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Abstract

In the process of learning Insya'-Khithabah (writing and speaking)
at advance level, a teacher or lecturer often encounters fundamental
problems, particularly those related to learning method. Wl-iat is the
proper method for advance learners? Is it that conducted by means of
creative repetition of what has been taught? Or by conducting drills'?
Or by stimulating learners in order to be more active in speaking with
Arabic phrases, or by using other methods? Based on the above problems,
this article is intended to be able to disclose the horizon and to search for
alternatives to develop learning method for Insya'-Khitliabah, especially
for advance learners.
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Insya' menurut Jubran Mas'iid artinya : ilmu menyusun kata-
kata.2 Ibrahim Yusuf As-sayid lebih jauh menjelaskan bahwa insya
dalam konteks kecakapan bahasa Arab ialah kemampuan
mengungkapkan susunan kata dalam bahasa Arab secara benar
dan bagus menurut ukuran pemilik bahasa itu, dari segi pemilihan
kata, qawa'id, maupun gaya dan style («s/«fe)-nya; baik secara lesan
atau tertulis.3 Penjelasan demikian dinyatakan berlaku bagi para
pelajar dan mahasiswa non-Arab yang belajar Insya tingkat
pemula dan menengah. Adapun bagi tingkat lebih lanjut, dituntut
pula kemampuan mengungkapkan isi hati dan pikiran secara
teratur (dalam bahasa Arab) menurut aturan yang berlaku. Tujuan
akhir dari padanya yaitu mampu mengungkapkan isi hati dan
pikiran secara baik sampai dengan menggunakan kata-kata khusus
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yang tepat guna serta mernbentuk susunan kalimat yang terevisi
apik, baik dalam karya tulis maupun pembicaraan panjang.
Adapun khithabah, ialah bentuk mashdar dari kata kerja/fi'il
khathaba, yakhthubu yang bentuk fa'il/shifah musyabahahnya : al-
khathib (yang berpidato). Dalam hal ini kata "khathib"menjadi sifat
pada diri pembicara yang menguasai seni {kemahiran) berpidato.4

Dengan begitu, jelaslah bahwasannya khithabah termasuk Insya'
Syafahiy (lesan). Dapat dikatakan, insya' termasuk salah satu
kecakapan berbahasa arab (al-maharah al-lughawiyah al-'ambiyah)
yang cukup sukar, karena untuk dapat mempraktekanya dengan
baik harus didukung oleh berbagai penguasaan seperti : nahwu,
sJiaraf, imla' (tata cara menulis arab) untuk insya' tahnriy (terrulis),
dan al-nuthqu wa al-ashwat {pengucapan dan bunyi) dalam insya'
syafahiy, perbendaharaan kata (mufradat), membaca, dan uslub
(gaya dan style) bahasa arab. Maka, guru atau dosen Insya'-khi-
thabah dituntut untuk banyak berkreasi dalam pembelajarannya.
Uraian tentang pembelajaran Insya'-khithabah sebagai suatu
bentuk kecakapan berbahasa, tentunya akan kurang lengkap kalau
tidak disertai pembicaraan tentang kecakapan - kecakapan ber-
bahasa pada umumnya, yaitu : berbicara, menulis, membaca, dan
mendengar karena masing-masing kecakapan tersebut saling
berhubungan dan saling menunjang antara satu dengan lainya.
Dalam pada itu, uraian tentang perkembangan metode-metode
yang digunakan dalam pengajaran bahasa asing akan mengangkat
pembicaraan secara umum menyangkut semua itu.

Perkembangan Metode Pengajaran bahasa Asing

Yang dimaksud dengan bahasa asing di sini yaitu bahasa
resmi dari bangsa lain yang jauh berbeda dari bahasa resmi yang
dipergunakan oleh pernilik bahasa ibu.5 Misalnya bahasa Arab
bagi bangsa Indonesia, dan sebaliknya; juga bahasa Inggris bagi
bangsa Arab, dan sebaliknya: bahasa Arab bagi bangsa Inggris.
Para pakar pengajaran bahasa asing sependapat bahwasannya
cara mengajarkan suatu bahasa kepada masyarakat pemilik
bahasa sendiri, berlainan dengan cara mengajarkan bahasa
kepada pelajar atau rnahasiswa yang bukan pemilik bahasa bangsa
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itu. Keadaan demikian disebabkan orang yang mempelajari bahasa
sendiri, sudah dapat berbicara dengan bahasa itu semenjak belum
belajar baca-tulis di sekolah. Scdangkan orang yang mempelajari
bahasa asing sedikitpun tidak mengenal bahasa itu sebelum mern-
pelajarinya." Dalam dua abad terakhir ini, perkembangan metode
pembelajaran bahasa asing telah melampaui beberapa tahap.
Kalau dikatakan banyak persamaan di antara metode-metode itu,
harus diakui bahwa pada segi-segi Sain ternyara jauh berbeda.7

Profesor Mamduh mengemukakan bahwa metode/pendekatan
tata bahasa dan terjemah (tlwriqah al-nahw wa al-tarjamalT/grammar
translation method) di anggap metode paling tua di antara metode-
metode pengajaran bahasa asing yang ada.B Cara ini banyak
digunakan di mana-mana, metode ini pada pokoknya mengandal-
kan pada penggunaan bahasa perantara untuk menterjemahkan
istilah-istilah nahwu dan arti kosakata. Kecakapan bahasa pelajar/
rnahasiswa diukur dengan kemampuan mereka menampilkan
perbendaharaan kata serta tata bahasanya secara benar dan bagus,
baik dalam percakapan, membaca maupun menulis. Oleh para
pendukungnya ia dianggap sangat baik, sementara para penen-
tangnya menilai cara ini sudah lapuk dan mandul. la memang
tepat bagi orang-orang yang mempelajari bahasa mereka sendiri.
Kemudian, seusai perang dunia kedua muncul metode lain yang
di kenal dengan sebutan metode mendengar dan mengucap yang
dengan cepat berkembang dan meluas. Metode berangkat dari
prinsip bahasa adalah kebiasaan tidak dapat diperoleh kecuali
dengan banyak melakukan praktek dan latihan. Maka dari itu,
menurut metode ini, perurutan kecakapan berbahasa adalah
sebagai berikut :1. mendengar, 2. berbicara, 3. membaca, dan 4.
menulis.'

Kalau diperhatikan, terdapat keserupaan antara metode ini
dengan metode yang digunakan oleh para penghafal al-Qur'an
di masjid-masjid (negara-negara Arab). Keduanya mengandalkan
latihan indera pendengaran sebelum indera penglihatan. Ada
kemungkinan digunakannya cara demikian, didasarkan pada ayat
al-Qur'an : "Inna-s-sam'a wa-l-basliara wa-l-fu'ada kullu uld'ika kana

6 Mamdflh ibn Nur al-Din, Tliurq Tadris al-Lughah al-'Arabiyyah li gliain nJ-NflOiiqfnn
bilia, Jakarta: JSmi'ah al-ImSm Muhammad ibn al-Sa'Qd a!-Islamiyyah wa al-'Arabiyyah

bi Indonesia, 1988, him. 27.
7 Ibid.
* Ibid.
9 Ibid., him. 28.

Al-'Arabiyah, Vol.1, No.l, Juli2004



yang tepat guna serta mernbentuk susunan kalimat yang terevisi
apik, baik dalam karya tulis maupun pembicaraan panjang.
Adapun khithabah, ialah bentuk mashdar dari kata kerja/fi'il
khathaba, yakhthubu yang bentuk fa'il/shifah musyabahahnya : al-
khathib (yang berpidato). Dalam hal ini kata "khathib"menjadi sifat
pada diri pembicara yang menguasai seni {kemahiran) berpidato.4

Dengan begitu, jelaslah bahwasannya khithabah termasuk Insya'
Syafahiy (lesan). Dapat dikatakan, insya' termasuk salah satu
kecakapan berbahasa arab (al-maharah al-lughawiyah al-'ambiyah)
yang cukup sukar, karena untuk dapat mempraktekanya dengan
baik harus didukung oleh berbagai penguasaan seperti : nahwu,
sJiaraf, imla' (tata cara menulis arab) untuk insya' tahnriy (terrulis),
dan al-nuthqu wa al-ashwat {pengucapan dan bunyi) dalam insya'
syafahiy, perbendaharaan kata (mufradat), membaca, dan uslub
(gaya dan style) bahasa arab. Maka, guru atau dosen Insya'-khi-
thabah dituntut untuk banyak berkreasi dalam pembelajarannya.
Uraian tentang pembelajaran Insya'-khithabah sebagai suatu
bentuk kecakapan berbahasa, tentunya akan kurang lengkap kalau
tidak disertai pembicaraan tentang kecakapan - kecakapan ber-
bahasa pada umumnya, yaitu : berbicara, menulis, membaca, dan
mendengar karena masing-masing kecakapan tersebut saling
berhubungan dan saling menunjang antara satu dengan lainya.
Dalam pada itu, uraian tentang perkembangan metode-metode
yang digunakan dalam pengajaran bahasa asing akan mengangkat
pembicaraan secara umum menyangkut semua itu.

Perkembangan Metode Pengajaran bahasa Asing

Yang dimaksud dengan bahasa asing di sini yaitu bahasa
resmi dari bangsa lain yang jauh berbeda dari bahasa resmi yang
dipergunakan oleh pernilik bahasa ibu.5 Misalnya bahasa Arab
bagi bangsa Indonesia, dan sebaliknya; juga bahasa Inggris bagi
bangsa Arab, dan sebaliknya: bahasa Arab bagi bangsa Inggris.
Para pakar pengajaran bahasa asing sependapat bahwasannya
cara mengajarkan suatu bahasa kepada masyarakat pemilik
bahasa sendiri, berlainan dengan cara mengajarkan bahasa
kepada pelajar atau rnahasiswa yang bukan pemilik bahasa bangsa

1 Imam Muhammad Abu Zahrah, al-Khilhabali : Ushuluha wa Tariklwha fi Azhari
'UsdMriM 'inda al-Arab, Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabiy, 1980, hlm.19.

5 Ibrahim Yusuf al-Sayyid, Tadris a!-Insya' li al-Ajanib, Riyadh: Ma'had al-
Lughah al-'Arabiyyah, Jarrti'ah al-Riyadh, 1981, hlm.2.

Janan Asifuddin, Wawasan dan Metode...

itu. Keadaan demikian disebabkan orang yang mempelajari bahasa
sendiri, sudah dapat berbicara dengan bahasa itu semenjak belum
belajar baca-tulis di sekolah. Scdangkan orang yang mempelajari
bahasa asing sedikitpun tidak mengenal bahasa itu sebelum mern-
pelajarinya." Dalam dua abad terakhir ini, perkembangan metode
pembelajaran bahasa asing telah melampaui beberapa tahap.
Kalau dikatakan banyak persamaan di antara metode-metode itu,
harus diakui bahwa pada segi-segi Sain ternyara jauh berbeda.7

Profesor Mamduh mengemukakan bahwa metode/pendekatan
tata bahasa dan terjemah (tlwriqah al-nahw wa al-tarjamalT/grammar
translation method) di anggap metode paling tua di antara metode-
metode pengajaran bahasa asing yang ada.B Cara ini banyak
digunakan di mana-mana, metode ini pada pokoknya mengandal-
kan pada penggunaan bahasa perantara untuk menterjemahkan
istilah-istilah nahwu dan arti kosakata. Kecakapan bahasa pelajar/
rnahasiswa diukur dengan kemampuan mereka menampilkan
perbendaharaan kata serta tata bahasanya secara benar dan bagus,
baik dalam percakapan, membaca maupun menulis. Oleh para
pendukungnya ia dianggap sangat baik, sementara para penen-
tangnya menilai cara ini sudah lapuk dan mandul. la memang
tepat bagi orang-orang yang mempelajari bahasa mereka sendiri.
Kemudian, seusai perang dunia kedua muncul metode lain yang
di kenal dengan sebutan metode mendengar dan mengucap yang
dengan cepat berkembang dan meluas. Metode berangkat dari
prinsip bahasa adalah kebiasaan tidak dapat diperoleh kecuali
dengan banyak melakukan praktek dan latihan. Maka dari itu,
menurut metode ini, perurutan kecakapan berbahasa adalah
sebagai berikut :1. mendengar, 2. berbicara, 3. membaca, dan 4.
menulis.'

Kalau diperhatikan, terdapat keserupaan antara metode ini
dengan metode yang digunakan oleh para penghafal al-Qur'an
di masjid-masjid (negara-negara Arab). Keduanya mengandalkan
latihan indera pendengaran sebelum indera penglihatan. Ada
kemungkinan digunakannya cara demikian, didasarkan pada ayat
al-Qur'an : "Inna-s-sam'a wa-l-basliara wa-l-fu'ada kullu uld'ika kana

6 Mamdflh ibn Nur al-Din, Tliurq Tadris al-Lughah al-'Arabiyyah li gliain nJ-NflOiiqfnn
bilia, Jakarta: JSmi'ah al-ImSm Muhammad ibn al-Sa'Qd a!-Islamiyyah wa al-'Arabiyyah

bi Indonesia, 1988, him. 27.
7 Ibid.
* Ibid.
9 Ibid., him. 28.

Al-'Arabiyah, Vol.1, No.l, Juli2004



'anhu mas'iiln" fll-Isra':36. Terjemahnya: Sesungguhnya pendengar-
an, penglihatan dan hati, kesemua itu akan dimintai pertanggung
jawabannya masing-rnasing". Ternyata dalam ayat ini pendengar-
an lebih didahulukan dari pada penglihatan. Dewasa ini metode
mendengar dan mengucapkan dipandang lebih berhasil. Namun
demikian tidak berarti pengembangan metode pengajaran bahasa
asing terhenti sampai di situ, karena para pakar dan guru-guru
bahasa asing selalu berusaha keras untuk mendapatkan metode-
metode baru yang lebih unggul dan sesuai. Maka dikenallah
kemudian metode alami (al-thariqah al-thabi'iyyah/natural method),
metode langsung (al-thariqah al-mubasyamh/direct method), metode
balajar dengan cara diam (al-thariqah al-shamitah/silent way), dan
metode menanggapi dengan gerakan (thanqah al-istijdbah al-
harakiyy ah/total physical response).™ Pada gilirannya, untuk
inencapai kecakapan berkomunikasi (al-maharah al-ittishaliyyah)
sebagai tujuan pokok yang bertolak dari prinsip bahasa pada
dasarnya adalah alat komunikasi antar manusia dan bangsa, maka
metode-metode itu pun mengalami penggabungan.11 Metode
mengajar dengan cara diam juga termasuk di antara metode-
metode itu, dan merupakan cara yang paling mudah, karena
pelajar atau mahasiswa dapat menangkap sejumlah besar per-
bendabaraan kata pada tingkat pemula dengan jalan mendengar
serta menyimak pada pengajar, tanpa harus ikut aktif dangan
mengulang-ulang latihan dan pengucapan. Demikian pula metode
menanggapi dengan gerak (al-thariqah al-istijdbah al-harakiyyah)
yang mengandalkan respon pelajar/mahasiswa terhadap rang-
sangan bahasa dari pengajar, termasuk di dalamnya; dan juga
metode-metode lain sudah barang tentu.12 Akhir-akhir ini para
peneliti telah memahami dengan sungguh-sungguh manfaat
pemilihan metode dari berbagai matode pengajaran bahasa asing,
karena masing-rnasing ternyata mengandung kelebilhan dan
kekurangan. Dan dari sini lalu muncul pendekatan eklektik (al-
madkhal al- intiqd'iyf electic approach) yang mengandalkan
kemampuan guru atau dosen rnemilih metode-ornetode yang lebih
tepat dan sesuai dalalm pengajaran bahasa asing.'3 Penggunaan
pendekatan eklektik ini menuntut dipenuhinya beberapa syarat
oleb pihak pengajar:

jaimn Asifuddin, Wawasan dan Metode..

• Guru/dosen memiliki pengetahuan yang cukup tentang
berbagai metode, hingga ia dapat mcmanfaatkan hal-hal positif
dari metode-metode itu, dan menghindari hal-hal yang negatif.

• Secara bijaksana guru/dosen rnampu memilih metode-metode
yang sesuai dengan usia pelajar atau mahasiswa, serta tingkat
dan kemampuan mereka.

• Guru/dosen juga mempunyai kebijaksanaan untuk memilih
metode yang sesuai dengan kemampuan menulis para pelajar/

mahasiswa.

Dari penjelasan di atas , dapat diambil kesimpulan bahwasan-
nya pendekatan eklektik yang digunakdan oleh para guru atau
dosen-dosen bahasa asing yang memenuhi syarat tersebut adalah
pendekatan yang sangat baik, luwes dan mampunyai daya basil
guna yang leblih tinggi. Dalam kaitannya dengan praktek dan
operasionalisasi pembelajaran Insya'-Khithabah, pendekatan
eklektik yang diaplikasikan secara tepat dan bijaksana dengan
demilkian merupakan cara yang banyak memberikan keuntungan
bagi keberhasilan pembelajaran.

Pembelajaran Insya'-khithabah dan Beberapa Masalahnya

Pembelajaran bahasa Arab dan Insya'-Khithabah kepada
pelajar pemula tingkat ibtidaiyah, tentu tidak seperti mengajarkan-
nya pada peserta didik tingkat lanjutan atau mahasiswa, karena
kondisi mereka jauh berbeda. Bagi para siswa dan pelajar tingkat
pemula, mengingat bekal dan kepekaan bahasa Arab mereka masih
sangat rendah atau malah belum ada, seyogyanya pembelajaran-
nya lebih bersifat mendorong agar mereka senang terhadap
pelajaran ini, menumbuhkan gairah, tidak terlalu cepat, bersifat
pengenalan dan membina dasar-dasarnya dulu. Misalnya dengan
mengulang-ulang secara kreatif terhadap apa yang telah diajarkan,
mengadakan latihan-Iatihan sederhana, merangsang mereka agar
banyak berbicara dengan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang
mudah , dan sebagainya. Adapun kepada siswa tingkat lanjutan
seperti tingkat Aliyah dan mahasiswa, sebaiknya pengajar meng-
hadapi mereka dengan sikap yang tepat. Pada umumnya mereka
lebih peka dan leblig cepat menangkap pengertian-pengertian
bahasa Arab dan Insya'-Khithabah yang diajarkan secara teoretik,
disebabkan - antara lain- oleh bekal serta pengalaman bahasa pada
umumnya yang mereka kuasai.
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umumnya yang mereka kuasai.
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Berikut ini penulis menyoroti kenyataan yang ada pada pe-
lajar tingkat lanjutan (Aliyah) dan mahasiswa yang mempelajari
bahasa arab, pada umumnya basis qawa'id (nahwu-sharaf)
mereka masih belum memadai (dibanding santri-santri pondok
pesantren). Namun biasanya mereka sudah kurang telaten
menghapal tashrif, qa'idah nahwiyah, dan cara mengi'rab. Di
samping itu biasanya mereka sudah malu atau segan untuk
menghapalkannya seperti murid-murid tingkat Ibtidaiyah dan
Tsanawiyah. Mereka justru belajar tashrif sharfiy dengan cara
menyanyikannya bersama. Padahal dalam rangka penguasaan
bahasa Arab, termasuk InsyS'-Khithabah, tashrif sharfiy begitu
sangat fundamental dan penting di samping kemampuan meng
i'rab, yaitu sebagai pegangan dan tolok ukur kecakapan ta'bir
(mengungkapkan) bahasa Arab secara baik dan dapat dipertang-
gungjawabkan. Begitulah, dengan konteks cara mengajar Insy§'-
Khithabah bagi peserta didik tingkat lanjutan atau mahasiswa
yang sudah memilliki dasar pengetahuan bahasa Arab namun
masih tanggung, penulis berpendapat masalah kelemahan qawa'id
al-lughah ini memerlukan perhatian dan cara penanganan khusus.
Alasan yang mendasari karena penguasaan kecakapan Arab:
qira'ah (membaca), kitabah (rnenulis), takallum dan muMdatsah
(bebicara atau bercakap-sakap), serta fahmu al-masmfl'
(memahami perkataan yang didengar), dengan wajar (thabi'iy)
dapat dilatih secara terus-menerus. Kalau demikian, kemahiran-
kernahiran itu lambat laun dapat dikuasai juga. Berbeda halnya
dengan penguasaan nahwu-sharaf, disebabkan adanya kenyataan
yang penulis kemukakan di atas. Pelajar dan mahasiswa yang
"sudah besar-besar" itu pada umumnya, meski menyadari
kelemahannya di bidang qawa'id nl-lughah, namun mereka sudah
tidak telaten atau segan untuk menghafalkan qaidah-qaidah
nahwu dan i'rab. Apalagi menyanyikan tashrif sharfiy. Kenyataan
begitu, pada gilirannya menjadi hambatan dalam penguasaan
bahasa Arab dan Insya'-Khithabah bagi pelajar tingkat lanjutan
dan mahasiswa yang mempelajarinya. Maka dalam pembelajaran
Insy^'-khithabah bagi mereka diperlukan cara khusus, dan cara
yang lebih tepat mestinya dapat diupayakan. Karena pada
hakikatnya seluruh kecakapan berbahasa : membaca, menulis,
berbicara, dan mamahami yang didengar, masing-masing
kecakapan itu saling menunjang dan dapat menjadi suatu
perwujudan dari kemampuan berbahasa yang padu. Dengan
demikian, tidak salah jika dalam batas-batas tertentu materi

Jtman Asifudiiin, Wan

pern belajar an/kul iah Insya ' -Khithabah diajarkan dengan
menyinggung qawa'id, pengucapan (al-nuthqu wn al-ashwnt),
qira'ah wa al-tarjamah, dan penuhsan yang betul (ai-kitabah al-
shahihah).

Hanya saja guru atau dosen InsyS'-Khithabah perlu waspada
bila dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang bertolak dari
qawa'id al-lughah, khususnya Nahwu. Kalau tidak hati-hati ia dapat
terjebak dari mengajar Insya' atau ta'bir lalu beralih seperti
mengajar Qawa'id. Sudah barang tentu guru atau dosen Insya'-
Khithabah atau ta'bir dituntut untuk membatasi permasalahan.
Bila perlu menjelaskan kepada para pelajar, bahwasannya Insya'
tidak hanya harus memperhatikan penerapan Qawa'id dengan
baik, tapi harus memperhatikan pula gaya atau style (uslub) bahasa
Arab yang berlaku, memillih kata-kata yang tepat, memperhatikan
titik-koma dan sebagainya. Jelas kini, bahwa pengajaran Ta'bir
tidak lepas dari wawasan kecakapan berbahasa Arab lainnya. Dan
sudah barang tentu bertolak dari unsur-unsur bahasa Arab yaang
dikuasai, yaitu perbendaharaan kata, tata bahasa (nahwu-sharaf)
dan penguasaan-penguasaan huruf yang meliputi penulisan dan
pengucapannya. Jadi jelas, ada dua orientasi pokok yang harus
dikembangkan dalam insya' atau ta'bir :

• Menjabarkan isi hati, pikiran dan kehendak dengan baik dan
sistematis;

• Mengemukakannya dengan menggunakan bahasa Arab yang
betul dan baik dilihat dari segi tata bahasa mupun gaya dan
style (uslub);

Oleh karena itu, tujuan atau arah pengajaran Insya'-Khi-
thSbah ialah mengupayakan penguasaan pelajar/mahasiswa
terhadap kemampuan menyatakan isi hati dan pikiran dengan
baik serta jelas dengan menggunakan bahasa Arab yang didukung
oleh tata bahasa dan uslub yang betul dan bagus menurut ukuran
orang Arab (simlrib al-lughah). Realisasinya sebagai berikut:

• Melatih pelajar/mahasiswa untuk mengambil manfaat dari
pikiran serta pengalaman masing-masing;

• Melatih mereka agar terbiasa menyusun pikiran dan isi hati
secara tertib, dan menyatakannya dalam bahasa arab yang bisa
dipertanggungjawabkan dan bagus, dilihat dari segi tata bahasa
dan "uslub", fasih, teliti, dan menarik hingga lahirlah susunan
kalimat berbahasa Arab yang mudah dan enak dipahami;
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Berikut ini penulis menyoroti kenyataan yang ada pada pe-
lajar tingkat lanjutan (Aliyah) dan mahasiswa yang mempelajari
bahasa arab, pada umumnya basis qawa'id (nahwu-sharaf)
mereka masih belum memadai (dibanding santri-santri pondok
pesantren). Namun biasanya mereka sudah kurang telaten
menghapal tashrif, qa'idah nahwiyah, dan cara mengi'rab. Di
samping itu biasanya mereka sudah malu atau segan untuk
menghapalkannya seperti murid-murid tingkat Ibtidaiyah dan
Tsanawiyah. Mereka justru belajar tashrif sharfiy dengan cara
menyanyikannya bersama. Padahal dalam rangka penguasaan
bahasa Arab, termasuk InsyS'-Khithabah, tashrif sharfiy begitu
sangat fundamental dan penting di samping kemampuan meng
i'rab, yaitu sebagai pegangan dan tolok ukur kecakapan ta'bir
(mengungkapkan) bahasa Arab secara baik dan dapat dipertang-
gungjawabkan. Begitulah, dengan konteks cara mengajar Insy§'-
Khithabah bagi peserta didik tingkat lanjutan atau mahasiswa
yang sudah memilliki dasar pengetahuan bahasa Arab namun
masih tanggung, penulis berpendapat masalah kelemahan qawa'id
al-lughah ini memerlukan perhatian dan cara penanganan khusus.
Alasan yang mendasari karena penguasaan kecakapan Arab:
qira'ah (membaca), kitabah (rnenulis), takallum dan muMdatsah
(bebicara atau bercakap-sakap), serta fahmu al-masmfl'
(memahami perkataan yang didengar), dengan wajar (thabi'iy)
dapat dilatih secara terus-menerus. Kalau demikian, kemahiran-
kernahiran itu lambat laun dapat dikuasai juga. Berbeda halnya
dengan penguasaan nahwu-sharaf, disebabkan adanya kenyataan
yang penulis kemukakan di atas. Pelajar dan mahasiswa yang
"sudah besar-besar" itu pada umumnya, meski menyadari
kelemahannya di bidang qawa'id nl-lughah, namun mereka sudah
tidak telaten atau segan untuk menghafalkan qaidah-qaidah
nahwu dan i'rab. Apalagi menyanyikan tashrif sharfiy. Kenyataan
begitu, pada gilirannya menjadi hambatan dalam penguasaan
bahasa Arab dan Insya'-Khithabah bagi pelajar tingkat lanjutan
dan mahasiswa yang mempelajarinya. Maka dalam pembelajaran
Insy^'-khithabah bagi mereka diperlukan cara khusus, dan cara
yang lebih tepat mestinya dapat diupayakan. Karena pada
hakikatnya seluruh kecakapan berbahasa : membaca, menulis,
berbicara, dan mamahami yang didengar, masing-masing
kecakapan itu saling menunjang dan dapat menjadi suatu
perwujudan dari kemampuan berbahasa yang padu. Dengan
demikian, tidak salah jika dalam batas-batas tertentu materi

Jtman Asifudiiin, Wan

pern belajar an/kul iah Insya ' -Khithabah diajarkan dengan
menyinggung qawa'id, pengucapan (al-nuthqu wn al-ashwnt),
qira'ah wa al-tarjamah, dan penuhsan yang betul (ai-kitabah al-
shahihah).

Hanya saja guru atau dosen InsyS'-Khithabah perlu waspada
bila dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang bertolak dari
qawa'id al-lughah, khususnya Nahwu. Kalau tidak hati-hati ia dapat
terjebak dari mengajar Insya' atau ta'bir lalu beralih seperti
mengajar Qawa'id. Sudah barang tentu guru atau dosen Insya'-
Khithabah atau ta'bir dituntut untuk membatasi permasalahan.
Bila perlu menjelaskan kepada para pelajar, bahwasannya Insya'
tidak hanya harus memperhatikan penerapan Qawa'id dengan
baik, tapi harus memperhatikan pula gaya atau style (uslub) bahasa
Arab yang berlaku, memillih kata-kata yang tepat, memperhatikan
titik-koma dan sebagainya. Jelas kini, bahwa pengajaran Ta'bir
tidak lepas dari wawasan kecakapan berbahasa Arab lainnya. Dan
sudah barang tentu bertolak dari unsur-unsur bahasa Arab yaang
dikuasai, yaitu perbendaharaan kata, tata bahasa (nahwu-sharaf)
dan penguasaan-penguasaan huruf yang meliputi penulisan dan
pengucapannya. Jadi jelas, ada dua orientasi pokok yang harus
dikembangkan dalam insya' atau ta'bir :

• Menjabarkan isi hati, pikiran dan kehendak dengan baik dan
sistematis;

• Mengemukakannya dengan menggunakan bahasa Arab yang
betul dan baik dilihat dari segi tata bahasa mupun gaya dan
style (uslub);

Oleh karena itu, tujuan atau arah pengajaran Insya'-Khi-
thSbah ialah mengupayakan penguasaan pelajar/mahasiswa
terhadap kemampuan menyatakan isi hati dan pikiran dengan
baik serta jelas dengan menggunakan bahasa Arab yang didukung
oleh tata bahasa dan uslub yang betul dan bagus menurut ukuran
orang Arab (simlrib al-lughah). Realisasinya sebagai berikut:

• Melatih pelajar/mahasiswa untuk mengambil manfaat dari
pikiran serta pengalaman masing-masing;

• Melatih mereka agar terbiasa menyusun pikiran dan isi hati
secara tertib, dan menyatakannya dalam bahasa arab yang bisa
dipertanggungjawabkan dan bagus, dilihat dari segi tata bahasa
dan "uslub", fasih, teliti, dan menarik hingga lahirlah susunan
kalimat berbahasa Arab yang mudah dan enak dipahami;
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• Melatib mereka agar terbiasa mengemukakan pembicaraan
dengan tertib dan sistematik;

• Menumbuhkan rasa bahasa (dzauq lughawiy) dan cita sastra
mereka dalam bahasa Arab, mempertajam kepekaan mereka
terhadap keindahan yang memperkaya khayal mereka;

Membekali mereka dengan perbendaharaan kata (mufradat)
yang memadai untuk mengungkapkan segenap perasaan, pikiran,
dan kehendak mereka dalam bahasa Arab. Dengan demikian,
mereka pun mampu berkomunikasi secara baik dan lancar dalam
bahasa ini.

Sebelum pembahasan dilanjutkan pada metode-metode yang
dapat digunakan dalam pengajaran Insya'-Khithabah atau kom-
posisi bahasa Arab, lebih dulu hendak dikeniukakan beberapa
acuan mcnurut Ibrahim Yusuf As-Sayyid, dosen Metodc Pengajar-
an Bahasa Arab bagi pelajar/mahasiswa non-Arab Universitas
Malik Sa'ud Saudi Arabia :

Secara umum terdapat perbedaan tujuan dan cara, antara
mengajar Insya' kepada pelajar/mahasiswa asli Arab dan non-
Arab. Mengajar kornposisi bahasa kepada pemilik bahasa sendiri,
orientasinya mengembangkan "creative writing" dengan gaya dan
style (usltib) sastra yang tinggi (baligh). Sedangkan mengajar Insya'
kepada pelajar/mahasiswa asing non-Arab umumnya, tujuannya
lebih ditekankan pada pembinaan kemampuan ta'blr (meng-
ungkapkan) dan menyatakan isi hati atau pikiran dengan meng-
gunakan bahasa Arab yang dapat dipertanggungjawabkan dan
bagus, dilihat dari segi tata bahasa, uslub, tulisan dan perkataan.

Seringkali terdapat kelemahan di bidang Insya' tertulis dan
imla'(tata cara penulisan Arab) pada pelajar dan mahasiswa,
dikarenakan kurangnya latihan yang teratur pada tahap-tahap
permulaan. Keadaan demikian harus segera diperbaiki secara
bijaksana.

Latihan Insya' tertulis di kelas, hendaknya tidak terlalu
banyak, dikarenakan kesempatan di ruang kelas sebagian besar
waktunya lebih tepat digunakan untuk mengembangkan
kemampuan ta'bir syafahh/ (berbicara) dan istima' (mendengar).
Sedangkan latihan menulis dapat dilakukan oleh pelajar/
mahasiswa sendiri di luar kelas.

JanimAsifuddin, \\'au.w.au dan Metode...

Bahwasannya kecakapan berbahasa (maharat lughawiyyah)
apa saja dan di mana saja, menuntut latihan dan praktek secara
berkesinambungan. Tanpa banyak praktek, kecakapan berbahasa
tidak akan dapat terjaga.

Perencanaan latihan yang terkonsentrast dan terus rnenerus
merupakan salah satu tanggung jawab pokok guru bahasa asing.
Dan seyogyanya, dalam kedudukan ini guru atau dosen selalu
bertanya pada diri sendiri: Insya' bagaimana yang tepat untuk
diberikan pada tingkatan yang dihadapi, apakah pelajar/maha-
siswa sudah memiliki bekal yang cukup ?

Pengajaran untuk para pelajar/mahasiswa yang belum
memiliki bekal cukup, pengajar perlu memperhatikan "hal-hal
kecil" namun harus dimengerti seperti hamzah washal yang tidak
terucapkan, sedangkan dalam tulisan harus ada alif setelah wawu
jama'ah, dan sebagainya.

Harus ada kontrol terhadap kecenderungan pelajar/maha-
siswa untuk mencetuskan ucapan-ucapan yang terpengaruh oleh
gaya dan style (uslub) bahasa daerah atau negerinya, hingga tidak
terjadi, dia merasa benar dalam berbahasa Arab, tetapi kenyataan-
nya ungkapan-ungkapannya dalam bahasa itu tidak bisa
dipahami atau sangat janggal bagi pemilik bahasa itu.14

Beberapa Metode Pengajaran Insya'-Khithabah

Berbicara tentang metode, seberulnya metode itu bermacam-
macam, sedangkan penggunaannya disesuaikan dengan
kebutuhan. Maka kalau di sini dikemukakan metode pengajartan
Insya'-Khithabah, sudah barang tentu tidak berarti membatasi
adanya metode atau cara lain yang lebih baik. Tulisan ini memang
berusaha menyajikan metode-metode dasar yang dapat diterapkan
tanpa mengharuskan adanya sarana-sarana yang tidak terjangkau
oleh lembga-lembaga pendidikan yang mengajarkan bahasa Arab.
Adanya sarana seperti laboratorium bahasa, head projector, alat
peraga yang lengkap dan sebagainya memang akan sangat
membantu suksesnya beberapa metode yang akan penulis
kemukakan. Tetapi, kalau tidak ada, metode-metode itu pun tetap
dapat diterapkan.
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• Melatib mereka agar terbiasa mengemukakan pembicaraan
dengan tertib dan sistematik;

• Menumbuhkan rasa bahasa (dzauq lughawiy) dan cita sastra
mereka dalam bahasa Arab, mempertajam kepekaan mereka
terhadap keindahan yang memperkaya khayal mereka;

Membekali mereka dengan perbendaharaan kata (mufradat)
yang memadai untuk mengungkapkan segenap perasaan, pikiran,
dan kehendak mereka dalam bahasa Arab. Dengan demikian,
mereka pun mampu berkomunikasi secara baik dan lancar dalam
bahasa ini.

Sebelum pembahasan dilanjutkan pada metode-metode yang
dapat digunakan dalam pengajaran Insya'-Khithabah atau kom-
posisi bahasa Arab, lebih dulu hendak dikeniukakan beberapa
acuan mcnurut Ibrahim Yusuf As-Sayyid, dosen Metodc Pengajar-
an Bahasa Arab bagi pelajar/mahasiswa non-Arab Universitas
Malik Sa'ud Saudi Arabia :

Secara umum terdapat perbedaan tujuan dan cara, antara
mengajar Insya' kepada pelajar/mahasiswa asli Arab dan non-
Arab. Mengajar kornposisi bahasa kepada pemilik bahasa sendiri,
orientasinya mengembangkan "creative writing" dengan gaya dan
style (usltib) sastra yang tinggi (baligh). Sedangkan mengajar Insya'
kepada pelajar/mahasiswa asing non-Arab umumnya, tujuannya
lebih ditekankan pada pembinaan kemampuan ta'blr (meng-
ungkapkan) dan menyatakan isi hati atau pikiran dengan meng-
gunakan bahasa Arab yang dapat dipertanggungjawabkan dan
bagus, dilihat dari segi tata bahasa, uslub, tulisan dan perkataan.

Seringkali terdapat kelemahan di bidang Insya' tertulis dan
imla'(tata cara penulisan Arab) pada pelajar dan mahasiswa,
dikarenakan kurangnya latihan yang teratur pada tahap-tahap
permulaan. Keadaan demikian harus segera diperbaiki secara
bijaksana.

Latihan Insya' tertulis di kelas, hendaknya tidak terlalu
banyak, dikarenakan kesempatan di ruang kelas sebagian besar
waktunya lebih tepat digunakan untuk mengembangkan
kemampuan ta'bir syafahh/ (berbicara) dan istima' (mendengar).
Sedangkan latihan menulis dapat dilakukan oleh pelajar/
mahasiswa sendiri di luar kelas.

JanimAsifuddin, \\'au.w.au dan Metode...

Bahwasannya kecakapan berbahasa (maharat lughawiyyah)
apa saja dan di mana saja, menuntut latihan dan praktek secara
berkesinambungan. Tanpa banyak praktek, kecakapan berbahasa
tidak akan dapat terjaga.

Perencanaan latihan yang terkonsentrast dan terus rnenerus
merupakan salah satu tanggung jawab pokok guru bahasa asing.
Dan seyogyanya, dalam kedudukan ini guru atau dosen selalu
bertanya pada diri sendiri: Insya' bagaimana yang tepat untuk
diberikan pada tingkatan yang dihadapi, apakah pelajar/maha-
siswa sudah memiliki bekal yang cukup ?

Pengajaran untuk para pelajar/mahasiswa yang belum
memiliki bekal cukup, pengajar perlu memperhatikan "hal-hal
kecil" namun harus dimengerti seperti hamzah washal yang tidak
terucapkan, sedangkan dalam tulisan harus ada alif setelah wawu
jama'ah, dan sebagainya.

Harus ada kontrol terhadap kecenderungan pelajar/maha-
siswa untuk mencetuskan ucapan-ucapan yang terpengaruh oleh
gaya dan style (uslub) bahasa daerah atau negerinya, hingga tidak
terjadi, dia merasa benar dalam berbahasa Arab, tetapi kenyataan-
nya ungkapan-ungkapannya dalam bahasa itu tidak bisa
dipahami atau sangat janggal bagi pemilik bahasa itu.14

Beberapa Metode Pengajaran Insya'-Khithabah

Berbicara tentang metode, seberulnya metode itu bermacam-
macam, sedangkan penggunaannya disesuaikan dengan
kebutuhan. Maka kalau di sini dikemukakan metode pengajartan
Insya'-Khithabah, sudah barang tentu tidak berarti membatasi
adanya metode atau cara lain yang lebih baik. Tulisan ini memang
berusaha menyajikan metode-metode dasar yang dapat diterapkan
tanpa mengharuskan adanya sarana-sarana yang tidak terjangkau
oleh lembga-lembaga pendidikan yang mengajarkan bahasa Arab.
Adanya sarana seperti laboratorium bahasa, head projector, alat
peraga yang lengkap dan sebagainya memang akan sangat
membantu suksesnya beberapa metode yang akan penulis
kemukakan. Tetapi, kalau tidak ada, metode-metode itu pun tetap
dapat diterapkan.
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1.. Menyontoh dan menirukan (al-naskh/copying)

Metode ini biasanya digunakan bagi para pelajar pemula,
dan kadang-kadang diperlukan juga bagi tingkat lanjut. Akan
tetapi bagi tingkat lanjutan terutama bagi mahasiswa, seringkali
dianggap kurang sesuai. Guru atau dosen membaca suatu kata
atau kalimat dalam bahasa Arab lalu mahasiswa menirukannya,
ada kalanya menyebabkan mereka canggung dan merasa
diperlakukan seperti anak kecil. Padahal sikap atau anggapan
seperti itu sebehilnya kurang inenguntungkan, justru dapat menjdi
hambatan dalam upaya penguasaan bahasa Arab secara baik dan
benar, khususnya dalam insya' synfahiy menyangkut kefasiban,
irarna, intonasi, dan sebagainya. Jadi guna mewujudkan peng-
ucapan dan intonasi bahasa Arab yang betul, metode menyontoh
dan menirukan kata atau kalimat kadang-kadang sangat efektif.

2. Mengungkap kembali kata atau kalimat yang dihapus (al-I'Matu
duna al-ruju'ila al-ashl / reproduction)

Pertama-tama, pengajar menulis materinya di papan tulis
berupa baris-baris kalimat yang saling berhubungan antara satu
dengan yang lain. Kemudian ia membacakannya dan menyuruh
pelajar/ mahasiswa agar menirukannya hingga mereka menguasai
bacaan itu dan dapat membacanya dengan lancar. Setelah itu
pengajar menghapus satu atau dua perkataan dari baris-baris
tersebut dan menyuruh mereka membacanya seolah-olah tidak
ada kata yang dihapus. Seterusnya, kata demi kata dikurangi dari
baris-baris kalimat yang ada, sedangkan pelajar/mahasiswa hams
tetap dapat membacanya secara utuh seakan-akan tidak ada kata
yang dihapus. Demikian, hingga akhirnya seluruh baris-baris
kalimat itu habis, sedangkan mereka tetap mampu mengungkap-
kan kalimat-kalimat dan kata yang pada mulanya ditulis oleh
pengajar secara keseluruhan. Keistimewaan metode ini, selain
sangat berguna bagi usaha menambah perbendaharaan kata, rne-
nunjang pemakaian intonasi dan irama, juga dapat mengundang
situasi belajar-mengajar yang segar, namun cukup serius.

3. Merubah perkataan dalam kalimat disesuaikan dengan peru-
bahan diamir, pokok kalimat, waktu dan sebagainya (al-thnriqah
al-istibdaliyyah/substitution drill).

Metode ini lebih tepat digunakan bagi pelajar/ mahasiswa
yang sudah mempelajari qawii'id al-lughal al-'arabiyytth (tata bahasa
Arab), karena tekanan utama metode ini memang latihan menerap-
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kan kaidah nahwu-sharaf dalam praktek ta'bir {Insya') yang
dikembangkan dalam aneka bentuk serta perubahan. Metode ini
sangat berguna dalam latihan ta'bir (mengungkapkan isi hati atau
pikiran) secara bcnar dan baik.

4. Insya'-Khithabah yang diarahkan (al-Insya' al-Mitwajjafi/Guided-
Composition)

Yang dimaksud dengan Insya'-Khithabah yang diarahkan
ialah cara (latihan) menyusun suatu pembicaraan, cerita, pidato,
karangan, pernyataan atau surat yang dalam proses penyusunan-
nya disertai pengarahan dari pengajar. Banyak cara untuk meng-
arahkan, misalnya dengan mengemukakan beberapa pertanyaan
yang relevan dengan judul yang dipilih, memerintahkan pelajar/
mahasiswa untuk membuat ringkasan cerita atau artikel dengan
memberi kebebasan pada mereka untuk menggunakan gaya
uraian masing-masing, menggunakan alat peraga gambar, bentuk
bangunan, atau mereka diajak berkaryawisata menyaksikan
pemandangan alam secara langsung, kemudian diminta memberi
judul sekaligus bercerita atau memberi komentar tentang obyek
itu, dan sebagainya. Khusus dalam mengajar insya' tahririy, metode
ini tepat untuk mengembangkan dan nielatih kemampuan
membuat surat, dengan perintah atau pengarahan-pengarahan.
Perlu diperhatikan, ta'bir diarahkan ini diarahkan untuk meng-
antar kemampuan pelajar/mahasiswa pada tingkat kemampuan
ta'bir atau insya' hurr.

5. Insya'-Khithabah Bebas (Ta'bir Hurr)

Ta'bir hurr merupakan tingkat paling tinggi dalam pem-
belajaran Insya'-Khithabah; pengembangannya dapat seolah
tanpa batas. Oleh karena itu untuk mencapai tahap ini diperlukan
persiapan serta latihan-latihan yang terarah. Insya"-bebas, memer-
lukan penguasaan perbendaharaan kata, qawa'id, dan kemampu-
an mengungkapkan yang behil-betul memadai. Lebih dari itu, uslub
(style atau gaya) hahasa Arab juga harus diupayakan penerapan-
nya. Jadi pengaruh gaya bahasa ibu yang berbeda dengan gaya
bahasa Arab harus dikurangi. Guru atau dosen Insya'-Khithabah
juga dituntut agar selalu mengarahkan pelajar atau mahasiswa
mengungkapkan isi hati, pikiran serta kehendaknya dengan
bahasa Arab yang mudah dipahami dan jelas, Apabila mereka
berlatih, pengajar perlu mengadakan kontrol agar pembicaraan
(ta'bfr)-nya tidak menyimpang jauh dari permasalahan, tanpa
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1.. Menyontoh dan menirukan (al-naskh/copying)

Metode ini biasanya digunakan bagi para pelajar pemula,
dan kadang-kadang diperlukan juga bagi tingkat lanjut. Akan
tetapi bagi tingkat lanjutan terutama bagi mahasiswa, seringkali
dianggap kurang sesuai. Guru atau dosen membaca suatu kata
atau kalimat dalam bahasa Arab lalu mahasiswa menirukannya,
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duna al-ruju'ila al-ashl / reproduction)
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baris-baris kalimat yang ada, sedangkan pelajar/mahasiswa hams
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pemandangan alam secara langsung, kemudian diminta memberi
judul sekaligus bercerita atau memberi komentar tentang obyek
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ta'bir atau insya' hurr.
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tanpa batas. Oleh karena itu untuk mencapai tahap ini diperlukan
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lukan penguasaan perbendaharaan kata, qawa'id, dan kemampu-
an mengungkapkan yang behil-betul memadai. Lebih dari itu, uslub
(style atau gaya) hahasa Arab juga harus diupayakan penerapan-
nya. Jadi pengaruh gaya bahasa ibu yang berbeda dengan gaya
bahasa Arab harus dikurangi. Guru atau dosen Insya'-Khithabah
juga dituntut agar selalu mengarahkan pelajar atau mahasiswa
mengungkapkan isi hati, pikiran serta kehendaknya dengan
bahasa Arab yang mudah dipahami dan jelas, Apabila mereka
berlatih, pengajar perlu mengadakan kontrol agar pembicaraan
(ta'bfr)-nya tidak menyimpang jauh dari permasalahan, tanpa
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menghambat pengembangan kreativitas serta jati dirinya. Guru
atau dosen dapat melatih insya'-bebas bagi para pelajar/maha-
siswa dengan memberikan tugas kepada mereka untuk berpidato,
ceramah, memberi komentar terhadap sesuatu, menulis artikel,
cerita, surat dan sebagainya, bertolak dari suatu motif, judul, topik,
atau rnasalah yang ditentukan oleh pengajar. Namun kadang-
kadang mereka juga diberi kesempatan untuk memilih tema
sendiri. Banyak cara dapat digunakan untuk mengajartkan Insya'-
Khithabah Hurr.

Cara Membetulkan Kesalahan Dalam Pembelajaran Insya' -
KhitMbah

Dalam pelaksanaan pembelajaran Insya'-Khithabah, mem-
betulkan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar/mahasiswa meru-
pakan proses yang tidak terpisahkan dari metode apa pun yang
digunakan oleh pengajar. Semua guru atau dosen bahasa Arab
tentunya mengetahui bahwasannya mengoreksi pekerjaan rumah
(wajib manziliy) tertulis para pelajar/mahasiswa yang jumlahnya
tidak sedikit adalah pekerjaan yang cukup berat. Pekerjaan ini
menuntut kesungguhan, ketekunan, ketelitian dan ketelatenan
yang besar. Terutama kalau jumlah pelajar/mahasiswa banyak,
sedangkan kesempatan mengoreksi garapan mereka sangat
terbatas. Namun bila pekerjaan ini dilaksanakan dengan baik,
bijaksana dan penuh tanggung jawab, yang demikian itu dapat
memberikan dorongan yang sangat positif serta mengarahkan
pelajar/mahasiswa untuk belajar lebih tekun, hati-hati dan
terarah. Dalam hal ini terdapat beberapa catataru

Pengajar akan keliru kalau membayangkan dirinya dapat mem-
perbaiki seluruh kesalahan pelajar/mahasiswa secara drastis atau
sekaligus. Pengajar yang baik justru selalu membina kemampuan
ta'bir mereka agar cakap berbicara dengan kualitas dan uslitb yang
makin bagus, di samping secara bijaksana kesalahan-kesalahan
qawd'id dan pengucapan mereka yang kurang sempurna
dibetulkan;

Pengajar harus benar-benar bijaksana dan tidak terlalu ketat dalam
mengoreksi pekerjaan mereka yang mempunyai bekal kemampuan
bahasa masih lemah. Sebab, jika setiap kesalahan mereka yang
begitu banyak dinyatakan, akan dapat berpengaruh buruk seperti
menimbulkan frustrasi dalam jiwa pemiliknya. Mungkin mereka
justru menjadi segan dan patah selera, atau bahkan benci terhadap
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pelajaran Insya'-Khithabah dan bahasa Arab, sampai dengan guru
atau dosennya;

Di bawah ini, dikemukakan cara-cara membetulkan kesalah-
an ta'bir, baik tahririy maupun syafahiy

A. Cara membetulkan Insya'-Tnhrmy (Tertulis)

Kesalahan insya"-tertulis pada pelajar/mahasiswa dapat
ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut:

Membetulkan kesalahan dengan cara seorang demi seorang di
dalam kelas.

Cara ini dapat dilaksanakan dengan memeriksa, membetulkan dan
memberi petunjuk kepada para pelajar/mahasiswa satu persatu.
Urutan mereka dapat ditentukan berdasarkan daftar absen atau
tempat duduk mereka. Cara ini dapat dilaksanakan dengan baik
bila jumlah pelajar/mahasiswa dalam kelas relatif tidak banyak
dan waktunya mencukupi. Namun cara ini biasanya sulit diterap-
kan di masa-masa sekarang ini, karena kelas belajar sekarang pada
umumnya menampung pelajar dalam jumlah yang cukup besar,
lagi pula kesempatan bagi suatu bidang studi juga terbatas oleh
banyaknya bidang studi lain. Maka apabila topik yang dibicarakan
terlalu luas dan menyebabkan materi yang ditulis pelajar/maha-
siswa tidak sedikit, maka akibatnya justru lebih banyak merugi-
kan. Oleh karena itu, dewasa ini cara itu jarang dipergunakan,
kecuali dalam keadaan khusus dan memang memungkinkan
pengembanganny a.

Membetulkan kesalahan di luar kelas

Cara ini dapat ditempuh dengan tiga jalan. Pertama, pengajar me-
meriksa pekerjaan atau 'amaUyah para pelajar/mahasiswa dan
mencoret atau memberi tanda pada ungkapan yang salah dengan
menuliskan kata atau ungkapan yang betul di atasnya, Cara ini
lebih tepat digunakan bagi pelajar/mahasiswa yang kemampuan
bahasa Arabnya masih lemah. Kedua, pengajar mengoreksi
pekerjaan mereka dan memberi tanda yang dimaklumi semenjak
awal tahun. Misalnya kejanggalan atau kesalahan bahasa,
ditandai dengan huruf "B", kesalahan nahwu dengan huruf "N",
kesalahan sharaf dengan huruf "Sh", dan kesalahan tulis dengan
huruf "T". Bila dipandang perlu, pengajar membuat beberapa
catatan dalam suatu halaman tersendiri berisi komentar, penga-
rahan, dan petunjuk-petunjuk bagi peningkatan kemampuan
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pelajar/mahasiswa. Salah satu motif dari cara ini ialah agar
pelajar/mahasiswa bersikap kritis untuk menyadari kesalahan
sendiri. Justru kesalahan yang ditemukan sendiri akan lebih
mengesan baginya, hingga ia akan lebih intensif dalam rnengada-
kan koreksi terhadap kesalahan-kesalaahan yang dilakukan: apa
sebab kesalahan itu, dan bagaimana cara membebaskan diri dari
kesalahan-kesalahan itu. Juga untuk mendidik mereka agar suka
berpikir sendiri, hingga betul-betul memahami masalahnya, di
samping tentu saja mereka diberi kesempatan untuk menanyakan
kepada pengajar dalam hal-hal yang belum diketahuinya secara
jelas. Dengan demikian mereka telah menghindarkan diri dari
kebiasaan menyontoh atau "menjiplak" begitu saja terhadap ta'btr
dari pengajar tanpa berpikir, dan kemungkinan besar tanpa
pemahaman yang cukup memadai. Ketiga, pengajar memeriksa
pekerjaan pelajar/mahasiswa serta membuat garis merah di
bawah kata atau ungkapan yang salah, tanpa memberi petunjuk
kepada mereka. Kemudian setelah pekerjaan itu dikembalikan,
mereka dipersilahkan untuk menanyakan perihal kesalahan-
kesalahan yang mereka lakukan, kepada guru/dosen. Dalam
kesempatan ini, pengajar dapat mengusahakan adanya dialog
timbal balik dan rnemberikan keterangan yang lebih luas serta
mendalam.

B. Cara membetulkan Insya' Syafahiy (lisan) dan Khithabah

Dalam mengadakan koreksi (pembetulan) terhadap kesala-
han-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar/mahasiswa, guru atau
dosen harus bijaksana. Hendaknya kesalahan bicara mereka tidak
seialu dibetulkan dengan serta merta hingga mengakibatkan
pembicaraan mereka terpotong-potong. Yang demikian itu dapat
menggoyahkan kepercayaan mereka terhadap potensi sendiri
untuk melatih dan menguasai Insya'-Khithabah, dan dikhawatir-
kan akan membunuh minat mereka untuk aktif berbicara dengan
bahasa Arab. Seyogyanya pengajar memberi kesempatan kepada
mereka untuk menyelesaikan kalimat-kalimat yang diucapkan.15

Sudah barang tentu ada pengecualiannya, yaitu apabila mereka
membuat kesalahan yang jika dibiarkan dan tidak dibetulkan akan
menjadi semacam "penyakit" yang berkepanjangan. Selanjutnya
secara bertahap pengajar menunjukkan dan membetulkan

15 'Abd al-Qadir Ahmad, Thiiruq Tn'ltt al-Ltiglmh al-'Arabiyyah, Get.
Nahdlah al-Mishriyyah, 1979, him. 243.
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kesalahan-kesalahan ucapan mereka. Koreksi itu diiakukan sedikit
demi sedikit dulu, kemudian diperketat sesuai dengan tingkat
pemahaman dan kemampuan mereka hingga akhirnya ta'bir
mereka berhasil dibetulkan selurunnya.

Apabila pelajar/mahasiswa terhenti dalam suatu pidato/
khithabah atau pembicaraan (berbahasa Arab) karena mengalami
kesulitan menyatakan buah pikiran atau perasaannya, maka peng-
ajar dituntut untuk memberikan bentuan berupa rangsangan-
rangsangan atau petunjuk-petunjuk yang kira-kira akan membantu
mencairkan kebekuan atau kemacetan bicara mereka. Barangkali
pengajar dapat mengungkap beberapa segi bertolak dari judul
pembicaraan yng sedang dijadikan topik, baik berupa pemikiran
baru, bentu-bentuk lafaz maupun kalimat yang mendorong
pelajar/mahasiswa untuk melanjutkan pembicaraannya.

Pengajar harus berusaha menciptakan situasi yang aktif an-
tara pelajar dan pengajar, bahkan antara pelajar dengan pelajar.
Suasana yang segar dan tidak dicekam oleh ketegangan akan
membantu terciptanya situasi yang aktif dan dinamis. Dalam hal
ini pengajar rnemainkan peranan utama mulai dari pemilihan
judul atau topik pembicaraan, metode yang digunakan, pemberian
pengarahan, sampai dengan pembetulan (koreksi) terhadap
kesalahan yang dilakukan pelajar dalam latihan insya'-syafahiy.
Bagi pelajar/mabasiswa yang sudah agak terlatih, kadang-kadang
perlu dikembangkan diskusi sesama mereka. Yaitu mereka diberi
kesempatan untuk mendiskusikan suatu topik pembicaraan. Tentu
saja pembicaraan mereka masih harus di bawah pengawasan
pengajar yang memberikan pengaraban dan petunjuk pada saat-
saat yang diperlukan, hingga mereka terhndar dari diskusi yang
tidak terkendali atau liar, baik dalam pengucapan, tata bahasa,
permasalahan maupun topik yang sudah ditentukan.

Penutup
Proses pembelajaran Insya'-Khithabah kepada siswa tidaklah

semudah yang dibayangkan oleh guru. Ada metode-metode
tertentu yang perlu dicermati dan dipertirnbangkan dengan
seksama berdasarkan tingkat-tingkat siswa. Bagi para siswa dan
pelajar tingkat pemula, mengingat bekal dan kepekaan bahasa
Arab mereka masih sangat rendah atau malah belum ada,
seyogyanya pembelajarannya lebih bersifat mendorong agar
mereka senang terhadap pelajaran ini, menumbuhkan gairah,
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pelajar/mahasiswa. Salah satu motif dari cara ini ialah agar
pelajar/mahasiswa bersikap kritis untuk menyadari kesalahan
sendiri. Justru kesalahan yang ditemukan sendiri akan lebih
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dari pengajar tanpa berpikir, dan kemungkinan besar tanpa
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timbal balik dan rnemberikan keterangan yang lebih luas serta
mendalam.

B. Cara membetulkan Insya' Syafahiy (lisan) dan Khithabah
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han-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar/mahasiswa, guru atau
dosen harus bijaksana. Hendaknya kesalahan bicara mereka tidak
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mereka untuk menyelesaikan kalimat-kalimat yang diucapkan.15
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15 'Abd al-Qadir Ahmad, Thiiruq Tn'ltt al-Ltiglmh al-'Arabiyyah, Get.
Nahdlah al-Mishriyyah, 1979, him. 243.
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tidak terlalu cepat, bersifat pengenalan dan membina dasar-
dasarnya dulu, seperti dengan mengulang-ulang secara kreatif
terhadap apa yang telah diajarkan, rnengadakan latihan-latihan
sederbana, merangsang mereka agar banyak berbicara dengan
ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang mudah, dan sebagainya.
Namun, untuk siswa tingkat lanjut, diperlukan cara yang lebih
khusus: pertama, melatih pelajar/mahasiswa untuk mengambil
manfaat dari pikiran serta pengalaman masing-masing.

Kedua, melatih mereka agar terbiasa menyusun pikiran dan
isi hati secara tertib, dan menyatakannya dalam bahasa arab yang
bisa dipertanggungjawabkan dan bagus, dilihat dari segi tata
bahasa dan "uslub", fasih, teliti, dan menarik hingga lahirlah
susunan kalimat berbahasa Arab yang mudah dan enak dipahami.
Ketiga, melatih mereka agar terbiasa mengemukakan pembicaraan
dengan tertib dan sistematik. Keempat, menumbuhkan rasa bahasa
(dzauq lughawiy) dan cita sastra mereka dalam bahasa Arab,
mempertajam kepekaan mereka terhadap keindahan yang
memperkaya khayal mereka. Kelima, membekali mereka dengan
perbendaharaan kata (mufradat) yang memadai untuk
mengungkapkan segenap perasaan, pikiran, dan kehendak mereka
dalam bahasa Arab. Dengan demikian, mereka pun mampu
berkomunikasi secara baik dan lancar dalam bahasa ini.
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