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Bagi setiap muslim bahasa Arab adalah alat (keteram-
pilan) yang harus di kuasai. Dalam hal ini ada beberapa argu-
mentasi yang mendasari mengapa bahasa Arab menjadi urgen
dan mendapatkan tempat yang tinggi dalam diri seorang
muslim. Selain itu bahasa Arab juga digunakan sebagai bahasa
resmi oleh kurang lebih 20 negara. Hal ini dapat kita ketahui
karena beberapa sebab berikut ini: Pertama, bahwa bahasa Arab
adalah bahasa Al-Qur'an, yaitu kitab suci orang Islam yang
paripurna, dan menjadi pedoman dalam menjalankan syari'at
Islam, selain itu, bahasa Arab juga bahasa Al-Hadits yang telah
dikodifikasikan. Keduanya telah menjadi rujukan setiap muncul
permasalahan hukum, di samping sebagai acuan normatif bagi
umat Islam (him. 1).

Mengingat begitu pentingnya peranan bahasa Arab
dalam rangka mengkaji dan mendalami isi pokok Al-Qur'an
dan Al-Hadits. Atas dasar latar belakang itulah Al-Ghozali
mengatakan bahwa hukum mempelajari bahasa Arab adalah
wajib. Bagi setiap muslim diharuskan untuk menguasai bahasa
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Arab, karena bagian dari agama Islam (taallama al lughota al
arabiyata liannaha min diinikum). Ketiga, bahasa Arab merupakan
bahasa praktek dalam menjalankan aktivitas ritual-keagamaan
yang telah disyariatkan Islam, yakni digunakannya bahasa Arab
dalam melaksanakan tuntunan sholat, haji atau bentuk-bentuk
ritual lainnya oleh kaum muslimin dalam rangka mendekatkan
diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Semestinya dengan adanya
'justifikasi agama', hal itu akan mampu meningkatkan ghirah—
motivasi belajar siswa untuk memperdalam pengetahuan
bahasa Arabnya. Sehingga belajar bahasa Arab tidak menjadi
'momok' yang menakutkan, bahwa bahasa Arab itu sulit
dipelajari dibandingkan dengan bahasa yang lain.

Berdasarkan asumsi di atas maka sebauh bangunan yang
revolutif dalam pembelajaran bahasa Arab, mulai dari
pengembangan metode penga jar an bahasa Arab, strategi, teknik,
maupun pendekatan (approach) dari yang klasik menjadi metode
yang lebih modern dan humanis. Digagas oleh Prof. Dr. Azhar
Arsyad dalam bukunya yang berjudul "Bahasa Arab dan Metode
Pengajarannya; Beberapa Pokok Pikiran", Buku dengan kata pe-
ngantarnya yang ditulis oleh Prof. Dr. Nurcholis Madjid ini akan
mampu membangkitkan ghiroh pembaca terutama dalam
mempelajari bahasa Arab. Dalam buku ini dikatakan bahwa
belajar bahasa Arab bukanlah sesulit seperti yang dibayangkan
oleh para pelajar pada saat ini, oleh karena itulah dalam buku
ini tersaji metode-metode alternatif yang sudah dipraktikkan
dalam proses belajar mengajar di kelas. Dari sinilah diharapkan
konsep metode-metode yang ada dalam buku ini diharapkan
mampu membongkar mitos yang sudah terpatri dalam benak
para pelajar muslim bahwa 'belajar bahasa Arab itu sulit'.

Munculnya metode-metode pembelajaran bahasa Arab,
akhir-akhir ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan
para pemerhati bahasa. Kita tahu bahwa masih terdapat tarik
ulur antara materi, guru, maupun metode mana yang harus
diprioritaskan dalam proses belajar, terutama belajar bahasa.
Kebekuan itulah yang harus kita rubah, karena ketiga hal
tersebut mempunyai hubungan yang sangat sinergis dan tidak
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bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Adanya
pendikotomian terhadap tiga ranah tersebut akan semakin
menyesatkan pembelajaran, maka upaya untuk memilah ketiga
ranah tersebut harus dijauhkan dalam proses belajar mengajar
khususnya belajar bahasa. Jika ditilik dari latar belakang
sejarahnya bahasa Arab berasal dari bahasa Semit (Semitic
Language/Samiah) dan mempunyai anggota penutur yang
terbanyak, (him. 2).

Buku ini sedikitnya memaparkan tiga tema sentral,
pertama, Dalam buku ini diuraikan beberapa siginifikansi bahasa
Arab yang digunakan sebagai bahasa internasional. Kedua,
mengurai tentang hal-hal yang menyangkut metode pengajaran
bahasa Arab dan media pembelajarannya, yang ketiga yaitu, yang
berkaitan dengan kebahasaan atau linguistik, kebudayaan, serta
nilai-nilai Islam. Maka secara konprehensif buku ini cukup
memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan
pengajaran bahasa Arab. Upaya suportifitas yang dilakukan
oleh penulis terhadap penguasaan bahasa Aarab diharapkan
dapat memacu pelajar untuk belajar bahasa Arab yang ditambah
dengan analisis linguistik yang mampu memberikan
pemahaman yang konprehensif tentang bahasa bagi pelajar.

Selanjutnya Prof. Dr Azhar Arsyad memaparkan bahwa
dalam setiap komunitas arab dapat ditemukan dua varietas
yaitu varietas bahasa arab kolukwial, atau dialek lisan setempat.
Bahasa inilah yang diperoleh setiap orang dalam suatu
komunitas Arab sejak masa kanak-kanak, dan dipakai dalam
bahasa percakapan sehari-hari oleh setiap orang baik yang
terpelajar maupun yang buta huruf. Kedua, varietas yang disebut
oleh para pengamat dengan bahasa Arab klasik (classical Arabic)
yang kini kadang-kadang disebut "bahasa Arab standar modern".
Varietas ini sama dengan bahasa arab yang dipakai oleh
masyarakat zaman Rasulullah meskipun tentu saja terdapat
beberapa kosa kata baru buat obyek-obyek dan konsep-konsep
yang kurang familiar 14 abad yang lalu. Varietas ini adalah
media pokok komunikasi dalam bentuk buku-buku, majalah,
surat kabar, papan-papan pengumuman, dokumen pemerin-
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tahan, surat-menyurat dan surat-surat pribadi, juga dipakai oleh
media televisi dan radio, termasuk dalam pidato-pidato serta
konferensi-konferensi dan seminar-seminar ilmiah, bahkan
bangku-bangku kuliah (Alwafi:170). Pendek kata, varietas ini
merupakan standart dan berlaku untuk semua Negara yang
berpenduduk mayoritas Arab dan Muslim (him. 4)

Pada bidang metodologi pengajaran bahasa dalam buku
yang berjudul 'Bahasa Arab dan Metode pengajarannya; beberapa
pokok pikiran', juga memaparkan beberapa metode pengajaran
bahasa Arab yang dinilai lebih inovatif, dan merupakan hasil
penelitian serta eksperimen-eksperimen yang dilaklukan oleh
penulis sendiri, walaupun dalam lingkup yang kecil, namun
hal tersebut mampu dijadikan sebagai acuan dalam
pembelajaran bahasa khususnya bahasa Arab. Dari sinilah
metodologi yang ditawarkan oleh penulis dapat dijadikan
sebagai pegangan karena didasarkan pada pengalaman di
lapangan dan didukung oleh hasil riset dengan data-data
pendukung yang obyektif.

Mahmud Yunus mengatakan bahwa A! thoriiqotu ahammu
min al maadah metode itu lebih penting dari pada materi.
Ungkapan tersebut merupakan suatu pernyataan yang patut
direnungi karena pada masa lalu muncul sernacam anggapan
yang cukup menyesatkan bahwa penguasaan materi ilmu
merupakan suatu jaminan kemampuan bagi seseorang untuk
mengajarkan ilmu tersebut kepada siapapun juga. Namun,
kenyataan menunjukkan bahwa seseorang yang cukup cerdas
dan menguasai suatu ilmu tertentu ternyata acapkali menemui
semacam batu sandungan dalam mengkomunikasikan ilmu
tersebut secara efektif. (him. 66). Pendikotomian ini tidak
seharusnya terjadi, upaya yang sinergis untuk mengembangkan
penguasaan kemampuan berbahasa baik secara aktif maupun
pasif tidak bisa dilakukan secara sepihak atau berat sebelah.
Dengan menggunakan metode pengajaran bahasa yang inovatif,
maka cita-cita tersebut dapat diwujudkan.

Penulis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
metode inovatif adalah metode yang membawa paham-paham
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yang sekarang ini sedang menjadi perbincangan di negara-
negara Barat, seperti Amirika, Eropa dan lain sebagainya.
Adapun yang dimaksud metode yang inovatif tersebut yaitu:
Suggestopedia, counseling-learning, dan the silent way (him. 22).
Ketiga metode tersebut adalah hasil dari inovasi dari metode
audio-lingual, dalam metode ini terdapat sebuah kefahaman
bahwa belajar bahasa untuk orang dewasa sebaiknya dengan
mengikuti cara anak belajar bahasa ibu, yaitu dengan menirukan
dan mengulangi berkali-kali, yang seringkali disebut cara belajar
bahasa seperti burung beo. (him.23).

Tidak hanya tiga metode tersebut dalam buku ini juga
dibahas berbagai macam metode yang dapat menunjang
keberhasilan belajar bahasa Arab. Selain uraian tentang metode
pengajaran bahasa/ buku ini juga memaparkan pengalaman-
pengalaman yang bersifat teknis yang telah dilakukan oleh
penulis, sehingga buku ini sangat sesuai apabila dibaca oleh
para tenaga pengajar, terutama mereka yang mengajar bahasa
asing kepada para murid di kelas maupun di luar kelas. Kita
tahu antara metode, tehnik dan strategi mempunyai hubungan
yang sinergis, dan akan menghasilkan proses belajar mengajar
bahasa yang lebih optimal, dan sangat menunjang keberhasilan
pembelajaran tersebut.

Tak pelak lagi jika menengok dalam realitas empirik di
sekolah-sekolah mengatakan belajar bahasa di Indonesia masih
berlangsung pada taraf kognitif, dan belum menyentuh aspek
yang lain. Akibatnya siswa hanya menguasai teori dan ilmu-
ilmu bahasa, tetapi tidak terampil berbahasa. Para siswa paham
struktur (tata bahasa), tetapi tidak tahu kapan itu digunakan,
siswa paham apa yang dibicarakan oleh native spieker (penutur
asli), namun mereka masih selalu kesulitan untuk menjawab
pertanyaan yang mereka ungkapkan, bahkan untuk
berkomunikasipun mereka kesulitan, yang lebih ironis lagi
banyak sekolah yang notabenenya Islam telah mengajarkan
bahasa Arab sejak mereka mengenyam pendidikan sekolah
dasar, namun sampai pada tingkat sekolah lanjutan tingkat atas
(SLTA) tidak sedikit dari mereka yang tidak mampu berbahasa

Al-'flRABIYflH, Vol. 2, No. 2 Januari 2006 129



Arab baik secara pasif terlebih jika ada tututan untuk berbahasa
Arab secara aktif merupakan perintah yang sulit direalisasikan,
mengapa demikian?

Hal ini disebabkan para siswa sejak pertamakali dalam
mempelajari bahasa hanya menyentuh aspek kognitifnya saja
atau bisa dikatakan dengan penguasaan bahasa secara pasif
(kemampuan reseptif), dan bukan dibiasakan untuk berbahasa
secara aktif (kemampuan untuk mengaktualisasikan gagasan)
atau optimalisasi aspek psikomotoriknya. Maka wajar kalau
siswa sampai tamat SLTA mereka tidak mampu untuk berbahasa
secara aktif. Problematika di atas adalah persoalan yang sangat
pelik dan harus segera dicari solusi alternatif terhadap
pengembangan kemampuan berbahasa. Idealnya pembelajaran
bahasa ditinjau dari segi ketrampilan berbahasanya berorientasi
pada empat hal yaitu: kemahiran menyimak (maharatul istima'),
kemahiran berbicara (maharatul kalam), kemahiran membaca
(maharatul qira'ah), kemahiran menulis (maharatul kitaabah).
Karena keempat kemampuan tersebut adalah kunci penguasaan
berbahasa baik secara pasif maupun aktif.

Berdasarkan pemaparan di atas, jika kita menengok pada
dataran realitas siswa yang belajar bahasa mereka sedikitnya
mempunyai dua sikap yang sangat penting untuk perkem-
bangan kemampuan berbahasa mereka. Pertama, sikap belajar
defensif, yang menganggap bahasa asing sebagai rangkaian
bunyi, kata, aturan, atau pola yang harus secara paksa dipindah-
kan dari guru atau buku-buku teks ke otak (transformation of
knowledge). Dalam hal ini guru dianggap anak panah yang selalu
siap menerjang atau momok, murid cenderung untuk tidak mau
bertemu dengannya dan buku menjadi sasaran kejengkelan
yang sering dihempaskan secara kasar di atas meja.

Bila murid berbuat salah menggunakan bahasa asing ia
merasa perih. Akibatnya, bahasa dianggap suatu beban berat
yang harus dipikul. Biasanya, seorang yang diberi beban
cenderung untuk mau menerimanya sedikit mungkin bahkan
kalau perlu ditolak karena ia ingin menghindari hal-hal yang
dianggap sulit tak terkecuali belajar bahasa. Kalau seseorang
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sadar dan mau melihat kenyataan yang terjadi sekarang di dunia
pengajaran bahasa Asing, banyak sekali materi yang dipelajari
oleh siswa dengan sikap defensive seperti ini. Kedua adalah
sikap reseptif, yang mirip dengan apa yang terjadi bila bibit/
honth ditaburkan di atas tanah yang subur, tak berbatu, bebas
dari rumput liar. Mereka akan mempunyai kebebasan untuk
mengembangkan kemampuan berbahasa secara lebih kreatif
tanpa indoktrinasi dari siapapun yang dapat mengekang
kreatifitasnya (him. 128)

Maka misi pengajaran bahasa adalah bagaimana
mengembangkan kemampuan reseptif yang dimiliki oleh siswa
dan menghindari sikap defensif agar para siswa mampu
mengembangkan kemampuan berbahasa secara lebih optimal.
Dari sinilah kita bisa sedikit meminimalisir anggapan yang telah
terpatri dalam diri setiap siswa bahwa belajar bahasa Arab itu
sulit. Kesulitan yang muncul lebih disebabkan karena 'terdapat
jarak' antara subyek didik (siswa) dengan obyek yang menjadi
kajian mereka (bahasa) serta suasana enjoy tidak dirasakan oleh
siswa, sihingga pembelajaran bahasa menjadi monoton, yang
mengakibatkan kejumudan terhadap subyek didik. Disinilah
pangkal kesalahan kita dalam mengajarkan bahasa kepada
siswa.

Terlepas dari pro dan kontra, 'pembongkaran' meto-
dologi, pendekatan, strategi, dan teknik harus dijadikan sebagai
prasyarat pengajaran bahasa agar menuai keberhasilan. Sebagai
upaya optimalisasi pembelajaran bahasa kebutuhan akan
metode pembelajaran yang inovatif dan lebih modern sangat
dinanti-nanti kehadirannya bagi beberapa kalangan praktisi
bahasa. Karena pembelajaran yang dinamis dan komunikatif
dalam pembelajaran bahasa akan lebih menjanjikan keberhasilan
daripada metode pembelajaran yang pasif dan monoton. Hal
tersebut dilakukan agar tercipta pembelajaran bahasa aktif
sehingga mampu menumbuhkembangkan potensi yang ada
dalam diri siswa secara seimbang antara kemampuan berbahasa
secara aktif dan pasif. Inilah pentingnya sebuah revolusi metode
untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar.
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Dalam Buku juga diuraikan macam-macam metode
pengajaran bahasa, sehingga diharapkan para siswa mampu
menguasai keempat ketrampilan berbahasa. Teknik pengaplika-
sian dalam kelas juga tak lupa dipaparkan oleh penulis. Di sisi
lain buku yang berisi tentang potongan-potongan tulisan hasil
seminar dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis,
signifikansi bahasa arab dalam konteks hubungan internasional
(percaturan global) juga dipaparkan di dalamnya. Karena buku
ini merupakan potongan-potongan tulisan, maka ditilik dari
materi yang tersaji dalam buku ini kurang begitu lengkap, dan
mendetaiL Oleh karena itu kita harus mencari literatur lain
untuk melengkapi materi yang ada dalam buku ini.

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan membaca buku
ini akan memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan
pengajaran bahasa, khususnya bahasa arab, maka para guru
bahasa diharapkan membaca ini untuk mendapatkan wacana-
wacana baru yang mampu mendukung proses pengajaran
bahasa untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih
komunikatif, sehingga penguasaan ketrampilan berbahasa tidak
hanya pada ranah kognitif-reseptif namun juga kemampuan
psikomotorik-aktif juga menjadi prioritas pembelajaran.
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