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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Evaluasi konteks (context) program pembelajaran Bahasa Arab 

Program pembelajaran bahasa Arab pada kelas X MA PMA 

Temanggung sejalan dengan visi, misi sekolah. Hasil analisis SWOT, secara 

internal kurang memiliki kekuatan dan tantangan. Hal ini dapat dilihat dari 

potensi sekolah yang kurang sesuai. Sumber daya pendukung yang dimiliki 

sekolah ada, tetapi kurang sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat terlihat 

dari kelengkapan kurikulum, bahan ajar dan media yang belum lengkap. 

Guru sudah memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dan sebagian siswa 

belum bisa dikatakan memiliki kemampuan dasar bahasa Arab. 

2. Evaluasi masukan (input) dari program pembelajaran Bahasa Arab 

Sumber daya bahan meliputi kurikulum ada tetapi tidak lengkap, dan 

bahan ajar hanya bersumber pada buku teks pelajaran. Sumber daya alat dan 

media tersedia secara konvesional, sementara untuk multimedia belum 

tersedia. Pembuatan dan penggunaan alat sebagai media juga tidak 

dioptimalkan. Sumber daya manusia meliputi guru dan siswa. Guru sudah 

memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai, 

sehingga guru sudah memiliki kompetensi pedagogik dan profesional dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Siswa belum bisa dikatakan sudah memiliki 
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kompetensi dasar sepenuhnya, karena siswa berasal dari latar belakang 

sekolah yang berbeda-beda.  

Adapun faktor penghambat dalam pembelajaran Bahasa Arab siswa 

bukan karena faktor guru maupun diri siswa, latar belakang pendidikan 

yang berbeda juga dapat mempengaruhi dalam proses pembelajaran.  

3. Evaluasi proses program pembelajaran Bahasa Arab 

Sebelum proses pembelajaran guru sudah memiliki RPP sesuai 

dengan standar proses, alat dan media ada, tetapi belum dioptimalkan 

penggunaanya. Buku teks pelajaran sudah sesuai dengan jumlah siswa dan 

bahan ajar sudah tersedia dengan baik. 

Selama proses pembelajaran kegiatan eksplorasi sudah dilaksanakan 

oleh guru. Kegiatan elaborasi dan konfirmasi tidak sesuai dengan standar 

proses pembelajaran. Hal ini terlihat belum semua dilaksanakan oleh guru 

secara optimal. Kegiatan penutup pelajaran sudah dilakukan oleh guru 

dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Akhir proses pembelajaran sudah 

dilakukan kegiatan refleksi terhadap hasil pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan.  

4. Evaluasi hasil (product) dari program pembelajaran Bahasa Arab 

Hasil prestasi akademik siswa pada pembelajaran Bahasa Arab 

perolehan rata-rata nilai tertinggi yaitu 10. Perolehan nilai tertinggi berada 

di atas nilai KKM 7,5. Hal ini berarti bahwa pembelajaran Bahasa Arab 

dinyatakan telah tuntas. Sedangkan hasil prestasi akademik siswa pada 

pembelajaran Bahasa Arab perolehan rata-rata nilai terendah yaitu 4,25. 
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Perolehan nilai terendah berada dibawah nilai KKM 7,5. Hal ini berarti 

bahwa pembelajaran Bahasa Arab dinyatakan belum tuntas. Hasil prestasi 

akademik siswa pada pembelajaran Bahasa Arab perolehan rata-rata nilai 

yaitu 7. Perolehan nilai rata-rata berada dibawah nilai KKM 7,5. Hal ini 

berarti bahwa pembelajaran Bahasa Arab dinyatakan belum tuntas. 

Penelitian ini juga menemukan temuan lain seperti nilai rata-rata 

siswa alumni Ponpes, MTs N, SMP IT, dan MTs Assalaam sendiri 

memperoleh diatas KKM, walaupun masih ditemukan beberapa siswa 

memperoleh nilai dibawah KKM (7,5) seperti beberapa siswa alumni MTs 

Assalaam sendiri dan siswa alumni SMP Muhammadiyah. 

B. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi terhadap program pembelajaran bahasa Arab pada 

kelas X MA di PMA Temanggung: 

a. Hendaknya pihak sekolah lebih ketat dalam seleksi siswa baru, seperti 

dilihat dari baca tulis al-qur’an ataupun tes pemahaman dasar bahasa Arab. 

b. Hendaknya sekolah sesekali mengadakan pelatihan tentang strategi dalam 

pembelajaran bahasa Arab, sehingga guru terus kreatif dan inovatif dalam 

mengajar di kelas. 

c. Hendaknya komunikasi yang dibangun senantiasa menggunakan bahasa 

Arab, karena komunikasi dalam bentuk tersebut lebih banyak menjaga 

kemampuan bahasa Arab. 

d. Hendaknya sekolah mengadakan program takhassus (khusus bahasa Arab) 

bagi siswa yang berasal dari sekolah SMP luar, untuk mendapat kesetaraan 



4 
 

 
 

dalam pemahaman bahasa Arab, sehingga siswa yang berasal darai luar 

sudah memiliki bekal bahasa Arab untuk jenjang Madrasah Aliyah.  

 

 


