, yaitu peserta didik, guru (pendidik), tujuan pembelajaran, isi pelajaran,
metode mengajar, media, dan evaluasi. Tujuan pembelajaran adalah perubahan perilaku
dan tingkah laku yang positif dari peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajarmengajar, baik perubahan secara psikologis dalam tingkah laku (over behaviour),
motorik, maupun gaya hidupnya. Mempelajari bahasa Arab adalah mempelajari ilmu
untuk sesuatu yang besar karena sumber pengetahuan banyak yang menggunakan bahasa
Arab. Di Indonesia bahasa Arab tidak saja dipelajari sebagai bahasa agama tetapi juga
bahasa pengetahuan. Selain diajarkan dalam usaha melestarikan budaya local, bahasa
Arab juga dipelajari untuk memahami atau menafsirkan ayat-ayat Qur‟an, hadis, dan teksteks Arab. Meskipun bahasa arab telah berkembang dan diajarkan cukup lama di
Indonesia, namun tampaknya pembelajaran bahasa Arab sampai saat ini tidak luput dari
masalah, mulai dari masalah peserta didik, pendidik, lembaga pendidikan dan
lingkungannya, bahan ajar, media pembelajaran, PBM, serta evaluasi, dsb. Ini semua
membutuhkan perhatian baik dari pemegang kebijakan, para ahli, praktisi, juga lembaga
yang di dalamnya sedang mengembangkan Bahasa Arab secara serius. Pendidikan bahasa
Arab masih menampakkan kesenjangan antara realitas kehidupan dengan prinsip-prinsip
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yang diajarkan. Seperti yang dipraktekkan saat ini, isi dan materi pembelajaran bahasa
Arab lebih bersifat ideologis dan doktrinal serta tidak peduli problem-problem
kemanusiaan, termasuk masalah multireligisme dan multicultural. Padahal di era
globalisasi saat ini, peserta didik dalam kehidupannya tidak luput dari keberagaman, baik
dari aspek agama, demografi dan budaya. Sehingga dibutuhkan sikap toleransi dan saling
menghargai satu sama lain, hal-hal seperti inilah yang patut ditonjolkan dalam
pembelajaran Bahasa Arab.
2. Respon Siswa terhadap Pembelajaran Bahasa Arab
Banyak para ahli yang sudah mengungkapkan pengertian motivasi dengan
berbagai sudut pandang mereka masing-masing, namun intinya sama, yakni sebagai suatu
pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata
untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam proses belajar, respon sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak
mempunyai respon positif dalam belajar, tak akan mungkin melakukan aktivitas belajar.
Hal ini merupakan pertanda bahwa seseorang yang akan dikerjakan itu tidak menyentuh
kebutuhannya. Segala sesuatu yang menarik minat orang lain belum tentu menarik minat
orang tertentu selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya.
Maslow (dalam Uno)29 menyebutkan bahwa kebutuhan manusia secara hierarkis
semuanya laten dalam diri manusia. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisiologis
(sandang pangan), kebutuhan rasa aman (bebas bahaya), kebutuhan kasih sayang,
kebutuhan dihargai dan dihormati, dan kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri,
penghargaan atau penghormatan, rasa memiliki, dan rasa cinta atau sayang, perasaan
aman, dan tenteramn merupakan kebutuhan fisiologis mendasar.
Kebutuhan-kebutuhan inilah menurut Maslow yang mampu memotivasi tingkah
laku individu. Oleh karena itu, apa yang seseorang lihat sudah tentu akan membangkitkan
mintanya sejauh apa yang ia lihat itu mempunyai hubungan dengan kepentingannya
sendiri. Hamalik30 menyebutkan bahwa respon adalah suatu perubahan energi di dalam
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pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulknya afektif (perasaan) dan reaksi untuk
mencapai tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk aktivitas nyata
berupa kegiatan fisik, karena seseorang memiliki tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka
seseorang memiliki motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang
dapat dia lakukan untuk mencapainya.
Uno31 menjelaskan bahwa motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan
sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut
bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat
diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit
tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu.
Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa motivasi adalah serangkaian usaha
untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin
melakukan sesuatu atau suatu energi penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan
mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Dengan demikian, setiap perbuatan
seseorang tergantung pada motivasi yang mendasarinya, karena motivasi merupakan
sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas.
Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mrespon adalah
keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar dengan menciptakan
serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin
kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki oleh
subjek itu dapat tercapai. Perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk suatu
aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Karena seseorang mempunyai tujuan tertentu dari
aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan
segala upaya yang dapat dia lakukan untuk mencapainya.
3. Hasil Belajar
Dalam kegiatan proses belajar mengajar perlu ada pengukuran, dalam
pengukuran sukses atau tidaknya suatu kegiatan proses belajar mengajar syarat
31

Ibid.

18

utama

adalah

beraktivitas.

hasil

Dengan

belajar.
proses

Dalam
belajar

proses

belajar

mengajar

yang

mengajar
baik,

inilah

maka

hasil

siswa
yang

diperoleh akan baik, akan tetapi jika dengan proses belajar mengajar yang tidak
baik, maka tentu akan menghasilkan hasil belajar juga akan tidak baik.
Dalam

kamus

bahasa

indonesia,

hasil

diartikan

sebagai

suatu

kemampuan. Menurut W.J.S Poerwadarminta “ hasil adalah presentasi yang
dicapai, tinggi rendahnya suatu nilai sebagai hasil yang dicapai oleh seseorang
itu disebut dengan hasil” .

32

Dengan demikian hasil dimaksud di sini adalah

sesuatu yang diperoleh sebagai akibat dari perbuatan, sehingga hasil itu tidak
hanya dalam belajar saja melainkan seluruh kegiatan individu.
Tinggi rendahnya hasil belajar siswa antara satu dengan lain tidaklah
sama. Ada yang memperoleh hasil yang amat baik, baik, cukup dan gagal. Hal
ini dipengaruhi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.33
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar sebagai berikut:
1). Faktor yang bersal dari Diri Siswa
a. Faktor Fisiologis
Kondisi fisiologis yaitu kondisi yang menyangkut dengan kondisi fisik.
Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap hasil belajar
seseorang. Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berbeda pada
orang yang dalam keadaan lelah. Di samping kondisi fisiologis juga hal yang tak
kalah penting yaitu panca indra terutama pendengaran dan penglihatan.34
b.Faktor Psikologis
Beberapa

faktor

psikologis

yang

dapat

mempengaruhi

hasil

belajar

adalah:
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1. Kecerdasan
Kecerdasan
kemajuan

belajar

atau
anak,

intelegensia
jika

sangat

intelegensia

besar

rendah

pengaruhnya

maka

anak

terhadap

tersebut

sulit

mencapai hasil belajar yang optimal. Siswa sulit untuk mengerti, sehingga
memerlukan

bantuan

pendidik

untuk

dapat

berhasil

dalam

belajar.

Hasil

pengukuran kecerdasan biasanya ditanyakan dengan angka yang menunjukkan
perbandingan

kecerdasan

yang

dikenal

dengan

istilah

IQ

(Intelegence

Quantient). Hasil penelitian telah menunjukkan hubungan yang erat antara IQ
dengan hasil belajar disekolah.
2. Bakat
Syah

Muhibbin

mengatakan

“bakat

diartikan

sebagai

kemampuan

individu untuk melakukan tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan
latihan13.”
Disamping kecerdasan, bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya
terhadap proses dan hasil belajar seseorang. Bakat adalah potensi khusus yang
dimiliki

individu

yang

menunjukkan

perbedaan

tingkat

dalam

suatu

bidang

dengan individu lain. Jadi belajar sesuai dengan bakat yang dimiliki, akan
memperoleh kemungkinan berhasilnya usaha itu. Seseorang yang bakatnya tidak
sesuai pada bidang tertentu akan mengalami kesulitan dalam belajar. Sebaliknya
bagi anak yang berbakat pada bidang tertentu ia akan berhasil dalam belajarnya.
3. Minat
Minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk merasa
tertarik pada sesuatu hal tertentu dan merasa senang dalam sesuatu hal tersebut.
Winkels, minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri seseorang.35
Minat

merupakan

faktor

psikologis

yang

mempunyai

pengaruh

besar

terhadap hasil belajar. Siswa yang mempunyai minat tinggi untuk belajar, maka
hasil yang dicapai tentulah tinggi.
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4. Motivasi

laku.

Motivasi

adalah

energi

penggerak,

Motivasi

dapat

dikatakan

suatu

pengarah
kondisi

dan

memperkuat

psikologis

yang

tingkah

mendorong

seseorang untuk melakukan sesuatu, jadi motvasi untuk belajar adalah kondisi
psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar.
5. Emosi
Dalam perkembangan kehidupan dan proses belajar mengajar, seseorang
akan memiliki suatu tipe atau keadaan kepribadian tertentu, yaitu emosional,
mudah tersinggung dan mudah putus asa. Hal ini tentu akan turut menentukan
bagaimana ia menerima dan menghayati pengalaman yang diperoleh. Keadaan
emosi yang labil misalnya mudah marah, mudah tersinggung, merasa tertekan,
ini semua akan mengganggu keberhasilan siswa dalam belajar.
6. Kemampuan Kognitif
Yang dimaksud dengan kemampuan kognitif adalah kemampuan menalar
atau penalaran yang dimiliki oleh para siswa. Kemampuan penalaran yang tinggi
akan memperoleh hasil belajar yang baik.
2). Kemampuan yang Berasal dari Luar Diri Siswa
Faktor ini ada dua macam:
a. Faktor Lingkungan
1. Lingkungan Alami
Yaitu kondisi alami yang dapat mempengaruhi hasil belajar seperti: suhu
udara, kelembaban udara, cuaca dan musim. Udara yang segar akan memberikan
kondisi yang baik untuk belajar.
2. Lingkungan Sosial
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Yaitu lingkungan yang dapat
wujud

lainnya

yang

langsung

berupa manusia representasinya maupun

berpengaruh

terhadap

hasil

belajar.

Faktor

lingkungan sosial diantaranya adalah hubungan antara anak dengan orang tua,
anak dengan teman-temanya dan orang di sekitarnya.
b. Faktor Instrumental
Faktor ini merupakan faktor yang adanya dan penggunaannya dirancang
sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor instrumental antara lain:
1. Kurikulum
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara
kegiatan

belajar.

Kurikulum

sebagai

program

belajar

siswa

harus

memiliki

tujuan yang hendak dicapai, isi program yang harus diberikan dan strategi atau
model

bagaiman

melaksakan

program

tersebut.

Kurikulum

yang

baik

akan

menghasilkan hasil belajar yang baik.
2. Program
Program pendidikan dan pengajaran di sekolah yang telah dirinci dalam
suatu kegiatan yang jelas akan memudahkan siswa dalam merencakan dan
mempersiapkan untuk program tersebut.
3. Sarana dan Fasilitas
Sarana dan fasilitas adalah keadaan gedung atau tempat belajar termasuk
dinding, penerangan, ventilasi dan tempat duduk sangat mempengaruhi hasil
belajar siswa. Jika fasilitas yang dimiliki sekolah itu memenuhi kebutuhan
belajar maka hasil belajar siswa akan tinggi.
4. Guru atau Tenaga Pengajar
Kelengkapan dari jumlah tenaga pengajar dan kualitas tenaga pengajar
akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Apabila kualitas tenaga pengajar itu
baik maka akan menghasil siswa yang baik pula.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research). Jenis
penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan
mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.36
Dalam hal ini, peneliti akan mendatangi dan mengamati pembelajaran bahasa Arab di
Universitas Iqra Buru, Kabupaten Buru dan beberapa sekolah yang terdapat siswa
multireligisme yang akan diobservasi kemudian melalui interaksi secara langsung
(berkunjung, telpon, SMS, email) untuk mengamati dan menginvestigasi berbagai
kegiatan pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligional.

B. Pendekatan Penelitian
Penelitian yang pengumpulan datanya di lapangan, seperti di lingkungan
masyarakat dan pendidikan adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif.37 Oleh
karena itu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif.
Penelitian deskriptif kualitatif yakni bentuk penelitian yang menganalisis data dengan
berpijak pada fenomena-fenomena yang ada kemudian dikaitkan dengan teori atau
pendapat yang telah ada.29 Bersifat deskriptif karena data yang dianalisis tidak untuk
menerima atau menolak hipotesis (jika ada), melainkan hasil analisis itu berupa deskriptif
dari gejala-gejala yang diamati.30 Studi yang dikembangkan dalam penelitian ini akan
dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.
C. Lokasi Penelitian
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Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Universitas Iqra Buru Kabupaten Buru,
dan beberapa sekolah yang akan ditentukan kemudian jika memiliki karakteristik dimana
terdapat siswa yang multireligisme pada pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah
tersebut (Jika ada).
D. Subyek Penelitian
Subyek adalah sumber utama data (primer) penelitian, yaitu yang memiliki data
mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subyek dalam penelitian ini adalah semua Dosen
bahasa Arab di Universitas Iqra Buru, Kabupaten Buru yang berjumlah 2 orang dan kelas
multireligi yang diajarkan. Pada masing-masing kelas terdapat 3 dan 4 mahasiswa nonmuslim. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari lingkungan dimana subjek berada
yakni di kampus. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara dengan dosen dan
masiswa non-muslim, serta melalui dokumentasi pembelajaran.
E. Penentuan Informan
Penentuan informan dalam penelitian ini dengan menggunakan purposive
sampling dimana semua subjek yang ada dalam penelitian dijadikan sebagai informan
penelitian ini berdasarkan criteria-kriteria sebagai informan yang akan diteliti pada
penelitian ini.38
F. Obyek Penelitian
Obyek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab yang
difokuskan pada kelas bahasa yang terdiri dari mahasiswa/siswa yang multi agama,
meliputi proses pembelajaran, mendiagnosa hambatan dan masalah, respon siswa yang
beragama Islam ataupun non-muslim, faktor-faktor apa saja yang memperkuat atau
melemahkan atau menurunkan hasil belajar bahasa Arab, dan bagaimanakah hasil akhir
pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme.
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G. Sumber Data
Sumber utama data (primer) penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai
variabel-variabel yang diteliti. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari lingkungan
dimana subjek berada yakni di kampus/kelas terjadinya pembelajaran. Data ini diperoleh
melalui observasi, wawancara dengan kepala dosen/guru, mahasiswa/siswa, serta melalui
dokumentasi pembelajaran.
1) Cara penentuan Sumber Data
Penentuan sumber data didasarkan atas kebutuhan sumber data penelitian
berdasarkan atas masalah yang akan dikaji. Untuk mengeksplore lebih dalam tentang
Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme maka sumber data primer
adalah para dosen bahasa Arab dan kelas mereka melalui observasi dan wawancara
mendalam. Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang akan
diperoleh melalui dosen bahasa Arab, teman sejawat/guru melalui wawancara mendalam,
para siswa, dan juga dokumentasi pembelajaran dari dosen/guru tersebut.
I. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan dalam upaya
mendapatkan data yang terdapat pada subyek penelitian. Untuk memperoleh data yang
akurat, peneliti menggunakan beberapa metode, antara lain:
1. Observasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Pelaksanaan observasi
dalam penelitian ini dengan cara semi participant dimana peneliti terlibat pada sebagian
kegiatan dan pasif pada sebagian kegiatan. Observasi dalam penelitian ini juga
menggunakan semi structured observasi, yakni, telah ada sebahagian panduan observasi
dan sebagiannya lagi akan terobservasi pada lokasi. Metode ini untuk mendapatkan data
tentang Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di Universitas Iqra Buru.
2. Wawancara (interview) adalah alat untuk mengumpulkan informasi dengan cara
mengajukan pertanyaan secara lisan untuk memperoleh jawaban lisan pula. Jenis
interview dalam penelitian ini juga bebas terpimpin, artinya interview ini menggunakan
kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan (semi-structured), akan tetapi tidak menutup
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kemungkinan muncul pertanyaan baru yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang respon siswa dan factor-faktor
yang memperkuat atau melemahkan penguasaan bahasa Arab oleh mahasiswa serta untuk
mengetahui hasil belajar siswa yang dikumpulkan dan dianalisa secara descriptif.
3. Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data yang bersumber dari data-data yang
tertulis, seperti, undang-undang dan peraturan, syllabus dan RPP, raport siswa, Nilai
Ujian UTS dan MID, dan lain-lain sebagai data pendukung terhadap hasil belajar bahasa
Arab mahasiswa.
J. Teknik Analisis Data
Ada tiga tahap dalam menganalisis data dalam penelitian ini yang meliputi:39
1) Reduksi Data
Reduksi data adalah prises pemilihan, perumusan, perhatian pada penyederhanaan atau
menyangkut data dalam bentuk uraian (laporan) yang terinci sistematis, pada pokokpokok yang penting agar lebih mudah dikendalikan. Laporan kegiatan ini merupakan
proses seleksi/pemilahan, pemfokusan/pemusatan perhatian, penyederhanaan, abstraksi,
dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan
bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak
diperlukan dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai dengan fokus
permasalahan.40
Pada tahap ini mengumpulkan seluruh data yang diperoleh, baik dari sumber primer yaitu
wawancara, observasi, dan dokumentasi, maupun data yang diperoleh dari sumber
sekunder yaitu data-data pustaka yang diambil dari buku-buku pendidikan yang
menjelaskan tentang Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme,
respon siswa non-muslim, factor-faktor yang memperkuat dan melemahkan hasil belajar
mahasiswa.
2) Verifikasi Data
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Pada tahap ini peneliti memilih dan memilah, menyeleksi dan mengelompokkan data
yang telah dikumpulkan dari pelaksanaan penelitian untuk diverifikasi mana data yang
sesuai dengan permasalahan dan mana yang tidak.
3) Penarikan kesimpulan
Setelah data yang dikumpulkan diseleksi dan dikelompokkan, selanjutnya dinterpretasi
oleh peneliti berdasarkan data dan teori kemudian memberikan kesimpulan berdasarkan
kebutuhan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan mempresentasikan data-data yang ditemukan dalam penelitian ini
serta pembahasan mengenai temuan-temuan itu yang akan lebih dirincikan pada subbagian masing-masing.
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Universitas Iqra Buru
Universitas Iqra Buru sebagai salah satu perguruan tinggi suwasta di kawasan Timur
Indonesia, pada mulanya berasal dari penandatanganan Momerandum of Understanding
(MoU) antara pihak pemerintah Kabupaten Buru dengan Universitas Muslim Indonesia
Makassar, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia melalui suatu lembaga
pendidikan tinggi pada tanggal 4 November 2000. pada awalnya, Universitas Iqra Buru
dikenal dengan nama Universitas Muslim Indonesia Buru, untuk itu ketika diterbitkannya
izin operasional oleh Dirjen DIKTI dengan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional
RI Nomor: 154/D/O/2003 tertanggal 5 September 2003 tentang pemberian ijin
penyelenggaraan program-program studi dan pendirian Universitas Iqra Buru di
Kabupaten Buru–Maluku diselenggarakan oleh Yayasan Muslim Buru di Maluku, dengan
sendirinya UMI Buru berubah nama menjadi Universitas Iqra Buru (UNIQBU).41
Dipilihnya nama “IQRA”, menurut para penggagasnya berasal dari ayat pertama yang
diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang berarti “Bacalah!”.
Bacalah!/membaca mengandung arti yang sangat luas bagi pengembangan pendidikan dan
dakwah, sehingga diharapkan Universitas Iqra Buru dapat menjadi ujung tombak dalam
mendidik masyarakat untuk dapat membaca dan memahami segala bentuk kehidupan
yang ada di muka bumi ini sebagai amanah dalam mencari dan mensyukuri nikmat Allah
swt.
Dalam upaya mengaktualisasikan diri maka UNIQBU bersama berbagai stakeholder
dalam rapat kerja pertama telah merumuskan visi UNIQBU (2026) yakni ” Menjadikan
UNIQBU sebagai perguruan tinggi terbaik di Maluku dan Pengembangan SDM yang
cerdas dan kompetitif”. Misi Universitas adalah: 1) Membentuk insan yang berilmu
amaliah dan beramal ilmiah, 2) Membentuk insan yang memiliki integritas keeilmuan dan
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integritas moral/akhlak, 3) Membentuk insan yang menguasai teknologi informasi dan
komunikasi, 4) Menjadikan IWA2-ISO.9000 sebagai standar dalam sistem penjaminan
mutu institusi, 5) Menjadikan UNIQBU sebagai “Problem Solver” untuk kemaslahatan
masyarakat, 6) Menjadikan UNIQBU sebagai lembaga “Amar Ma‟ruf Nahi Munkar, dan
7) Menjadikan UNIQBU sebagai gudang atlet, Qori‟ dan Qoriah berprestasi.42
Universitas Iqra Buru dibawah naungan Yayasan Muslim Buru memiliki 8 (delapan)
fakultas dengan 17 program studi. 7 (tujuh) Fakultas dibawah naungan Kemenristekdikti
dan 1 (satu) Fakultas di bawah naungan Kemenag/kopertais yaitu Fakultas Agama Islam
dengan dua program studi, komunikasi dan penyiaran Islam dan Pendidikan Agama
Islam. Selain menyelenggarakan program regular, UNIQBU juga menyelenggarakan
program ekstention untuk beberapa program studi.
Sebagai salah satu universitas Islami, kurikulum UNIQBU juga diarahkan untuk
menciptakan insan yang berakhlakul karimah dan bermodalkan pengetahuan agama
Islam, sehingga mata kuliah pendidikan agama Islam I, II dan III serta Bahasa Arab I dan
II merupakan mata kuliah wajib local di setiap program studi dan bagi setiap mahasiswa
UNIQBU apapun agama mereka. Setiap mahasiswa baru yang bukan beragama Islam
diwajibkan mengisi surat pernyataan kesanggupan mengikuti mata kuliah pendidikan
agama Islam dan Bahasa Arab yang telah diwajibkan oleh universitas pada saat
mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru.43

2. Dosen Pengampu Bahasa Arab
Bahasa Arab merupakan mata kuliah dasar wajib bagi setiap program studi dan
mahasiswa yang dimanage oleh biro akademik universitas. Dosen pengampu mata kuliah
bahasa Arab diambil dari dosen Fakultas Agama Islam dan didistribusikan pada setiap
program studi. Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terdapat dua orang dosen
pengampu mata kuliah bahasa Arab, yaitu Muhammad Mukaddar, S.Ag.,MA.Pd dan
Jumain Bugis, S.Ag.,M.Pd.I. Karena menjabat sebagai rektor universitas, maka mata
kuliah ini hanya diampu oleh Bapak Jumain Bugis, S.Ag.,M.Pd.I.
Jumain Bugis, S.Ag.,M.Pd.I menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2002 di STAIN
Zawiyah Cot Kala Langsa dan menyelesaikan pendidikan S2 pada tahun 2013 dari
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ia adalah pengampu mata kuliah bahasa
Arab di Program Studi Bahasa Indonesia yang mana kelas ini terdiri dari 24 mahasiswa
42
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dan terdapat 4 (empat) orang mahasiswa yang bukan beragama Islam, tiga di antara
mahasiswa itu beragama Kristen Protestan dan satu mahasiswa beragama Hindu. Selain
mengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Iqra Buru, ia juga menghabiskan sebagian
waktunya mengabdi di beberapa sekolah, diantaranya adalah Mts. Lala, Namlea. Mata
kuliah yang diampunya adalah pendidikan agama Islam dan bahasa Arab.

B. Hasil
1. Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas Multireligism
Dari hasil observasi tentang Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas
multireligism ditemukan beberapa strategi yang digunakan oleh guru bahasa Arab pada
saat memulai pembelajara, mempresentasikan materi, memberikan tugas dan evaluasi,
dan penutup. Keempat strategi itu dapat dipresentasikan sebagai berikut.

a. Memulai Pembelajaran
Dosen bahasa Arab memulai pembelajarannya dengan mengucapkan salam „Assalamu
Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh‟ dan „Salam sejahtera untuk kita Semua‟ serta
„selamat pagi/siang‟ pada setiap pertemuan kemudian mengabsen atau mengecek
kehadiran masiswa sambil menanyakan keadaan, asal daerah dan sekolah, serta agama
mereka satu persatu. Hal ini bertujuan untuk mengenal sedikit tentang latar belakang para
mahasiswa sebelum memberikan perkuliahan. Setalah menegtahui latar belakang dan
agama para mahasiswa, dosen kemudian menyiapkan materi yang sesuai dengan
keberagaman dan latar belakang kemampuan para mahasiswa di dalam kelas. Pada
pertemuan-pertemuan berikut, dosen hanya mengabsen dan menanyakan kabar serta
kesiapan mereka untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan itu.
Selain itu, dosen bahasa Arab juga memulai pembelajarannya dengan memberikan
gambaran dan penjelasan singkat tentang pentingnya bahasa Arab untuk dipelajari bukan
hanya oleh mahasiswa muslim saja melainkan juga bagi mahasiswa non-muslim sebagai
bahasa internasional yang telah disahkan sebagai salah satu dari bahasa PBB, serta
pentingnya bahasa apa saja untuk dipelajari sebagai kunci dari segala ilmu pengetahuan.
Tujuannya adalah untuk memotivasi para mahasiswa baik muslim maupun non-muslim
untuk mempelajari bahasa Arab serta menunjukkan penghargaan akan kesetaraan dan
kesamaan setiap mahasiswa di dalam kelas tanpa membedakan suku, ras, dan agama.

b. Mempresentasikan materi
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Materi yang diberikan oleh dosen bahasa Arab adalah materi dasar tentang bahasa Arab
yang disajikan menggunakan tulisan latin, dimulai dengan perkenalan ()التعبرف, ucapan
salam dan selamat ()التحيبت والتهنئة, kosa kata ()المفردات, angka dan bilangan ()العدد والمعدود,
ungkapan umum sehari-hari ()العببرات اليىمية, dan cara penulisan huruf Arab ()الكتببة. Materi
ini disusun berdasarkan inisiatif dosen yang bersangkutan yang mana berdasarkan
konfirmasi melalui wawancara tentang alasan menggunakan tulisan latin, ia menyatakan
bahwa hal ini dilakukan berdasarkan kemampuan para mahasiswa baik yang muslim
maupun non-muslim yang tidak memiliki dasar pembelajaran bahasa Arab ataupun
pengalaman mengaji Al-Quran sama sekali ketika di SD, SMP, dan SMA. Tujuannya
mempermudah para mahasiswa dalam mempelajari bahasa Arab.
Materi yang diberikan adalah bahasa Arab yang dituliskan dengan huruf latin atau
mengutamakan cara membaca menggunakan huruf latin tanpa menggunakan tulisan
bahasa Arab sama sekali, seperti;
-

Shabaahul khair

-

Shabaahun-nuur

-

Masaa ul khair

-

Masaa un-nuur

-

Ahlan wa sahlan

-

Ahlan bik
Cara ini diyakini sangat dapat memperkenalkan bahasa Arab itu kepada para mahasiswa,
baik yang muslim maupun non-muslim, serta mempermudah dan membantu mereka
dalam belajar bahasa Arab.
Pada materi tentang penulisan huruf Arab, dosen memberikan bentuk-bentuk huruf Arab
yang disamakan pengucapannya dengan huruf latin untuk mempermudah para mahasiswa
mengetahui nama-nama huruf itu. Dengan kata lain, dosen bahasa Arab tidaklah
menggunakan nama-nama huruf hijaiyah, melainkan menggunakan persamaannya dengan
huruf latin. Misalnya huruf Alif disamakan dengan A, huruf Baa disamakan dengan B,
huruf Taa disamakan dengan T, dan seterusnya, sebagaimana pada table di bawah ini.
Tabel 1. Persamaan huruf Arab dan Latin
No

Huruf Arab

Latin

1

ا

A

2

ب

B

3

ت

T
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4

ث

Ts

5

ج

J

6

ح

H

7

خ

Kh

8

د

D

9

ذ

Dz

10

ر

R

11

ز

Z

12

س

S

13

ش

Sy

14

ص

Sh

15

ض

Dh

16

ط

Th

17

ظ

Dzh

18

ع

„

19

غ

Gh

20

ف

F

21

ق

Q

22

ك

K

23

ل

L

24

م

M

25

ن

N

26

و

W

27

ه

H

28

ي

Y

29

ة

T
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ء

a/‟

Materi-materi yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk manual di papan tulis
ataupun pada selebaran kertas yang difoto-kopikan dan dibagikan kepada para mahasiswa.
Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa ia terbiasa mengajar secara manual dan kurang
memahami tentang media pembelajaran menggunakan IT.
Metode yang digunakan dalam mempresentasikan materi adalah metode ceramah dan
praktek individu atau antar teman sebaya. Dosen mempresentasikan materi dengan
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menjelaskan cara baca yang dituliskan dengan huruf latin, makna dari ungkapan, serta
penggunaanya. Kemudian menginstruksikan mahasiswa untuk mengucapkannya dengan
baik dan benar, setalah itu, membagi mahasiswa berpasang-pasangan untuk melakukan
praktek berpasangan dan setelah itu memperagakan hasil peer-practicing di depan kelas.
Setelah dikonfirmasi melalui wawancara dengan dosen tersebut, ia menyatakan bahwa
metode presentasi dan peer-practicing adalah metode yang ia peroleh berdasarkan
pengalamannya dalam belajar bahasa Arab yang diyakininya sebagai metode terbaik yang
telah meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Arab kemudian mencoba
mengadopsi dan menerapkannya dalam pengajarannya kepada para mahasiswa yang
diajarnya, dengan harapan, metode ini juga akan berhasil meningkatkan kemampuan
berbahasa Arab para mahasiswa.

c. Memberikan tugas dan evaluasi
Pada setiap akhir pembelajaran, dosen bahasa Arab mengevaluasi keberhasilan belajar
mahasiswa (tes formatif) dan ia juga senantiasa memberikan tugas untuk menghafal dan
menyetor hasil hafalan mahasiswa kepadanya atau dengan cara mempraktekkan dengan
teman sesama mahasiswa (peer practicing) di depan kelas. Di setiap akhir pembelajaran,
dosen juga senantiasa memberikan tugas kepada para mahasiswa untuk mencari dan
menghafal 5 (lima) kosa kata baru yang berhubungan dengan materi yang telah diajarkan.
Tugas itu akan ditagih atau ditanyakan ulang dan diteskan pada pertemuan berikut.
Evaluasi yang diberikan oleh dosen dalam bentuk lisan dan tulisan. Umumnya evaluasi
dilakukan dengan lisan untuk lebih meyakinkan bahwa mahasiswa itu benar-benar telah
menguasai materi yang telah diajarkan. Menurutnya setelah dikonfirmasi melalui
wawancara tentang penyebab pemilihan evaluasi lisan dibanding tulisan adalah bahwa
evaluasi lisan adalah cara yang lebih efektif untuk mengetahui dan menilai kemampuan
penguasaan mahasiswa terhadap materi bahasa Arab yang telah diajarkan. Kecuali pada
evaluasi penulisan huruf Arab, ia kerap menggunakan evaluasi tulis untuk mengetahui
kemampuan menulis para mahasiswa.
Komponen yang dievaluasi di akhir perkuliahan oleh dosen sebagai nilai akhir mahasiswa
adalah nilai kehadiran, nilai keaktifan, nilai tugas harian, nilai Mid semester, dan nilai
ujian akhir semester (UAS). Semua nilai itu dikonversikan ke beberapa klasifikasi skkor
sesuai panduan penilaian yang ada di Universitas Iqra Buru, yaitu nilai 80-100 adalah A,
66-79 adalah B, 56-65 adalah C, 46-55 adalah D, dan lebih kecil dari 45 adalah E.
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d. Penutup
Pada setiap mengakhiri perkuliahan, dosen bahasa Arab senantiasa menanyakan ulang
tentang pemahaman mahasiswa terhadap apa yang telah diajarkan dan hal-hal apa saja
yang masih kurang difahami oleh mereka ataupun hambatan-hambatan apa saja yang
dapat menyulitkan pemahaman mereka terhadap meteri yang telah diberikan.
Dosen bahasa Arab juga senantiasa memotivasi para mahasiswa dengan pesan-pesan
moral agar mereka semakin semangat belajar, baik bahasa Arab maupun pelajaran
lainnya. Dosen juga senantiasa meminta maaf jika selama pembelajaran terdapat ucapan
ataupun perbuatan yang menyinggung para mahasiswa agar kiranya dimaafkan. Setelah
dikonfirmasi kepada dosen melalui wawancara tentang penyebab ia meminta maaf kepada
mahasiswa, ia menjelaskan bahwa, di dalam kelas terdapat empat orang mahasiswa yang
bukan beragama islam yang mungkin saja ada ketersinggungan dengan ucapan ataupun
perbuatannya, ataupun juga dengan mahasiswa yang memiliki budaya yang berbeda yang
mungkin saja merasa terusik kebudayaan mereka oleh ucapan maupun perbuatan yang
tidak disengaja dan spontanitas sehingga patut untuk dimintai maaf dari mereka.
Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembelajaran
bahasa Arab di kelas multireligism dilakukan dengan menganalisa situasi dan kondisi para
mahasiswa di awal pertemuan, menyesuaikan materi dengan kemampuan dan
keberagaman para mahasiswa, memberikan tugas untuk memperkaya kemampuan bahasa,
mengevaluasi hasil belajar siswa secara formatif-objective, dan senantiasa memotivasi
para mahasiswa dalam belajar.

2. Respon Mahasiswa Non-Muslim terhadap Pembelajaran Bahasa Arab
Data dari hasil wawancara terhadap keempat orang mahasiswa non-muslim
tentang Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme yang ada di
Universitas Iqra Buru menunjukkan respon positif mahasiswa-mahasiswa tersebut dalam
mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa merasa terbebani ataupun terpaksa dalam
belajar. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan para mahasiswa (CS, SP, DT, dan
YS):
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“Kami sangat senang dengan mata kuliah bahasa Arab, karena kami dapat
mempelajari salah satu bahasa internasional untuk memperkaya kemampuan bahasa
kami serta dengannya dapat menambah wawasan dan informasi kami melalui membaca”
Mereka mayakini bahwa bahasa Arab tidak hanya sebagai bahasa kaum muslim
saja melainkan juga merupakan salah satu bahasa internasional yang mesti dipelajari
sehingga tidak ada perasaan enggan dan malu untuk mempelajarinya. Selain itu, mereka
juga senang mengikuti pembelajaran bahasa Arab disebabkan oleh kepribadian dosen
yang mengajar yang tidak mendiskriminasikan mereka yang berbeda agama.
Sebagaimana respon mahasiswa (SP dan YS):
“Kami senang mengikuti pembelajaran bahasa Arab karena dosen bahasa Arab
itu baik, tidak pernah menyinggung perasaan kami yang bukan beragama Islam, tidak
membeda-bedakan mahasiswa, perhatian dengan perbedaan yang ada di dalam kelas,
serta memberikan perhatian ekstra dalam memberikan pemahaman dan motivasi kepada
kami”
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan seorang dosen untuk memahami
perbedaan agama para mahasiswa di dalam kelas merupakan kunci dalam pengajaran
bahasa Arab di kelas multireligism. Sikap untuk tidak membeda-bedakan para mahasiswa
dan menghargai pebedaan dapat memotivasi mahasiswa dalam belajar bahasa Arab.
Selain respon positif mereka terhadap dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab, mereka
juga sangat senang dengan materi bahasa Arab yang diajarkan. Sebagaimana hasil
wawancara terhadap responden (CS, SP, DT, dan YS):
“Materi yang diberikan kepada kami tidaklah sulit karena sebatas ungkapan dan
dialog sehari-hari serta penulisan materi itu dengan menggunakan tulisan latin sehingga
sangat membantu kami untuk mempelajarinya meskipun tidak mengetahui tulisan Arab”
Hal ini menunjukkan bahwa dosen bahasa Arab menyesuaikan materi
pembelajaran dengan kemampuan dan kondisi para mahasiswa untuk memudahkan
mereka dalam belajar dan menguasai bahasa Arab. Sedangkan respon para mahasiswa
non-muslim terhadap metode pengajaran yang diterapkan oleh dosen terdapat respon yang
positif dan negative. Sebagaimana hasil wawancara menunjukkan bahwa:
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“Kami senang dengan metode yang diterapkan oleh dosen dalam mengajar
karena kami langsung dapat mempraktekkannya” (CS & DT). “Kami senang tapi kadang
sangat bosan dengan metode pengajaran dosen yang monoton dari awal pertemuan
hingga akhir” (SP & YS).
Data hasil wawancara ini menunjukkan bahwa metode pengajaran yang monoton
dapat mengakibatkan kejenuhan mahasiswa dalam belajar sehingga dibutuhkan kreatifitas
dosen untuk mencaritemukan dan mengkombinasikan beberapa metode yang bervariasi
sehingga mampu mengakomodir dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa
dan menghindarkan mereka dari rasa bosan.
Para mahasiswa non-muslim juga sangat merespon posoitif pembelajaran bahasa
Arab di kelas multireligism disebabkan oleh sikap mahasiswa muslim di dalam ruang
kelas yang menghargai perbedaan agama.
Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa adanya respon positif mahasiswa nonmuslim terhadap pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme karena kesadaran
pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa internasional, kompotensi multireligisme yang
dimiliki oleh dosen pengampu mata kuliah, kesesuain materi dengan kemampuan para
mahasiswa, variasi metode pengajaran bahasa Arab, dan lingkungan kelas yang
menghargai perbedaan agama.
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembelajaran
Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan beberapa factor yang mendukung
keberhasilan pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme pada Universitas Iqra
Buru. Faktor-faktor itu dapat diklasifikasikan menjadi dua factor yaitu factor external dan
factor internal yang dapat dipaparkan sebagai berikut:
a. Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan factor yang berasal dari luar diri pribadi subjek pembelajar
sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligism yang
terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
1) Kebijakan/Aturan
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Adanya kebijakan dan aturan yang diterapkan oleh universitas yang tertuang dalam aturan
akademik yang dijalankan secara konsisten merupakan factor utama penunjang
keberhasilan pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligism. Adanya aturan untuk
mengisi form pernyataan kesanggupan calon mahasiswa baru non-muslim untuk
mengikuti perkuliahan agama islam dan bahasa Arab sebagai ciri dari universitas dapat
mengikat seluruh mahasiswa untuk terlibat aktif dan suka rela dalam mengikuti mata
kuliah yang telah diwajibkan oleh universitas.
2) Kompetensi multireligism dosen
Kompetensi multireligisme dosen adalah kemampuan dosen untuk mengetahui latar
belakang agama para mahasiswa utnuk menyusun materi yang sesuai dengan latar
belakang skill berbahasa mahasiswa dan memanage kelas multireligisme itu dengan baik
tanpa menyinggung pemeluk agama ataupun ajaran agama mereka. Kompetensi ini sangat
menunjang keberhasilan pembelajaran bahasa Arab kelas multireligism di Universitas
Iqra Buru sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dosen bahasa Arab
senantiasa menghargai perbedaan agama, tidak membeda-bedakan mahasiswa, dan
memotivasi seluruh mahasiswa untuk belajar bahasa Arab sebagai bahasa internasional
yang sangat dibutuhkan untuk menambah wawasan dan daya saing mahasiswa secara
global.
3) Metode/Media pengajaran
Metode dan media pengajaran yang digunakan oleh dosen bahasa Arab untuk
menyampaikan materi ajar merupakan salah satu factor keberhasilan pembelajaran bahasa
Arab di kelas multireligism. Meskipun metode ceramah dan peer-practicing yang telah
diterapkan oleh dosen bahasa Arab di Universitas Iqra Buru mendapatkan respon yang
kurang positif dari dua orang mahasiswa non-muslim karena dianggap sebagai metode
yang membosankan, paling tidak, metode itu telah berhasil memberikan pamahaman dan
kemampuan berbahasa para mahasiswa.
Selain itu, media sederhana yang diberikan oleh dosen dalam bentuk fotocopy selebaran
materi yang dituliskan menggunakan huruf latin telah mempermudah mahasiswa muslim
dan non-muslim yang memiliki skill rendah dapat mempelajari bahasa Arab itu dengan
mudah.
4) Lingkungan kelas
Lingkungan kampus dan lingkungan kelas yang kondusif dan terhindar dari konflik
agama akan sangat menunjang keberhasilan pembelajaran bahasa Arab di kelas
multireligism. Berdasarkan observasi dan wawancara ditemukan bahwa kondisi kelas
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yang saling menghargai perbedaan agama dan budaya antar-dosen dan mahasiswa
maupun antar sesama mahasiswa dalam proses belajar-mengajar bahasa Arab sangat
menunjang keberhasilan pembelajaran bahasa Arab di Universitas Iqra Buru. Kesadaran
akan adanya perbedaan agama dan budaya yang disikapi dengan kebersamaan dan tujuan
belajar yang sama akan melahirkan penghargaan terhadap perbedaan yang ada.

b. Faktor Internal
Faktor internal adalah factor yang berasal dari dalam diri mahasiswa sebagai subjek
belajar, baik dari kondisi fisiknya maupun psikisnya. Faktor-faktor ini dapat dipaparkan
sebagai berikut:
1) Kondisi Fisik
Kondisi fisik mahasiswa sebagai subjek belajar meliputi kesehatan dan keadaan indera.
Karena secara fisik, kegiatan belajar itu membutuhkan berbagai aktifitas, seperti; gerakan,
aktifitas, terobosan, permainan, diskusi, role-play, dan sebagainya. Dalam hal ini, keadaan
fisik mahasiswa sangat dibutuhkan untuk proses pembelajaran, walaupun dalam kondisi
tertentu, keadaan fisik terkadang tidak menjadi penghalang untuk belajar, seperti orang
tuli, buta dan cacat lainnya. Akan tetapi secara umum, kondisi fisik sangat memberikan
kontribusi yang besar terhadap kesuksesan dari pembelajaran.
Untuk mengetahui kondisi fisik para mahasiswa di dalam kelas, dosen bahasa Arab kerap
kali memulai perkuliahan dengan mengabsen kehadiran para mahasiswa sambil
menanyakan keadaan dan kesehatan mereka. Selain itu, dosen juga akan menanyakan
keadaan mahasiswa yang kurang memperhatikan dan focus pada pembelajaran saat proses
belajar berlangsung yang yang ditemukan olehnya dengan pertanyaan gurauan mengusik
ketidak-fokusan mereka dalam belajar. Hal ini dilakukan, karena dosen meyakini bahwa
kondisi kesehatan mahasiswa juga akan mempengaruhi jalannya perkuliahan serta hasil
yang akan diraih.
2) Motivasi
Motivasi adalah keinginan dan dorongan untuk belajar dengan cara mengetahui apa yang
akan dipelajari dan memahami mengapa hal tersebut patut untuk dipelajari. Kedua unsure
motivasi inilah sebagai dasar permulaan yang baik untuk belajar, sebab, tanpa motivasi,
kegiatan belajar mengajar akan sulit untuk berhasil. Dengan motivasi ini juga akan
membantu para mahasiswa untuk memusatkan perhatian mereka dan kesiapan mereka
untuk menerima materi yang akan diajarkan.
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Motivasi mahasiswa senantiasa ditumbuhkan dan ditingkatkan oleh dosen bahasa Arab
pada setiap memulai perkuliahannya dengan memberikan analogi dan kisah singkat
tentang keberhasilan dan prestasi seseorang yang mampu berbahasa Arab pada tingkat
nasional maupun internasional. Tujuannya adalah agar para mahasiswa mengetahui
bahasa Arab sebagai bahasa dunia dan untuk meningkatkan skill dan saya saing
mahasiswa kelak setelah menyelesaikan perkuliahan.
3) Respon
Keaktifan dalam belajar adalah suatu keharusan, tidak sekedar menerima apa adanya dan
menyerah pada apa yang diberikan, melainkan memerlukan respon. Dengan kata lain,
kecepatan jiwa seorang pembelajar dalam memberikan repon pada suatu kegiatan belajar
mengajar merupakan factor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan belajar.
Metode presentasi yang diterapkan oleh dosen bahasa Arab bertujuan untuk menyatukan
konsentrasi mahasiswa sedangkan metode peer-practicing bertujuan untuk menimbulkan
keaktifan mahasiswa dalam belajar serta melibatkan respon mereka terhadap materi yang
telah diberikan.s
4) Organisasi
Proses belajar merupakan kegiatan pengorganisasian, penataan, penempatan bagianbagian informasi tertentu dari pelajaran ke dalam suatu kesatuan pengertian. Hal inilah
yang dapat membuat seorang pembelajar mengerti dengan mudah dan jelas terhadap apa
yang diajarkan.
Dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme di Universitas Iqra Buru, dosen
bahasa Arab telah mengorganisasikan dan menata materi-materi yang akan diajarkan
kepada mahasiswa berdasarkan analisa awal latar belakang kemampuan dan budaya
mereka. Sehingga materi yang diberikan merupakan materi sehari-hari yang tersusun
berdasarkan terjadinya percakapan dan dengan menggunakan tulisan latin untuk
mempermudah para pembelajar mengetahui dan menguasainya.
5) Pengulangan/Repitition
Lupa merupakan sesuatu yang lumrah dalam belajar bahkan semakin banyak belajar maka
semakin banyak melupakan materi meskipun tidak melupakannya secara keseluruhan.
Sehingga untuk mengatasi masalah lupa, diperlukan kegiatan „pengulangan/repetition”.
Dengan mengulang-ulang suatu pekerjaan atau fakta dan gagasan yang telah dipelajari
akan membuat kemampuan mahasiswa untuk semakin mengingat dan menguasainya.
Adanya praktek individu dan peer yang diterapkan oleh dosen bahasa Arab merupakan
aktifitas untuk mengulangi apa yang telah dipelajari oleh para mahasiswa. Selain itu,
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dosen juga akan mengevaluasi materi pada pertemuan sebelumnya sebelum memulai
memberikan materi baru kepada mahasiswa. Semua itu bertujuan untuk mengulang-ulang
apa yang telah dipelajari agar menghindarkan mahasiswa dari lupa dan membuat mereka
semakin menguasai materi yang telah dipelajari.

4. Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Arab Mahasiswa
Hasil belajar bahasa Arab mahasiswa di kelas multireligisme pada penelitian ini
tidaklah dengan menggunakan tes karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk
mendapatkan data hasil belajar mahasiswa, peneliti hanya mengobservasi ujian akhir
semester yang dilakukan oleh dosen secara lisan dan tulisan kemudian melihat score atau
nilai yang diberikan oleh dosen tersebut guna mendapatkan peningkatan hasil belajar
mahasiswa.
Dari 24 mahasiswa yang mengikuti kelas bahasa Arab, secara keseluruhan nilai ratarata hasil belajar mahasiswa berkisar pada klasifikasi B. 7 mahasiswa mendapatkan nilai
A, 3 mahasiswa mendapatkan nilai C, 14 mahasiswa mendapatkan nilai B, dan tidak ada
seorangpun mahasiswa yang mendapatkan nilai D ataupun E. Hal yang patut dijadikan
temuan dalam penelitian ini adalah bahwa 3 orang mahasiswa yang mendapatkan nilai C
adalah mahasiswa muslim disebabkan karena berbagai factor, diantaranya adalah, kurang
aktif mengikuti perkuliahan, tidak mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh dosen, tidak
dapat menjawab keseluruhan pertanyaan yang diujikan secara lisan maupun tulisan.
Sedangkan mahasiswa non-muslim, terdapat satu orang mahasiswa yang mendapatkan
nilai A dan 3 dari mahasiswa non-muslim mendapatkan nilai B.
Dari hasil temuan ini, secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa pembelajaran
bahasa Arab di kelas multireligisme dengan menggunakan pendekatan latar belakang
kemampuan dan agama mahasiswa dan penulisan bahasa Arab dengan menggunakan
tulisan/huruf latin dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab para mahasiswa, baik
yang beragama islam ataupun non-islam.
C. Pembahasan
Dari hasil yang ditemukan pada Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas
multireligisme dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas
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multireligism dilakukan dengan cara menganalisa situasi dan kondisi para mahasiswa di
awal pertemuan, menyesuaikan materi dengan kemampuan dan keberagaman para
mahasiswa, memberikan tugas untuk memperkaya kemampuan bahasa, mengevaluasi
hasil belajar siswa secara formatif-objective, dan senantiasa memotivasi para mahasiswa
dalam belajar.
Analisa kebutuhan dan situasi mahasiswa sebelum merencanakan pembelajaran
sangat diperlukan untuk mengetahui apa dan mengapa kebutuhan itu perlu dipenuhi dan
bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Kesadaran itulah yang akan
memberikan pengaruh terhadap apa yang akan diterima oleh mahasiswa sebagai konteks
yang layak dalam pembelajaran bahasa Arab, dan di sisi lain, sebagai masukan/input bagi
dosen tentang potensi apa yang harus digali dan apa yang harus diprioritaskan dalam
pengajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Sanjaya 44 bahwa untuk dapat mengukur
tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran dari apa yang diharapkan dan dari
apa yang sudah didapatkan selama pembelajaran patut dilaksanakan oleh seorang dosen
dalam merencanakan pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran tersebut agar
benar-benar dapat mencapai tujuan dari pembelajaran itu.
Dengan adanya penyesuain materi dengan kebutuhan dan kondisi para mahasiswa
tentunya akan semakin mempermudah penyerapan dan pemahaman materi tersebut oleh
para mahasiswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Tahir45 bahwa untuk memudahkan
pembelajar awal (mubtadiin) yang belum memiliki dasar-dasar bahasa Arab sama sekali
patutlah dengan menggunakan penulisan huruf Arab dengan menggunakan huruf latin
sehingga para mahasiswa akan semakin termotivasi dalam belajar. Hal serupa juga
dikemukakan oleh Amri, dkk46 bahwa keberhasilan pembelajaran bahasa Arab di kelas
yang multibudaya dan multibahasa haruslah dengan mempertimbangkan latar belakang
dan kemampuan mahasiswa sehingga dapat memberikan materi yang mudah dikuasai
oleh para pembelajar.
Jika terdapat kemudahan materi untuk dipahami dan dikuasai oleh mahasiswa,
maka akan mempermudah dosen untuk malakukan evaluasi secara formatif yaitu evaluasi
44
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yang dilakukan oleh seorang dosen pada setiap akhir pertemuan terhadap hasil belajar
mahasiswa maka akan mendapatkan objektifitas penelitian di akhir perkuliahan saat ujian
akhir semester. Sebagimana yang dikemukakan oleh Bin-Tahir dan Rinantanti47 bahwa
evaluasi formatif yang dilakukan oleh dosen akan memudahkannya mengetahui
perkembangan kemampuan peserta didik dan dapat merefleksikan pembelajaran berikut
untuk lebih baik lagi pencapaiannya.
Apa yang dilaksanaankan oleh dosen dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas
multireligisme yang ada di Universitas Iqra Buru dapat dikategorikan sebagai suatu upaya
yang telah membuahkan hasil meskipun masih terdapat kekurangan pada metode yang
diaplikasikan sehingga sebahagian mahasiswa meresponnya sebagai metode yang kurang
variatif dan membosankan. Paling tidak, apa yang telah dilakukan telah menunjukkan
peningkatan pada hasil belajar mahasiswa yang mungkin dapat didesain ulang da
dikembangkan oleh peneliti berikut maupun peneliti sendiri dalam mengembangkan
materi bahasa Arab bagi kelas multireligisme.
Selain itu, hasil pemelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya respon positif
mahasiswa non-muslim terhadap pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme
karena kesadaran pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa internasional, kompotensi
multireligisme yang dimiliki oleh dosen pengampu mata kuliah, kesesuain materi dengan
kemampuan para mahasiswa, variasi metode pengajaran bahasa Arab, dan lingkungan
kelas yang menghargai perbedaan agama telah memberikan respon positif bagi para
mahasiswa muslim maupun non-muslim dalam belajar sehingga timbul motivasi yang
kuat dan hasil belajar yang memuaskan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh
Uno48 bahwa respon yang memotivasi sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri
individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat
diamati secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa
rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu.
Selain itu pula, pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme di Universitas
Iqra Buru didukung oleh beberapa factor external dan internal, yaitu Adanya
kebijakan/aturan universitas yang mewajibkan setiap mahasiswa untuk mempelajari mata
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kuliah agama Islam dan bahasa Arab apapun agama mereka, adanya dosen bahasa Arab
yang memiliki kompetensi multireligisme49, adanya metode dan media pengajaran dan
dukungan lingkungan kampus dan kelas. Selain itu juga terdapat factor kondisi fisik
mahasiswa, motivasi, respon, organisasi, dan pengulangan terhadap materi sebagi factor
internal pendukung keberhasilan pembelajaran.
Faktor-faktor tersebut yang mendukung keberhasilan pembelajaran bahasa Arab di
kelas multireligisme yang dapat dilihat dari hasil belajar para mahasiswa atau score akhir
yang diperoleh mahasiswa berkisar pada rata-rat nilai B telah menunjukkan adanya
perubahan dan peningkatan penguasaan bahasa Arab para mahasiswa. Dari hasil temuan
penelitian ini, maka dapat dipaparkan model pembelajaran bahasa Arab di kelas
multireligisme di Universitas Iqra Buru pada gambar di bawah ini sebagai berikut:

Kebijakan/Aturan

Dosen

•Pengenalan
•Motivasi

•Metode
•Materi

Pembukaan

Presentasi

Kebutuhan
Mahasiswa

Sikon
Mahasiswa
Tugas &
Evaluasi

Penutup

•Formatif
•Objektif

•Simpulan
•Motivasi

Hasil Belajar
Mahasiswa
49
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Gambar 4.1: Model Pembelajaran Bahasa Arab Kelas Multireligisme
Gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Arab di kelas
multireligisme harus didukung oleh kebijakan dan aturan yang baku dan ditopang oleh
dosen bahasa Arab yang memiliki kompetensi multireligi yang mampu melakukan analisa
kebutuhan dan situasi serta kondisi mahasiswa untuk merencanakan dan menyiapkan
materi pembelajaran, kemudian membuka pembelajaran dengan memberikan motivasi
kepada mahasiswa tentang apa dan untuk apa materi ini dipelajari, dengan menggunakan
metode dan materi yang sederhana dan mudah dipahami oleh mahasiswa, adanya
pemberian tugas dan evaluasi formatif di akhir setiap pertemuan dan menutup perkuliahan
dengan menyimpulakn dan terus memotivasi mahasiswa dalam belajar guna tercapainya
keberhasilan dalam pembelajaran yang direncanakan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini akan mempresentasikan simpulan dan saran dari hasil penelitian yang akan
lebih dirincikan pada sub-bagian masing-masing di bawah ini.
a. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, beberapa kesimpulan dapat disimpulkan
oleh peneliti sebagai berikut:
1) Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligism dilakukan dengan
menganalisa situasi dan kondisi para mahasiswa di awal pertemuan, menyesuaikan materi
dengan kemampuan dan keberagaman para mahasiswa, memberikan tugas untuk
memperkaya kemampuan bahasa, mengevaluasi hasil belajar siswa secara formatifobjective, dan senantiasa memotivasi para mahasiswa dalam belajar.
2) Adanya respon positif mahasiswa non-muslim terhadap pembelajaran bahasa Arab di
kelas multireligisme karena kesadaran pentingnya bahasa Arab sebagai bahasa
internasional, kompotensi multireligisme yang dimiliki oleh dosen pengampu mata
kuliah, kesesuain materi dengan kemampuan para mahasiswa, variasi metode pengajaran
bahasa Arab, dan lingkungan kelas yang menghargai perbedaan agama.
3) Pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme di Universitas Iqra Buru didukung oleh
beberapa factor external dan internal, yaitu Adanya kebijakan/aturan universitas yang
mewajibkan setiap mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah agama Islam dan bahasa
Arab apapun agama mereka, adanya dosen bahasa Arab yang memiliki kompetensi
multireligisme, adanya metode dan media pengajaran dan dukungan lingkungan kampus
dan kelas. Selain itu juga terdapat factor kondisi fisik mahasiswa, motivasi, respon,
organisasi, dan pengulangan terhadap materi sebagi factor internal pendukung
keberhasilan pembelajaran.
4) Pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme dengan menggunakan pendekatan latar
belakang kemampuan dan agama mahasiswa dan penulisan bahasa Arab dengan
menggunakan tulisan/huruf latin dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab para
mahasiswa, baik yang beragama islam ataupun non-islam.
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b. Saran
Berdasarkan Kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran-saran dan implikasi
teoritik, methodological, dan managerial sebagai berikut:
1) Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana hasil dari temuan penelitian ini tidak
dapat digeneralisasikan pada tempat/objek ataupun kampus yang lain sebelum
diujicobakan dan diukur keefektifitasannya secara kuantitatif.
2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis sebagai bahan referensi
dan informasi bagi para peneliti berikut ataupun para praktisi di bidang ini maupun bagi
peneliti sendiri dalam melanjutkan penelitian ini untuk mendesain dan mengembangkan
materi ajar bahasa Arab di kelas multireligism.
3) Masih terdapat berbagai kekurangan dalam Pelaksanaanan pembelajaran bahasa Arab di
kelas multireligisme, dan kekurangan yang paling mendasar adalah keterbatasan media
pembelajaran yang dikreasikan oleh dosen bahasa Arab serta kurang uptudatenya dosen
dalam menglaksanaankan metode pengajaran yang bervariatif dan efektif agar mencapai
hasil pembelajaran bahasa Arab yang lebih maksimal lagi.
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Lampiran 1: Panduan Observasi
OBSERVASI PENGAJARAN GURU BAHASA ARAB
A. Identitas:
a. Nama Guru Bahasa Arab : ..........................................................
b. Jenis Kelamin

: ............................................................

c. Suku

: ............................................................

d. Umur

: ...............tahun

e. Universitas

: ...................................................

f. Mengajar di kelas

: ........................

g. Pengalaman Mengajar

:................tahun

h. Pendidikan Terakhir

: ............................................................

B. Skala Penilaian
Berikanlah tanda centang (√) pada kotak dalam kolom yang dianggap paling sesuai
dengan kondisi yang diobservasi di dalam kelas saat pembelajaran bahasa Arab di kelas
multireligisme dengan ketentuan Selalu (SL), Sering (SR), Jarang (JR), Jarang Sekali
(JS), dan Tidak Pernah (TP).

N

ASPEK KINERJA GURU

O

BAHASA INGGRIS

.

A. Persiapan Pembelajaran
1

Guru mempersiapkan diri dengan baik (ruang

.

belajar, media pembelajaran, materi
pelajaran).

B.

2

Guru memeriksa/mengecek kesiapan siswa

.

untuk belajar bahasa Arab

Pembukaan

PILIHAN JAWABAN
S

S

J

J

T

L

R

R

S

P
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3

Guru datang ke kelas dan memulai pelajaran

.

tepat waktu
Guru memberi salam dan memotivasi siswa

4

Guru melakukan apersepsi (mengaitkan materi

.

pelajaran yang lalu dengan yang akan
dipelajari).

5

Guru menyampaikan kompetensi yang harus

.

dikuasai siswa (Menyampaikan tujuan
pembelajaran).

C. Penyajian Pembelajaran
6

Guru menjelaskan materi dengan
menggunakan bahasa Inggris yang mudah
dipahami.

N

ASPEK PENGAJARAN GURU

O

BAHASA ARAB

.

7

Guru menyampaikan materi pelajaran dengan

.

lancar, berurutan dan logis.

8

Guru menyampaikan pelajaran dengan

.

kecepatan yang sesuai dengan tingkat
kesulitan materi dan kemampuan siswa
(menggunakan waktu dengan effektif)..

9

Guru menyampaikan petunjuk dengan jelas

.

dan ringkas, dan siswa dapat melaksanakan
aktivitas dengan baik

1

Guru menyampaikan materi pelajaran sesuai

0

tingkat pemahaman siswa.

.

PILIHAN JAWABAN
S

S

J

J

T

L

R

R

S

P
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1

Guru menggunakan metode mengajar yang

1

sesuai dengan materi, usia dan kemampuan

.

siswa.

1

Guru dapat dengan cepat mengidentifikasi

2

siswa yang mengalami kesulitan dalam

.

memahami materi pelajaran.

1

Guru menunjukan minat dan antusiasme

3

dalam mengajar bahasa Arab.

.

1

Guru mempresentasekan kegiatan belajar

4

dengan tepat untuk melibatkan siswa

.

berkomunikasi dalam bahasa Arab.

1

Guru menciptakan komunikasi interaktif yang

5

seimbang antara guru dan siswa, siswa dan

.

siswa secara bervariasi selama pembelajaran.

1

Guru mampu beradaptasi dengan situasi yang

6

tidak diantisipasi sebelumnya.

.

1

Guru mampu mengelola kelas selama

7

pembelajaran dengan baik (mengontrol &

.

mengarahkan siswa).

1

Guru menggunakan pelafalan, intonasi,
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8

kelancaran pengucapan, dan menggunakan

.

bahasa yang tepat dan berterima dan dapat
didengar dengan jelas.

1

Guru menggunakan alat bantu mengajar (tape

9

recorder, laptop, in focuss, dll) dan sumber

.

belajar secara efektif.

2

Guru menggunakan berbagai cara untuk

0

memotivasi siswa berpartisipasi secara aktif

.

dalam pembelajaran.

2

Guru mengajarkan struktur kalimat dalam

1

kaitannya dengan kontekyang diterapkan pada

.

situasi yang nyata dalam budaya dan pribadi
siswa.

N

ASPEK PENGAJARAN GURU

O

BAHASA ARAB

.

2

Guru memberikan feedback secara tapat (tidak

2

mematahkan semangat dan mempermalukan

.

siswa).

2

Guru mengetahui nama-nama siswa.

3
.
2

Guru bergerak (tidak terus duduk) secara

4

bebas untuk berinteraksi dengan siswa.

.
2

Guru menumbuhkan insiatif dan kreativitas

5

siswa.

PILIHAN JAWABAN
S

S

J

J

T

L

R

R

S

P
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.
2

Guru melakukan penilaian proses

6

pembelajaran (melaui bermain peran, unjuk

.

kerja, diskusi, dll).

2

Guru menyadari dan mengidentifikasi

7

kebutuhan individual siswa dan kebutuhan

.

kelompok.

2

Guru menumbuhkan keceriaan dan semangat

8

siswa dalam belajar bahasa Arab.

.
2

Guru memperlalukan siswa secara adil (tidak

9

pilih kasih atau memihak).

.
3

Guru terbuka terhadap kritik siswa dan

0

menanggapinya dengan tenang.

.
3

Guru mendorong dan memberi kesempatan

1

kepada siswa untuk bertanya.

.
3

Guru menghargai pertanyaan siswa dan

2

meresponnya secara seksama dan memuaskan.

.
3

Guru menumbuhkan rasa kebersamaan, saling

3

menghargai dan menghormati sesama siswa.

.
3

Guru melakukan penilaian akhir (hasil)

4

pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang

.

sudah ditetapkan.

3

Guru menggunakan hasil penilaian baik

5

penilaian proses maupun penilaian hasil untuk

.

merancang program remidi.

D. Penutup
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3

Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan

6

pelajaran yang baru dipelajari.

.
3

Guru mengecek pemahaman siswa dengan

7

mengajukan beberapa pertanyaan.

.
3

Guru memberikan arahan atau tindak lanjut

8

atau tugas untuk belajar mandiri dirumah.

.
3

Guru mengakhiri pelajaran tepat waktu.

9
.
4
0
.

Guru mengucapkan salam perpisahan.

55

Lampiran 2: Panduan Wawancara Guru

PANDUAN WAWANCARA GURU
Panduan pertanyaan untuk mengkonfirmasi pengajaran guru di dalam kelas saat
observasi:
1. Apakah Anda menyusun materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
mahasiswa?
2. Apakah materi yang telah Anda susun mudah dipahami oleh para mahasiswa?
3. Mengapakah metode tersebut Anda gunakan dalam mengajarkan bahasa Arab bagi para
mahasiswa?
4. Apakah menurut Anda bahwa metode tersebut efektif untuk pengajaran bahasa Arab, dan
mengapa?
5. Agaimanakah Anda menyikapi mahasiswa yang berbeda agama dalam pengajaran bahasa
Arab?
6. Apakah mahasiswa yang non-muslim dapat mempelajari materi yang Anda berikan
kepada mereka?
7. Mengapakah Anda menggunakan evaluasi sumatif pada setiap akhir
pertemuan/perkuliahan?
8. Unsur-unsur apakah yang menjadi acuan penilaian Anda terhadap hasil belajar para
mahasiswa?
9. Mengapakah Anda meberikan motivasi di awal perkuliahan dan juga di akhir
perkuliahan?
10. Bagaimanakah perasaan Anda jika mahasiswa non-muslim memiliki nilai bahasa Arab
yang lebih tinggi disbanding mahasiswa muslim?

56

Lampiran 3: Panduan Wawancara Mahasiswa non-Muslim

PANDUAN WAWANCARA MAHASISWA NON-MUSLIM
Panduan pertanyaan untuk mengetahui respon mahasiswa non-muslim dalam
pembelajaran bahasa Arab di kelas multireligisme:
1. Apakah yang memotivasi Anda untuk belajar bahasa Arab, mengapa?
2. Adakah keterpaksaan dalam belajar bahasa Arab di Universitas Iqra Buru?
3. Apakah Anda menyukai bahasa Arab?
4. Bagaimanakah respon Anda terhadap dosen yang mengajarkan bahasa Arab?
5. Apakah Anda menyukai dosen bahasa Arab?
6. Apakah Anda menyukai metode pengajaran bahasa Arab oleh dosen tersebut?
7. Apakah menurut Anda bahwa dosen bahasa Arab tersebut objektif dalam memberikan
tugas dan penilaian?
8. Apakah dosen itu pernah menyinggung perasaan pribadi Anda maupun agama Anda?
9. Bagaimanakah sikap teman-teman mahasiswa Anda yang muslim terhadap yang nonmuslim?
10. Apakah Anda puas dengan pembelajaran bahasa Arab?
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Lampiran 5: Surat Keterangan Telah Malakukan Penelitian
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Lampiran 6: Dokumentasi
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