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Abstract
Sharaf (Arabic morphology) learning needs an appropriate

strategy. In practice, sharaf learning can be classified into two categories,
tfje traditional and modern ones. The former uses theories on branches
of the Arabic language, including the qowaid method, memorization of
rules, wazan and mauzun. The latter employs theories on all in one
system comprising the direct method and aural oral approach, as well
as audio lingual practices or sentence pattern practices. In general the
sharaf learning strategy cannot be separated from Arabic learning
strategies. The sharaf learning strategy covers five elements, namely
sharaf learning objectives, approach, method, technique, and evaluation.
The sharaf learning strategy is similar to the qowaid (nahwu-sharaff
learning strategy, with the difference in the learning focus. The sharaf
learning strategy and sentence patterns are adjusted to the learners'
marhalah (proficiency level).
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Pendahuluan

Pembelajaran bahasa Arab selama ini tidak terlepas dari
problematika linguistik dan nonlinguistik. Problematika linguistik
termasuk di dalamnya adalah qawaid (nahwu-sharaf). Sharaf
sebagai salah satu cabang bahasa Arab mempunyai fimgsi dan
peran yang sangat penting bagi setiap pembelajar bahasa Arab.
Menurut para ahli bahasa Arab, seharusnya sharaf lebih didahulu-
kan bagi pembelajar bahasa Arab sebelum mempelajari cabang-
cabang bahasa Arab yang lain. Di sisi lain, pembelajaran sharaf
memerlukan suatu strategi pembelajaran yang tepat karena pada
prinsipnya di dalam pembelajaran sharaf menuntut adanya
kesesuaian antara teori pembelajaran yang digunakan, tujuan
pembelajaran, tingkat pembelajar, pendekatan, metode, teknik, dan
evatuasi pembelajaran. Dengart kata lain, pembelajaran ilmu sharaf
menuntut strategi pembelajaran yang sesuai.



Selama ini pembelajaran ilmu sharafsecara tradisional berdiri
sendiri tanpa dikaitkan dengan cabang bahasa Arab yang lain.
Pembelajaran sharaf dengan hafalan wazn-wazn (timbangan) kata
dan mavzun-nya (yang ditimbang). Pembahasan strategi pem-
belajaran slwrafyang penulis sajikan ini bersifat memadukan antara
yang tradisional dan yang modern, yaitu pembelajaran ilmu sharaf
dengan pendekatan all in one system, dengan bacaan yang meliputi
komponen kosa kata, tata bahasa (nahwu-sharaf), pola kalimat, dan
bentuk-bentuk kata. Semua komponen digunakan dalam latihan
yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.
Dengan demikian perlu dan penting kiranya pembahasan tentang
strategi pembelajaran ilmu s/inra/dikemukakan di sini sebagai salah
saru upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pembelajaran ilmu
sharaf.

Strategi Pembelajaran

Strategi dalam artian umum adalah suaru penataan potensi
dan sumber daya agar dapat efisien memperoleh hasil sesuai
rancangan2 Oleh karena itu, strategi dapat dikatakan juga sebagai
suatu garis besar haluan bertindak untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan.3 Menurut Newman dan Logan, dalam bukunya
Strategy, Policy and Central Management4, strategi dasar dari setiap
usaha (termasuk belajar mengajar) akan mencakup empat hat
yaitu (1) mengidentifikasi, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi
hasil (out put) yang harus dicapai dan menjadi sasaran usaha, (2)
mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama, (3)
mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan
ditempuh, dan (4) mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur
dan patokan ukuran dengan mengadakan evaluasi hasil usaha.
Kata strategi dihubungkan dengan belajar-mengajar dimaksudkan
di sini adalah strategi belajar dan strategi mengajar dengan
meletakkan ke dua aktivitas subjek didik dan pendidik dalam suatu
konteks di mana tekanan lebih ditekankan pada aktivitas belajar
subjek-dididik. Strategi belajar mengajar yang menekankan pada
subjek-didik kiranya tepat didasarkan pada keempat unsur strategi

1 Noeng Muhadjir, ttmu Pendidikan dan Perufrahan Sosial T
Yogyakarta: Rake Sara£in,1987. hal. 109.

3 Abin Syamsuditin Makmun,. 1996. Psikologi Kependidikan:PeranSkat siste
Pengajaran Modul. Bandung: FT. Remaja Rosdakarya. hal 152.
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dasar itu, yaitu (1) menetapkan spesifikasi dan kualifikasi peruba-
han profil perilaku dan pribadi subjek didik, dengan meng-
identifikasi entering behavior, (2) mernilih sistem pendekatan belajar-
mengajar atau pengalaman belajar subjek didik, (3) memilih dan
menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar-mengajar, dan
(4) menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keber-
hasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan belajar
mengajar.' Pendapat di atas dikuatkan oleh pendapat T. Rakajoni6

bahwa strategi belajar mengajar adalah pola umum perbuatan
guru dan murid di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar.
Pengertian strategi dalam hal ini menunjuk kepada karakteristik
abstrak dari rentetan perbuatan guru-murid dalam suatu peristiwa
belajar mengajar, sedangkan rentetan perbuatan guru-murid
dalam suatu peristiwa belajar mengajar aktual tertentu dinamakan
prosedur instruksional. Strategi belajar mengajar diibaratkan me-
lacaki berbagai kemungkinan macam rumah apa yang akan
dibangun misalnya bentuk joglo, balai, dan lain sebagainya,
sedangkan untuk menentukan cetak biru rumah yang akan
dibangun, menentukan bahan-bahan material, langkah konstruksi,
dan kriteria penyelesaian bangunan rumah itu ditentukan dalam

desain instruksional.

Strategi belajar mengajar merupakan sarana atau alat untuk
mencapai tujuan belajar. Tujuan belajar yang pencapaiaannya
diusahakan secara eksplisit dengan tindakan instruksional tertentu
disebut instructional effect, biasanya berbentuk pengetahuan dan
keterampilan. Sedangkan tujuan yang merupaan hasil pengiring
yang tercapainya karena siswa terlibat aktif dalam sistem
lingkungan belajar tertentu, misalnya kemampuan berpikir kritis
dan kreatif, sikap terbuka menerima pendapat teman-teman
disebutnya nurturant effect. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan
belajar guru biasanya memilih beberapa strategi belajar mengajar7.

Ilmu Sharaf

Sebagian ahli menyatakan bahwa ilmu sharaf adalah tashnf

(-.J^:)8. Kata tashnf berasal dari kata kerja j;—'-j>- Kata t-*r*

" T. Rakajoni, 1985. Strategi Belajar Mengajar Suat
Depdikbud. hal 4)

n Pengantar. Jakart

bn««tr. Bandun,
Rosdakarya, hal. 3.
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adalah bentuk masdar yang mengikuti wazn J-«^ . Kata —•/•*•'

asalnya dari ^J^ wazn j-~i; . Bagi orang Arab mengucapkan

dua huruf yang sejenis seperti itu terasa berat dan tidak bisa
diidghamkan karena huruf sejenis yang kedua niati, maka 'ain /ra

yang kedua diganti dengan huruf \, sehingga kata ^jj-* waznnya

J* "̂ jadi i—*j-a* 9 Ilmu sftflw/disebut juga morfologi.1"

Izzy11 menggunakan istilah tashrif. Menurutnya tashrif dibagi
menjadi dua bagian, yaitu: tashrif menurut bahasa (lughaf) berarti
perubahan, dan tashrif menurut istilah. Dengan pengertian tersebut
di atas, ilmu sharaf dapat juga disebut juga tashrif.

Yang dimaksud iimu sharaf yaitu ilmu yang membahas ten-
tang perubahan asal (pokok) kata rnenjadi beberapa bentuk kata
yang berbeda-beda yang memiliki arti yang berbeda-beda pula.13

Menurut Muhammad Farid Wahidy, ilmu s/wra/yaitu ilrnu tentang
kaidah/tata bahasa Arab yang digunakan untuk mengetahui
bentuk-bentuk kata dan perubahan-perubahannya, tetapi tidak
termasuk i'rdb dan bina'.13

Dua pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat Amin Ali
Sayid yang menyatakan bahwa ilmu sharaf ialah ilmu yang mem-
bahas berubahnya kata menjadi bentuk yang berbeda-beda untuk
mendapatkan arti yang bermacam-macam, seperti tashghir, taksir,
tatsniah, jaraak, fi'il mafmi majhul. Di samping untuk menciptakan
arti yang berbeda-beda, juga berkenaan dengan i'lal yang meliputi
enam macam, yaitu membuang huruf, mengganti, membalik,
mengalihkan dan meng-idgham-kan huruf dalam kata14,

Dengan uraian tersebut, yang dimaksud ilmu sharaf adalah
ilmu yang mengkaji perubahan bentuk dan arti kata serta berbagai
perubahan bentuk kata yang disebabkan oleh adanya i'lal.

"Hasan bin Ahmad Kitab al-Tashrif. Bangil: Persatuan, tt: 2, dan Utsman bin Jiny
dalam Abduh al-Rajikhy, 1973 AJ-Tatlibiq at-Sharfy, Beirut: hal.8

" Ibrahim Bijuri, tt: Fafhu al-Khabir al-Latifala Matni al-Tashrif fii ilmi al-Tashrif.
Bandung: Al-Ma'arif. Hal. 3.

'" Chalibul Urnam,198Q Aspfk-a&pek Fundamental dalam Mentpetnjari Bahasa Arab.
Bandung:aI-Ma'arif:18, dan Abduh al-Rajikhy, Ibid, hal :S).

" Izzy, t.f Molnn al-T.islinf Surabaya:'Awadl bin Abdullah al-Tamimy: hal.l
"Ibid
" Muhammad Farid Wahidy, t.t Dairotu Ma'arifi al-Quruni al-isyriiita, j,,z 5. Beirut:

Dar al-Sya'bi. Hal. 479
" Amin Ali Sayid, 1976 Fi Ilmi at-Sharf. Mesir: Daru al-Ma'arif, hal. 17.

Maksudin, Strategi Pembelajaran

Pada dasarnya ilmu sharaf dan ilmu nahwu tidak dapat
dipisah-pisahkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahmad Fauzan
Zain Muhammad Al-Rombany15 yang menyatakan bahwa sharaf
adalah induk ilmu bahasa Arab dan nahwu adalah ayahnya. Ilmu
nahwu dan ilmu sharf disebut juga qawa'id (tata bahasa), sharaf
sering disebut juga morfologi dan nahwu disebut sintaksis.
Menurut Tarigan morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang
membicarakan seluk beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-
perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata.16

Petitingnya Ilmu Sharaf

Ilmu sharaf adalah bagian atau cabang dari ilmu bahasa
Arab. Oleh karena itu, orang yang mempelajari bahasa Arab
memerlukan belajar ilmu sharaf. Menurut Musthafa Al-Ghulayini,
sharaf lebih penting daripada ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain17.
Kamal Muhammad Bisy melalui Chatibul Umum menyatakan
bahwa sebaiknya mempelajari sharaf lebih didahulukan daripada
nahwu agar problematika yang terkait dengan sharaf dapat dikaji
lagi pada saat mempelajari nahwu.18

Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Luwis Ma'blf yang
menyatakan bahwa pelajar bahasa Arab harus mendalami kaidah-
kaidah sharaf dan hukum-hukumnya agar terhindar dari kesalahan
dalam penggunaan kata atau dapat menaati azas (kaidah). yang
berlaku19

Menurut Amin Ali Sayid, memahami ilmu s/mra/merupakan
keharusan bagi setiap orang yang mengkhususkan belajar bahasa
Arab dan sastranya, agar dapat mengetahui asal kata, tambahan
huruf, pembuangan huruf dan berbagai proses penggantian huruf
dalam kata.20

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
pertama, memahami kaidah-kaidah sharaf merupakan keharusan

15 Ahmad Fauzan Zain Muhammad AI-Rombany, 1963, Al-Qamaid sl-Sharfiyah.
Kudus: Menara.hal. 1

" Henry Guntur Tarigan 1985 Pengajaran Morfologi. Bandung: Aksara 1985
hal.4

17 Musthafa Al-Ghulayini, t.t lami'ud Durus Arabiyah .Beirut:Al-Maktabah al-
Arabiyah., hai. 6

IS Kamal Muhammad Bisy melalui Chatibul Umum, Ibid hal. 24
" Abu Luwis Ma'luf, 1986, Al-Munjid. Beirut: Daru al-Masyriq
» Amin Ali Sayid, t.t. Fi Unii al-Slwrf. Me5ir:Daru al-Ma'arif, hal. 5
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bagi setiap pelajar bahasa Arab. Kedua, pemahaman kaidah shnraf
dilakukan agar yang bersangkutan dapat terhindar dari kesalahan-
kesalahan penggunaan kata menurut kaidah yang berlaku. Ketiga
memahami ilmu tashrif merupakan keharusan bagi setiap orang
yang belajar bahasa dan sastra Arab, dan keempat, dengan menge-
tahui ilmu tashrif orang dapat mengetahui asal kata, tambahan
huruf, pembuangan huruf, dan berbagai proses penggantian huruf
dalam kata.

Teori Pembelajaran Bahasa Arab

Sebagaimana bahasa-bahasa yang Iain, bahasa Arab adalah
suatu sistem yang meliputi sistem bunyi, kosa kata, kalimat dan
tulisan. Keempat subsistem itu, di dalam kegiatan pembelajaran
bahasa Arab, harus diperhatikan secara terpadu. Dalam kegiatan
pembelajaran, keempat unsur bahasa yang terpadu dalam suatu
sistem itu mempunyai hubungan yang bersifat fungsional. Oleh
karena itu, keempat unsur bahasa itu harus tercakup di dalam
merumuskan tujuan pembelajaran, kurikulum, materi pem-
belajaran, latihan, dan evaluasi.

Secara umum teori pembelajaran bahasa Arab ada dua,
yaitu teori kesatuan (nazhariyah al-wahdah) dan teori cabang-
cabang bahasa (nazhariyah al-furu^

Teori Kesatuan (All in one system)

Pembelajaran bahasa Arab dengan teori kesatuan (nazhariyah
al-wahdah) artinya bahasa Arab diajarkan secara keseluruhan
karena bahasa Arab merupakan suatu kesatuan (sistem) yang utuh.
Menurut teori kesatuan, materi bacaan (madah al-qira'ah) meru-
pakan poros atau induk dari komponen lainnya.22 Oleh karena
itu, materi bacaan mengandung materi-materi yang akan dipelajari
pada komponen lainnya, yaitu berupa kosa kata (mufradal), tata
bahasa (qawa'id), pola kalimat (anmath al-jumal ), bentuk-bentuk
kata (shiyagh al-kalimah). Semua unsur itu akan digunakan dalam
latihan (tamrinat), bercakap-cakap (muhadatsah), mengarang
(insya1), kosa kata (mufradat), dan idiom (ibarat ishthilahiyyah).

Teori kesatuan dalam pembelajaran bahasa Arab tepat untuk
tujuan pembelajaran keterampilan berbahasa (maharah al-lughah),
yaitu keterampilan menyimak (mahdrnli al-istima"), keterampilan
berbicara (maharah al-kalam), keterampilan membaca (maharah al~
qira'ah), dan keterampilan menulis (maharah al-kitabah). Hal ini
sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Arab, yaitu terampil
berbahasa Arab. Dalam teori ini metode pembelajaran bahasa Arab
yang lebih tepat atau cocok adalah menggunakan metode langsung
(al-thariqah al-mubasyarah) dan metode aural-oral approach (al-
thariqah al-sam'iyah al-syafawiyah), sedangkan teknik pembelajaran
yang relevan berupa latihan-Iatihan audio lingual (audio lingual drill)
atau latihan-Iatihan pola kalimat (al-tamann bi al-ntimadzij)23.

Teori kesatuan ini lebih sesuai untuk pembelajaran bahasa
Arab tingkat pemula (al-marhalah al-ula), dan tingkat menengah
(al-marhalah al-wasithah). Untuk tingkat lanjut (tinggi) (al-marhalah
al-nwtaqaddimah) teori kesatuan ini kurang tepat karena pem-
belajaran bahasa Arab bagi tingkat tinggi lebih menitikberatkan
pada penguasaan materi bahasa Arab secara mendalam. Artinya
pembelajaran bahasa Arab pada tingkat tinggi ini lebih ditekankan
pada penguasaan unsur-unsur bahasa Arab secara detail dan
mendalam. Dengan kata lain tujuan pembelajaran bahasa Arab
tingkat tinggi adalah keahlian dalam bahasa Arab bukan lag!
keterampilan berbahasa seperti halnya bagi Hngkat pemula dan
tingkat menengah.

Teori Cabang

Pembelajaran bahasa Arab dengan teori cabang (nazJiariyali
al-furu'), artinya bahasa Arab diajarkan menurut cabang-
cabangnya. Menurut Musthafa al-Ghulayini24, cabang-cabang ilmu
bahasa Arab adalah sharaf, nahwu, ma'ani, bayan, 'arudl, tdrtkh adab
dan Iain-lain.

Teori cabang (nazhariyah al-furu') dalam pembelajaran
bahasa Arab tepat untuk tujuan keahlian dalam ilmu bahasa Arab.
Oleh karena itu, tidak tepat untuk tujuan keterampilan berbahasa
Arab sebagaimana teori kesatuan (nazliariyah al-wahdah). Metode
pembelajaran untuk teori cabang ini disesuaikan dengan cabang-

" Mahmud Yunus,1981, Metodik Khusus Baliasa Arab (Bahasa al-Qur'an). Jakart
Hidakarya Agung. Hal. 26

!- Depag RI,1995:1).

a Depag RI, 1976, Pedoman Pengnjaran Baliasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama
Islam. Jakarta: Froyek Pengembangan Sistem Pendidikan Agama. Hal. 108

» Musthafa al-Ghulayini, ibid, hal. 5.
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bagi setiap pelajar bahasa Arab. Kedua, pemahaman kaidah shnraf
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yang belajar bahasa dan sastra Arab, dan keempat, dengan menge-
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sistem itu mempunyai hubungan yang bersifat fungsional. Oleh
karena itu, keempat unsur bahasa itu harus tercakup di dalam
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pakan poros atau induk dari komponen lainnya.22 Oleh karena
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keterampilan berbahasa seperti halnya bagi Hngkat pemula dan
tingkat menengah.

Teori Cabang

Pembelajaran bahasa Arab dengan teori cabang (nazJiariyali
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cabang ilmu bahasa Arab tersebut. Teori cabang dalam pembe-
lajaran bahasa Arab lebih tepat untuk tingkat tinggi (al-marhalafi
al-mutaqaddimah)

Marhalah (Tingkat) Pembelajaran Qawaid (nahwu-sharaf)

Abdul 'Alim Ibrahim membagi tingkat pembelajaran qawa'id
(nahwu-sharaf) menjadi tiga, yaitu tingkat ibtida'iyyah, al-i'dadiyyah,
dan al-tsanawiyah25

1. Tingkat Ibtida'iyah

Pada tingkat ibtida'iyah mengelompokkan menjadi tiga
halaqah, yaitu halaqah ula, halaqah tsaniyah, dan halaqah tsdlisah,26

Di dalam halaqah ula nieliputi dua shaf (kelas), pertama dan
kedua. Pada halaqah ini anak tidak diajarkan qawa'id secara khusus,
tidak dibuatkan latihan-latihan tertentu dari susunan kalimat
khusus, atau susunan kalimat dengan bentuk tertentu, karena
anak pada halaqah ini terbatas informasinya, yang dibutuhkan anak
adalah keluasaan informasi, berkembang pemerolehan bahasa
agar anak dapat mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan tanpa
dibatasi. Oleh karena itu, peran guru pada halaqah ini terfokus
pada kemampuan anak berbicara dengan bahasa yang ia
kuasainya dan menjadi ukuran pada umumnya bahwa benarnya
susunan bahasa akan terjadi melalui percobaan-percobaan.

Pada halaqah tsaniyah meliputi dua shaf (kelas), yaitu shaf
tiga dan empat. Pada halaqah ini anak diberi latihan dengan dua
cara, yaitu: (a) latihan mengucapkan bahasa secara langsung dan
terus menerus sebagaimana mengikuti halaqah sebelumnya dan
dilengkapi gambar yang menarik, (b) latihan satu per satu kaidah
tertentu disesuaikan perkembangan bahasa anak dan meng-
hindarkan kesalahan bahasa anak. Latihan dalam bentuk tanya
jawab, tentang sebagai kata ganti (dhannr), ism isyarah, ism-ism
maushul. Dengan contoh-contoh ini guru mampu mendidik bahasa
anak, sedangkan untuk halaqali ketiga meliputi dua shaf (kelas),
yaitu lima dan enam. Murid pada halaqah ini memungkinkan untuk
konsentrasi dalam mengembangkan pikirannya, kemampuan

35 Abdul 'Alim Ibrahim, 1968. Mutoajjih al-Fanny li Mudarrisa al-Lugliah al-Arabiyali.
: Dar a]-Ma'arifr hal. 208
" Ibid. hal. 208-209
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memahami qawa'id sesuai tujuan yang ditentukan. Cara yang
digunakan berupa contoh-contoh, diskusi, minta pendapat, dan
penerapannya. Pada halaqah ini tidak ada larangan secara khusus
untuk mengajarkan qawa'id dan penerapan-penerapannya dengan
memberikan kemudahan kepada anak setelah banyak menguasai
qawa'id yang beragam.

2. Tingkat al-I'dadiyah
Pada tingkat ini murid memulai pelajaran qawa'id dengan

program yang direncanakan berupa gambaran yang lebih luas
dan komprehensif. Pada tingkat ini dapat mengulangi sebagian
bab-bab yang diajarkan pada tingkat sebelumnya dan materi
bersifat iebih detail dan rinci.

3. Tingkat Madrasah Tsanawiyah

Metode-metode pada tingkat ini terfokus pada bab-bab dan
masalah-masalah yang muncul dalam pemahaman para murid
tingkat I'dddiyah dan mengkhususkan qawa'id dan penerapannya
secara lengkap. Metode yang sesuai adalah metode khusus Nahwu.

Tujuan pembelajaran qawaid

Tujuan pembelajaran qawa'id tidak hanya untuk qawa'id. itu
sendiri tetapi qawa'id sebagai alat untuk menyempurnakan kalam,
membenarkan susunan kalimat. Oleh karena itu mempelajarai
qawa'id tidak hanya terbatas pada tujuan qawa'id itu sendiri. Tujuan
pelajaran qawa'id di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Membantu murid dalam menyusun kalimat-kalimat yang
tepat, sehingga terhindar dari kesalahan nahwu.

2. Melatih murid berpikir dan menemukan perbedaan struktur
kata, ungkapan dan kalimat.

3. Memberikan pengalaman kebahasaan bagi murid dalam
menyampaikan berbagai ungkapan dan contoh yang terkait
dengan kondisi lingkungan mereka dan dalam menggambar-
kan cita-cita mereka

4. Mensistematisasikan pengetahuan-kebahasaan murid agar
mampu menggunakan bahasa secara baik serta memungkin-
kan murid untuk menganalisis struktur kata dan ungkapan/
pernyataan yang dianggap tidak jelas.

5. Membantu murid dalam meningkatkan ketajaman kajian
terhadap berbagai pola dan kaidah pembentukan kata serta
meningkatkan rasa bahasa .
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cabang ilmu bahasa Arab tersebut. Teori cabang dalam pembe-
lajaran bahasa Arab lebih tepat untuk tingkat tinggi (al-marhalafi
al-mutaqaddimah)

Marhalah (Tingkat) Pembelajaran Qawaid (nahwu-sharaf)

Abdul 'Alim Ibrahim membagi tingkat pembelajaran qawa'id
(nahwu-sharaf) menjadi tiga, yaitu tingkat ibtida'iyyah, al-i'dadiyyah,
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Pada tingkat ibtida'iyah mengelompokkan menjadi tiga
halaqah, yaitu halaqah ula, halaqah tsaniyah, dan halaqah tsdlisah,26
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kedua. Pada halaqah ini anak tidak diajarkan qawa'id secara khusus,
tidak dibuatkan latihan-latihan tertentu dari susunan kalimat
khusus, atau susunan kalimat dengan bentuk tertentu, karena
anak pada halaqah ini terbatas informasinya, yang dibutuhkan anak
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agar anak dapat mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan tanpa
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pada kemampuan anak berbicara dengan bahasa yang ia
kuasainya dan menjadi ukuran pada umumnya bahwa benarnya
susunan bahasa akan terjadi melalui percobaan-percobaan.

Pada halaqah tsaniyah meliputi dua shaf (kelas), yaitu shaf
tiga dan empat. Pada halaqah ini anak diberi latihan dengan dua
cara, yaitu: (a) latihan mengucapkan bahasa secara langsung dan
terus menerus sebagaimana mengikuti halaqah sebelumnya dan
dilengkapi gambar yang menarik, (b) latihan satu per satu kaidah
tertentu disesuaikan perkembangan bahasa anak dan meng-
hindarkan kesalahan bahasa anak. Latihan dalam bentuk tanya
jawab, tentang sebagai kata ganti (dhannr), ism isyarah, ism-ism
maushul. Dengan contoh-contoh ini guru mampu mendidik bahasa
anak, sedangkan untuk halaqali ketiga meliputi dua shaf (kelas),
yaitu lima dan enam. Murid pada halaqah ini memungkinkan untuk
konsentrasi dalam mengembangkan pikirannya, kemampuan
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memahami qawa'id sesuai tujuan yang ditentukan. Cara yang
digunakan berupa contoh-contoh, diskusi, minta pendapat, dan
penerapannya. Pada halaqah ini tidak ada larangan secara khusus
untuk mengajarkan qawa'id dan penerapan-penerapannya dengan
memberikan kemudahan kepada anak setelah banyak menguasai
qawa'id yang beragam.

2. Tingkat al-I'dadiyah
Pada tingkat ini murid memulai pelajaran qawa'id dengan

program yang direncanakan berupa gambaran yang lebih luas
dan komprehensif. Pada tingkat ini dapat mengulangi sebagian
bab-bab yang diajarkan pada tingkat sebelumnya dan materi
bersifat iebih detail dan rinci.

3. Tingkat Madrasah Tsanawiyah

Metode-metode pada tingkat ini terfokus pada bab-bab dan
masalah-masalah yang muncul dalam pemahaman para murid
tingkat I'dddiyah dan mengkhususkan qawa'id dan penerapannya
secara lengkap. Metode yang sesuai adalah metode khusus Nahwu.

Tujuan pembelajaran qawaid

Tujuan pembelajaran qawa'id tidak hanya untuk qawa'id. itu
sendiri tetapi qawa'id sebagai alat untuk menyempurnakan kalam,
membenarkan susunan kalimat. Oleh karena itu mempelajarai
qawa'id tidak hanya terbatas pada tujuan qawa'id itu sendiri. Tujuan
pelajaran qawa'id di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Membantu murid dalam menyusun kalimat-kalimat yang
tepat, sehingga terhindar dari kesalahan nahwu.

2. Melatih murid berpikir dan menemukan perbedaan struktur
kata, ungkapan dan kalimat.

3. Memberikan pengalaman kebahasaan bagi murid dalam
menyampaikan berbagai ungkapan dan contoh yang terkait
dengan kondisi lingkungan mereka dan dalam menggambar-
kan cita-cita mereka

4. Mensistematisasikan pengetahuan-kebahasaan murid agar
mampu menggunakan bahasa secara baik serta memungkin-
kan murid untuk menganalisis struktur kata dan ungkapan/
pernyataan yang dianggap tidak jelas.

5. Membantu murid dalam meningkatkan ketajaman kajian
terhadap berbagai pola dan kaidah pembentukan kata serta
meningkatkan rasa bahasa .
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6. Melatih murid-murid dalam menggunakan kata dan kalimat
secara benar serta melatih murid daiam menemukan berbagai
kekhasan kalimat.

7. Membiasakan murid-murid berbahasa dengan benar, sehingga
mereka tidak terpengaruh bahasa-bahasa pasaran.

8. Memberikan bekal kepada murid tentang struktur kata dan
kalimat serta melatih untuk membedakan antara struktur yang
salah dan yang benar.

Pembelajaran Ilmu Sharaf

1. Tujuan Mempelajari Ilmu Sharaf

Tujuan mempelajari ilmu sharaf adalah untuk memahami
berbagai perubahan kata asal (pokok) menjadi beberapa macam
kata dan memahami berbagai cara perubahannya menurut pola
pembentukan kata atau wazn-nya, dan untuk menghindari
berbagai kesalahan yang berhubungan dengan masalah-masalah
sharfinh.27

2. Pendekatan Pembelajaran Ilmu Sharaf

Pembelajaran Ilmu SJiura/didasarkan pada pendekatan yang
menyatakan bahwa ilmu bahasa Arab terdiri dari cabang-cabang
ilmu bahasa yang saling berhubungan erat. Ilmu s/wra/merupakan
cabang ilmu bahasa Arab yang sebaiknya diajarakan sebelum
cabang-cabang ilmu bahasa Arab lainnya. Hal ini sesuai dengan
pendapat Muhammad Kamal Bisy yang menyatakan bahwa
pembelajaran tentang sharaf lebih didahulukan daripada nahwu
agar problematika yang terkait dengan s/uira/sudah dikuasai pada
saat mempelajari nahwu28. Kajian sharaf menurut Abduh al-
Rajikhy (1973: 9) terfokus pada dua hal, yaitu isim-ism mutamakkin
danfi'il-fi'il mutasharrif. Kajian fi'il-fi'il jamidah, huruf-huruf ism-
ism al-musyabbahah H al-huruf dar\ ism-ism 'ajam tidak termasuk
kajian ilmu sharaf tetapi termasuk dalam nahwu29.

Hubungan sharaf dan nahwu tidak dapat dipisah-pisahkan,

sebagai contoh: BteffoO "^j posisi kata IS" hanya bisa diketahui

setelah terlebih dahulu diketahui kata &UG • Ini lebih pada aspek

" Ahmad bin Musthafa, t.t.:131
" Muhammad Kamal Bisy, 1980:26)
M Amin 'All Sayid, Ibid, hal 18-19)

Maksudin, Strategi Pembelajan

nahwiah untuk mengenali kata ^~ , sedangkan kata (&j^ lebih

pada aspek sharfiah dan begitu seterusnya.

Oleh karena itu para ahli bahasa Arab dahulu tidak me-
misahkan antara nahwu dan sliaraf, dan buku-buku nahwu dahulu
sejak kitab Sibawaih senantiasa menjadikan nahwu dan sharaf ke
dalam satu ilmu. Menurut Utsman bin Jiny, pelajaran sharaf harus
diberikan sebelum pelajaran nahwu. la selanjutnya mengatakan
dalam bukunya bahwa tashrifitu untuk mengetahui jiwa kata yang
tetap dan nahwu untuk mengetahui kondisi perubahannya. Sebagai
contoh perhatikan kalimat berikut ini.

Perubahan harakat (syakl) huruf-huruf i'rdb atau huruf yang
berada pada akhir kata disebabkan oleh adanya perbedaan 'atnil
dan tidak disebabkan oleh tetapnya kata itu sendiri (mabni).
Sehubungan dengan hal itu, Utsman bin Jiny dalam Abduh al-
Rajikhy, menyatakan bahwa seseorang yang ingin mempelajari
nahwu terlebih dahulu harus mengetahui tashrif karena dengan
mengetahui ujud suatu kata pokok maka kata asalnya dapat
diketahui pula Sementara nahwu untuk mengetahui perubahan-
perubahan akhir kata itu sendiri30.

3. Metode Pembelajaran Ilmu Sharaf

Metode pembelajaran sharaf disamakan dengan metode
pembelajaran nahwu yang keduanya berada dalam satu rumpun,
yaitu dalam qawa'id

Menurut Hasan Syakhatah tidak ada metode pembelajaran
tertentu yang memudahkan dalam mempelajari qawa'id. la
menawarkan tiga macam metode pembelajaran qawa'id, yaitu
metode qiyasiyah (metode deduktif) metode istiqraiyah (metode
induktif) dan metode mu'ddalah (al-nash al-adaby)?1

a. Metode Qiyasiyah
Metode qiyasiyah adalah metode yang lebih dahulu daripada

metode istiqraiyah, dan metode al-mu'adalah (nash adaby). Dalam
metode qiyasiyah terdapat tiga langkah yang dapat diikuti, yaitu
guru menganggap pelajaran itu mudah dengan menyebutkan
kaidah, definisi, dasar-dasar umum, kemudian guru menjelaskan

» Abduh al-Rajikhy, 1973:8-9)
« Hasan Syakhatah (T.t.: 208-209}
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6. Melatih murid-murid dalam menggunakan kata dan kalimat
secara benar serta melatih murid daiam menemukan berbagai
kekhasan kalimat.
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Pembelajaran Ilmu Sharaf
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sebagai contoh: BteffoO "^j posisi kata IS" hanya bisa diketahui

setelah terlebih dahulu diketahui kata &UG • Ini lebih pada aspek

" Ahmad bin Musthafa, t.t.:131
" Muhammad Kamal Bisy, 1980:26)
M Amin 'All Sayid, Ibid, hal 18-19)
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nahwiah untuk mengenali kata ^~ , sedangkan kata (&j^ lebih

pada aspek sharfiah dan begitu seterusnya.
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a. Metode Qiyasiyah
Metode qiyasiyah adalah metode yang lebih dahulu daripada
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» Abduh al-Rajikhy, 1973:8-9)
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kaidah ini dengan menyebutkan contoh yang sesuai dengan
penerapan kaidah. Metode ini berdasar pada prinsip proses
mengkiaskan (menganalogkan) dengan mentransfer pikiran dari
kenyataan yang umum kepada kenyataan bagian-bagian, dari
ketentuan umum kepada ketentuan khusus, dari keseluruhan
kepada bagian-bagian, dari permulaan kepada hasil.

b. Metode istiqraiyah

Metode istiqraiah disebut juga metode Herbat. Langkah-
langkahnya meliputi pendahuluan, tujuan, sasaran, dan kaidah
penerapan.

c. Metode al-mu'adalah (pembiasaan)

Metode ini disebut al-mu'adalah karena keberhasilan pem-
belajaran diperoieh melalui pembiasaan. Metode pembeiajaran
yang digunakan sebelum metode al-mu'&dalah yaitu metode
qiynsiyah dan metode istiqraiyah. Metode al-mu'adalah dalam pem-
beiajaran bahasa didasarkan pada pola kalimat yang berkesmam-
bungan, tidak berupa pola kalimat yang terpotong-potong, Yang
dimaksud pola kalimat yang berkesinambungan adalah pola
kalimat yang berupa bagian bacaan dalam sebuah judu) atau
berupa teks bacaan dari macam-macam teks yang telah dibaca
oleh murid. Mereka memahami arti bacaan kemudian dikembang-
kan menjadi berbagai pola kalimat spesifik. Pengembangan pola
kalimat tetap mengikuti ketentuan kaidah dan untuk selanjutnya
metode ini diaplikasikan dalam pembeiajaran qawa'id.

4. Langkah-langkah Pembeiajaran Qawa'id (ndhwu- sharaf)

a. Pembeiajaran qawa'id dimulai dengan permasalahan.

b. Masalah ini berkaitan dengan al-kalam,dan al-kitabah murid

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid, di
antaranya guru berperan sebagai berikut.

•/ Memberikan bantuan kepada murid untuk memecahkan
masalah yang dihadapi. Setelah murid menemukan
masalah dan mereka berusaha untuk mengatasi, guru
sebaiknya memberikan bantuan untuk menghubungkan
antara masalah al-kaldm, dan al-kitabah dengan kaidah
tertentu dari kaidah-kaidah nahwu

^ Memperbanyak larihan. Dalam melakukan latihan guru
hendaknya memperhatikan kaidah

•/ Membanru mengatasi masalah secara individual. Guru
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hendaknya mengatasi berbagai kesulitan yang dialami
oleh murid secara individual pula, dan guru dapat juga
mengembangankan qawfi'id yang berbeda dan dapat
mempraktikkan kepada murid-rnurid.

•S Membantu murid agar mampu mengembangankan
istilah. Bagi murid akan lebih baik jika mampu secara
cepat menemukan istilah-istilah yang dicari misalnya
istilah dalam sastra, balaghah, geografi dan kimia.

4. Teknik Pembeiajaran Ilmu Sharaf

Pembeiajaran ilmu sharaf menggunakan contoh pola kalimat
yang diambil dari bacaan (qira'ah). Pembalajar ditekankan pada
pemahaman kata-kata asal (pokok) yang menjadi objek/materi
ilmu sharaf yang terdapat pada pola kalimat dan atau teks bacaan.

Lebih jelasnya, teknik pembeiajaran ilmu sharaf tingkat
pemula itu seperti apa yang disebutkan dalam Silsilah Ta'Um al-
Lughah al-Arabiyah al-Mustawa al-Tsany, al-Tsalis dan al-Rabi' sebagai
berikut.
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mempraktikkan kepada murid-rnurid.
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istilah. Bagi murid akan lebih baik jika mampu secara
cepat menemukan istilah-istilah yang dicari misalnya
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4. Teknik Pembeiajaran Ilmu Sharaf
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yang diambil dari bacaan (qira'ah). Pembalajar ditekankan pada
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Keterangan: Teknik pembelajaran ilmu s/Mra/ seperti tersebut di
atas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

•S Mengenalkan kata-kata baru
S Mengenalkan istilah-istilah baru
•S Memahami judul/topik bacaan dan isi bacaan
•S Menjawab pertanyaan bacaan
S Menganalis kalimat yang terdapat dalam bacaan
S Menyebutkan kaidah-kaidah sharfiyah yang terdapat dalam

bacaan
S Tamrinat/latihan

5. Evaluasi Pembelajaran Ilmu Sharaf

Evaluasi merupakan bagian integral dari sistematisasi
pembelajaran ilmu s/wra/karena setiap proses pembelajaran ilmu
sharaf di dalamnya terkandung unsur evaluasi dan evaluasi ini
merupakan sentral pengukuran dan penilaian dari proses
pembelajaran. Mengajar dan mengevaluasi merupakan satu
kesatuan yang mesti berjalan bergandengan atau beriringan; salah
satunya tidak dapat ditinggalkan karena akan menyebabkan hal
yang kurang bermakna atau kurang berrnanfaat.

Evaluasi pembelajaran ilmu sharaf berfungsi untuk: pertama,
memberikan unipan balik (feed back), kedua, menentukan hasil
kemajuan belajar siswa (pelaporan), ketign, menempatkan siswa
dalam situasi belajar yang tepat (penempatan), dan keempat
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mengenal latar belakang psikologis, fisik dan lingkungan siswa,
terutama yang mengalami kesulitan belajar (diagnosis).

Dalam GBPP 1994, evaluasi pembelajaran ilmu sharaf dapat
dilakukan dengan lisan dan tulisan, Bentuk evaluasi ilmu sharaf
baik Hsan maupun tulisan berupa pola kalimat jumlah fi'liyah atau
ismiyah atau sybh al-jumlah yang disesuaikan dengan pola-pola
kalimat yang telah diajarkan. Dengan ungkapan lain bahwa
evaluasi pembelajaran ilmu sharaf disesuaikan dengan objek ilmu
s/wira/itu sendiri yaitu ism-ism yang mutamakkin (menerima tanwin)
dan fi'il-fi'il yang mutasluirrif (dapat ditashrff). Ilmu sharaf tidak
membahas ism-ism mabni dan fi'il-fi'il jamid dan bahasan ini dikaji
dan dibahas dalarn ilmu nahwu.

Simpulan

Uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Strategi pembelajaran ilmu s/iara/secara umum tidak dapat

dipisahkan dengan strategi pembelajaran bahasa Arab
2. Strategi pembelajaran ilmu s/wra/mencakup lima unsur strategi,

yaitu tujuan pembelajaran ilmu sharaf, pendekatan, metode,
teknik dan evaluasi pembelajaran ilmu sharaf.

3. Strategi pembelajaran ilmu sharaf disamakan dengan strategi
pembelajaran qawa'id (nahwu-sharaf), yang berdeda pada objek
kajiannya.

4. Strategi pembelajaran ilmu sharaf disesuaikan dengan marhalah
(tingkat) peserta didiknya. Demikian juga pola-pola kalimat
yang diajarkan.
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