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Abstrak: Inovasi adalah pembaruan atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal 
sebelumnya baik berupa gagasan, metode, atau alat. Artinya inovasi itu adalah menghadirkan sesuatu yang baru yang 
berbeda dari apa yang ada sebelumnya baik berupa gagasan, metode atau alat. Dalam pembelajaran bahasa Arab 
inovasi itu dapat dipahami sebagai upaya untuk menghadirkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan, 
metode, media yang terbarukan di setiap pembelajaran. Inovasi dalam pembelajaran bahasa Arab di IAI Qamarul 
Huda Bagu Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat dibutuhkan karena pembelajaran selama ini sangat monoton 
hanya menggunakan metode ceramah, penugasan dan tidak menggunakan media yang bervariasi, sehingga 
pembelajaran menjadi kaku dan membosankan. Dampak dari tidak adanya inovasi tersebut adalah tidak tercapainya 
tujuan pembelajaran dengan baik. Maka, dalam artikel ini akan diketengahkan dua inovasi pembelajaran Bahasa Arab 
di Jurusan Bahasa Arab IAI Qamarul Huda Bagu yaitu penggunaan metode Mayakhi untuk pembelajaran konsep 
nahwu dan sharf, dan penggunaan media As sam’iyah Al Bashariyah untuk pembelajaran empat keterampilan 
berbahasa Arab. Dengan inovasi tersebut  tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dibuktikan dengan meningkatnya 
nilai UAS mahasiswa yaitu  dari rata-rata mendapat nilai akhir 65-75 menjadi 80-95.  
 
Kata kunci: Inovasi,Pembelajaran, Bahasa, Arab. 
 
 

I. Pendahuluan 

 
Secara bahasa inovasi adalah pembaruan atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah 

dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat)[1]. Artinya inovasi itu adalah ketika mampu menghadirkan sesuatu 

yang baru yang berbeda dari apa yang ada sebelumnya baik berupa gagasan, metode atau alat. Dalam pembelajaran 

bahasa Arab inovasi itu dapat dipahami sebagai upaya untuk menghadirkan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan, metode, media yang terbarukan disetiap pembelajaran. Seiring dengan perkembangan zaman, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melakukan inovasi (pembaruan) dalam pembelajaran bahasa Arab 

merupakan suatu keniscayaan. Kemajuan zaman ini menggiring pemerhati pendidikan bahasa Arab untuk melakukan 

inovasi-inovasi dalam pembelajaran bahasa Arab dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Termasuk Jurusan PBA IAI Qamarul Huda sebagai salah satu instansi pendidikan bahasa Arab di NTB berupaya untuk 

menjawab tantangan perubahan zaman tersebut dengan melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran bahasa Arab 

baik dari segi pendekatan, metode, teknik, dan media pembelajaran Bahasa Arab.  

 

II. Pernyataan Masalah 
 

Inovasi yang dilakukan tersebut tetap berpijak pada pendekatan, metode, media klasik dalam pembelajaran bahasa 

Arab dengan mengelaborasinya dengan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai contoh metode ceramah akan tetap 

digunakan dalam bahasa Arab, namun metode cermah tersebut dielaborasi dengan teknik dan media kekinian yaitu 

dengan menggunakan media visual atau audio visual dan lain-lain. Keniscayaan inovasi tersebut juga diperkuat dengan 

menjelmanya bahasa Arab menjadi bahasa dunia yang dituturkan  lebih dari 200 juta ummat manusia. Bahasa ini 

digunakan secara resmi dan tersebar lebih dari 20 negara. maka tentu saja ia merupakan bahasa yang paling besar 

signifikansinya bagi ratusan juta muslim sedunia, baik yang berkebangsaan Arab maupun bukan. Hal tersebut juga 

diakui oleh praktisi linguistic seperti Hillary Wise (1987) dari University of London (dalam Azhar Arsyad) 
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sebagaimana dikutip oleh Wahab [2],  Wise mengatakan : as the language of the Koran the holy book of Islam. It is 

taught as a second language in Muslim states throughout the world. Secara tersirat dijelaskan bahwa bahasa Arab di 

samping sebagai bahasa Al-Quran juga diakui sebagai bahasa kedua di dunia ( Negara ) muslim. 

Melihat keberadaannya yang begitu urgen sudah selayaknya mendapatkan perhatian dari umat Islam umumnya dan 

pemerintah khususnya, terlebih lagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Dalam hal ini perhatian 

ummat islam cukup baik dengan banyaknya lembaga swasta yang mendirikan lembaga pndidikan islam yang  salah satu 

perhatiannya atau ciri pokoknya adalah bahasa Arab dan kitab kuning. Dari sisi pemerintah juga cukup baik dengan 

banyaknya lembaga pedidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi sudah memperkenalkan dan mengajarkan 

bahasa Arab. Di  perguruan tinggi Bahasa Arab menjadi salah satu bidang studi penting di terutama perguruan tinggi 

Islam di Indonesia, keberadaannya sangat dibutuhkan mahasiswa untuk dapat memahami, mendalami pembelajaran 

keagamaan terutama tentang kajian-kajian keislaman. Terutama bagi jurusan-jurusan keagamaan, dan bahkan jurusan 

umum pun wajib menempuh matakuliah bahasa Arab satu dan dua.   

 

Namun demikian, hal tersebut seyogyanya diikuti dengan inovasi pembelajaran Bahasa Arab di Kampus, sehingga 

tuntutan zaman dapat terpenuhi. Dalam artikel ini akan diketengahkan dua diantara inovasi-inovasi pembelajaran 

bahasa Arab yang dilakukan di Jurusan Bahasa Arab IAI Qamarul Huda Bagu NTB. Kedua inovasi tersebut adalah 

metode pembelajaran MAYAKHI untuk pembelajaran konsep-konsep nahwu dan sharf,  dan  penggunaan media As 

Samiyah Al Bashriah (media audio visual) untuk pembelajaran empat keterampilan berbahasa Arab. Metode Mayakhi 

menggunakan pendekatakan Joyfull Learning. Joyfull learning terlihat pada kemasan metode ini, yang berupa 

permainan berkelompok yang bersifat terbuka, santai, nyaman tidak ada tekanan. Sedangkan media As Samiyah al 

Bashoriyah menyatukan antara dua indra utama dalam belajar yaitu pendengaran dan penglihatan [3]. Dengan demikian 

mahasiswa diharapkan dapat memahami materi pembelajaran dengan baik dan membuat pembelajaran menjadi cair, 

terbuka dan menyenangkan. 

 

III. Pembahasan 
 

A.  Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab dengan Media Audio Visual 

 
 

1. Pengertian Media Audio Visual (As Sam’iyah Al Bashariyah) 

 
Kata media berasal dari bahasa Latin yang adalah bentuk jamak dari medium batasan mengenai pengertian media 
sangat luas, namun dibatasi pada media pendidikan saja yakni media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan 
pembelajaran[3]. Sementara itu, Association for Education and Communication Technology (AECT), mengartikan kata 
media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. National Education Association 
(NEA) mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, idengar, dibaca atau 
dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut[4]. Sedangkan Audio Visual terdiri dari dua 
kata yaitu Audio dan Visual. Audio berarti suara, Visual berarti gambar. Dengan demikian media audio-visual adalah 
media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena 
meliputi kedua jenis media auditif (mendengar) dan visual (melihat)[ 5].  
 

Media audio visual merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Media 

ini dapat menambah minat belajar mahasiswa karena dapat mendengar dan melihat gambar sekaligus. Arsyad 

menjelaskan media pembelajaran khusunya audio visual, bukan saja sekedar menyaurkan pesan, melainkan juga dapat 

membantu menyederhanakan proses penerimaan pesan yang sulit sehinggga komunikasi menjadi lancar tanpa distorsi 

[6].  Sementara itu, Rohani mengemukakan bahwa media audio visual adalah media pembelajaran modern yang sesuai 

dengan perkembangan zaman (ilmu pengetahuan dan teknologi), meliputi media yang dapat dilihat, didengar, dan yang 

dapat dilihat dan didengar, misalnya film dan televise [7]. Sedangkan Danarto mengatakan bahwa media audio visual 

adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Media ini terbagi menjadi dua yaitu audiovisual diam dan 

audiovisual gerak.  Audio visual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gerak diam seperti film bingkai suara 

dan cetak suara. Audio visul gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti 
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film suara [8].Sejalan dengan Danarto, Iskandar mengemukakan media audivisual dapat berupa Video Compact Disc. 

Media ini mempunyai dua perangkat yaitu perangkat keras (hardware) perangkat lunak (software). Perangkat keras 

adalah alat yang memproses perangkat lunak ke dalam tampilan gambar. Sedangkan perangkat lunak adalah berupa 

kepingan disk yang berisi data atau rekaman [9]. Dengan demikian dapat disimpulkan media audio visual berupa video 

compact disc yang dipryeksikan ke dalam layar monitor dalam bentuk gambar bergerak dan diam disertai dengan suara. 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran dengan Media Audio Visual (As Sam’iyah Al Bashariyah)  

 
a.  Langkah Awal Pembelajaran   

 

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum pembelajaran adalah menentukan keterampilan berbahasa yang akan 

diajarkan. Setelah itu menentukan media audio visual yang sesuai dengan materi tersebut, karena jenis keterampilan 

akan sangat mempengauhi jenis media yang akan digunakan. Secara umum media As Sam’iyah al Bashariyah (audio 

Visual) dapat digunakan pada semua keterampilan bahasa yang empat, yaitu istima’, qira’ah, kalam, dan kitabah dengan 

beberapa penyusuaian. Penggunaan media audio visual pada keterampilan istima’ bisa dilakukan dengan memutar video 

audio visual kemuadian mahasiswa menyimpulkan isi video yang mereka dengarkan dan lihat, sementara jika 

keterampilan qiro’ah bisa dilakukan dengan meniru ucapan pada video audio visual yang didengar dan dilihat serta 

menjawab pertanyaan seputar isi teks dengan bantuan visual pada video, adapun pada keterampilan kalam mahasiswa 

diminta untuk mengungkapkan kembali dengan bahasa sendiri apa yang mereka lihat dan dengar melalui video audio 

visual, dan yang terakhir keterampilan menulis  bisa menggunakan media audio visual dengan meminta mahasiswa 

menulis hasil simpulan dari video yang   dilihat dan didengarkan.  

 

b. Teknis Pelaksanaan Pembelajaran pada Empat Keterampilan Berbahasa Arab 

 Teknis pembelajaran pada empat keterampilan berbahasa Arab akan dirinci sebagai berikut: Pembelajaran Pada 
Keterampilan Mendengarkan (Maharah Istima’)Menurut Jauhari, definisi mendengarkan (istima) secara bahasa adalah 
dari kata sami'a, sam’an, sim’an, sama’an, sama’atan, sama’iyatan yang artinya adalah mendengar. Istima juga 
diartikan ishgho, yang artinya mendengarkan, memperhatikan atau menguping. Istima atau mendengar adalah proses 
kegiatan manusia yang bertujuan: memperoleh, memahami, menganalisa, membantu, menafsirkan, membedakan, 
menyampaikan kritik/ide dan membangun pemikiran melaui indera pendengaran[10]. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa keterampilan mendengar adalah kemampuan menangkap ide atau pesan dengan menggunkan indera 
pendengaran. Berdasarkan karakteristik tersebut pembelajaran Maharah Istima’ (keterampilan mendengarkan) dengan 
media video audio visual dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai beriktut: 
 
1. Menyiapkan video audio visual sesuai dengan tema yamg akan dibahas 

2. Menyiapkan laptop, spiker dan LCD  

3. Menyiapkan lembar tugas yang akan dikerjakan oleh  mahasiswa dengan tahapan sebagai berikut: lembar tugas 

yang pertama, mahasiswa diminta untuk mencatat kosa kata asing yang mereka dengar, mahasiswa diminta untuk 

mencatat tempat atau latar, tokoh yang ada dalam video. Lembar tugas yang kedua, mahasiswa diminta untuk 

bagian yang kosong dalam teks yang ada dengan kata yang mereka dengar dari video. Lembar tugas yang ketiga, 

mahasiswa diminta untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi teks. Lembar tugas keempat, mahasiswa 

diminta untuk menyimpulkan isi video yang mereka lihat dan dengarkan 

 

c. Pembelajaran Pada Keterampilan Berbicara (Maharah Kalam) 

 
Keterampilan berbicara (Maharah Kalam) adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata 
untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada lawan bicara. Dalam makna yang 
lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah 
otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya[11]. 
Berdasarkan karakteristik tersebut, pembelajaran Maharah Kalam (Keterampilan berbicara) dengan media video audio 
visual dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:  
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1. Menyiapkan video audio visual sesuai dengan tema yamg akan dibahas. 

2. Menyiapkan laptop, spiker dan LCD  

3. Menyiapkan lembar tugas yang akan dikerjakan oleh  mahasiswa dengan tahapan sebagai berikut: lembar tugas 

yang pertama, mahasiswa diminta untuk mencatat kosa kata asing yang mereka dengar, mahasiswa diminta untuk 

kerangka bicara seuai dengan apa yang ada dalam video. Lembar tugas yang kedua, mahasiswa diminta berbicara 

dengan menggunakan bahasa sendiri tentang isi video layaknya seorang reporter TV[12].  

 

C.        Pembelajaran Pada Keterampilan Membaca (Maharah Qira’ah) 

Kriteria   maharah   qira’ah yang  baik  menurut  Nashir  Abdul  Ghali dan   Abdul   Hamid   Abdullah   dalam bukunya  
yang  berjudul  Asaa  AL  Idad Al  Kutubu  At  Ta’limiyah  Li  Ghairi  An Nathiqin Bi Al Arabiyah yaitu: Kesesuaian    
makharijul    huruf dan dapat membedakannya, menyesuaikan   dengan   kaedah makhraj, Memahami   teks   qira’ah   
secara sempurna dan rinci, menyampaikan    harakat    huruf ‘ain   dengan   penyampaian   yang  sempurna, mampu   
membedakan   hamzah yang   disambung   dan   hamzah yang diputus [13]. Berdasarkan karakteristik tersebut, 
pembelajaran Maharah Qiro’ah (Keterampilan membaca) dengan media video audio visual dilakukan dengan tahapan-
tahapan sebagai beriktut:  
 
1. Menyiapkan video audio visual sesuai dengan tema yamg akan dibahas 

2. Menyiapkan laptop, spiker dan LCD  

3. Menyiapkan lembar tugas yang akan dikerjakan oleh  mahasiswa dengan tahapan sebagai berikut: lembar tugas 

yang pertama, mahasiswa diberikan teks tanpa harokat, lalu diminta untuk memberikan harokatnya berdasarkan apa 

yang dilihat dan didengar melalui video, lalu diminta  untuk menirukan bacaan yang ada dalam video. Lembar 

tugas yang kedua, mahasiswa diminta untuk menjawab pertanyaan seputar isi video di bantu dengan visual atau 

gambar yang ada dalam video[14].   

  

d. Pembelajaran Pada Keterampilan Menulis (Maharah Kitabah) 

 

Maharah dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar مھر berubah menjadi bentuk mashdar مھارة yang berarti 

kemahiran atau keterampilan sedangkan kata كتابة yang berarti menulis atau tulisan adalah bentuk mashdar yang 

berasal dari kata كتب) kataba) yang berarti menulis. Kitabah dimaknai dengan kumpulan kata yang tersusun dan 

teratur. Secara etimologi kitabah adalah kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti, karena kitabah 

tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan, dengan kitabah manusia bisa menuangkan 

expresi hatinya secara bebas sesuai dengan apa yang difikirkannya, dan dengan menuangkan ungkapan yang 

tertulis diharapkan para pembaca dapat mengerti apa yang ingin penulis ungkapkan [15]. Berdasarkan 

karateristik tersebut, pembelajaran Maharah Kitabah (Keterampilan Menulis) dengan media video audio visual 

dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai beriktut:  

1. Menyiapkan video audio visual sesuai dengan tema yamg akan dibahas 

2. Menyiapkan laptop, spiker dan LCD  

3. Menyiapkan Menyiapkan lembar tugas yang akan dikerjakan oleh  mahasiswa dengan tahapan sebagai berikut: 

lembar tugas yang pertama, mahasiswa diminta untuk mencatat kosa kata asing yang mereka dengar, mahasiswa 

diminta untuk membuat kerangka menulis seuai dengan apa yang ada dalam video. Lembar tugas yang kedua, 

mahasiswa diminta menulis dengan menggunakan bahasa sendiri tentang isi video layaknya [16]. 
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B. Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab dengan Metode Mayakhi 

 

1.  Pengertian Metode Mayakhi   

Menurut KBBI online metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar 

tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan[17]. Sementara itu Sudrajat, mengartikan metode dalam  

pembelajaran sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk 

kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, diantaranya: (1) ceramah; (2) demonstrasi; (3) diskusi; 

(4) simulasi; (5) laboratorium; (6) pengalaman lapangan; (7) brainstorming; (8) debat, (9) simposium, dan 

sebagainya[18]. 

 

Metode Mayakhi adalah singkatan dari Man Ana Ya Akhi (MAYAKHI). Metode ini merupakan menggunakan 

pendekatan Joyfull learning (pembelajaran menyenangkan) . Dikatakan menyenangkan jika di dalamnya terdapat 

suasana yang santai, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh antara 

siswa dan guru, lingkungan belajar yang menarik, perasaan gembira, bersemangat dan penuh konsentrasi [19]. Hal ini 

terlihat pada kemasan metode ini, yang berupa permainan  yang akan dilakukan secara berkelompok. Makin banyak 

konsep yang diajarkan makin banyak  kelompok yang di bentuk. Bentuk permainan yang dimaksud adalah  mencari 

konsep kebahasaan (bahasa Arab)/materi yang akan diajarkan oleh dosen yang telah dimasukkan ke dalam amplop yang 

ditulis diluarnya “Man Ana Ya Akhi”. Amplop tersebut telah disembunyikan di suatu tempat tanpa sepengetahuan 

mahasiswa. Di samping itu juga di sediakan amplop lain yang ditulis di dalamnya daerah di mana amplop yang berisi 

materi itu akan di cari. Kemudian setelah itu mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan 

atau banyak-tidaknya materi. Masing-masing kelompok diberikan waktu15 menit. Durasi waktu seacara keseluruhan 

kurang lebih 2 jam. Setelah mereka menemukan amplop materi tersebut, maka, masing-masing diminta 

mempresentasikan apa yang mereka temukan tanpa melihat teks, dengan menulis kembali dalam kertas yang telah 

disediakan. Setelah itu dosen memberikan penguatan dan kesimpulan [20]  

2. Teknis Penerapan Metode Mayakhi 

 

a. Langkah Awal  Penerapan Metode Mayakhi 

 
Langkah awal yang harus dilakukan sebelum menerapakan Mayakhi adalah menetukan materi yang akan diajarkan 

kepada mahasiawa. Materi tersebut dalam bentuk poin-pion saja dan tidak terlalu panjang, sehingga tidak menyulitkan 

mahasiswa. Kemudian materi tersebut di pecah menjadi minimal tiga bagian. Kemudian masing-masing bagian di 

masukkan ke dalam sebuuh amplop. Tertulis di bagian luarnya kata ‘Man Ana Ya Akhi”. Setelah itu, disiapkan juga 

amplop sejumlah amplop materi, di dalam tertulis daerah di mana nanti amplop materi tersebut akan di ambil. Setelah 

itu, sediakan pula double tipe dan tiga lembar kertas karton berwarna (boleh di bedakan antara masing-masing 

kelompok) yang akan digunakan untuk mempresentasikan isi amplop yang mereka dapat (tentang konsep bahasa) dan 

sedapat mungkin harus dihafal/dikuasai[21]. 
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b. Teknis Penerapan  Metode Mayakhi 

 
Metode ini adalah permainan seperti “petak umpet” tapi yang akan dicari adalah amplop yang berisi materi pelajaran 

(konsep bahasa Arab) maka, untuk melaksanakan metode ini diperlukan hal-hal sebagai berikut:  

1. Menyiapkan tempat yang representative (sangat dianjurkan menggunakan area luar kampus. Area terbuka 

seperti taman, kebun sehingga akan dapat memicu motivasi mahasiswa.  

2. Membuat kelompok minimal tiga kelompok dengan anggota minimal 2 dan  maksimal lima.  

3. Menyiapkan amplop yang berisi materi dan berisi informasi tentang tempat dimana mereka akan mencari 

materi.  

4. Menentukan beberapa orang mahasiswa sebagai peletak amplop materi di tempat yang tidak terlihat yang 

nantinya akan dicari oleh masing-masing kelompok.  

5. Menyiapkan kamera untuk merekam kegiatan dari awal sampai akhir 

6. Menjelaskan kepada mahasiwa cara kerja metode ini  

7. Masing-masing kelompok diberikan amplop yang berisi alamat (tempat dimana amlop materi itu akan di ambil. 

8. Masing-masing kelompok dipersilahkan membuka ampolp alamat, kemudian diminta membacanya  

9. Masing-masing kelompok mencari sesuai dengan arahan yang ada di amplop diberikan batasan waktu yang 

sesuai dengan kebutuhan  

10. Agar terlihat kompetesi diberitahu sejak awal bahwa yang paling cepat menemukan akan menapatkan hadiah 

dari dosen  

11. Setelah waktu habis, persilahkan masing-masing kelompok untuk memahami konsep yang mereka dapat dari 

amplop.  

12. Setelah itu persilahkan mereka presentasi didepan kelas tentang materi itu dengan menggunkana spidol dan 

kertas karton yang telah disediakan (secara bergantian)  

13. Setalah itu disen memberikan penguatan dan simpulan terhadap apa yang disampaikan oleh mahasiawa 

Memberikan hadiah bagi mahsiawa atau kelompok yang paling cepat mendapatkan amplop [22]. 

 

C. IV. Hasil Inovasi Pembelajaran dengan Media Audio Visual ( as Sam’iyah al Bashariyah) dan 

Metode Mayakhi 

 
Berikut ini akan dipaparkan capaian hasil inovasi pembelajaran dengan media Audio visual dan metode Mayakhi berupa 

hasil Ujian akhir semester mahasiswa bahasa Arab Semester satu dan dua pada mata kuliah Nahwu 1 dan Nahwu 2. 

Hasil Ujian Akhir Semester (UAS) Nahwu 1 pada semester ganjil 2018/2019 sebelum digunakan inovasi pembelajaran, 

sedangkan Nahwu 2 pada semester genap 2018/2019 setelah penerapan inovasi pembelajaran agar terlihat perbandingan 

capaian hasil pembelajaran.  

 
No Nama mahasiswa/i Nilai  uas 
1 Suhaili 65 
2 Hulaimi 65 
3 Ramli  75 
4 Eliza hidayatullah  70 
5 Pathurrahman 70 
6 Siti hardianti rukmana 70 
7 Andika putra 75 
8 L. Muhamad sya’ban islami 75 
9 An nisa  75 

10 Sandi kartika  75 
11 L. Sahrul aprian 65 
12 Widia anggun lestari  75 

 
Capaian Hasil Pembelajaran Nahwu1 dengan Pendekatan Konvensional 
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NO Nama Mahasiswa/I Nilai  Uas 

1 Suhaili 80 

2 Hulaimi 80 

3 Ramli  85 

4 Eliza Hidayatullah  80 

5 Pathurrahman 80 

6 Siti Hardianti Rukmana 80 

7 Andika Putra 95 

8 L. Muhamad Sya’ban Islami 80 

9 An Nisa  85 

10 Sandi Kartika  95 

11 L. Sahrul Aprian 80 

12 Widia Anggun Lestari  90 

 
Capaian Hasil Pembelajaran Nahwu 2 dengan metode Mayakhi dan media Audio Visual 

 
 
Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpukan bahwa ada peningkatan hasil belajar mahasiswa setelah diterapkan 
inovasi pembelajaran dengan menggunakan media audio visual dan metode mayakhi.  
 
 

V. Kesimpulan 
 
Demikianlah dua inovasi pembelajaran bahasa Arab di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam (IAI) 
Qamarul Huda Bagu. Inovasi pertama berkaitan dengan media audiovisual (As Sam’iyah Al Bashariyah).  Penggunaan 
media ini akan sangat memudahkan mahasiswa dalam pembelajaran karena dapat memadukan antara indera 
mendengarkan dan indera penglihatan yang merupkan dua alat yang paling efektif untuk menerima dan mentransfer 
pengetahuan khusunya dalam pembelajaran empat keterampilan  bahasa Arab yaitu istima’, qira’ah, kalam, dan 
kitabah. Sedangkan yang kedua adalah inovasi yang berkaitan dengan metode pembelajaran yaitu penggunaan metode 
MAYAKHI yang mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan. Dengan demikian mahasiswa benar-benar akan 
dimudahkan menangkap materi pembelajaran dan pembelajaran pun menjadi cair, terbuka dan menyenangkan, tujuan 
pembelajaran pun meningkat dari rata nilai Ujian Akhir Semester (UAS) 65-75 menjadi 80-95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Manuscript received 26 Ogos 2019, revised 26 Ogos 2019       
Copyright © 2019 Tazkia University College of Islamic Economic. - All rights reserved      

   
 

Rujukan 
 

1. Al-Quran 

2. Kamisa, KBBI Online diakses 28  Januari 2019.  

3. [ Wahab. 2015. Metode Pembelajaran PBA. Studi Arab; Jurnal Pendidikan BA, vol.6, no 2 (online)  

4.  Nurriyana, Ayu Fiska. 2009. Pengembangan Media Pendidikan Untuk Inovasi Pembelajaran. Journal Speed – Sentra Penelitian 

Engineering dan Edukasi – Volume 1 No 2 - 2009 - ijns.org (online) 

5. Nurseto, Tejo. 2011.Membuat Media Pembelajaran Yang Menarik. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Vol.8 no 1(onlne) 

6.  Azhar. 2013. Media Pembelajaran. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA 

7.   Arsyad. 2004. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo  

8. Rohani, M. 1990. Media Instruksional Edukatif. Jakarta: Rineka Cipta  

9. Danarto. 1993. Media Visual Untuk Pengajaran. Bandung: Tarsito  

10. Iskandar, Muhamad Rozi. 2011. Peningkatan Kemampuan Menyimak Dengan Teknik Membuat Catatan dan Media Audio Visual. 

Universitas Negeri Malang  

11. Jauhari, Qomi Akid. 2018. Pembelajaran Maharah Istimak di Jurusan PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurnal Tarbiyatuna 

Volume 3 no 1 (online) 

12. Syamaun, Nurmasyithah. 2015. Pembelajaran Maharah al-Kalam untuk Meningkatan Keterampilan Berbicara Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal Lisanuna, Volume 4 no 2 (online) 

13. Iskandar, Muhamad Rozi . 2018. Pembelajaran Bahasa dengan Media Audio Visual Di Jurusan Bahasa Arab IAI Qamarul Huda Bagu 

NTB. Jurnal el Huda Edisi XVIII. Bagu: Lp2m IAI Qamarul Huda Bagu  

14. Halai, Kemas Abdul & Harianto, Heldi. 2017. Efektifitas Pembelajaran Qira’ah Pada Program Studi Pendidikan Bahasa  Arab Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas JambiI. Jurnal Titian, Volume 1 no 2 (online) 

15. Iskandar, Muhamad Rozi . 2018. Pembelajaran Bahasa dengan Media Audio Visual Di Jurusan Bahasa Arab IAI Qamarul Huda Bagu 

NTB. Jurnal el Huda Edisi XVIII. Bagu: Lp2m IAI Qamarul Huda Bagu  

16. Kuroidah, Sitti. 2015. Aplikasi  Maharah Kitabah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Jurnal Ta’dib, Volume 8, no 2 (online) 

17. [16] Iskandar, Muhamad Rozi . 2018. Pembelajaran Bahasa dengan Media Audio Visual Di Jurusan Bahasa Arab IAI Qamarul Huda 

Bagu NTB. Jurnal el Huda Edisi XVIII. Bagu: Lp2m IAI Qamarul Huda Bagu  

18. [17] KBBI online diakses 20 Agustus  2019 (KBBI.web.id ) 

19. [18]  Sudrajat, Ahmad. 2018. Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, Taktik, dan Model Pembelajaran. Academi.edu.com  

20. Hanifah, Umi. 2016. Penerapan Model PAIKEM dengan Menggunakan Permainan Bahasa dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Jurnal 

Ilmu Tarbiyah “ at Tajdid” Volume 5, No. 2 (online)  

21. Iskandar, Muhamad Rozi , 2015. Pembelajaran Bahasa dengan Metode Mayakhi. Jurnal el Huda Edisi XIV. Bagu: Lp2m IAI Qamarul 

Huda Bagu  

22. ____________________. 2015. Pembelajaran Bahasa dengan Metode Mayakhi. Jurnal el Huda Edisi XIV. Bagu: Lp2m IAI Qamarul 

Huda Bagu  

23. ____________________. 2015. Pembelajaran Bahasa dengan Metode Mayakhi. Jurnal el Huda Edisi XIV. Bagu: Lp2m IAI Qamarul 

Huda Bagu  





6 
 

Manuscript received 26 Ogos 2019, revised 26 Ogos 2019       
Copyright © 2019 Tazkia University College of Islamic Economic. - All rights reserved         
 

 


	A. Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab dengan Media Audio Visual
	1. Pengertian Media Audio Visual (As Sam’iyah Al Bashariyah)
	2. Pelaksanaan Pembelajaran dengan Media Audio Visual (As Sam’iyah Al Bashariyah)

	B. Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab dengan Metode Mayakhi
	1. Pengertian Metode Mayakhi
	2. Teknis Penerapan Metode Mayakhi

	C. IV. Hasil Inovasi Pembelajaran dengan Media Audio Visual ( as Sam’iyah al Bashariyah) dan Metode Mayakhi

