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BAB I 

KARAKTERISTSTIK BAHASA ARAB 

 

A. Karakteristik Universal Bahasa Arab 

Secara etimologi, karakteristik berasal dari akar kata bahasa Inggris yaitu 

character yang berarti watak, sifat, ciri. Kata characteristic berarti sifat yang khas 

atau ciri khas sesuatu. Achmad Maulana mengartikan karakteristik dengan ciri 

khas, bentuk-bentuk watak dan tabiat individu, corak tingkah laku atau tanda 

khusus. Dalam istilah bahasa Arab, kata karakteristik dikenal dengan خصائص  

sebagai bentuk jamak dari  yang diartikan dengan kekhususan atau  خصوصيـة

keistimewaan. Maka dapat dikatakan bahwa karakteristik bahasa Arab adalah 

bentuk watak dan ciri khas atau tanda-tanda khusus yang dimiliki bahasa 

Arab. 

Pengetahuan tentang karakteristik bahasa Arab merupakan tuntutan 

yang harus dipahami oleh para pengajar bahasa Arab, karena pemahaman 

akan diskursus ini akan memudahkan mereka yang berkecimpung pada 

bidang pendidikan dan pengajaran bahasa Arab dalam melaksanakan kegiatan 

proses pembelajaran. Tetapi perlu diperhatikan bahwa karakteristik bahasa 

Arab tidaklah identik dengan kesulitannya, karena dengan memiliki 

pengetahuan serta pemahaman tentang karakteristiknya, setidaknya akan 

tersingkap kelebihan-kelebihan yang ada pada tubuh bahasa Arab, dan 

menjadi aspek kemudahan yang menjadi pintu untuk membuka jalan bagi 

mereka yang ingin mempelajari dan mendalaminya. 

Bahasa Arab memiliki karakteristik yang unik dan universal. Dikatakan 

unik karena bahasa Arab memiliki ciri khas yang membedakannya dengan 

bahasa lainnya, sedangkan universal berarti adanya kesamaan nilai antara 

bahasa Arab dengan bahasa lainnya. Karakteristik universalitas bahasa Arab 

antara lain dapat diuraikan sebagai berikut : 



  2 

1. Bahasa Arab memiliki gaya bahasa yang beragam, yang meliputi,          

1) ragam sosial atau sosiolek yaitu ragam bahasa yang menunjukan 

stratifikasi sosial ekonomi penuturnya; 2) ragam geografis, ragam 

bahasa yang menunjukan letak geografis penutur antara satu daerah 

dengan daerah lain, sehingga melahirkan dialek yang beragam; 3) 

ragam idiolek yaitu ragam bahasa yang menunjukan integritas 

kepribadian setiap individu masyarakat (لهجة فردية). 

2. Bahasa Arab dapat diekspresikan secara lisan atau pun tulisan. Menurut 

Bloomfield bahasa lisan merupakan hakekat adanya suatu bahasa. 

Realitas ini dapat dipahami karena adanya bentang sejarah peradaban 

manusia terlihat jelas mereka pada umumnya berbahasa lisan meskipun 

diantara mereka tidak dapat menulis dan tidak mengenal lambang 

tulisan. Bahasa lisan sebagai system verbal lebih banyak dipakai oleh 

manusia dalam berkomunikasi antara satu dengan lainnya antar 

anggota masyarakat di lingkungannya. Hal ini dimaksudkan agar 

penyampaian pesan lebih cepat dipahami maknanya oleh masyarakat 

sasaran. 

3. Bahasa Arab memiliki sistem, aturan dan perangkat yang khas, antara 

lain: 

a) Sistemik, bahasa yang  memiliki sistem standard yang terdiri dari 

sejumlah sub-sub sistem (sub sistem tata bunyi, tata kata, kalimat, 

syntax, gramatikal, wacana dll.). 

b) Sistematis, artinya bahasa Arab juga memiliki aturan-aturan khusus, 

dimana masing-masing komponen sub sistem bahasa bekerja secara 

sinergis dan sesuai dengan fungsinya. 

c) Komplit, maksudnya bahasa itu memiliki semua perangkat yang 

dibutuhkan oleh masyarakat pemakai bahasa itu ketika digunakan 

untuk sebagai alat komunikasi dalam berinteraksi dan bersosialisasi 

antar mereka. 
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B. Penerapan Karakteristik Unik Bahasa Arab dalam Pengajaran Bahasa 

Arab bagi non Arab. 

Pada bagian ini, penulis akan mengetengahkan beberapa ciri-ciri khusus 

bahasa Arab yang dianggap unik dan tidak dimiliki bahasa-bahasa lain di 

dunia, terutama bahasa Indonesia. Ciri-ciri khusus ini perlu diketahui oleh 

para pengajar bahasa agar memudahkannya dalam menyusun dan 

mengembangkan berbagai strategi pembelajaran bahasa, khususnya bagi non 

Arab. Ciri-ciri khusus tersebut dapat ditemui dalam aspek-aspek bahasa, 

sebagai berikut :  

 

1. Aspek bunyi 

Bahasa pada hakekatnya adanya bunyi, yaitu berupa gelombang 

udara yang keluar dari paru-paru melalui pipa suara dan melintasi organ-

organ speech atau alat bunyi. Proses terjadinya bahasa apapun di dunia ini 

adalah sama. Maka tidak asing apabila ada beberapa bunyi bahasa yang 

hampir dimiliki oleh beberapa bahasa di dunia seperti bunyi m, n, l, k,     

dan s. 

Bahasa Arab, sebagai salah satu rumpun bahasa Semit, memiliki ciri-

ciri khusus dalam aspek bunyi yang tidak dimiliki bahasa lain, terutama 

bila dibandingkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa-bhasa daerah yang 

banyak digunakan di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Ciri-ciri khusus 

itu adalah : 

1. Vokal panjang dianggap sebagai fonem (  ( و ، ِي ، أ  

2. Bunyi tenggorokan (أصوات الحلق), yaitu ح dan ع 

3. Bunyi tebal ( أصوات مطبقة), yaitu  ط ,ص  ,ض  dan ظ . 

4. Tekanan bunyi dalam kata atau stress (  ( النبر

5. Bunyi bilabial dental (  ف yaitu ,( شفوى أسنـانى
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2. Aspek Kosakata 

Ciri khas kedua yang dimiliki bahasa Arab adalah pola pembentukan 

kata yang sangat fleksibel, baik melalui derivasi (  maupun ( تـقاقىشتصريف ا

dengan cara infleksi ( إعرابي تصريف ). Dengan melalui dua cara pembentukan 

kata ini, bahasa Arab menjadi sangat kaya sekali dengan kosakata. 

Misalnya dari akar kata علم , bila dikembangkan dengan cara اشتقاقى , maka 

akan menjadi : 

 ي عل م – ع ِلم dan seterusnya ( تصريف اصطالحى) = 10 kata 

 ع ل م -يعل ِم  dan seterusnya = 10 kata 

  يعلم  –أعلم dan seterusnya = 10 kata 

 يتعلم – تعلم  dan seterusnya = 10 kata 

 يتعالم – تعالم  dan seterusnya = 10 kata 

  استعلم –يستعلم  dan seterusnya = 10 kata 

Dari masing-masing kata ini dapat lagi kembangkan dengan cara  

 علم  sehingga akan lebih memperkaya bahasa Arab. Dari kata تصريف إعرابـى

saja akan menjadi ratusan kata. Bahkan menurut suatu penelitian, unsur 

bunyi yang ada pada suatu kata, meskipun urutan letaknya dalam kata 

tersebut berbeda akan mengandung arti dasar yang sama. 

 

3. Aspek Kalimat 

1. I’râb  

Bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki sistem i’râb terlengkap 

yang mungkin tidak dimiliki oleh bahasa lain. I’râb adalah perubahan bunyi 

akhir kata, baik berupa harakat atau pun berupa huruf sesuai dengan 

jabatan atau kedudukan kata dalam suatu kalimat. I’râb berfungsi untuk 

membedakan antara jabatan suatu kata dengan kata yang lain yang 

sekaligus dapat merubah pengertian kalimat tersebut. 
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    Contoh : 

 هذا قاتٌل أخى 

 هذا قاتُل أخى 

Dua kalimat itu sangat berbeda sekali artinya, hanya karena 

perbedaan bunyi akhir kata qâtil (  Yang pertama dibaca tanwin dan .( قاتل

yang kedua tidak dibaca tanwin (di-idlâfat-kan). Maka kalimat pertama 

berarti orang ini yang membunuh saudaraku, sedang kalimat kedua artinya 

orang ini adalah pembunuh saudaraku. Contoh lain adalah : 

   ما أحسن  خالدا  artinya alangkah baiknya si Khalid 

   ما أحسُن خالد  artinya apa yang baik pada si Khalid ? 

  ٌما أحسن  خالد  artinya apa yang diperbuat baik oleh si Khalid ? 

 

2. Jumlah Fi’liyyah dan Jumlah Ismiyyah 

Komponen kalimat dalam bahasa apapun pada dasarnya sama, yaitu 

subyek, predikat dan obyek. Namun, yang berbeda antara satu bahasa 

dengan bahasa lainnya adalah struktur atau susunan (تركيب) kalimat itu. 

Pola kalimat sederhana dalam bahasa Arab adalah : 

  اسم +اسم 

  اسم +فعل 

Sementara dalam bahasa Indonesia pola kalimatnya adalah : 

 KB + KB 

 KB + KK 

Pola  اسم + فعل  dalam bahasa Arab sudah dianggap dua kalimat. Dari 

perbandingan itu, tampak bahwa pola اسم  +  فعل hanya dimiliki bahasa 

Arab. Meskipun kadang ada ungkapan bahasa dalam percakapan sehari-

hari pola yang sama dengan ini ditemui dalam bahasa Indonesia seperti 
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turun hujan, tetapi ungkapan itu biasanya didahului oleh keterangan waktu 

umpamanya tadi malam turun hujan. 

 

3. Muthâbaqah (Concord) 

Ciri yang sangat menonjol dalam susunan kalimat bahasa Arab adalah 

diharuskannya muthâbaqah atau persesuaian antara beberapa bentuk 

kalimat. Misalnya harus ada Muthâbaqah antara mubtada’ dan khabar dalam 

hal ‘adad (mufrad, mutsannâ dan jama’) dan dalam jenis (mudzakkar dan 

muannats), harus ada Muthâbaqah antara maushûf dan shifat dalam hal ‘adad, 

jenis, i’râb (rafa’, nashb, jar), dan nakirah serta ma’rifah-nya. Begitu juga harus 

ada Muthâbaqah antara hâl dan shâhib al-hâl dalam ‘adad dan jenisnya. 

 

4. Aspek Huruf 

Ciri yang Nampak dominan pada huruf-huruf bahasa Arab adalah : 

1. Bahasa Arab memiliki ragam huruf dalam penempatan susunan kata, 

yaitu ada huruf yang terpisah, ada bentuk huruf di awal kata, di tengah 

dan di akhir kata. 

2. Setiap satu huruf hanya melambangkan satu bunyi. 

3. Cara penulisan berbeda dengan penulisan huruf Latin, yakni dari arah 

kanan ke kiri. 

Pemaparan beberapa karakteristik unik bahasa Arab di atas setidaknya 

dapat dijadikan acuan dalam pengajaran bahasa Arab untuk non Arab, 

sehingga memudahkan para pengajar dalam melaksanakan proses kegiatan 

pembelajaran bahasa Arab. 

Secara kodrati, manusia pertama kali mengenal bahasa melalui 

pendengaran, setelah itu berbicara, membaca, kemudian menulis. Demikian 

pula halnya dengan pengajaran bahasa Arab, hendaknya harus dimulai 

dengan melatih anak untuk selalu mendengar bahasa Arab. Langkah pertama 

ini dapat dilakukan dengan memasukan anak ke dalam lingkungan bahasa 
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Arab (البيئة اللغوية) atau ke dalam laboratotium bahasa. Guru dapat juga 

menciptakan ruang kelas dengan selalu aktif menggunakan bahasa Arab 

sebagai pengantarnya, hal ini akan menarik perhatian siswa untuk berbicara 

seperti gurunya dengan menyimak atau disebut dengan listening. 

Tahap selanjutnya adalah bercakap-cakap atau speaking. Langkah kedua 

ini harus didukung oleh perbendaharaan kosakata yang dimiliki siswa. Guru 

jangan menyuruh siswa untuk menghafalkan kamus, tetapi guru bisa 

mengajarkan kata-kata yang dipakai sehari-hari sehingga dapat dipraktekkan 

anak didik baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dalam pembelajaran 

bahasa Arab, cara ini disebut dengan muhâdatsah.  

Langkah selanjutnya adalah membaca (reading). Pada tahap ini siswa 

mulai diperkenalkan denganbacaan atau wacana bahasa Arab yang telah 

menggunakan gramatika yang benar. Penerjemahan kata atau wacana 

seminimal mungkin dilakukan oleh guru guna mendorong siswa untuk 

memahami teks tanpa membutuhkan penerjemahan secara utuh. 

Setelah siswa memperoleh kemahiran membaca, maka tahap berikutnya 

yaitu menulis (writing) yang dalam bahasa Arab disebut insya’. Dengan 

berbekal hasil membaca berbagai wacana aatau bacaan yang baik, maka siswa 

perlahan-lahan dapat mengungkapkan pikirannya dalam sebuah tulisan. 

Dengan begitu maka empat kemahiran bahasa telah diperoleh siswa yaitu 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Kemahiran bahasa ini kelak akan 

dapat dijadikan sarana dalam mempelajari, mengkaji dan mengembangkan 

ilmu-ilmu yang lainnya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan 

masyarakat luas. 

C. Penutup 

Pengetahuan karakteristik suatu bahasa merupakan salah satu cara 

memasuki pintu gerbang pemahaman bahasa tersebut. Begitu juga halnya 

dengan bahasa Arab yang memiliki ciri dan kekhususan yang berbeda dan 

mungkin juga tidak dimiliki oleh bahasa lain di dunia. Hal ini sangat perlu 
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diketahui oleh para pengajar bahasa Arab dari segala tingkatan dan jenjang 

pendidikan. Namun faktor penting yang tidak bisa dinafikan untuk mencapai 

keberhasilan pembelajaran bahasa Arab adanya sense of belonging yang harus 

ada pada diri setiap umat Islam pada bahasa Arab. 
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BAB II 

DASAR-DASAR TEORITIS PENGAJARAN BAHASA ARAB 

  

1. Teori Ilmu Jiwa 

Para ahli psikologi pembelajaran sepakat bahwa bahwa dalam proses 

belajar mengajar terdapat unsur-unsur (1) internal, yaitu bakat, minat, 

kemauan dan pengalaman terdahulu dalam diri pembalajar. (2) eksternal, yaitu 

lingkungan, guru, buku teks dan sebagainya. Pokok pertanyaannya adalah: 

“unsur manakah yang menjadi faktor dominan atau paling besar pengaruhnya  

dalam proses pembelajaran?” 

Jawaban untuk pertanyaan ini dapat ditemukan dalam dua teori 

psikologi yaitu aliran behaviorisme (al-sulukukiyah) dan aliran kognitive (al-

ma’rifiyah). Aliran yang pertama memberikan perhatian yang lebih besar 

kepada faktor-faktor eksternal, sedangkan aliran kedua lebih menekankan 

kepada faktor-faktor internal. Berikut penjelasan dari kedua aliran tersebut: 

 

a). Behaviorisme 

Aliran ini dipelopori  oleh ilmuwan Rusia yang  bernama Paplov          

( 1849-1939), teorinya adalah menghubungkan stimulus primer ( makanan) 

dengan stimulus sekunder ( nyala lampu dan bunyi lonceng) dengan 

respon ( keluarnya air liur) anjing yang dijadikan hewan percobaannya. 

Berdasarkan penelitian Paplov, air liur anjing keluar ketika lampu menyala 

meskipun tidak ada makanan.  

- Teori : S-R; Stimulus Primer (makanan) dan stimulus sekunder (nyala 

lampu dan bunyi lonceng) dengan respon ( keluarnya air liur); berdasar 

penelitian, air liur anjing keluar ketika lampu dinyalakan meskipun tidak 

ada makanan. Ilmuwan berikutnya adalah Edward L. Thornike dengan 

teorinya “hukum efek” yang memberikan perhatian kepada ganjaran dan 

hukuman (reward and punishmen-  الثواب و العقاب ). Menurutnya, ganjaran 
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memperkuat hubungan antara stimulus dan respon, sebaliknya hukuman 

melemahkannya. B. F. Skinner berpendapat serupa, tapi dia menggunakan 

istilah penguatan (reinforcement- al- ta’ziz) menggantikan ganjaran. Skinner 

berpendapat bahwa al-tsawab atau al-ta’ziz bukan saja memperkuat 

hubungan antara stimulus dan respon tapi juga memotivasi untuk belajar 

merespon. 

Kesimpulan dari paparan di atas adalah bahwa aliran behaviorisme 

menekankan perhatian pada faktor eksternal di dalam pembelajaran dan 

bahwa merekayasa lingkungan pembelajara adalah cara yang efektif untuk 

mencapai tujuan. 

Pendekatan  dalam pengajaran bahasa yang dilahirkan oleh teori ini 

adalah pendekatan aural-oral ( thariqah sam’iyah syafahiyah). Dalam 

pendekatan ini peran guru sangat dominan karena dialah yang memilih 

bentuk stimulus, memberikan ganjaran dan hukuman, memberikan 

penguatan dan memnentukan jenisnya, dan dia juga yang memilih buku, 

materi, dan cara mengajarkannya, bahkan menentukan bentuk jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan kepada pembelajar.  

Pendekatan ini memberikan perhatian utama kepada kegiatan latihan, 

drill, menghafal kosa-kata, dialog, teks bacaan, dan pada sisi lain lebih 

mengutamakan bentuk luar bahasa ( pola, struktur, kaidah) dari pada 

kandungan isinya, dan mengutamakan kesahihan dan akurasi dari pada 

kemampuan interaksi dan komunikasi.  

 

b).  Kognitive  

Bertolak belakang dengan aliran behaviorisme yang menekankan pada 

stimulus eksternal dalam pembelajaran, aliran kognitive  menegaskan 

pentingnya keaktifan pembelajar. Pembelajarlah yang mengatur dan 

menentukan proses pembelajaran. Lingkungan bukan penentu awal dan 

akhir positif dan negatifnya hasil pembelajaran. Menurut pandangan aliran 
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ini, seseorang ketika menerima stimulus dari lingkungannya, dia 

melakukan pemilihan sesuai dengan minat dan keperluannya, 

menginterpretasikannnya, menghubungkannya dengan pengalamannya 

terdahulu, baru kemudian memilih alternatif  respon yang paling sesuai. 

Para ahli psikolingistik yang beraliran kognitive berpendapat bahwa 

setiap manusia memilki kesiapan fitrah (alamiah) untuk belajar bahasa. 

Manusia lahir dibekali dengan piranti pemerolehan bahasa atau LAD           

( Language Acquisition Device/ اللغة )(جهاز استيعاب )اكتساب. Alat ini menyerupai 

layar radar yang hanya menangkap gelombang-gelombang bahasa. Setelah 

diterima, gelombang-gelombang itu ditata dan dihubung-hubungkan satu 

sama lain menjadi sebuah system kemudian dikirimkam ke pusat 

pengolahan kemampuan berbahasa (language competence-  اللغوية  .(القدرات) الكفاءة 

Pusat ini merumuskan kaidah-kaidah bahasa dan dat ujaran yang 

dikirimkan oleh LAD dan menghubungkannya dengan makna yang 

dikandungnya, sehingga terbentuklah kemampuan berbahasa. Pada tahap 

selanjutnya, pembelajar bahasa menggunakan kemampuan berbahasanya 

untuk mengkreasi kalimat-kalimat dalam bahasa yang dipelajarinya untuk 

mengungkapkan keinginan dan keperluannya sesuai dengan kaidah-kaidah 

yang telah diketahuinya.   

 

2. Teori Ilmu Bahasa 

Perbedaan dalam cara atau metode mengajarkan bahsa dipengaruhi 

oleh perbedaan pandangan terhadap hakekat bahasa dan perbedaan dalam 

cara menganalisis dan mendeskripsikan bahasa. Berikut ini akan 

dikemukakan dua aliran yang paling penting dalam ilmu bahasa yaitu 

struktural dan transformasi-generatif. 
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 a). Struktural 

Aliran ini dipelopri oleh linguis dari Swiss Ferdinand  de Saussure  

(1857- 1913) tapi dikembangkan lebih lanjut secara signifikan oleh Leonard 

Bloomfield. Dialah yang meletakkkan dasar-dasar linguistiuk struktural 

berdasarkan penelitian-penelitian dengan menggunakan metode penelitian 

yang biasa digunakan di dalam penelitian ilmu sains ( Ilmu Pengetahuan 

Alam). 

 Beberapa teori tentang bahasa menurut aliran ini antara lain adalah: 

1. Bahasa itu pertama-tama adalah ujaran (lisan). 

2. Kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan yang ditunjang 

dengan latihan dan penguatan. 

3. Setiap bahasa memiliki sistemnya sendiri yang berbeda dari bahasa lain, 

oleh karena itu, menganalisis suatu bahasa tidak bisa memakai kerangka 

yang digunakan untuk menganalisis bahasa lainnya. 

4. Setiap bahasa memiliki system yang utuh dan cukup untuk 

mengekspresikan maksud dari penuturnya , oleh karena itu tidak ada 

satu bahasa yang unggul atas bahasa yang lainnya. 

5. Semua bahasa yang hidup berkembang mengikuti perubahan zaman 

terutama karena terjadinya kontak dengan bahsa lain, oleh karena itu 

kaidah-kaidahnya pun dapat mengalami perubahan. 

6. Sumber pertama dan utama kebakuan bahasa adalah penutur bahasa 

tersebut, bukan lembaga ilmiah, pusat bahasa atau aliran-aliran 

gramatika. 

Berdasarkan teori-teori kebahasaan tersbut, ditetapkan beberapa prinsip 

mengenai pengajaran bahasa antara lain sebagai berikut: 
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1. Karena kemampuan bahasa diperoleh melalui kebiasaan, maka 

latihan menghafalakan dan menirukan berulang-ulang harus 

diintensifkan. Guru berperan utama dalam pembelajaran. 

2. Karena bahasa lisan adalah sumber utama bahasa, maka guru harus 

memulai pelajaran dengan menyimak kemudian berbicara. 

Membaca dan menulis dilatihkan kemudian. 

3. Hasil analisis konstrastif (perbandingan antara bahasa ibu dengan 

bahasa yang dipelajari) dijadikan dasar pemilihan materi pelajaran 

dan latihan-latihan. 

4. Diberikan perhatian yang besar kepada wujud luar  dari bahasa 

yaitu pengucapan yang fasih, ejaan dan pelafalan yang akurat, 

struktur yang benar , dan sebagainya. 

Teori ini sejalan dengan aliran behaviorisme dalam psikologi yang 

melahirkann metode audiolingual dalam pembelajaran bahasa. 

b). Generatif- Transformasi  

Tokoh utama dalam aliran ini adalah linguis Amerika Noam 

Chomsky. Tata bahasa Generatif- Transformasi membedakan dua struktur 

bahasa yaitu “struktur luar/ al- bina’ al-dhahiri ” dan “struktur dalam/ al-

bina’ al-asasi” . Bentuk ujaran yang diucapkan atau ditulis oleh penutur 

adalah struktur  luar yang merupakan manifestasi dari struktur dalam. 

Ujaran itu bisa berbeda bentuk dengan struktur dalamnya, tetapi 

pengertian yang dikandung sama. Struktur luar bisa saja memiliki bentuk 

yang sama dengan struktur dalamnya, tetapi tidak selalu demikian. 

Contoh: struktur luar:  مريض ؟   , struktur dalamnya : ؟     هل أنت مريض 

Sejalan dengan itu Chomsky membagi kemampuan berbahasa 

menjadi dua, yakni kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah 

kemampuan ideal yang dimiliki oleh seorang penutur. Kompetensi 
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menggambarkan pengetahuan tentang sistem bahasa yang yang semprna, 

yaitu pengetahuan tentang sistem kalimat (sintaks), sistem kata (morfologi), 

sistem bunyi (fonologi), dan sistem makna (semantik). Sedangkan 

performansi adalah ujaran-ujaran yang bisa didengar atau dibaca, yang 

merupakan tuturan seseorang apa adanya tanpa dibuat-buat. Oleh karena 

itu, performansi bisa saja tidak sempurna, menurut Chomsky, suatu tata 

bahasa hendaknya memerikan kompetensi bukan performansi. 

Akan tetapi, prinsip bahwa kompetensi adalah merefleksikan suatu 

kemampuan berbahasa ditolak oleh Dell Hymes (1972). Menurutnya, 

seseorang yang baru bisa menguasai ragam yang ideal itu belum bisa 

dikatakan menguasai suatu bahasa dalam arti yang sebenarnya, karena 

penguasaan itu baru mencapai “kompetensi linguistik” yaitu penguasaan 

tatabahasa yang terlepas dari konteks. Penguasaan bahasa yang sempurna 

harus mencakup penguasaan kaidah- kaidah tatabahasa dan kaidah-kaidah 

interaksi sosial yang berhubungan dengan pemakaian bahasa. Di dalam 

bahasa Arab dikenal istilah dzawq lughawy (cita rasa bahasa). Suatu ujaran 

bisa saja benar secara nahwy tapi belum tentu benar secara dzawqy. 

Kemampuan bahasa Arab tertinggi harus mencakup penguasaan dzawq 

lughawy. 

Dalam beberapa hal, teori kebahasaan dalam aliran transformasi 

generatif ini tidak berbeda dengan aliran struktural. (1) bahasa itu pertama-

tama adalah bahasa lisan; (2) setiap bahasa memiliki sistem yang  utuh dan 

cukup untuk mengekspresikan maksud dari penuturnya, oleh karena itu 

tidak ada satu bahasa yang unggul atas bahasa lainnya. 

Adapun teori-teori yang berbeda atau berseberangan antara kedua aliran 

ini adalah: 
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(1) Menurut aliran struktural, kemampuan berbahasa diperoleh melalui 

kebiasaan yang ditunjang dengan latihan dan penguatan, sementara 

aliran transformasi generatif menekankan bahwa kemampuan 

berbahasa adalah sebuah proses kreatif . 

(2) Aliran struktural menekankan adanya perbedaan sistem antara satu 

bahasa dengan bahasa lainnya, sedangkan aliran transformasi generatif 

menegaskan adanya banyak unsure kesamaan di antara bahasa-bahasa, 

terutama pada tataran struktur dalamnya. 

(3) Aliran struktural berpandangan bahwa semua bahasa yang hidup 

berkembang mengikuti perubahan zaman terutama karena terjadinya 

kontak dengan bahasa lain, oleh karena itu kaidah-kaidahnya pun bisa 

mengalami perubahan. Aliran transformasi generatif menyatakan 

bahwa perubahan itu hanyalah menyangkut struktur luar, sedangkan 

struktur dalamnya tidak pernah berubah sepanjang masa dan tetap 

menjadi dasar bagi setiap perkembangan yang terjadi. 

(4) Meskipun bisa menerima pandangan aliran struktural bahwa sumber 

pertama dan utama kebakuan bahasa adalah penutur bahasa tersebut, 

akan tetapi aliran transformasi generatif mengingatkan bahwa 

penggunaan bahasa oleh seseorang atau suatu kelompok kadang-

kadang menyalahi kaidah-kaidah bahasa. Oleh karena itu pembakuan 

bahasa merupakan suatu kebutuhan dan harus didasarkan atas 

kesepakatan umum atau mayoritas penutur bahasa. 

Berdasarkan teori-teori kebahasaan tersebut, ditetapkan beberapa 

prinsip mengenai pengajaran bahasa antara lain sebagai berikut: 

(1) Karena kemampuan berbahasa adalah sebuah proses krteatif, maka 

pembelajar harus diberi kesempatan yang luas untuk mengkreasi 

ujaran-ujaran dalam situasi komunikatif yang sebenarnya, bukan 

sekedar menirukan dan menghafalkan. 
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(2) Pemilihan materi pelajaran tidak ditekankan pada hasil analisis 

konstrastif melainkan pada kebutuhan komunikasi dan penguasaan 

fungsi-fungsi bahasa. 

(3) Kaidah nahwu dapat diberikan sepanjang hal itu diperlukan oleh 

pembelajar sebagai landasan untuk mengkreasi ujaran-ujaran sesuai 

dengan kebutuhan komunikasi. 
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BAB III 

PERKEMBANGAN METODE PENGAJARAN 

BAHASA ARAB DI TANAH AIR 

 

A. Perkembangan metode pengajaran bahasa Arab secara umum 

Bahasa Arab adalah bahasa komunikasi yang dikenal erat hubungannya 

dengan agama Islam. Kedatangan Islam sebagai ajaran agama di suatu 

lingkungan masyarakat yang kemudian dianut sebagai pedoman hidupnya 

menuntut para pemeluknya untuk memahami bahasa Arab yang merupakan 

bahasa kitab suci ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan al-Hadis Nabi Muhammad 

Saw. Hubungan yang sinergis antara bahasa Arab dan Islam, tidak lain karena 

al-Qur’an diturunkan dalam bahasa Arab yang sekaligus juga melibatkan 

secara langsung atau tidak, tradisi kehidupan bangsa Arab sebagai basic umat 

Islam. 

Sejarah mencatat bahwa bahasa Arab mulai menyebar keluar jazirah 

Arabia sejak abad I H. atau abad VII M mengikuti gerak maju penyebaran 

Islam. Penyebaran tersebut meliputi wilayah Byzantium di utara, wilayah 

Persia di timur, dan wilayah Afrika hingga Andalusia (Spanyol) di barat. Pada 

masa khilafah Islamiyah, bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang berfungsi 

untuk sosialisai agama, budaya, administrasi, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan. Posisi strategis yang dimiliki bahasa Arab ini mengungguli 

semua bahasa berpengaruh lainnya yang telah ada sebelumnya yakni bahasa 

Yunani, Persia, Koptik, dan Syria. 

Meskipun diketahui bahwa referensi tentang bagaimana bahasa Arab 

dapat tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat non Arab kurang 

memadai, namun fakta sejarah membuktikan bahwa adanya interaksi yang 

intens antara bangsa Arab dan masyarakat Eropa dalam pewarisan ilmu 

pengetahuan Yunani kuno, melalui transliterasi atau penerjemahan dari 
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Yunani ke Arab, kemudian Arab ke Latin, sehingga dalam mengkaji teks-teks 

sastra, filsafat, fisika, kedokteran dan keagamaan memungkinkan terjadinya 

kesamaan tujuan belajar mengajar antar kedua bahasa tersebut. Maka dapat 

diduga, adanya cara belajar mengajar yang tidak lebih sama dengan cara 

belajar-mengajar bahasa Latin yang berlaku pada saat itu yaitu grammar 

translation method, sebagai metode pengajaran bahasa asing yang paling tertua 

sehingga tidak diketahui sejarah awal munculnya dan perkembangannya. 

Metode ini diprediksi lahir sejak orang merasa perlu untuk mempelajari 

bahasa asing. Ahmad Fuad Efendi berpendapat bahwa grammar translation 

method telah dipakai sejak kebangkitan Eropa pada abad XV walaupun 

penamaannya ini baru dikenal pada abad XIX M. Oleh karena itu, ia muncul 

tanpa landasan teoritis; baik secara linguistik, psikologis, maupun edukatif. 

  

B. Perkembangan Pengajaran Bahasa Arab Di Indonesia  

Bahasa Arab masuk ke wilayah nusantara dapat dipastikan bersamaan 

dengan masuknya agama Islam, karena bahasa Arab sangat erat kaitannnya 

dengan berbagai bentuk peribadatan dalam Islam di samping kedudukannya 

sebagai bahasa kitab suci Al-Qur’an. Maka pengajaran bahasa Arab yang 

pertama di nusantara adalah untuk memenuhi kebutuhan seorang muslim 

dalam menuanaikan ibadah khususnya ibadah shalat. Sesuai dengan 

kebutuhan tersebut, maka materi yang diajarkan adalah doa-doa shalat dan 

surat-surat pendek Al-Qur’an, yaitu juz terakhir / juz ‘amma, atau dikenal 

dengan nama “Turutan”. Di  dalam turutan itu termuat juga materi pelajaran 

membaca huruf dengan metode abjadiyah (alphabetic method). 

Akan tetapi pengajaran bahasa Arab verbalistik ini dirasa tidak cukup, 

karena Al-Qur’an tidak hanya dibaca sebagai sarana peribadatan, melainkan 

pedoman hidup yang harus dipahami maknanyadan diamalkan ajaran-

ajarannya. Demikian juga doa-doa dan bacaan shalat harus difahami dan 
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dihayati  maknanya . Maka muncullah pengajaran bahasa Arab bentuk kedua 

dengan tujuan pendalaman ajaran agama Islam, yang tumbuh dan 

berkembang di pondok pesantren. 

Materi pengajaran bahasa Arab bentuk kedua ini meliputi Fikih, Aqaid, 

Tafsir, Hadits, dan ilmu-ilmu bahasa Arab seperti Nahwu, Sharaf, dan 

Balaghah, dengan buku teks berbahasa Arab yang ditulis para ulama dari 

berbagai abad di masa lalu. Di antara buku teks tersebut adalah : untuk fikih 

Sullam an-Najah, Sullam al-Taufiq, Fath al-Qarib, Fath al- Mu’in, I’anat al-Thalibin; 

untuk Aqa’id : Aqidat al-Awwam; Hadits : Al-Arba’in an-Nawawiyah, Bulughul 

Maram, shahih Bukhari, Shahih Muslim; Tafsir: Tafsir al-Jalalayn; Ilmu Bahasa 

Arab : Al-Jurumiyah, Alfiyah Ibnu Malik, Sharf, ‘Arudh, Jawahir al-Balaghah. 

Metode yang digunakan dalam pengajaran bahasa Arab bentu kedua ini 

adalah metode gramatika-terjemah (Qawa’id wa-Tarjamah). Teknik 

penyajiannya secara umum adalah: Guru (Kiai) dan murid-murid (santri) 

masing-masing memegang buku (kitab). Guru membaca dan mengartikan kata 

demi kata atau kalimat demi kalimat ke dalam bahasa daerah khas pesantren  

yang telah didekatkan kepada sensitivitas bahasa Arab. Santri mencatat arti 

setiap kata atau kalimat Arab yang diucapkan artinya oleh guru.  Metode ini 

selain menerjemahkan juga sekaligus mengajarkan tata kalimat (qawa’id) yaitu 

menggunakan kata-kata tertentu sebagai simbol yang menunjukkkan  fungsi 

suatu kata dalam kalimat. Sebagai contoh kalimat أحمد تلميذ     جديد ; diterjemahkan 

dengan model pesantren di Jawa adalah : Utawi si Ahmad kui murid kang 

anyar. Utawi, sebagai simbol untuk kata yang berfungsi sebagai subjek 

(mubtada’); iku, sebagai simbol untuk kata yang berfungsi sebagai predikat ( 

khabar); dan kang, sebagai simbol untuk kata yang berfungsi sebagai sifat (na’at) 

yang dipakai secara atributif. 

Pengajaran bahasa Arab bentuk kedua ini ( untuk tujuan khusus / li 

ahdaf  khassah), adalah yang paling dominan di tanah air dan diakui 
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kontribusinya dalam memahamkan umat Islam Indonesia terhadap agamanya. 

Akan tetapi dipandang dari segi penguasaan bahasa Arab, kemahiran yang 

dicapai terbatas pada kemahiran reseptif. 

Sementara itu tuntutan zaman telah berubah. Pergaulan umat Islam 

antar bangsa menuntut kemampuan berbahasa lebih dari sekedar kemampuan 

reseptif. Mereka memerlukannya sebagai media komunukasi baik secara lisan 

maupun tulis. Untuk itu diperlukan kemampuan produktif atau ekspresif. Para 

ulama dan intielektual muslim yang belajar di Timur Tengah terutama di 

Mesir, setibanya di tanah air banyak membawa semangat pembaharuan yang 

sedang melanda negeri-negeri tersebut, tidak saja dalam bidang pendidikan 

dan pemikiran agama, tapi juga dalam metodologi pengajaran bahasa Arab. 

Pada masa inilah metode langsung (thariqah mubasyarah) diterapkan 

dalam pengajaran bahasa Arab di tanah air. Pengajaran bentuk ketiga ini 

terdapat di berbagai pergurua Islam modern sejak awal abad 19, dimulai di 

Padang Panjang oleh Ustadz Abdullah Ahamad, Madrasah Adabiyah (1909), 

dua bersaudara Zaenuddin Labay El-Yunusi dan Rahmah Labay El-Yunusiah, 

Diniyah Putra (1915) dan Diniyah Putri (1923), dan Ustadz Mahmud Yunus, 

Normal School (1931); kemudian ditumbuhkembangkan oleh K.H Imam 

Zarkasyi di Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiyah Gontor Ponorogo. 

Dalam sistem pengajaran yang ketiga ini, pelajaran agama pada tahun 

pertama diberikan sebagai dasar saja dan dengan bahasa Indonesia. Pada 

tahun kedua, ilmu tatabahasa Arab (Nahwu Sharaf) mulai  diberikan dalam 

bahasa Arab dengan metode induktif, disamping latihan intensif qira’ah, insya, 

dan muhadatsah. Pelajaran agama juga disajikan dalam bahasa Arab. Dalam 

masa belajar enam tahun, seorang lulusan pondok ini telah mampu 

berkomunikasi dengan bahasa Arab, lisan dan tulis, dan mampu membaca 

buku berbahasa Arab dalam berbagai subjek pengetahuan. Metode pengajaran 
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di pondok ini juga bertambah seiring perkembangan metode pengajaran 

bahasa Arab, yaitu metode Aural-oral dan metode komunikatif. 

Bentuk seperti ini tidak diserap oleh seluruh lembaga pendidikan yang 

ada di seluruh tanah air, karena sebagian masih ada yang ingin 

memepertahankan bentuk kedua, namun ada juga yang ingin menggabungkan 

bentuk kedua dengan bentuk ketiga. Dengan demikian, lahir lagi bentuk 

keempat. Bentuk ini disebut dengan bentuk yang tidak menentu, hal ini dapat 

dilihat dari berberapa aspek. (1) dari  segi tujuan, terdapat kerancuan antara 

mempelajari bahasa Arab sebagai tujuan atau sebagai alat untuk menguasai 

pengetahuan lain yang menggunakan bahasa Arab. (2) dari segi jenis bahasa 

yang dipelajari, terdapat ketidakmenentuan apakah bahasa Arab klasik, bahasa 

Arab modern atau bahasa Arab sehari-hari. (3) dari segi metode terdapat 

keraguan antara mempertahankan yang lama dan menggunakan yang baru.   

Keadaan pengajaran bahasa Arab di sekolah umum lebih tidak menentu 

lagi. Dalam struktur program SMU Tahun 1975, bahasa Arab ditetapkan 

sebagai mata pelajaran bahasa asing pilihan dengan status sebagai  bidang 

studi mayor pada jurusan Bahasa dan bidang studi minor pada jurusan IPS. 

Akan tetapi GBPP  pada kurikulum tersebut tidak ada. GBPP bahasa Arab baru 

disusun pada kurikulum 1984 dengan pendekatan structural dan Oral-Aural, 

dengan 2-3 jam per minggu, disajikan mulai kelas 2.  

Pada kurikulum tahun 1994 terjadi perubahan kurikulum yang cukup 

signifikan. Karena penjurusan dimulai kelas 3, maka bahasa asing pilihan 

hanya diberikan  selama satu tahun, dan hanya di jurusan bahasa. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan komunikatif. Ketidakmenentuan bentuk 

pengajaran bahasa Arab di jenjang dasar dan menengah ini berdampak pada 

pengajaran bahasa Arab di perguruan tinggi. Menghadapi kenyataan seperti 

ini, banyak upaya perbaikan dan pembaharuan yang telah dilakukan.  

Upaya pembaharuan pengajaran bahasa Arab di Indonesia dalam skala 

yang lebih luas dimulai pada awal tahun tujuhpuluhan dengan sponsor utama 
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Departemen Agama R.I. Dimulai dengan sebuah penelitian nasional oleh dua 

belas IAIN di seluruh Indonesia (1971), workshop penyusunan silabus 

pengajaran bahasa Arab tingkat dasar, menengah, dan lanjutan (1972)., 

workshop penyusunan pembuatan “Pedoman Pengajaran Bahasa Arab untuk 

Penutur Indonesia”, dan serangkaian penataran bagi guru bahasa Arab (1976). 

Dalam Buku Pedoman PBA versi Departemen Agama itu 

direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk tingkat dasar, digunakan pendekatan aural-oral dan integrated 

system, dengan metode mimicry-memorazation dan pattern-practice. 

2. Untuk tingkat menengah, sama dengan tingkat dasar disamping 

pendekatan polysystemic. 

3. Untuk tingkat lanjut, digunakan metode langsung dan metode 

gramatika-terjemah. 

Penggunaan pendekatan aural-oral untuk tingkat dasar dan menengah 

ini berlanjut sampai dengan kurikulum 1984. Sementara itu di lingkungan 

Depdinas telah dikembangkan penggunaan pendekatan komunikatif untuk 

pengajaran bahasa. Maka pada kurikulum SMU tahun 1994, GBPP bahasa Arab 

pun dikembangkan berdasarkan pendekatan komunikatif, yang kemudian 

diikuti oleh GBPP bahasa Arab Madrasah Aliyah tahun 1996. 

Bentuk-bentuk pengajaran bahasa Arab yang diuraikan di atas masih 

tetap hidup sampai saat ini, tentu dengan modifikasi, inovasi, dan 

perkembangannya tersendiri. Sedangakan bentuk pengajaran pertama 

sekarang berkembanng menjadi TPA/TPQ yang marak di mana-man terutama 

di perkotaan. Metode belajar membaca Al-Qur’an praktis dan bervariasi, tidak 

hanya bertumpu pada metode eja (thariqah abjadiyah), tapi cenderung pada 

metode bunyi (thariqah shautiyah), dengan buku semacam Iqra’, Qira’ati, Al-

Barqy dan sejenisnya. Sementara pondok-pondok pesantren “Salafi” tetap 

konsisten dengan pengajaran bahasa Arab bentuk keduatanpa banyak inovasi 

tetapi secar terpisah memberikan pelajaran tambahaan dengan metode 
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langsung atau audiolingual. Sedangkan bentuk ketiga, yaitu pengajaran bahasa 

Arab di perguruan Islam modern yang tidak terikat pada kurikulum 

pemerintah juga tetap eksis dengan keterbukaan menerima berbagai 

pembaharuan dan inovasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  24 

BAB IV 

METODOLOGI DAN SISTEM PENGAJARAN BAHASA ARAB 

 

A. Metode  Gramatika-Terjemah (Thariqah Qawa’id Wat-Tarjamah) 

1. Latar Belakang 

 Cikal bakal metode ini dapat dirujuk  ke abad kebangkitan Eropa (abad 

15) ketika banyak sekolah dan universitas di Eropa pada waktu itu 

mengharuskan pelajar/mahasiswanya belajar bahasa Latin karena dianggap 

mempunyai “nilai pendidikan yang tinggi”  guna mempelajari teks-teks klasik. 

( al-Araby, 1981). Akan tetapi penamaan metode klasik ini  dengan “Grammar 

Translaton Method”  baru dikenal pada bad 19, ketika metode ini digunakan 

secara luas di benua Eropa  (Broen,2001), metode ini juga banyak digunakan  

untuk pengajaran bahasa Arab, baik di negeri-negri Arab maupun di negeri-

negeri Islam lainnya  termasuk Indonesia, samapai akhir abad ke-19. 

 

2. Asumsi 

 Metode ini berdasarkan asumsi bahwaa ada satu ”logika semesta” yang 

merupakan dasar semua bahasa di dunia ini,bahwa tata bahasa merupakan 

bagian dari filsafat dan logika. Belajar bahasa dengan  demikian dapat 

memperkuat   kemampuan berpikir   logis, memecahkan masalah, dan 

menghafal. 

 Para pelajar bahasa dengan metode ini didorong untuk menghafal teks-

teks klasik berbahasa asing dengan terjemahannya dalam bahasa pelajar, 

terutama teks-teks yang bernilai sastra tinggi, walaupun dalam teks itu sering 

kali terdapat struktur kalimat yang rumit dan kosa kata atau ungkapan yang 

sudah tidak terpakai. 

 

3. Karakteristik  

Karakteristik metode gramatika-terjemhan(MGT) ini adalah sebagi berikut: 
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1) Tujuan mempelajari bahasa asing adalah agar mempu membaca karya sastra 

dalam bahasa target (BT), atau kitab keagamaan dalam kasus  belajar 

bahasa Arab di Indonesia. 

2) Materi pelajaran terdiri atas: buku nahwu, kamus atau daftar kata, dan teks 

bacaan. 

3) Tata bahasa  disajikan secara  deduktif, yakni dimulai dengan pengkajian 

kaidah diikuti dengan contoh-contoh, dan dijelaskan secara rinci dan 

panjang lebar. 

4) Kosa kata diberikan dalam bentuk kamus dwibahasa, atau daftar kosa kata 

beserta terjemahannya.  

5) Teks bacaan merupakan karya sastra klasik atau kitab keagamaan lama. 

6) Basis  pembelajaran adalah penghafalan    kaidah tata bahasa dan kosa kata, 

kemudian penerjemahan harfiah dari bahasa target kebahasa pelajar dan 

sebaliknya. 

7) Bahasa ibu pelajar digunakan sebagai bahasa pengantar  dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

8) Peran guru aktif sebagai penyaji materi. Peran pelajar pasif sebagai penerima 

materi. 

 

4. Langkah-langkah penyajian 

 Adapun langkah-langkah penyajian sebagai berikut. 

1) Guru memulai pelajaran  dengan menjelaskan definisi butir-butir tata bahasa 

kemudian memberikan contoh-contohnya. Buku teks yang dipakai memang 

menggunakan metode deduktif. 

2) Guru menuntun siswa menghafalkan daftar  kosa kata dan terjemahannya, 

atau meminta siswa mendmonstrasikan hafalan kosa kata yang  telah 

diajarkan sebelumnya. 

3) Guru meminta siswa membuka buku teks bacaan kemudian mennutun 

siswa memahami isi bacaan dengan menerjemahkannya kata perkata atau 
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kalimat perkalimat. Atau guru meminta siswa  membaca dengan hati 

kemudian mencoba menerjemahkannya perkata atau kalimat; guru 

membetulakan terjemahan yang salah dan menerangkan beberapa segi 

ketatabahasaan (nahwu-  sharaf) dan keindahan bahasanya (balaghah). 

Pada waktu lain guru juga meminta siswa melakukan analisis tata bahasa 

(meng-i’rab). 

 

5. Segi Kekuatan dan Kelemahan  

 Kekuatan 

1. Pelajar menguasai dalam arti hafal di luar kepala kaidah-kaidah tata 

bahasa BT 

2. Pelajar memahami isi detail bahan bacaan yang dipelajarinya dan 

mampu menerjemahkannya. 

3. Pelajar memahami karakteristik BT dan banyak hal lainnya yang bersifat 

teoritis, dan dapat membandingkannya dengan karakteristik bahasa ibu.  

4. Metode ini memperkuat kemampuan pelajar dalam mengingat dan 

mengahafal . 

5. Biasa dilaksanaknan dalam kelas besar dan tidak menuntut kemampuan 

guru yang ideal. 

 

Kelemahan 

1. Metode ini lebih banyak mengajarkan ”tentang bahasa” bukan 

mengajarkan ”kemahiran berbahasa”. 

2. Metode ini hanya mengajarkan kemahiran membaca , sedang tiga 

kemahiran yang lain (menyimak, berbicara, menulis) diabaikan. 

3. Terjemahan harfiah sering mengacaukan makna kalimat dalam konteks 

yang luas, dan hasil terjemahannya tidak lazim menurut cita rasa bahasa 

ibu siswa. 
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4. Pelajar hanya mempelajari satu ragam bahasa, yaitu ragam bahasa tulis 

klasik, sedangkan bahasa tulis modern dan bahasa percakapan tidak 

diperhatikan. 

5. Kosa kata, strukur, dan ungkapan yang dipelajari oleh siswa mungkin 

sudah tidak dipakai lagi atau  dipakai dalam arti yang berbeda dalam 

bahasa modern. 

6. Karena otak siswa dipenuhi oleh masalah-masalah tata bahasa maka 

tidak tersisa lagi tempat untuk ekspresi dan kreasi berbahasa . 

 

B. Metode Langsung (Ath-Tahriqah Al-Mubasyirah) 

1. Latar belakang 

 Metode ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil pengajaran 

bahasa dengan metode gramatika  ter jemah dikaitkan dengan tuntutan 

kebutuhan nyata di masayarakat. Menjelang pertengahan abad ke-19, 

hubungan antara negara di Eropa mulai terbuka sehingga menyebabkan  

adanya kebutuhan untuk bisa saling berkomunikasi aktif diantara mereka. 

Untuk itu mereka membutuhkan cara baru belajar bahasa kedua, karena 

metode yang ada  dirasa tidak praktis dan tidak efektif.  Maka 

pendekatan-pendekatan baru  mulai dicetuskan  oleh para ahli bahasa di 

Jerman, Inggris, Prancis,dll. Yang membuka jalan lahirnya metode baru 

yang disebut Metode Langsung, di antara para ahli itu adalah Francois 

Gouin (1880-1992) seorang guru bahasa latin dari Prancis yang 

mengembangkan metode berdasarkan pengamatannya pada penggunaan 

bahasa ibu oleh anak-anak. Metode ini memperoleh popularitas pada awal 

abad ke-20 di Eropa  dan Amerika pada waktu yang sama. Metode ini juga 

digunakan untuk pengajaran bahasa  Arab,baik di negara Arab maupun di 

negeri-negeri Islam di Asia termasuk Indonesia. 
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2.Asumsi 

 Metode ini di kembangkan atas asumsi bahwa proses belajar bahasa 

kedua atau bahasa asing sama dengan belajar bahasa ibu, yaitu dengan 

penggunaan bahasa secara langsung dan intensif dalam komunikasi, dan 

dengan menyimak dan berbicara, sedangkan mengarang dan membaca di 

kembangkan kemudian. Oleh karena itu, pelajar harus dibiasakan berpikir 

dalam BT dan penggunaan bahasa ibu pelajar dihindari sama sekali. 

 

3. Karakteristik   

         Ciri-ciri pokok Metode lngsung ini adalah: 

1) Tujuan utamanya ialah pengu asaan BT secara lisan agar pelajar bisa 

berkomunikasi dalam BT. 

2) Materi pelajaran berupa: buku teks yang berisi daftar kosa kata dan 

penggunaanya dalam kalimat. Kosa kata itu umumnya kongkrit dan 

ada di lingkungan siswa. Ciri buku teksnya adalah di penuhi dengan 

tasmiyah ”ma:ha:dza...ma: dza:lika” dan washf-sa:dzij”kita:bun 

sami:kun...mistharaitun thawai:latun” sert padda umumnya bisa di 

peragakan. 

3) Kaidah-kaidah bahasa diajarkan secara induktif,yaitu berngkat dan 

contoh-contoh kemudian di ambil kesimpulan. 

4) Kata-kata kongkrit dikerjakan melalui demonstrasi, pe ragaan, 

benda langsung,dan gambar,   sedangkan kata-kata abstrak melalui 

asosiasi, konteks, dan definisi. 

5) Kemampuan komunikasi lisan dilatihkan secara cepat melalui tanya 

jawab yang terencana dalam pola interaksi yang bervariasi. 

6) Kemampuan berbicara dan menyimak kedua-duanya dilatihkan . 

7) Guru dan siswa sama-sama aktif, tapi guru berperan memberikan 

stimulus berupa contoh ucapan, peragaan, dan pertanyaan , 
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sedangkan siswa hanya merespon dalam bentuk menirukan, 

menjawab pertanyaan , memeragakan dsb. 

8) Ketepatan pelafalan dan tata bahasa ditekankan. 

9) BT digunakan sebagai bahasa pengantar secara ketat, dan 

penggunaan bahasa ibu pelajar sama sekali dielakkan. 

10) Kelas diciptakan sebagai lingkungan BT buatan atau menyerupai 

”kolam bahasa” tempat siswa berlatih BT secara langsung. 

 

4. Langkah-langkah Penyajian 

 Langkah-langkah penyajian dalam metode ini bisa bervariasi, 

namun secara umum adalah sebagai berikut : 

1) Guru memulai penyajian materi secara lisan, mengucapkan satu kata 

dengan menunjuk bendanya atau gambar benda itu, memeragakan 

sebuah gerakan atau mimik wajah. Pelajar menirukan berkali-kali 

sampai benar pelafalannya dan faham maknanya. 

2) Latihan berikutnya berupa tanya jawab dengan kata tanya ”ma, hal, 

ayna” dan sebagainya. Sesuai dengan tingkat kesulitan pelajaran, 

berkaitan dengan kata-kata yang  telah disajikan. Model interaksi 

bervariasi, biasanya dimulai dengan klassikal, kemudian kelompok, dan 

akhirnya individual, baik guru-siswa maupun antar siswa. 

3) Setelah guru yakin bahwa siswa menguasai materi yang disajikan, baik 

dalan pelafalan maupun dalam pemahaman makna, siswa diminta 

membuka buku teks. Guru memberikan contoh bacaan yang benar 

kemudian siswa diminta membaca secara bergantian. 

4) Kegiatan berikutnya adalah menjawab secara lisan pertanyaan atau 

latihan yang ada dalam buku, dilanjutkan dengan mengerjakannya 

secara tertulis. 

5) Bacaan umun yang sesuai dengan tingkatan siswa diberikan sebagai 

tambahan, misalnya berupa cerita humor, cerita yang mengandung 
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hikmah, dan bacaan yang mengandung ungkapan-ungkapan indah. 

Karena pendek dan menarik , biasanya siswa menghafalnya di luar 

kepala. 

6) Tata bahasa diberikan pada tingkat tertentu secara induktif. 

 

6. Segi kekuatan dan kelemahan 

Kekuatan 

1) pelajar terampil menyimak dan berbicara. 

2) Pelajar menguasai pelafalan dengan baik seperti atau mendekati 

penutur asli. 

3) Pelajar mengetahui banyak kosa kata dan pemakaiannya dalam kalimat. 

4) Pelajar memiliki keberanian dan spontanitas dalam berkomunikasi  

karena dilatih berfikir dalam BT sehingga tidak terhambat oleh proses 

penerjemahan. 

5) Pelajar menguasai tatabahasa secara fungsional tidak sekedar teoritis, 

artinya berfungsi untuk mengontrol kebenaran ujarannya. 

 

Kelemahan 

1) Pelajar lemah dalam kemampuan membaca pemahaman karena materi 

dan latihan ditekankan pada bahasa lisan. 

2) Memerlukan guru yang ideal dari segi keterampilan berbahasa dan 

kelincahan dalam penyajian pelajaran. 

3) Tidak bisa dilaksanakan dalam kelas besar. 

4) Tidak diperbolehkannya pemakaian bahasa ibu pelajar bisa berakibat 

terbuangnya waktu untuk menjelaskan makna satu kata abstrak, dan 

terjadinya kesalahan persepsi atau penapsiran pada siswa. 

5) Model latihan menirukan dan menghafal kalimat-kalimat yang kadang 

kala tidak bermakna atau tidak realistis karena tidak kentekstual, bisa 

membosankan bagi orang dewasa. 
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6) Metode ini juga dikritik oleh para ahli dari segi kelemahan dasar 

teoritisnya, yang menyamakan pemerolehan bahasa pertama dengan 

bahasa kedua/asing.  

    

C. Metode Membaca (Thariqah Al-Qiraah) 

1. Latar Belakang 

Ketidakpuasan kepada metode langsung yang kurang memberikan 

perhatian kepada kemahiran membaca dan menulis, mendorong para guru 

dan ahli bahasa untuk mencari metode baru. Pada waktu itu berkembang opini 

di kalangan para guru bahwa mengajarkan bahasa asing dengan target 

penguasaan semua keterampilan berbahasa adalah sesuatu yang mustahil. 

Oleh karena itu profesor Coleman dan  kawan-kawan dalam sebuah 

laporan yang ditulis pada tahun 1929 menyarankan penggunaan suatu metode 

dengan satu tujuan pengajaran yang lebih realistis, yang paling diperlukan 

oleh para pelajar , yakni keterampilan membaca. Metode yang kemudian 

dinamai ”metode membaca” ini digunakan di sekolah menengah dan 

perguruan tinggi di Amerika dan negara-negara lain di Eropa. Meskipun 

disebut ”metode membaca” , tidak berarti bahwa kegiatan belajar mengajar 

terbatas pada latihan membaca. Latihan menulis dan berbicara juga diberikan 

meskipun dengan porsi yang terbatas. 

 

2. Asumsi 

Metode ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pengajaran 

bahasa tidak bisa bersifat multi tujuan, dan bahwa kemampuan  membaca 

adalah tujuan yang paling realistis ditinjau dari kebutuhan  pembelajar bahasa 

sing. Dengan demikian, asumsinya bersifat pragmatis, bukan filosofis teoritis. 

Model pengajaran membaca yang paling terkenal di Eropa dan Timur 

Tengah adalah model Michael West. Buku pelajaran bahasa Inggris yang 

dikembangkan oleh West dipakai secara luas di Mesir. Buku utamanya adalah 
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buku Reading , kemudian suplemennya terdiri dari (1) buku kerja, berisi daftar 

pertanyaan mengenai isi bacaan dan daftar kosa kata dan artinya, (2) buku 

latihan Wraiting , (3) buku latihan conversation dan (4) buku extensif reading. 

Buku pelajaran baha Arab yang mengadopsi model Michael West ini 

banyak juga dibuat dan digunakan secara luas di Mesir dan di negeri-negeri 

Arab serta Islam lainnya, termasuk Indonesia. 

 

3. Karakteristik 

1) Tujuan utamanya adalah kemahiran membaca, yaitu agar pelajar mampu 

memahami teks ilmiah untuk keperluas studi mereka. 

2) Materi pelajaran berupa buku bacaan utama dengan suplemen daftar 

kosa kata dan pertanyaan-pertanyaan isi bacaan, buku bacaan 

penunjang untuk perluasan (extensif Reading/قراءة موسعة  ), buku latihan 

mengarang terbimbing dan percakapan. 

3) Basis kegiatan pembelajaran adalah memahami isi bacaan, didahului oleh 

pengenalan kosa kata pokok dan maknanya, kemudian mendiskusikan 

isi bacaan dengan bantuan guru. Pemahaman isi bacaan melalui proses 

analisis, tidak dengan penerjemahan harfiah, meskipun bahasa ibu 

boleh digunakan dalam mendiskusikann isi teks. 

4) Membaca diam (silent reading/قراءة صامتة) lebih diutamakan dari pada 

membaca keras (loud reading/قراءة جهرية). 

5) Kaidah bahasa diterangkan seperlunya tidak boleh berkepanjangan. 

 

4. Langkah-langkah Penyajian 

1) Pelajaran dimulai dengan pemberian kosa kata dan istilah yang dianggap 

sulit dan penjelasan maknanya dengan definisi dan contoh dalam kalimat. 

2) Siswa membaca teks bacaan secara diam selama kurang lebih 25 menit. 

3) Diskusi mengenai isi bacaan yang dapat berupa tanya jawab dengan 

menggunakan bahasa ibu pelajar. 
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4) Pembicaraan mengenai tata bahasa secara singkat kalau dianggap perlu. 

5) Pembahasan kosa kata yang belum jelas dibahas sebelumnya. 

6) Mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam buku suplemen, yaitu menjawab 

pertanyaan tentang isi bacaan , latihan menulis terbimbing dsb. 

7) Bahan bacaan perluasan dipelajari di rumah dan dilaporkan hasilnya pada 

pertemuan berikutnya. 

 

5. Kekuatan dan Kelemahan 

Kekuatan 

1) Pelajar terlatih memahami bacaan dengan  analisis, tidak melalui 

penerjemahan. 

2) Pelajar menguasai kosa kata dengan baik. 

3) Pelajar memahamip penggunaan tata bahasa dengan baik. 

 

Kelemahan 

1) Pelajar lemah dalam keterampilan membaca  nyaring (pelafalan, intonasi 

dsb). 

2) Pelajar tidak terampil dalam  menyimak dan berbicara. 

3) Pelajar kurang terampil dalam  mengarang bebas. 

4) Karena kosa kata yang dikenalkan hanya yang berkaitan dengan bacaan, 

maka pelajar lemah dalam memahami teks yang berbeda. 

 

D. Metode Audio-Lingual  (At-Thariqah As-Sam’iyah Asy-Syafawiyah) 

1. Latar Belakang 

Keterampilan berbahasa yang dihasilkan oleh metode membaca yang 

terbatas pada kemampuan membaca teks-teks, ternyata tidak  lagi memadai 

untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang pada tahun empat puluhan. 

Dalam situasi perang dunia  II, Amerika Serikat memerlukan personalia yang 

lancar berbahasa asing untuk ditempatkan di beberapa negara, baik sebagai 

penerjemah dokumen-dokumen maupun pekerjaan lain yang memerlukan 
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komunikasi langsung dengan penduduk setempat. Untuk itu, Departemen 

Pertahanan Negara Amerika Serikat membentuk satu badan yang dinamai 

Army Specialized Training Program (ASTP) dengan melibatkan limapuluhlima 

(55) universitas di AS. Program yang dimulai tahun 1943 ini bertujuan agar 

peserta program dapat mencapai keterampilan berbicara dalam beberapa 

bahasa asing, dengan pendekatan dan metode yang baru sama sekali. 

Pengajaran bahasa asing dengan model ASTP yang bersifat intensif dan 

berbasis penyajian secara lisan ini dianggap berhasil. Oleh karena itu sejumlah 

ahli linguistik terkemuka yakin bahwa model ASTP ini layak diterapkan secara 

umum di luar program ketentaraan.Model ASTP inilah yang merupakan cikal 

bakal dari Metide Audiolingual, setelah dikembangkan dan diberi landasan 

metodologis oleh berbagai universitas di Amerika terutama oleh Universitas 

Michigan. Pada waktu yang sama di Inggris juga dikembangkan oral-approach  

yang mirip sekali dengan  metode yang sedang berkembang di Amerika. 

 

2. Asumsi 

Metode Audiolingual didasarkan atas beberapa asumsi, antara lain 

bahwa bahasa itu pertama-tama adalah ujaran. Oleh karena itu pengajaran 

bahasa harus dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam 

bentuk kata atau kalimat kemudian mengucapkannya, sebelum pelajaran 

membaca dan menulis. 

Asumsi lain dari metode ini adalah bahwa bahasa adalah kebiasaan. 

Suatu perilaku akan menjadi kebiasaan apabila diulang berkali-kali. Oleh 

karena itu, pengajaran bahasa harus dilakukan dengan teknik pengulangan 

atau repetisi. 

Ajarkan bahasa dan jangan mengajarkan tentang bahasa , juga 

merupakan prinsip dasar dalam metode ini. Oleh karena itu, pelajaran bahasa 

harus diisi dengan kegiatan berbahasa bukan kegiatan mempelajari kaidah-

kaidah bahasa. 
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Metode ini juga didasarkan atas asumsi bahwa bahasa-bahasa di dunia 

ini berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, pemilihan bahan ajar harus 

berbasis analisis kontrastif, antara bahasa ibu pelajar dan bahasa target yang 

sedang dipelajarinya. 

Metode Audiolingual juga didasarkan atas teori Tata Bahasa Struktural 

(TBS). Dalam teori ini, struktur tata bahasa dianggap sama dengan pola-pola 

kalimat. TBS berlawanan dengan Teori Bahasa Tradisional (TBT) dalam hal-hal 

berikut : (1) TBT menekankan kesemestaan tata bahasa sedangkan TBS 

menekankan fakta bahwa semua bahasa di dunia ini tidak sama strukturnya. 

(2) TBT bersifat preskriptif yang berpandangan bahwa bahasa yang baik dan 

benar adalah yang dikatakan baik dan benar oleh para ahli tata bahasa. 

Sedangkan TBS bersifat deskriptif yang berpandangan bahwa bahasa yang 

baik dan benar adalah yang digunakan oleh penutur asli dan bukan yang 

dikatakan oleh ahli tata bahasa. (3) TBT mengkaji bahasa dari ragam formal 

(ragam sastra dan sejenisnya), sedangkan TBS mengkaji bahasa dari ragam 

informal yang digunakan oleh penutur asli dalam interaksi sehari-hari. 

 

3. Karakteristik 

1) Tujuan pengajarannya adalah penguasaan empat keterampilan berbahasa 

secara langsung. 

2) urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara baru kemudian 

membaca dan menulis. 

3) Model kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk 

dihafalkan. 

4) Penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan-latihan pola (pattern 

practice). Latihan atau drill mengikuti urutan :  stimulus-response-reiforcement. 

5) Kosa kata dibatasi secara ketat dan selalu dihubungkan dengan konteks 

kalimat atau ungkapan, bukan sebagai kata-kata lepas yang berdiri sendiri. 
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6) Pengajaran sistem bunyi secara sistematis (berstruktur) agar dapat 

dipergunakan/dipraktekkan oleh pelajar, dengan teknik demonstrasi, 

peniruan, komparasi, kontras, dan lain-lain. 

7)  Pelajaran menulis merupakan representasi dari pelajaran berbicara dalam 

arti pelajaran  menulis terdiri dari pola kalimat  dan kosa kata  yang sudah 

dipelajari secara lisan. 

8) Penerjemahan dihindari. Pemakaian bahasa ibu apabila sangat diperlukan 

untuk penjelasan, diperbolehkan secara terbatas. 

9) Gramatika (dalam arti ilmu) tidak diajarkan pada tahap permulaan. Apabila 

diperlukan pengajaran gramatika pada tahap tertentu hendaknya diajarkan 

secara induktif, dan secara bertahap dari yang mudah ke yang sukar. 

10) Pemilihan materi ditekankan pada unit dan pola yang menunjukkan 

adanya perbedaan struktural antara bahasa asing yang diajarkan dan 

bahasa ibu pelajar. Demikian juga bentuk-bentuk kesalahan   siswa yang 

sifatnya umum dan frekuensinya tinggi. Untuk ini diperlukan analisis 

kontrastif dan analisis kesalahan. 

11) Kemungkinan-kemungkinan terjadinya kesalahan siswa dalam 

memberikan respon harus sungguh-sungguh dihindarkan. 

12) guru menjadi pusat dalam kegiatan kelas. 

13) penggunaan bahan rekaman, laboratorium bahasa, dan visual aids sangat 

dipentingkan. 

4. Langkah-langkah Penyajian 

1) Penyajian dialog atau bacaan pendek, dengan cara guru membacanya 

berulang kali, dan pelajar menyimak tanpa melihat teks. 
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2) Peniruan dan penghafalan dialog atau bacaan pendek, dengan teknik 

menirukan   bacaan guru kalimat perkalimat secara klasikal, sambil 

menghafalkan kalimat-kalimat tersebut. Teknik ini disebut mimicry 

memorization  (mim-mem) technique. 

3) Penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog atau bacaan 

pendek, terutama yang dianggap sukar, karena terdapat struktur atau 

ungkapan yang berbeda dengan struktur dalam bahasa ibu pelajar. Ini 

dilakukan dengan teknik drill. 

4) Dramatisasi dialog atau bacaan pendek yang sudah dilatihkan. Para pelajar 

mendemonstrasikan dialog yang sudah dihafalkan di depan kelas secara 

bergantian. 

5) Pembentukan kalimat-kalimat lain yang sesusi dengan pola-pola kalimat 

yang sudah dipelajari. 

5. Kekuatan dan Kelemahan 

Kekuatan 

1) Para pelajar memiliki keterampilan pelafalan yang bagus. 

2) Para pelajar terampil membuat pola-pola kalimat baku yang sudah 

dilatihkan. 

3) Pelajar dapat melakukan komunikasi lisan dengan baik karena latihan 

menyimak dan berbicara yang intensif. 

4) Suasana kelas hidup karena para pelajar tidak tinggsl diam, harus terus-

menerus merespon stimulus guru. 
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Kelemahan 

1). Respon pelajar cenderung mekanistis,sering mengetahui atau tidak 

memikirkan makna ujaran yang diucapkan. Kondisi  seperti ini bisa berjalan 

selama bebrapa bulan, sehingga para pelajar yang dewasa banyak mengalami 

kebosanan. 

2). Para pelajar bisa berkomunikasi dengan lancar hanya apabila kalimat yang 

digunakan telah dilatihkan di dalam kelas. 

3). Makna kalimat yang diajarkan biasanya terlenpas  dari konteks 

sehingga pelajar hanya memahami satu makna, padahal  suatu kalimat  atau 

ungkapan bia mempunyai bebrapa makna tergantung konteksnya. 

4). Keaktifan siswa di dalam kelas adalah keaktifan yang  semu, karena 

materi pelajran, sampai model pertanyaan  dan jawaban,  ditentukan oleh guru 

 tidak ada inisiatif dan kretivitas dari siswa. 

5). Karena kesalahan dianggap sebagai ”dosa”, maka pelajar tidak dianjurkan 

berinteraksi secara lisan  atau  tulis sebelum  menguasai  benar pola-pola 

kalimat yang cukup banyak. Akibatnya, pelajar takut menggunakan 

bahasa. 

6). Latihan-latihan pola bersifat manipulatif, tidak kontekstual dan tidak 

realistis. Pelajar mengalami kesulitan ketika menerapkannya  dalam 

konteks komunikatif yang sebenarnya. 

 

E. Metode Eklektik (Ath-Tahriqah Al-Intiqaiyyah) 

1. Latar belakang 

Dari paparan di muka tampak jelas bahwa setiap metode memiliki segi-

segi kekuatan dan kelemahan. Sebuah metode lahir karena ketidakpuasan 

terhadap metode lain sebelumnya, tapi pada waktu yang sama metode baru itu 

terjebak  dalam kelemahan  yang dahulu menjadi penyebab lahirnya metode 

yang dikritiknya itu. Metode-metode datang silih berganti dengan kekuatan 

dan kelemahan yang silih berganti pula. 
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Pada sisi lain, pengajaran bahasa asing pasti menghadapi kondisi 

objektif yang berbeda-beda antara satu  negeri  dan negeri yang lain, antara  

satu lembaga  dan lembaga yang lain, antara satu kurun waktu dan kurun 

waktu yang lain. Kondisi  objektif itu meliputi  tujuan pengajaran, keadaan 

guru  keadaan siswa, sarana prasarana dan lain sebagainya. 

Berdasarkan kenyataan di atas, muncullah metode Eklektik, yang 

mengandung arti pemilihan dan penggabungan. Di dalam bahasa Arab 

metode ini disebut dengan beberapa nama,   antara lain: 

 الطريقة االنتقائيةو الطريقة المختارة, الطريقة التوفيقية

 

2. Asumsi 

Metode ini didasarkan atas asumsi bahwa  (1) tidak ada metode yang 

ideal karena masing-masing mempunyai segi-segi kekuatan  dan kelemahan, 

(2) setiap metode mempunyai kekuatan yang bisa  dimanfaatkan untuk 

mengefektifkan pengajaran, (3) lahirnya  metode baru harus dilihat  tidak 

sebagai penolakan  kepada metode lama, melainkan sebagai penyempurnaan, 

(4) tidak ada satu metode yang cocok untuk semua tujuan, semua guru, semua 

siswa, dan semua program pengajaran, (5) yang terpenting  dalam pengajaran  

adalah memenuhi  kebutuhan pelajar, bukan memenuhi kebutuhan suatu 

metode, (6) setiap guru memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih 

metode yang sesuai dengan kebutuhan pelajar. Al-‘Araby (1981) menjelaskan 

metode eklektik dengan gambar berikut. 

Metode eklektik  ini bisa  menjadi metode yang ideal apabila didukung 

oleh penguasaan guru secara memadai terhadap berbagai macam metode, 

sehingga dapat mengambil secara tepat segi-segi kekuatan  dari setiap metode 

dan menyesuaikannya dengan kebutuhan program pengajaran yang 

ditanganinya, kemudian menerapkannya secara proporsional. 

Sebaliknya metode eklektik bisa   menjadi metode “seadanya”  atau 

metode ”semau  guru”, apabila pemilihannya hanya berdasarkan  ”selera” 
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guru, atau dasar ”mana yang paling enak dan paling mudah” bagi guru. Bila 

demikian halnya maka yang terjadi adalah ketidakmenentuan . 

Perlu ditegaskan bahwa`pengga bungan metode-metode ini  hanya  bisa  

dilakukan antar metode yang sehaluan. Dua metode yang asumsinya  atau 

tujuannya bertolak belakang tentu tidak tepat untuk digabungkan. 

Di dalam kurikulum Madrasah (Tsanawiyah dan Aliyah)  tahun 1994 

dinyatakan bahwa metode yang digunakan dalam pengajaran bahasa Arab 

adalah metode “eklektik” , tapi bagaimana penerapannya tidak dijelaskan, 

sehinga yang terjadi dilapangan adalah   ketidakmenentuan. 

Pengajaran bahasa Arab di Pondok Moderen Gontor, yang sering 

dipakai metode langsung, sebenarnya menerapkan  metode eklektik secara  

sistematis dan berjenjang. Pada tahun pertama  diterapakan integrated (all ini 

one  system) , dengan metode eklektik, yang dengan menerapkan metode 

membaca untuk mata pelajaran  muthala’ah. 

Metode  gramatika “induktif” untuk mata pelajaran nahwu sharaf,  dengan 

tetap mempertahankan  beberapa prinsip metode langsung, misalnya 

”keharaman” penggunaan bahasa ibu, baik di dalam maupun di luar kelas. 

Pengajaran bahasa  Arab di perguruan tinggi, umumnya menggunakan 

metode eklektik, karena berbagai alasan. Anatara lain, heteroginitas input 

mahasiswa, otoritas dosen yang sangat tinggi, dan akses yang relative cepat 

terhadap perkembangan terbaru dalam metedologi pengajaran bahasa. 

 

2. Beberapa  bentuk Penggabungan 

1. Sadtono (1978)   menyarankan agar porsi  manipulatif dan komunikatif 

dalam pengajaran diatur secara gradual gambar 6. 

2. Beberapa ahli pengajaran menjembatani latihan-latihan komunikatif. 

3. Penyingkatan jarak waktu antara latihan manipulatif dan latihan 

komunikatif. Dalam metode Audio-lingual murni, latihan-latihan 

manipulatif-mekanistis bisa berjalan lebih dari 16 minggu (empat 
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bulan), baru setelah Itu diberikan latihan komunikatif. Dalam  metode 

eklektik, jarak itu bisa dipersingkat. Tiga jenis drill pada butir-2  dimuka  

bisa diberikan pada jam pelajaran  yang sama.  

4. Modifikasi dan pengembangan bahan ajar.sebagi miisal, untuk materi 

tata bahasa: dari deduktif menjadi induktif, dari pengetahuan menjadi 

penerapan. Untuk materi percakapan, dari materi berbentuk dialog 

untuk dihafalkan,  dikembangkan menjadi atau ditambah dengan 

materi latihan yang kongkrit dan kontekstual. Materi bacaan, yang 

dalam audiolingual ditekankan pada pelafalan dan penguasaan pola-

pola kalimanya, dikembangkan dengan latihan-latihan analisis model 

metode membaca. Dan sterusnya. 

5. Bentuk penggabungan yang lain bisa berupa penambahan porsi latihan 

membaca dan menulis, yang dalam pendekatan komunikatif 

(setidaknya tingkat ambang) kurang diperhatikan. Hal ini berkaltan 

dengan kenyataan bahwa sebagai besar masyarakat indonesia lebih 

memerlukan kemampuan membaca daripda kemampuan berbicra. 

 

F. SISTEM PENGAJARAN BAHASA ARAB 

         Di dalam setiap pengajaran bahasa terdapat unsur-unsur yang dapat 

dilihat secara terpisah-pisah, meskipun satu sama lain saling berhubungan 

dengan erat bahkan menyatu, sehingga terbentuk sebuah fenomena yang 

bernama bahasa. Performansi dan kemampuan berbahasa juga bermacam-

macam. Ada yang berbentuk lisan dan ada yang berbentuk tulisan. Ada yang 

bersifat reseptif (menyimak dan membaca) dan ada yang bersifat produktif 

(berbicara dan menulis). 

           Ada beberapa sistem dalam mengajarkan unsur-unsur bahasa dan 

ketrampilan-ketrampilan berbahasa, yaitu sistem terpisah-pisah, sistem 

terpadu dan sistem gabungan. 
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1. Sistem Terpisah-pisah 

Sistem ini dalam bahasa Inggris disebut Separated system atau  Nizham al-

furu’ dalam bahasa Arab.  Dalam sistem ini pelajaran bahasa dibagi menjadi 

beberapa mata pelajaran, misalnya mata pelajaran Nahwu, Sharaf, 

Muthala’ah, Insya’, Istima’, Khat dan seterusnya. Setiap mata pelajaran 

memiliki kurikulum (silabus), jam pertemuan, buku,evaluasi dan nilai hasil 

belajar sendiri-sendiri. 

Kelebihan sistem ini ialah bahwa guru dan perancang kurikulum 

mendapatkan kesempatan yang cukupuntuk memberikan perhatian khusus 

kepada bidang kajian atau mata pelajaran tertentu yang menurut 

pandangannya sangat penting. 

Adapun kelemahannya, sistem ini mencabik-cabik keutuhan bahasa, dan 

menghilangkan esensi dan watak alamiahnya. Hal ini menjadikan 

pengetahuan dan pengalaman kebahasaan pelajar juga terpotong-potong, 

sehingga tidak mampu menggunakannya secara baik dan benar dalam 

kehidupan nyata. Pada sisi lain sistem ini juga menyebabkan 

ketidakseimbangan antar berbagai unsur bahasa dan ketrampilan berbah 

asa, baik pada proses pembelajaran maupun output atau hasilnya. 

 

2. Sistem Terpadu 

Sistem ini dalam bahasa Inggris disebut Integrated system/All in one system 

atau dalam bahasa Arab disebut Nazhariyat al Wahdah .  Dalam sistem ini 

bahasa dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh, saling berhungan dan 

berkaitan, bukan sebagai bagian-bagian yang terpisah satu sama lain. Oleh 

karena itu, hanya ada satu mata pelajaran, satu jam pertemuan, satu buku, 

satu evaluasi dan satu nilai hasil belajar. 

Kelebihan sistem terpadu ini adalah landsan teoritisnya yang kuat, baik 

teori psikologi, teori kebahasaan maupun teori kependidikan. 
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Dari sudut psikologi, sistem terpadu ini sesuai dengan tabiat atau cara kerja 

otak dalam memandang sesuatu, yaitu dari global ke bagian-bagian.  

Variasi bahan dan variasi teknik penyajian menghindarkan siswa dari 

kejenuhan. Fokus pada satu topik atau satu situasi, tapi dengan peninjauan 

berulang-ulang dari berbagai segi, memperkuat pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran. 

Dari segi teori kebahasaan, sistem terpadu sejalan dengan tabiat bahasa 

sebagai sebuah sistem, dan sesuai dengan realitas penggunaan bahasa yang 

memadukan berbagai unsur dan ketrampilan berbahasa secara utuh. 

Dari sudut teori pendidikan (didaktik), sistem terpadu menjamin 

terwujudnya pertumbuhan kemampuan berbahasa secara seimbang, karena 

semuanya ditangani dalam situasi dan kondisi yang sama, tidak 

dipengaruhi oleh keberagaman semangat dan kemampuan pengajar. 

Adapun kelemahan sistem ini, yaitu jika diterapkan pada tingkat lanjut 

kurang dapat memenuhi keperluan mendalami unsur bahasa atau 

ketrampilan berbahasa tertentu, yang memang menjadi kebutuha nyata 

dari para pembelajar. 

Dalam praktek pembelajaran terdapat variasi bahan utama yang dijadikan 

basis pembelajaran, yaitu: 

 

a. Pembelajaran berbasis topik atau teks bacaan 

 Bahan pelajaran  utama berupa bacaan mengenai topik tertentu. Dari bahan 

utama ini dilakukan kegiatan (1) pemahaman kosa kata, (2) pemahaman dan 

analisis isi teks, (3) penguasaan bunyi-bunyi bahasa melalui kegiatan 

membaca keras, (4) percakapan  dengan topik yang relevan, (5) latihan 

menulis berdasarkan isi bacaan, (6) pemehaman teks bacaan, (7) penguasaan  

struktur atau tata bahasa yang terdapat dalam teks. 

 

b. Pembelajaran berbasis situasi atau teks percakapan 
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 Bahan pelajaran utama berupa teks percakapan dalam situasi tertentu atau 

mengenai topik tertentu. Dari bahan utama ini dikembangkan menjadi 

berbagai kegiatan, antara lain: (1) dramatisasi teks sampai dengan 

percakapan bebas, (2) latihan melafalkan dan membedakan bunyi-bunyi 

tertentu, (3) latihan menulis dengan mengubah teks dialog menjadi narasi, (4) 

memahami teks bacaan yang paralel, (5) pembahasan struktur/tata bahasa 

tertentu yang ada dalam teks. 

 

3. Sistem Gabungan 

             Sistem terpisah-pisah dalam pengajaran bahasa Arab digunakan di 

pondok pesantren dan madrasah sampai dengan tahun enam puluhan. 

Sedangkan sistem terpadu mulai diterapkan sejak pertengahan tahun 

tujuhpuluhan di sekolah, madrasah dan sebagian pondok pesantren sampai 

saat ini. 

            Di samping itu ada lembaga pendidikan yang menggabungkan ke dua 

sistem dalam pola pengajaran bahasa arabnya. Sebagai contoh KMI Gontor 

menerapkan  sistem terpadu dalam pengajaran bahasa arab selama satu tahun. 

Di kelas  satu KMI itu hanya ada mata pelajaran bahasa Arab yang ditangani 

seorang guru dengan jumlah jam lebih dari 10 jam perminggu. Kemudian pada 

kelas dua dan seterusnya diterapkan sistem terpisah-pisah dengan memecah-

mecah pelajaran bahasa Arab menjadi beberapa mata pelajaran. 
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BAB V 

PENGAJARAN UNSUR-UNSUR BAHASA 

 

A. Pendahuluan 

Sebagai guru atau pengajar yang berdiri di depan kelas hendak 

mengajarkan Bahasa Arab,  maka kita  akan membawa siswa untuk 

mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, mendengarkan dan mengucapkan kata-

kata, kalimat-kalimat pendek dan mudah sampai pada kalimat-kalimat  

panjang dan rumit. Disamping itukita harus mengajarkan kemahiran menulis 

yang mencakup kemahiran menulis bentuk hurufarab yang betul, kemahiran 

merangkaikan abjad arab, baik sebagai huruf awal, tengah, dan akhir, 

mengajar ejaan, sampai mengajarkan kemahiran untuk mengutarakan 

perasaan dan pikiran  dalam bentuk tulisan. 

Dengan demikian, dapat kita lihat adanya tata bunyi dan tulisannya, 

kosa kata, dan tata kalimat mau tidak mau harus terlibat dalam kegiatan 

pengajaran bahasa pada umumnya, dan khususnya pada pemngajaran Bahasa 

Arab.  

Bahasa sebagai suatu sistem terdiri dari unsur-unsur fungsionil yang 

menunjukkan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Kekurangan salah 

satu unsur dari system itu, akan menimbulkan gangguan dan hambatan bagi 

unsur lainnya. Misalnya ; apabila unsur bunyi-bunyi bahasa tidak diajarkan 

dalam pengajaran bahasa  Arab akan menjadi hambatan untuk memahami 

bahasa lisan dan menjadi hambatan pula bagi pelajaran menulis dalam bentuk 

dikte. 

  

A. Pengajaran Baca Tulis (Mengenal Bunyi dan Ortografi Bahasa) 

Huruf Arab memiliki karakteristik yang membedakannya dari huruf 

latin. Perbedaan ini merupakan problema tersendiri dalam mempelajari bahasa 

Arab bagi siswa yang hanya mengenal huruf latin. 
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 Ada beberapa teknik atau bsa disebut juga metode untuk mengajarkan 

baca tulis  huruf Arab, atau mengenalkan bunyi dan ortografi bahasa Arab. 

 

1. Metode Alpabetik ( األبجدية  ) 

  Dalam penerapan metode ini, pengajaran baca-tulis dimulai dengan 

mengenalkan nama-nama huruf dan ortografi (bentuk tulisannya). 

Selanjutnya dikenalkan bunyi huruf konsonan setelah digabungkan dengan 

huruf vocal sehingga membentuk sebuah fonem. 

Misalnya : b-u = bu, d-i = di  

Karena huruf Arab semuanya konsonan, maka dalam bahasa Arab 

diciptakan tanda vocal berupa syakal  yang diletakkan di atas dan di bawah 

huruf. 

Maka pada tahap pengenalan bunyi disajikan huruf-huruf yang bertanda 

vokal, misalnya sebagai berikut : 

   جِ ُج جَ  –َت ِت ُت  – ُب بِ َب  –اَاِاُ 

Setelah diberikan pengenalan bunyi, kemudian dilanjutkan dengan latihan-

latihan intensif dan berulang-ulang dengan gabungan-gabungan huruf 

yang membentuk kata sampai dengan kalimat. 

   

2. Metode Bunyi ( الصوتية ) 

Penerapan metode ini tidak dimulai dengan pengenalan nama huruf, tapi 

langsung pada pengenalan bunyi. Dalam penerapan metode ini ada dua 

cara yang lazim digunakan, yaitu cara sintesis (merangkai) dan cara analitis 

(mengupas). 

a. Metode Sintesis ( يبيةالصوتية الترك ) 

Metode ini dimulai dengan mengenalkan bunyi huruf-huruf, kemudian 

dirangkai menjadi kata. 

Contoh :  

        َن َب َت        نَبََت                     تَ  - بَ  -نَ 

َم         َس ِل َم         َسِلَم                      -ِل  -َس   
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َل د          بَلَد                                بَ د   –َل  –َب   

 

b. Metode Analitis ( الصوتية التحليلية) 

Metode ini dimulai dengan kata kemudian dikupas menjadi huruf-

huruf. Metode ini juga dapat dimulai dari kalimat,  kemudian dikupas 

menjadi kata-kata, dan dikupas menjadi huruf –huruf. 

Contoh : 

م                  – لَ  –قَلَم            َق َل م          َق   

ك                 – مَ  –َسَمك         َس َم ك         َس   

د                    - لَ  -َولَد           َو َل د           َو   

Metode analitis ini biasanya dimulai dengan pengenalan kata yang telah 

dikenal oleh siswa, atau untuk bahasa asing (Arab)  dengan bantuan 

media gambar.  

c. Metode Analitis Sintesis ( التركيبية التحليلية ) 

Metode ini merupakan penggabungan antara kedua metode (analitis 

dan sintetis). Metode ini diterapkan dalam bentuk seperti berikut : 

 بَـــعَــــثَ 

 َب َع ثَ 

ثَ  -َع  -َب   

 َب َع ثَ 

 بَـــعَــــثَ 

Atau sebaliknya : 

ثَ  -َع  -َب   

 َب َع ثَ 

 بَـــعَــــثَ 

 َب َع ثَ 

ثَ  –َع  -َب   

B. Pengajaran Kosa Kata 

Dalam pengajaran kosa kata, penerapan metode dalam pembelajaran 

nya disesuaikan berdasarkan tingkatannya yaitu : 

1). Tingkat Pemula 
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Penerapan metode menurut tingkat pemula sebaiknya menggunakan 

cara : 

a. Gambar 

b. Terjemah an 

c. Definisikan secara mudah 

d. Jelaskan makna sebelum melatihkan 

e. Pancing melalui percakapan atau metode Inquiry 

f. Ajarkan benda yang nyata terlebih dahulu 

g. Mengkaji pengalaman. 

h. Metode perintah  

i. Objek nyata 

j. Pemilihan kata atau diksi 

k. Penggunaan alat elektronika 

2). Tingkat Media 

Sedangkan metode yang dianjurkan untuk tingkat media diantaranya : 

a. Fahamkan makna melalui diskusi dan penjelasan.  

b. Penggunaan dalam kalimat. 

c. Hubungkan dengan kehidupan nyata. 

d. Permainan kartu kata. 

e. Metode gambar. 

f. Metode tugas. 

g. Metode tubian (memberikan latihan) 

3). Tingkat Lanjut 

Sedangkan untuk tingkat lanjut sebaiknya metode yang diterapkan 

misalnya : 

a. Penggunaan kamus. 

b. Penggunaan kata dalam kalimat. 

c. Tubian atau memberikan latihan. 

d. Komprehensi dan produksi. 
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e. Kaitkan dengan tata bahasa. 

f. Melatihkan melalui tulisan terarah. 

Dalam pengajaran kosa kata, perlu diperhatikan beberapa hal berikut 

ini.  

1). Pembatasan makna 

Suatu kata dapat mempunyai beberapa makna. Hal ini merupakan 

kesulitan tersendiri  bagi para pembelajar bahasa  asing dalam hubungan 

ini, untuk para pemula, sebaiknya guru hanya mengajarkan makna yang 

sesuai dengan konteks saja, agar tidak memecah perhatian dan ingatan 

siswa. Untuk tingkat lanjut, penjelasan makna bisa dikembangkan agar 

para siswa memiliki wawasan yang luas mengenai  makna kata tersebut. 

 

2). Kosa kata dalam konteks 

Banyak kosa kata yang tidak bisa dipahami secara tepat tanpa  mengetahui 

pemakaiannya dalam kalimat. Kosa kata semacam ini haruslah diajarkan 

dalam konteks agar tidak mengacaukan pemahaman siswa. 

 

3). Terjemah dalam pengajaran kosa kata 

Mengajarkan makna kata dengan cara menterjemahknnya kedalam bahasa 

ibu adalah cara yang paling mudah, tetapi  mengandung beberapa 

kelemahan , antara lain : mengurangi spontanitas siswa ketika 

menggunakannya dalam ungkapan, lemah daya lekatnya dalam ingatan 

siswa, dan tidak semua kosa kata dalam bahasa asing terdapat padanannya 

yang tepat dalam bahasa ibu. 

Adapaun teknik-teknik pengajaran kosa kata dan tahapan-tahapannya 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a). Mendengarkan kata 

Mendengarkan kata adalah tahap yang  pertama. Berikan kesempatan 

kepada siswa untuk mendengarkan kata yang  diucapkan guru, baik berdiri 
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sendiri maupun di dalam kalimat. Apabila unsur bunyi dari kata itu sudah 

dikuasai oleh siswa, maka dalam dua atau tiga   kali pengulangan, siswa 

telah mampu mendengarkan secara benar. 

 

b). Mengucapkan kata 

Tahap berikutnya adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengucapakan kata  yang telah didengarnya. Mengucapakan kata baru 

membantu siswa mengingatnya dalam waktu yang lebih lama. 

 

c). Mandapatkan makna kata 

Dalam memberikan makna kata  kepada siswa, sejauh mungkin 

menghindari terjemahan, kecuali kalau tidak ada jalan lain. Saran ini 

dikemukakan , karena kalau guru setiap kali selalu menggunakan bahasa 

ibu siswa, maka tidak akan terjadi komunikasi langsung dalam bahasa 

yang sedang dipelajari, sementara itu akan segara dilupakan pula oleh 

siswa. 

Ada berbagai tehnik yang bisa digunakan oleh guru untuk  menghindari 

terjemahan dalam menerangkan arti suatu kata , antara lain dalam 

pemberian konteks, definisi sederhana, pemakaian gambar dan tehnik-

tehnik lain sebagaimana akan diuraikan  berikut ini. 

1). Konteks yang menerangkan arti kata-kata 

Untuk menerangkan  arti kata    َعـم   misalnya, dapat diberi konteks 

sebagai berikut :   أبِي لَهُ أخ  اسمه أحمد، فأحمد عّمي 

 

2). Pendefinisian 

Pemberian definisi untuk menerangkan arti kata ini dapat efektif kalau 

ungkapan yang digunakan untuk pendefinisian  itu telah 

dikenal/difahami oleh siswa. Misalnya untuk menerangkan arti kata 

الخالة أخت األم    –الخال أخ األم  :diberikan definisi  sebagai berikut ,   الخـــال  
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Sebaliknya, kalau kata dan ungkapan yang dipakai untuk  pendefinisian  

itu lebih rumit dari kata yang didefinisikan, maka tidak ada gunanya, 

bahkan lebih membingungkan. 

 

3). Sinonim 

Menjelaskan makna kata dengan sinonim dapat dilakukan kalau kata 

yang akan diterangkan  maknanya itu memiliki sinonim  yang sudah 

dikenal oleh siswa,  sinonim tersebut  bisa digunakan untuk 

menjelaskan makna kata yang dimaksud. 

      Misalnya , untuk menerangkan arti kata-kata:  

Kata Sinonim 

 نَسي َسهى

 سلم نَجـا

 َمنــِزل   بَْيت  

 

Kata yang dijadikan sinonim adalah kata yang diduga telah dikenal oleh 

siswa karena lebih populer. Tentunya guru mengetahui  makna kata-

kata yang telah dipelajari  siswa dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. 

 

4). Antonim  

Seperti halnya sinonim, maka apabila antonim kata yang akan 

diterangkan maknanya sudah dipelajari sebelumnya oleh siswa, dapat 

digunakan untuk menjelaskan arti kata yang baru. 

            Contoh :              

Kata Antonim 

 فارغ   َممـلوء

 ناجح راسب

 عادل ظالم

 

5). Gambar 
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Gambar merupakan alat bantu pengajaran yang dapat memperjelas 

makna suatu kata. Disamping gambar dari benda-benda, gambar itu 

dapat pula berebentuk diagram, misalnya untuk menerangkan kata-kata 

 dan sebagainya. Dapat juga berupa kata-kata  yang وراء، أمام، حول  :

berhubungan dengan anggota badan, dan lain sebagainya.  

 

6). Dramatisasi 

Berbagai gerakan atau tindakan dapat didramatisasikan untuk 

menjelaskan makna kata, terutama kata kerja, misalnya:  ،كتب، مسح، جلس

كنس،  :bahkan kata-kata yang biasanya terjadi di luar kelas, misalnya   وقف

 .dan sebagainya  لبس، ركب 

 

7). Real objek 

Real objek adalah cara menjelaskan makna kata dengan menunjukkan 

benda asli atau tiruannya. Benda-benda alamiah  yang dapat dibawa ke 

dalam kelas  atau tiruan benda-benda itu  merupakan media yang 

efektif  untuk menjelaskan makna kosa kata. 

Benda-benda semacam : buku, pensil, karcis, uang, kartu dan 

sebagianya  dapat langsug  dibawa ke dalam kelas sebagai  alat bantu. 

Tetapi benda-benda yang tidak mungkin dibawa ke dalam kelas, cukup 

dibawakan tiruan atau modelnya saja seperti: mobil, sepeda, kapal, 

andong dan sebagainya. 

 

d). Membaca kata 

Setelah siswa mendengar, mengucapkan dan memahami makna kata-kata 

baru, kemudian langkah beikutnya adalah guru menulisnya di papan tulis. 

Setelah itu siswa diberi kesempatan untuk membacanya dengan suara 

keras. 

e). Menulis kata 
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Kegiatan menulis kata akan sangat membantu siswa untuk menguasai kosa 

kata kalau siswa diminta untuk menulis kata-kata yang baru dipelajarinya 

pada saat makna kata-kata itu masih segar dalam ingatan mereka. Siswa 

menulis di bukunya masing-masing apa yang ditulis guru di papan tulis. 

f).  Membuat kalimat 

Tahap terakhir dari kegiatan pengajaran kosa kata adalah menggunakan 

kata-kata baru itu dalam sebuah kalimat yang sempurna, secara lisan 

maupun tertulis. Pemakaian dalam kalimat ini akan membantu 

memantapkan pengertian siswa terhadap makna kata. 

Sebagai catatan bagi guru, tidak semua kata-kata baru harus dilatihkan 

pemakaiannya dalam kalimat. Faktor waktu juga harus diperhatikan. 

Untuk itu perlu dipilih kata-kata yang memang sulit, atau kata-kata yang 

memang hanya difahami maknanya secara utuh apabila dihubungkan 

dengan konteks. 

                                    

C. Pengajaran Tata Bahasa  

Dalam metode pengajarn modern, pengajaran tata bahasa berfungsi 

sebagai penunjang tercapainya kemahiran berbahasa. Tata bahasa bukan 

merupakan tujuan, melainkan sarana untuk dapat menggunakan bahasa 

dengan benar dalam komunikasi. 

Sedangkan tujuan pengajaran tata bahasa Arab dijelaskan secara rinci 

sebagai berikut: 

a. Memelihara ucapan dan tulisan dari kesalahan. 

b. Agar dapat memahami kedudukan kata yang nantinya dapat membantu 

untuk memahami arti kalimat dengan baik. 

c. Dengan mengetahui asal usul pembentukan kata akan memperbanyak 

perbendaharaan kosa kata bagi siswa. 

d. Membiasakan siswa untuk berfikir secara teratur dan benar, melatih 

ketelitian, dan mengambil istinbat. 
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Pada dasarnya, kegiatan pengajaran tata bahasa terdiri dari dua bagian, 

yaitu; a) pengenalan kaidah-kaidah bahasa (nahwu dan sharf), dan b) 

pemberian latihan atau drill. Kedua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan 

dengan dua cara, yaitu deduktif atau induktif. 

1. Metode  Deduktif (َاإِلْسِتْقَرئِيَّة) 

Penerapan metode ini dimulai dengan kegiatan pemberian kaidah (tata 

bahasa Arab) yang harus dipahami dan dihafalkan, kemudian diberikan 

contoh-contoh, setelah itu siswa diberi kesempatan untuk melakukan 

latihan-latihan untuk menerapkan kaidah atau rumus yang telah diberikan. 

Kelebihan dari metode ini adalah memungkinkan sebagian pembelajar  

bahasa Arab yang telah dewasa mengetahui kaidah-kaidah (tata bahasa 

Arab) dalam waktu singkat dengan daya nalar mereka sehingga dapat 

mengaplikasikan kaidah-kaidah (tata bahasa Arab) itu setiap kali 

diperlukan. 

Kelemahan metode ini, pembelajar cenderung hanya menghafalkan kaidah 

Nahwu Sharf dan kurang terlihat dalam proses pemahamannya. Akibatnya 

pembelajar kurang mampu menerapkan kaidah tersebut  dalam praktek 

berbahasa yang sesungguhnya, karena kegiatan di dalam kelas lebih 

menyerupai kegiatan analisis bahasa daripada kegiatan berbahasa. 

 

 

 

2. Metode Induktif ( ِسيَّةااَْلِقيََ )   

Dalam penerapnnya, metode ini  dilaksanakan dengan cara guru pertama-

tama menyajikan contoh-contoh (amtsilah), setelah mempelajari contoh-

contoh yang diberikan, siswa dengan bimbingan guru menarik kesimpulan 

sendiri kaidah-kaidah bahasa Arab (Nahwu Sharaf)  berdasarkan contoh-

contoh tersebut. 
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Metode ini memiliki kelebihan yaitu siswa secara aktif berpartisipasi dalam 

kegiatan pembelajaran yakni dalam menyimpulkan  kaidah-kaidah Nahwu 

Sharaf. Karena penyimpulan ini dilakukan setelah siswa mendapat latihan 

yang cukup, dengan demikian pengetahuan tentang kaidah Nahwu Sharaf 

itu benar-benar berfungsi sebagai penunjang keterampilan berbahasa. 

Adapun kelemahan metode ini adalah banyaknya waktu yang 

diperlukan untuk memperkenalkan kaidah-kaidah baru sehingga pelajar 

bahasa yang telah dewasa biasanya kurang sabar. 
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BAB VI 

MEDIA PENGAJARAN BAHASA ARAB 

 

A. PENDAHULUAN 

Media merupakan suatu alat yang dipakai sebagai saluran (chanel) untuk 

menyampaikan suatu pesan (message) atau informasi dari suatu sumber 

(resource) kepada penerimanya (receiver). Dalam dunia pengajaran , pada 

umumnya pesan atau informasi tersebut berasal dari sumber informasi, yakni 

guru ; sedangkan sebagai penerima informasinya adalah siswa. Pesan atau 

informasi yang dikomunikasikan tersebut berupa sejumlah kemampuan  yang 

perlu dikuasai oleh para siswa. 

Pada dasarnya pekerjaan guru adalah mengkomunikasikan pengalaman 

kepada siswa . Ada dua  cara yang dapat ditempuh, yakni melalui 

pendengaran dan melalui penglihatan. Alat bantu pengajaran dapat membantu 

dalam kedua cara tersebut. Alat-alat yang digunakan untuk membantu siswa 

belajar melalui pendengaran disebut alat bantu pendengaran (aural aids), 

sedangkan alat untuk membantu siswa melalui penglihatan disebut alat bantu 

penglihatan (visual aids). 

Penggunaan metode komunikasi tersebut mempunyai manfaat tertentu 

bagi keberhasilan belajar siswa. Seringkali guru mengajar dengan 

menggunakan metode ceramah, yakni hanya menggunakan kata-kata saja 

dengan akibat siswa kurang atau tidak memahami hal-hal yang diajarkan. 

Dengan kata lain siswa terjebak dalam kondisi pengajaran yang bersifat 

verbalistik. Akibat demikian dapat dicegah jika guru menggunakan alat bantu 

aural aids, bahkan siswa akan menjadi lebih aktif dan berpartisipasi dalam 

proses belajar, misalnya dengan menggunakan media rekaman. 

Demikian pula jika guru menggunakan alat bantu penglihatan , seperti 

buku, gambar, peta, bagan ,film, model dan alat-alat demonstrasi lainnya, 

maka siawa akan belajar lebih efektif sebab hal-hal yang telah dilihat akan 

memberikan kesan penglihatan yang lebih jelas, mudah mengingatnya, dan 
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mudah pula dipahami. Resinalitas itulah yang menjadi dasar disarankannya 

penggunaan alat-alat pengajaran atau media pendidikan dalam proses belajar-

mengajar. 

 

B. PENGERTIAN MEDIA PENGAJARAN 

Kata media berasal dari bahasa latin "medius" yang secara harfiah 

berarti "tengah", "perantara, atau pengantar. Media berasal dari bahasa latin 

medius dam merupakan bentuk jamak dari kata "medium", yang berarti 

perantara atau pengantar. Dengan demikian, "media" merupakan wahana 

penyalur pesan dan informasi belajar, yang secara harfiah berarti perantara 

atau pengantar. Dalam makna yang kemudian maka media bisa di konotasikan 

dengan istilah "alat" dalam pendidikan. 

Selain pengertian media  di atas, ada beberapa ahli yang 

mengemukakan pendapat tentang media : 

1. Brown berpendapat bahwa media adalah segala yang digunakan 

dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat 

mempengaruhi keefektifan program instruksional. 

2. Gegne berpendapat media adalah beberapa jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

3. Assosiation of Education and Communication Tecnologi (AECT) 

berpendapat bahwa media adalah segala bentuk yang digunakan dalam 

penyaluran pesan. 

4. Nation Education Association (NEA) berpendapat bahwa media adalah 

segala benda yang dapat dimanipulasikan , dilihat, didengar, dibaca 

atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan 

tersebut. 
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C. MACAM-MACAM  MEDIA PENGAJARAN 

Mengenai macam-macam media ini ada beberapa pendapat para ahli 

yang tentunya ada perbedaan dan ada kesamaan dalam pola pandangnya 

berikut : 

 Menurut Leshin, Pollock dan Rei Geluth (1992), mengklasifikasikan 

media kedalam lima kelompok yaitu : 

1. Media berbasis manusia (guru, instruktor, tutor, main peran, kegiatan 

kelompok). 

2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, 

lembaran lepas) 

3. Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, chart, grafik, peta, 

gambar, transparansi, slide). 

4. Media berbasis audio-visual (video, film, program slide, tape, televisi) 

dan 

5. Media berbasis computer ( pembelajaran dengan bantuan computer 

interactive, hypertext). 

Menurut Syaeful Bahri, bahwa media diklasifikasikan dari jenisnya,  

yaitu: 

1. Media Auditif. 

Media auditif adalah media yang mengandalkan kemampuan suara saja 

seperti radio, cassette recorder. 

2. Media Visual. 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan media 

penglihatan. Media visual ini ada yang hanya menampilkan gambar 

diam seperti film strip (film rangkai), slide (film bingkai), foto, gambar 

atau lukisan, cetakan, ada pula media visual yang menampilkan gambar 

atau symbol yang bergerak, film kartun. 

3. Media Audiovisual 
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Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar, jenis media yang pertama dan kedua . 

 

E. MEMILIH MEDIA PENGAJARAN 

Pada umumnya , pemilihan media dilakukan oleh guru, sebab pada 

umumnya guru jugalah yang menyusun desain instruksional.  Media yang 

harus dipilih tentunya media yang paling baik. Pengertian baik buruknya 

suatu media tidak bergantung kepada mentereng tidaknya peralatan yang 

dipakai, demikian kata Theodore C. Eselgorth. Lebih lanjut ia mengatakan 

bahwa video tape recorder belum tentu lebih baik daripada film; film belum 

tentu lebih baik daripada slide; slide belum tentu lebih baik daripada OHP. 

Baik buruknya suatu media diukur sampai sejauh mana media itu dapat 

menyalurkan informasi sehingga informasi tersebut dapat diserap semaksimal 

mungkin oleh si penerima informasi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa 

baik buruknya suatu media diukur sampai sejauh mana media tersebut dapat 

menunjang tercapainya tujuan instruksional. 

Dalam memilih dan menggunakan media,  tidak cukup hanya memiliki 

pengetahuan tentang kemediaan saja, akan tetapi juga harus memiliki 

keterampilan memilih dan menggunakan media tersebut dengan baik. Untuk 

itu ia perlu mengalami latihan-latihan praktek secara kontinu dan sistimatis , 

baik dalam re-service training ataupun dalam in-service training. 

Memilih dan menggunakan media pendidikan harus sesuai dengan 

kreteria-kreteria tertentu, yakni : tujuan mengajar, bahan pelajaran, metode 

mengajar, tersedianya alat yang dibutuhkan, jalan pelajaran, penilaian hasil 

belajar, pribadi guru, minat dan kemampuan  siswa,  dan       situasi  

pengajaran  yang  sedang  berlangsung. 
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F. MEDIA FILM/GAMBAR HIDUP 

Film adalah media yang tergolong kedalam media audio-visual. Alat-alat 

audio-visual adalah alat-alat yang audible, artinya dapat didengar dan alat-alat 

yang visible, artinya dapat dilihat. 

Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di 

mana frame demi frame diproyeksikan  melalui lensa proyektor secara 

mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Film bergerak dengan 

cepat dan bergantian sehingga memberikan visual yang kontinu. Sama halnya 

dengan film , video dapat menggambarkan suatu obyek yang bergerak 

bersama-sama  dengan suara alamiah atau suara yang sesuai. 

Film pendidikan dianggap efektif untuk digunakan sebagai alat bantu 

pengajaran. Film yang diputar di depan siswa harus merupakan bagian yang 

integral dari kegiatan pengajaran.  

 

G. KELEBIHAN  DAN KEKURANGAN MEDIA FILM/GAMBAR HIDUP 

Film mempunyai nilai tertentu, seperti dapat melengkapi pengalaman-

pengalaman dasar , memancing inspirasi baru, menarik perhatian, penyajian 

lebih baik karena mengandung nilai-nilai rekreasi, dapat memperlihatkan 

perlakuan objek yang sebenarnya, sebagai pelengkap catatan , menjelaskan hal-

hal abstrak, mengatasi rintangan bahasa dan lain-lain. 

Lebih lanjut Rohani (1997) menjelaskan bahwa film adalah media audio-

visual, dibanding dengan media yang lain ia mempunyai kelebihan sebagai 

berikut : 

a. Penerima pesan akan memperoleh tanggapan yang lebih jelas dan tidak 

mudah dilupakan, karena antara melihat dan mendengar dapat 

dikombinasikan menjadi satu. 

b. Dapat menikmati kejadian dalam waktu yang lama pada suatu proses atau 

peristiwa tertentu. 
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c. Dengan teknik slow-motion dapat mengikuti suatu gerakan atau aktivitas 

yang berlangsung cepat. 

d. Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. 

e. Dapat membangun sikap , perbuatan dan membangkitkan emosi dan 

mengembangkan problema. 

Disamping kelebihan-kelebihannya, film juga mempunyai kekurangan-

kekurangan sebagai berikut : 

a. Film bersuara tidak dapat diseling dengan keterangan-keterangan yang 

diucapkan selagi film berputar. Memang film dapat dihentikan sementara 

waktu untuk memberi penjelasan, namun hal itu akan mengganggu 

keasyikan penonton. 

b. Jalan film terlalu cepat ; tidak semua orang dapat mengikutinya dengan 

baik. Lebih-lebih kalau film dipertunjukkan kepada orang yang kurang 

pengalaman bahasanya. Mereka tidak dapat mencernakan apa yang berlalu 

di hadapan mata  mereka dalam tempo yang begitu cepat. 

c. Apa yang sudah lewat tidak dapat diulang kalau ada bagian film yang 

harus mendapat perhatian kembali. Atau seluruh film harus diputar lagi. 

d. Biaya pembuatan film tinggi dan peralatannya mahal. 

 

H. PENGGUNAAN MEDIA FILM/GAMBAR HIDUP DALAM 

PENGAJARAN BAHASA ARAB 

Perlu diketahui, bahwa tak ada ketentuan tentang cara menggunakan film  

yang terbaik dan yang berlaku untuk semua situasi kelas. Penggunaan suatu 

film, senantiasa berdasarkan kebutuhan-kebutuhan murid dan dalam 

hubungan dengan unit yang dipelajari. Kita dapat berpegang pada formula  

:The Right Film in the Right Place At the Right Time used in the Right way  

Menurut Suleiman (1985) sebelum mempertunjukkan sebuah film ada 

dua hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu mempersiapkan diri dan 

penonton. Setelah pertunjukan selesai, ada dua hal pula yang harus dilakukan, 
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yaitu mendiskusikan film yang sudah dilihat, sesuadah itu mengadakan aktivitas 

lanjutan. 

1. Mempersiapkan diri 

Sebelum mempertunjukkan film kepada mahasiswa/siswa (penonton), 

dosen/guru harus mempertunjukkan kepada dirinya sendiri. Gunanya 

supaya film yang diputar itu sesuai dengan keperluan, supaya dapat 

membuat catatan mengenai hal-hal  yang perlu mendapat penjelasan 

terlebih dahulu  sebelum  mahasiswa/siswa menontonnya.  

2. Mempersiapkan penonton 

Media film itu akan besar faedahnya kalau apa yang dipertunjukkan itu 

diperbincangkan terlebih dahulu dengan yang akan menontonyya. Dengan 

kata lain penonton harus dipersiapkan lebih dahulu, supaya yang 

bersngkutan mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan 

muncul dalam pikiran mereka  waktu  melihat film itu. Utnuk itu dapat 

dilakukan  hal-hal sebagai berikut ; 

- Menceritakan secara ringkas isi film tersebut. 

- Menceritakan apa maksud orang membuat film itu. 

- Menceritakan bagian-bagian yang harus mendapat perhatian khusus 

waktu  menonton film itu. 

- Jika ada bagian yang tidak cocok dalam film itu dengan pendapat anda, 

harus dijelaskan mengapa demikian dan bagaimana seharusnya. 

3. Memutar film 

Setelah penonton dipersiapkan barulah film diputar. 

4. Mendiskusikan film yang tekah dilihat 

Untuk mengetahui sampai di mana pengertian yang diperoleh penonton 

tentang film yamg mereka lihat hendaklah diadakan tanya-jawab. Kalau 

ternyata banyak kekeliruan ,  maka film itu diulang pemutarannya. Kalau 

perlu dilengkapi dengan alat-alat visual lainnya. 
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5. Aktivitas lanjutan 

Pertunjukan film tidak harus berakhir dengan diskusi saja. Pengertian yang 

diperoleh penonton dari melihat film itu akan lebih banyak manfaatnya bila 

diikuti  oleh aktivitas lanjutan. Aktivitas lanjutan dapat berupa : 

- Membaca buku tentang masalah yang ditonton jika ada lekturnya. 

- Membuat karangan tentang apa yang telah ditonton. 

- Mengunjungi lokasi dimana film itu dibuat bersama guru/instruktur 

dalam rangka widiawisata. 

- Kalau perlu guru/instruktur dapat mengadakan ulangan atau ujian. 
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BAB VII 

PENDEKATAN KOMUNIKATIF 

DALAM PENGAJARAN BAHASA ARAB 

 

A. Pengertian Pendekatan Komunikatif 

Istilah pendekatan komunikatif  pertamakali muncul di Eropa, 

Inggris, dengan nama Communicative Approach juga bias disebut 

Communicative LanguageTeaching. Bahkan istilah ini pernah terkenal dengan 

nama National-Functional Approach.  

Secara morfologis kata pendekatan diturunkan dari bentuk “dekat” 

yang dalam Kamus besar Bahasa Indonesia  (2001:246) kata pendekatan 

memiliki makna antara lain : 1) proses, perbuatan, cara dan perbuatan 

mendekati. 2) usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan 

hubungan dengan orang lain yang diteliti, atau metode-metode untuk 

mencapai pengertian tentang masalah yang diteliti. 

Sedangkan komunikasi sendiri mempunyai pengertian sebagai 

berikut : komunikasi adalah suatu proses dengan mana informasi antar 

individual ditukarkan melalui sistem simbol , tanda atau tingkah laku yang 

umum. (Al-Wasilah, 1993 :8) 

Pendekatan Komunikatif adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa 

asing yang menekankan bahwa kulminasi belajar bahasa bukan sekedar 

menguasai bentuk-bentuk bahasa, melainkan menguasai  bentuk dengan 
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tujuan melaksanakan fungsi komunikasi bahasa (Kaseng, 1989 : 133). Aliran 

ini memandang bahwa menguasai kosakata dan kaidah struktur tidak ada 

manfaatnya  jika pembelajar tidak menggunakannya untuk tujuan 

mengungkapkan dan menerima buah pikiran, ide, perasaan dalam 

hubungan komunikasi antara pembicara dengan pendengar atau pengarang 

dengan pembaca. Sementara bentuk adalah manifestasi bahasa, dan fungsi 

bahasa adalah realisasi semua bentuk bahasa, sedangkan tujuan pragmatik  

bahasa  adalah penggunaan tanda dan lambang untuk komunikasi. 

Pendekatan komunikatif mempunyai pandangan yang bersifat 

fungsionalistik tentang bahasa. Faham fungsionalistik melihat bahasa bukan 

sekedar sebagai kode seperti halnya dengan pandangan formalistik , 

melainkan lebih jauh daripada itu. Pendekatan tersebut mencoba melihat 

untuk apa bahasa itu dan bagaimana digunakan dalam komunikasi (Kaseng, 

1989 : 134). Dengan demikian pendekatan ini melihat pada pengajaran 

bahasa dengan titik berat pada bagaimana orang menguasai penggunaan 

bahasa, bukan sekedar mengusahakan bagaimana orang menguasai struktur 

bahasa. 

B. Prinsip Dasar Pendekatan Komunikatif 

Pengajaran bahasa dengan pendekatan komunikatif sangat 

memperhatikan kompetensi komunikatif seseorang. Kompetensi 

komunikatif menurut Mansur Pateda (1990: 85) adalah kemampuan 

bahasawan untuk mempergunakan bahasa yang secara sosial dapat diterima 
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dan memadai. Kompetensi itu sendiri adalah kemampuan otak kita untuk 

menguasai system bahasa kita atau bahasa yang akan kita pelajari yang 

berwujud norma bahasa yang dikuasai sehingga kita mengenal struktur 

lahir dan struktur batinnya yang dapat digunakan untuk membedakan kata 

atau kalimat yang berterima dan yang tidak, dapat menguasai kata dan  

kalimat yang belum pernah kita dengar atau kita katakan sebelumnya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, prinsip dasar pendekatan 

komunikatif dapat  disusun yang menurut Siahaan (dalam Pateda, 1990 : 86) 

sebagai berikut : 

a. Materi harus terdiri dari bahasa sebagai alat berkomunikasi. 

b. Desain materi harus lebih menekankan proses belajar-mengajar  dan 

bukan pokok bahasan. 

c. Materi harus memberi dorongan kepada pelajar untuk 

berkomunikasi secara wajar. 

Selain itu ada baiknya diturunkan prinsip dasar berlangsungnya 

komunikasi, yakni: 

1. Harus ada pembicara / penulis dan pendengar/ pembaca. 

2. Pesan harus disampaikan  

3. Syarat fisik berupa alat bicara dan grafem harus berfungsi. 

4. Antara pembicara/penulis dan pendengar/pembaca harus saling 

mengarti. Ini berarti bahasa yang digunakan sebagai perantara hatus 

dikuasai. 
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5. Fungsi bahasa harus diperhatikan.  

D. Karakteristik Materi Pengajaran Komunikatif 

Dalam uraian sebelumnya telah disinggung bahwa pengajaran bahasa 

dengan pendekatan komunikatif sangat memperhatikan kompetensi 

komunikatif seseorang, ini berarti bahwa pengajaran komunikatif lebih 

mementingkan apa yang diajarkan dari pada bagaimana mengejarkan bahasa, 

sebab metode atau prosedur merupakan salah satu dari komponen dan system 

pengajaran. 

Sebagaimana telah diketahui akhir-akhir ini, linguistik terapan telah 

dikembangkan oleh upaya-upaya  untuk menjelaskan bagaimana bahasa 

mencerminkan fungsi komunikatifnya. Selain dikembangkan oleh upaya 

pengembangan rancangan silabus dan metodologi yang mamp merespon 

kebutuhan bahan ajar dan pengajaran yang bercorak komunikatif. 

Secara garis  besar dapat dikatakan bahwa tujuan pengajaran bahasa 

komunikatif (PBK) adalah mengembangkan kompetensi komunikatif pada  

pembelajar. Piepho (dalam Azies, 1996: 45).membahas tingkatan – tingkatan 

tujuan dalam pendekatan komunikatif sebagai berikut: 

1. Tingkat integratif dan isi (bahasa sebagai sarana pengungkapan) 

2. Tingkatan linguistik dan instrumental (bahasa sebagai sistem semiotik 

dan obyek pembelajaran) 
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3. Tingkat efektif dalam hubungan antar personal dan prilaku (bahasa 

sebagai sarana mengungkapakan nilai dan penilaian tentang diri dan 

orang lain) 

4. Tingkat kebutuhan pembelajar perorangan (pembelajaran yang 

didasarkan kepada analisis kesalahan) 

5. Tingkat pendidikan umum bagi tujuan ekstra-linguistik (pembelajaran 

bahasa dalam kerangka kurikulum sekolah).   

Permasalahan pokok yang diajarakan adalah materi  atau bahan  

pengajaran. Adapun desain materi pengajaran komunikatif  memiliki  tiga 

prinsip dasar, yaitu: (1) materi hendaknya berkaitan dengan bahasa sebagai 

alat komunikasi, (2) desain materi hendaknya lebih berkaitan dengan proses 

belajar – mengajar daripada isi untuk belajar dan mengajar, dan (3) materi 

hendaknya mendorong para pembelajar untuk berkomunikasi. 

Supaya siswa memperoleh kemampuan berkomunikasi yang lebih tepat 

dengan cara lebih efisien, menurut Yalden (1987 : 86) perlu adanya komponen 

dalam menyusun silabus, yaitu: 

a). Pertimbangan serinci mungkin tujuan yang hendak diperoleh oleh para 

pembelajar dalam bahasa sasaran. 

b) Beberapa ide tentang latar (setting) yang hendak mereka gunakan 

denagan bahasa sasaran (aspek fisik yang perlu dipertimbangkan 

disamping latar sosial). 
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c)  Peranan yang dibatasi secara sosial yang akan dimainkan oleh para 

pembelajar di dalam bahasa sasaran, disamping peranan mitra tutur 

mereka. 

d). Peristiwa komunikatif yang merupakan wadah para pembelajar akan 

partisipasi; situasi sehari-hari, situasi vokasional , atau profesional , dan 

sebagainya. 

e). Fungsi-fungsi bahasa yang terkibat dalam peristiwa tersebut, atau apa-

apa yang perlu dilakukan dengan dan melalui bahas tersebut. 

f). Nosi-nosi yang terlihat atau apa yang perlu diperbincangkan sehingga 

menjadi kemampuan pembelajar. 

g). Keterampilan-keterampilan yang terlibat dalam penyatupaduan wacana; 

keterampilan wacana dan retoris. 

h). Variasi-variasi bahasa sasaran yang akan diperlukan dan tingkatan-

tingkatan dalam bahasa lisan dan bahasa tulis yang perlu dicapai oleh 

para pembelajar. 

i). Isi keterbahasaan yang diperlukan 

j). Isi leksikal yang akan diperlukan. 

 Bahan pengajaran atau materi merupakan topik pokok dalam PK. 

Perbedaan pokok antara pendekatan komunikatif (PK) dan Metode Audio 

Lingual (MAL) terletak pada cara memilih bahasa dan mengurutkan bahan-

bahan tersebut. Dalam MAL, pemilihan dan penyusunan bahan pengajaran 

didasarkan atas hasil analisis kontrastif., sedangkan dalam PK, pemilihan 
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bahan berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan siswa, kebutuhan siswa 

didasarkan pada latar belakng mereka (antara lain pendidikan, status sosial, 

dsb) dan lembaga tempat belajar, disamping itu perlu juga diperhatikan 

motivasi dan keinginan mereka. 

 Materi pengajaran bahasa dalam pendekatan komunikatif menurut 

Effendy (1997) terdiri dari 3 macam, yaitu (1) materi berdasarkan teks, ialah 

buku pelajaran yang ditulis untuk menunjang kemampuan komunikatif 

pelajar, (2) materi berdasarkan tugas, ialah yang melibatkan permainan, 

simulasi tugas-tugas tertentu, papan peraga dan sebagianya, (3) materi yang 

berdasarkan bahan otentik yang diambil dari surat kabar, majalah, buku, 

percakapan dan pidato yang sesungguhnya (dari penutur asli yang direkam). 

 Mengenai peranan  materi dalam  proses pengajaran, PK 

menempatkannya sebagai bagian penting dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Materi pengajaran disusun  sebelum pengajaran berlangsung, dan bias 

bervariasi antara materi yang berorientasi pada bulu teks, tugas atau bahan 

otentik. 
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BAB IX 

HUKUM NUN MATI DAN TANWIN 
 
A. Pengertian Nun Mati 

Nun mati ialah huruf nun yang tidak berbaris seperti  من  dan  عن 

Tanwin ialah baris ganda baik atas seperti ــــًــــ (fathatain), bawah seperti 

ـــ dan dhommah seperti (kasrotain) ــــٍــــ ـ   Tanwin .(dhommatain) ــــ

dipersamakan hukumnya dengan nun mati karena kedua-duanya dalam 

pelafalannya sebagai nun mati tambahan, terdengar dalam bunyi pelafalan 

tidak terlihat pada tulisan dan selalu terdapat di akhir kata benda. 

Contoh : كتابا  كتاب  كتاب 

 
B. Pembagian Hukum Nun Mati 

Secara umum, nun mati ﴿ن﴾  dan tanwin ﴾ــــــــٍــــــًــــ ـ   mempunyai ﴿ــــــ

empat macam hukum bacaan, yaitu : izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa’. Namun 

secara lebih rinci, hukum bacaannya dibagi menjadi lima yakni izhar halqi, 

idgham bigunnah, idgham bila gunna, iqlab, dan ikhfa’ haqiqi. Untuk 

mengetahui penjelasan secara kongkrit dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Izhar Halqi ﴿إظهار حلقي﴾  

Secara bahasa, izhar berarti terang atau jelas dan halqi berarti 

tenggorokan. Sedangkan secara istilah ilmu tajwid, izhar ialah membaca 

huruf nun mati atau tanwin tanpa suara sengau/dengung (ghunnah). 

Bacaan dikatakan izhar halqi yaitu apabila ada nun mati atau tanwin 

tertentu pada salah satu huruf halqi yang enam yakni : ح خ ع .غــ هء   

Keenam huruf tersebut termasuk dalam katagori huruf halqi karena 

makhraj-nya atau tempat keluarnya huruf (suara) dari tenggorokan. 

Cara membacanya harus dibaca dengan terang dan jelas karena 

bertemu dengan huruf halqi atau mengeluarkan huruf dari makhraj-nya 

tanpa dengung. 
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Sebagai contoh bacaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

No 
Huruf 
Idzhar 

Contoh Nun 
Mati dalam 
satu kata 

Contoh Nun 
Mati dalam kata 

Contoh Pada 
Tanwin 

 كل ءامن من ءامن يننون ء 1
قونــينح ح 2  حكيم حميد من حكيم 
نقةــوالمنغ خ 3  عليم خبير من خبير 
متــاتع ع 4  حكيم عليم من عليم 
 قوالغير من غل فمينغضون غ 5
ــه 6  جرفهار منهاد  االنهار 

  
2. Idgham 

Secara bahasa idgham berarti memasukkan atau men-tasydid-kan, 

sedangkan menurut istilah idgham adalah huruf mati (dalam hal ini nun 

mati dan tanwin) bertemu dengan huruf ber-tasydid dan bibir terangkat 

ketika mengucapkan kedua huruf yang bertemu tersebut menjadi satu. 

Keenam huruf tersebut terkumpul dalam kata : يرملون 

Faidah idgham adalah untuk memudahkan (at-tasshil), hal ini 

disebabkan karena huruf-huruf yang sejenis (mutamatsilain) atau huruf 

yang mendekati (mutaqaribain) kalau diucapkan dengan cara 

memisahkan antara satu dengan yang lainnya dan membaca secara 

terang semua huruf tersebut akan terasa sangat berat di mulut, maka 

diringankan dengan bacaan idgham di antara keduanya sehingga 

dimasukkan bacaan dua huruf dalam satu bacaan atau yang pertama 

dibaca mati dan yang berikutnya dibaca berbaris. 

Syarat-syarat idgham menurut Imam Hafs ada dua yakni (a) 

hendaklah kedua hurufnya serupa (mutamatsilain) dan sejenis 

(mutafanisain), (b) hendaklah huruf yang pertama mati dan kedua 

berbaris. Jika huruf tersebut berdekatan (mutaqaribain) atau huruf 

pertama berbaris, maka boleh dibaca idgham. 
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Idgham nun mati dan tanwin ini juga dinamakan idgam naqish karena 

nun mati dan tanwin lebur ke dalam empat huruf idgham kecuali yang 

masih tetap adalah sifatnya yaitu dengung sepanjang dua harakat. 

Idgham terbagi menjadi dua macam, yaitu idgham ma’alghunnah/ 

bigunnah dan idgham Bila ghunnah. Untuk penjelasan lebih lanjut dari 

masing-masing pembagian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

a) Idgham bigunnah adalah membaca dua huruf jadi satu seperti yang 

kedua dengan tasydid bersama dengung. Huruf yang dibaca seperti 

ini apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 

huruf ي , ن , م , و Cara membacanya harus dimasukkan atau di-

tasydid-kan ke dalam salah satu huruf yang empat itu dengan suara 

mendengung. 

Idgham bighunnah ini juga dinamakan idgham naqish karena nun 

mati dan tanwin lebur ke dalam empat huruf idgham kecuali yang 

masih tetap adalah sifatnya yaitu dengung sepanjang dua harakat. 

Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel berikut : 

No 
Huruf Idgam 
Bigunnah 

Contoh Pada Nun 
Mati 

Contoh Pada 
Tanwin 

 برقيجعلون من يقول ي 1
 من وليوالنصير من نوره ن 2
 عذاب مقيم من مالاهللا م 3
 ولكل وجهة من وليوالنصير و 4

 
Idgham bi ghunnah pada contoh-contoh di atas terdapat pada 

dua kata. Sehingga apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan 

salah satu huruf yang empat tersebut di atas dalam satu perkataan 

(kalimat) maka tidak lagi disebut idgham bi ghunnah (dimasukkan 

atau di-tasydid-kan) tetapi harus dibaca dengan terang dan jelas dan 

disebut dengan bacaan izhar wajib atau izhar mutlaq.  

Misalnya :  دنيا  ,  صنوان ,   يقيان 
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Bacaan idgham secara sempurna (kamal al-idgham) terhadap nun 

mati dan tanwin secara dengung (ghunnah) terjadi pada dua huruf 

yakni huruf nun dan mim mati, sehingga terdapat empat bentuk, dua 

dari nun mati dan dua dari tanwin. Demikian pula bentuk 

pengurangan bacaan idgham (naqs al-idgham) dengan bacaan dengung 

ada empat pula. 

b) Idgham Bila Ghunnah adalah membaca dua huruf jadi satu seperti 

yang kedua dengan tasydid dan tidak dibarengi dengan dengung. 

Bacaan dikatakan idgham bila ghunnah apabila ada nun mati atau 

tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra’. Sebagai contoh dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

No 
Huruf Idgam 
Bigunnah 

Contoh Pada Nun 
Mati 

Contoh Pada 
Tanwin 

 يومنذ لخبير من لم ل 1
 ثمرة رزقا من ربهم ر 2

 

3. Iqlab 

Iqlab secara bahasa artinya memiliki atau menukar, atau 

memindahkan sesuatu dari tempatnya yang asli ke tempat yang lain. 

Secara istilah ilmu tajwid, iqlab adalah membalik bunyi nun mati dan 

tanwin menjadi bunyi mim mati samar dengan tetap menjaga bunyi 

sengau (gunnah) sepanjang dua harakat/ketentuan tatkala bertemu 

dengan satu huruf iqlab, yaitu huruf ba’ saja. 

Jadi, bacaan dikatakan iqlab yaitu apabila ada nun mati pada satu 

kata atau dua kata atau tanwin (nun yang serupa dengan tanwin) 

bertemu dengan ba’. Cara membacanya adalah huruf nun dan tanwin 

dibalik atau ditukar dengan huruf mim dalam bacaan bukan dalam 

tulisan dengan suara dengung. 

Bentuk bacaan iqlab ada tiga yakni: (a) membalik nun mati atau 

tanwin menjadi mim ketika huruf ba’ bertemu dengan nun mati dalam 

satu kata, contoh انبئهم , (b) menyamarkan bacaan mim pada huruf ba’, 
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apabila dalam dua kata, contoh: دــمن بع  ; (c) Membaca dengung diserta 

dengan menyamarkan (ikhfa’) apabila terdapat setelah tanwin dan mesti 

terjadi pada dua kata, contoh: سميع بصير 

Adapun sebabnya ada istilah iqlab ini karena bacaan nun mati dan 

tanwin akan lebih mudah diucapkan dengan membalik huruf nun 

menjadi huruf mim dan menyamarkan (menyembunyikan) huruf nun 

pada huruf ba’. Adanya kewajiban membalik nun mati dan tanwin 

menjadi huruf mim karena kesamaan huruf nun dan mim dalam bacaan 

dengung dan kesamaannya dalam semua sifatul huruf ada pada 

makhraj (tempat keluar suara). Membalik (iqlab) pada huruf tersebut 

lebih mudah dan lebih baik dari pada dibaca terang (izhar) atau idgham. 

Misalnya: 

No Huruf Iqlab 
Contoh Pada Nun 
Mati 

Contoh Pada 
Tanwin 

 اناهللا سميع بصير أنبورك ب 1
 

4. Ikhfa’ Haqiqi 

Ikhfa’ menurut bahasa ialah menutupi sesuatu sehingga 

terlihat/terdengar menjadi samar. Arti ikhfa’ menurut istilah ilmu tajwid 

ialah menyembunyikan huruf nun mati atau tanwin dengan sama antara 

izhar (jelas) dan idgham (memasukkan bunyinya ke dalam huruf yang 

mengikutinya) tanpa tasydid dengan tetap terdengar ada bunyi sengau 

sepanjang dua harakat. Dengan kata lain, cara membacanya harus terang 

(izhar) tetapi disambung dengan huruf yang lain di mukanya dengan 

mendengung (idgham). 

Hukum bacaan ikhfa’ haqiqi terjadi apabila ada nun sukun atau 

tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 15 sebagai berikut: 

 ص ذ ث ك ج ش ق س د ط ز ف ت ض ظ

Huruf ikhfa’ haqiqi ini adalah semua huruf hijaiyah selain dari huruf izhar 

halqi, idgham bi-gunnah, idgham bila gunnah dan iqlab. 
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Bila huruf-huruf ikhfa’ tersebut dirangkaikan dalam bentuk syi’ir, 

adalah sebagai berikut: 

قى ضع ظلماــيبا زدفى تــد م ط٭   م جاد شخص قد سما   ــذا ثنا كصف   

 
151413 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Tingkatan Ikhfa’ 

 اإلخفاء

 
 

 

 
Perhatikan huruf-huruf ikhfa’ pada kolom berikut ini, baik yang 

terletak bersama nun mati pada satu kata atau dua kata maupun yang 

terletak bersama tanwin yang hanya pada dua kata. 

 

No 
Huruf 
Ikhfa’ 
Haqiqi 

Contoh Nun 
Mati dalam satu 
kata 

Contoh Nun 
Mati dalam dua 
kata 

Contoh Pada 
Tanwin 

 جنت تجرى ومن تاب كنتم ت 1
 قوال ثقيال من ثمرة األنثى ث 2
 خلق جديد ان جانكم انجينا ج 3
 وكسادهاقا من دابة اندادا د 4
 شراعاذلك من ذهب انذر ذ 5
 صعيدازلفا من زوال تنزيال ز 6
 ورجالسلما من ساللة انسان  س 7
فورشكورـغ ان شاءاهللا منشون ش 8  

9 
من  منصوار ص

 صدوركم
ريحا 

راصرص  
 وكال ضرفا ومن ضل منضوض ض 10

 اإلخفاء اعلى اإلخفاء ادنى اإلخفاء اوسط
tengah-tengah paling rendah Paling tinggi 
 ت د ط ق ك غيرها
Ikhfa’ ghunnah 
sama 
sedang 

Ikhfa’nya lebih 
pendek dari 
ghunnah-nya 

Ikhfa’nya lebih lama dari 
ghunnah-nya 
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 صعيداطيبا من طين بقنطار ط 11
 ظال ظليال من ظهير ينظرون ظ 12

13 
من فضل  فانغلق ف

 اهللا

 خالدافيها

14 
انه سميع  من قرار ينقلبوا ق

 قريب
 كرام كتبين من كان منكر ك 15

 
Disamping pembagian ikhfa’ di atas, terdapat pula ikhfa’ yang 

disebut dengan ikhfa’ jadid (baru), yaitu mengucapkan huruf dengan 

samar-samar atau suara lirih, hampir tidak terdengar, meskipun 

diucapkan dengan lisan. Huruf-huruf tersebut hanya terdiri dari 8 

huruf, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Ra’  ﴿ ر﴾   =  Contoh: الفجر 

2. Dlad  ﴿ ض﴾  =  Contoh: بعض 

3. Lam  ﴿ ل﴾  =  Contoh: فضل 

4. Mim  ﴿ م﴾  =  Contoh: الخصم 

5. Nun  ﴿ ن﴾  =  Contoh: الدهن 

6. Wau  ﴿ و﴾  =  Contoh: العف 

7. Ha’ ــ ﴾ه﴿   =  Contoh: واستغفره 

8. Ya’  ﴿ ي﴾  =  Contoh: السعي 

 
C. Cara Membaca Huruf Nun dan Mim Bertasydid 

Nun dan Mim bertasydid wajib dibaca dengan cara ghunnah (dengung). 

Contoh: 

أما من أعطى واتقىف   --   نواإن الذين ام  

Nun dan Mim bertasydid dibaca dengan cara ghunnah baik dalam 

keadaan bersambung maupun dalam keadaan berhenti (waqaf), dan bila 

terletak di tengah atau di akhir kata. 
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Ukuran panjang bunyi ghunnah tersebut adalah dua harakat (dua 

ketukkan) yaitu seukuran dengan membuka dan menutup jari tangan 

dengan tempo sedang. Masing-masing dari dua huruf Mim dan Nun yang 

ber-tasydid dinamakan dengan huruf ghunnah musyaddadah. Dua huruf yang 

ber-tasydid ini bisa terdapat pada kata benda, kata kerja, dan huruf. 

Perhatikan contoh-contoh yang ada pada kolom di bawah ini: 

Contoh 
Isim 

Contoh Fi’il Contoh Huruf 
Huruf 
Ghunnah 

من الجنة 

 والناس
 ن إن ,  أن ,  لكن لقد من اهللا

محمد 

 رسولاهللا
ثم اليه   -فأما من  همت به وهم بها

 ترجعون
 م

  

D. Uraian Tentang Ghunnah 

Ghunnah menurut bahasa adalah bunyi yang keluar dari lubang hidung 

(khaisyum). Sedangkan menurut istilah tajwid, ghunnah adalah bunyi 

dengung yang melekat pada huruf nun dan mim yang terdengar secara 

indah. 

Tempat keluar bunyi dengung adalah khaisyum yaitu lubang hidung 

yang bersambung dengan organ dalam langit-langit atas di dalam mulut. 

Panjang bunyi dengung tersebut adalah dua harakat yang ukuran satu 

harakat itu adalah selama membuka atau menutup jari tnagan. Bunyi 

ghunnah juga terdapat pada huruf mim yang dibaca samar (mukhaffafah), 

yang dibaca idgham atau yang ber-tasydid, seperti halnya juga pada huruf 

nun yang dibaca samar yang dibaca idgham yang dibaca bertasydid dan atau 

tanwin (bunyi nun dengan tanda ganda) seperti ﴾ـــــــــــ﴿ 

Bobot dengung (ghunnah) terbagi jadi lima tingkatan: 

1. Bobot ghunnah secara penuh pada saat mim dan nun ber-tasydid 

2. Bobot ghunnah menjadi lebih ringan pada saat mim dan nun dibaca idgam 

3. Bobot ghunnah lebih ringan lagi dari yang di atas saat mim dan nun 

dibaca ikhfa’ 
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4. Bobot ghunnah lebih ringan lagi dari yang dua di atas saat mim dan nun 

dibaca izhar 

5. Bobot ghunnah paling ringan dari yang tersebut di atas saat mim dan nun 

berbaris 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesempurnaan bobot 

ghunnah dalam tingkatan di atas terdengar pada mim dan nun yang 

musyaddadah, mudghamah dan mukhaffafah, sedangkan pada yang muzdharah 

dan mutaharrikah ukuran ghunnah-nya sangat minim. 
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BAB X 

HUKUM MIM MATI 
 
A. Pengertian Mim Mati 

Yang dimaksud dengan mim mati dalam pengertian ini adalah huruf 

mim yang tidak berbaris, seperti : م  pada kata  لم  -نكم م  -لكم  

Mim yang tidak berbaris ini apabila diikuti oleh huruf hijaiyah yang 

berjumlah 28, cara bacanya juga sama dengan hukum nun mati atau tanwin, 

ada yang dibaca dengung, samar, dan ada pula yang dibaca terang (tanpa 

dengung), hanya saja yang membedakan antara keduanya adalah terletak 

pada pengucapan di dua bibir, kalau nun mati atau tanwin tidak melalui dua 

bibir, sementa mim mati akan melalui dua bibir. Untuk mengetahui secara 

jelas tentang mim mati ini dapat diuraikan pada pembagian hukumnya di 

bawah ini: 

 
B. Pembagian Hukum Mim Mati 

Hukum mim mati terbagi menjadi tiga macam, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Ikhfa’ Syafawi, yaitu apabila mim mati diikuti oleh satu huruf yakni huruf 

ba’. Dinamakan seperti ini, karena disebabkan dua huruf ba’ dan mim 

berbunyi sama-sama keluar dari bibir, contoh: 

 ومن يعتصم باهللا

 ما لهم به من علم

 يرضونكم بافواههم

Ada pula yang mengatakan, bahwa dinamakan االخفاء karena suara 

mim samar-samar ketika bertemua dengan ba’ dan dinamakan الشفوى 

karena mim dan ba’ keluar hurufnya sama-sama dari bibir. Maka hukum 

bacaannya إخفاء مع غنة 

2. Idgham Syafawi Mimi, yaitu apabila mim mati bertemu dengan satu huruf 

hijaiyah yaitu mim, maka mim mati harus di-idghom-kan dengan mim 
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yang berharakat (hidup). Idgham Syafawi ini disebut juga dengan  إدغام

 karena kedua huruf adalah sama, yang pertama mati dan مثلين صغيرا

yang kedua berbaris. Cara membaca mim mati seperti ini adalah dengan 

cara memasukkan (idgham) mim mati ke dalam mim yang mengikutinya. 

Dinamakan mistlain karena kedua hurufnya adalah sama, huruf yang 

pertama mati dan yang kedua hidup/berbaris, dan bunyinya adalah 

ghunnah atau sengau sepanjang dua harakat. Contoh: لهم ما يشاء 

3. Izhar Syafawi, yaitu apabila ada mim mati yang bertemu dengan huruf 

hijaiyah selain huruf ba’ dan huruf mim karena dua huruf ini masuk 

dalam katagori huruf ikhfa’ syafawi dan idgham mimi. Dengan demikian 

jumlah huruf yang dimiliki oleh izhar syafawi adalah berjumlah 26 huruf. 

Adapun cara membacanya adalah harus terang dan jelas. Seperti:  الم

 Mim mati yang diikuti salah satu dari dua تركيف فعل ربك ,  وهم نقمون

puluh enam huruf bisa terdapat pada satu kata dan dua kata. 

Contoh yang satu kata: نتمسو  

Contoh yang dua kata: الم يجد كيتيما 

Izhar ini disebut Izhar Syafawi karena huruf mim mati tersebut 

dibaca dengan jelas dan terang tatkala oleh dua puluh enam huruf. 

Lebih khusus lagi tatkala diikuti oleh huruf wawu dan fa’ hendaknya 

diperjelas lagi, mengingat huruf mim sama makhraf-nya dengan huruf 

wawu dan berdekatan makhraj-nya dengan huruf fa’. 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini contoh Bacaan Izhar Syafawi 

dalam tabel berikut ini. 

No Huruf 
Contoh Mim Mati Dalam  
Satu Kata 

Contoh Mim Mati Dalam  
Kata 

1 
2 
3 
4 

 أ
 ت
 ث
 ح

 الضعان

 أمنتا

 امثالكم

 يمحق

 عليكم أتقسكم

 أم تامرهم

 مرجعكم ثم

 أمحسبت
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5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

 د
ــه  
 ر
 ز
 ش
 ط
 ع
 ك
 ل

 وأمددناهم

 يمهدون

 أمر

 رمزا

 أمشاج

 وأمطرن

 أمعاءهم

 فيمكث

 واملى

 عليهم دقرة السموات

 برهاتكم هذا

 ربكم رب السموات

 أم زاغت

 لهم شراب من حميم

 منهم طقف

 هم عن اللغو

االيكم كتاب  

 أم لهم
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BAB XI 

MENGENAL IDGHAM 
 
A. Pengertian 

Arti idgham sebenarnya telah diuraikan di bab nun mati dan tanwin. 

Dalam bab ini dijelaskan bahwa idgham mempunyai arti “memasukkan”, 

maksudnya adalah memasukkan huruf yang mati atau tanwin kepada huruf 

sesudahnya yang berharakat. Pada bab ini juga dijelaskan bahwa idgham 

terbagi menjadi dua bagian yaitu Idgham Bi Gunnah dan Idgham Bila Gunnah. 

Namun dalam bab ini, secara lebih khusus akan dibahas tentang idgham lain 

yang dikenal dalam ilmu tajwid. Untuk mengentahui secara kongkrit 

penjelasan idgham ini dapat diuraikan pada bagian berikut. 

 
B. Pembagian Idgham 

Dalam pembahasan ilmu tajwid, selain idgham yang telah dipaparkan 

di atas, ada pula Idgham lain yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu Idgham 

Mitslain/Mutamatsilain, Idgham mutaqaribain, dan Idgham mutajanisain. 

Secara skematik dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 إدغام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاربينال  
 

dekat makhraj  

dan sifatnya 

 المتجانسين
 

sama makhraj  

dan beda sifat 

 المثلين
 

sama makhraj  

dan sifat 
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C. Penjelasan Idgham dan Tata Cara Membacanya 

1. Idgham mitslain mutamatsilain 

Secara bahasa, idgham artinya memasukkan, dan mutamatsilain 

artinya serupa/dua semisal. Idgham mitslain/mutamatsilain adalah 

apabila ada dua huruf yang sama dengan yang pertama sukun (mati), 

umpamanya ba’ sukun  ﴿ ب﴾  bertemu dengan ba’  ﴿ ب﴾ . Cara 

membacanya harus dimasukkan (di-tasydid-kan) kepada huruf yang 

kedua. Contohnya: 

 إضرببعصاك  .  إذ ذهب  .  فما ربحت تجارتهم

Dibaca  

 إضر بعصاك  .  إذهب  .   فما ربحتجارتهم

Dari kaedah idgham mutamatsilain di atas yang terkecuali adalah: 

a. Apabila wau sukun  ﴿ و﴾  bertemu dengan wau  ﴿ و﴾  

b. Apabila ya’ sukun  ﴿ ي﴾  bertemu dengan ya’  ﴿ ي﴾  

Kedua huruf ini tidak di-idgham-kan (dimasukkan) dalam huruf 

yang kedua, tetapi harus dibaca panjang sebagaimana mestinya. 

Contohnya: 

 إصبروا  وصابروا  .  أمنوا وعملوا  .  فى يوم كان

2. Idgham mutaqaribain 

Idgham mutaqaribain adalah ada tsa’ sukun ﴿ث﴾  bertemu dengan zal 

﴾ذ﴿ , ba’ sukun ﴿ب﴾  bertemu dengan mim ﴿م﴾  , dan qaf sukun ﴿ق﴾  bertemu 

dengan kaf ﴿ك﴾ . Cara membacanya harus dimasukkan (di-idgham-kan) 

ke dalam huruf yang kedua itu. Contohnya: 

 يلهذ لك   dibaca يلهث ذلك

 إركمعنا   dibaca إركب معنا

كمالم نحلق  dibaca   الم نخلكم 
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3. Idgham mutajanisain 

Idgham mutajanisain adalah apabila ada ta’ sukun ﴿ت﴾  bertemu 

dengan tha’ ﴿ط﴾ , ta’ sukun ﴿ت﴾  bertemu dengan dal ﴿د﴾ , tha’ sukun ﴿ط﴾  

bertemu dengan tha’ ﴿ط﴾ , dal sukun ﴿د﴾  bertemu dengan ta’ ﴿ت﴾ , laam 

sukun ﴿ل﴾  bertemu dengan ra’ ﴿ر﴾ , dan zal sukun ﴿ذ﴾  bertemu dengan 

zha’ ﴿ظ﴾ . Cara membacanya harus dimasukkan (di-idgham-kan atau di-

tasydid-kan) ke dalam huruf yang kedua. Contoh.: 

 أمنطائفة dibaca   أمنت طائفة

 لقتاب dibaca لقد تاب

 بست dibaca بسطت

بدعوةاجي dibaca اجيبت دعوة  

 قرب dibaca قل رب

 إظلموا  dibaca إذ ظلموا 
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BAB XII 

MADD WAL-QASR 
 
A. Pengertian 

Keindahan membaca Al-Qur’an sering tercermin lewat panjang dan 

pendeknya bacaan seseorang ketika membaca al-Qur’an, sebagaimana yang 

pernah terjadi ketika Abdullah bin Mas’ud r.a. mendengarkan seorang laki-

laki membaca firman Allah “إنما الصدقات للفقراء والمساكين  “ dengan cara 

maqsurah (pendek), maka ibnu Mas’ud berkata “Tidak seperti ini Rasulullah 

S.A.W membacakannya kepadaku” lanjut seorang laki-laki tadi berkata 

“lalu bagaimana Rasulullah S.AW. membacakannya kepadamu wahai Abu 

Abdurrahman” berkatalah ibnu Mas’ud “Rasulullah membacakannya  إنما

 .dengan panjang” (H.R. Imam Thabrani)  نما الصدقات للفقراء والمساكين

Melihat kejadian pada zaman sahabat ini, maka perlu kiranya bagi pembaca 

al-Qur’an untuk memperhatikan panjang dan pendeknya bacaan-bacaan al-

Qur’an, sehingga terbentuklah pemahaman yang sempurna. Semula hal ini 

bisa didasari dengan salah satu pembahasan ilmu tajwid yaitu al-madd wa 

al-qasr. 

 
B. Pengertian Mad Wal-Qasr 

Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu maad wal al-qasr, maka lebih 

lanjut dahulu kita mengetahui definisinya masing-masing. Al-maddu dari 

segi bahasa berarti “al-mutthu” (pemanjangan) atau “al-ziyadah 

(penambahan) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah S.W.T 

 .”…artinya “dan kami tambahkan untuk kalian “ ويمدد كم باموال وبنين“

Adapun menurut istilah “Al-Maddu” ialah memperpanjang suara bacaan 

dengan salah satu huruf dari pada huruf-huruf al-madd yang tiga yaitu   , ى

 ketika bertemu dengan salah satu sebab di antara sebab-sebab yang و ,  ا

mengharuskannya untuk dibaca dengan panjang. 
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Adapun sebab-sebab itu ialah: 

1. Huruf alif yang didahului oleh baris atas (fathah) 

2. Huruf wawu mati yang didahului oleh baris dhommah (depan) 

3. Huruf ya’ mati yang didahului oleh baris bawah (kasrah) 

Khusus untuk huruf و dan ى , apabila sebab-sebab yang 

mengharuskannya dibaca panjang itu hilang seperti harus adanya huruf 

yang berharakat dhommah sebelum wawu mati dan huruf yang berharakat 

kasrah sebelum ya’ mati, maka kedua huruf tersebut bukan lagi menjadi 

huruf mad, malainkan menjadi huruf al-lin ﴿الين﴾  yang artinya mudah, 

disebu demikian karena cara pengucapannya sangat mudah, seperti kata-

kata “البيتا الخوف “ sedangkan untuk huruf alif, pada satu waktu disebut 

huruf al-madd dan al-lin secara langsung. 

Sedangkan al-qashr dari segi bahasa berarti pembatasan atau 

pengurangan sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an. Firman Allah 

s.w.t. 

 حور مقصورات فىالخيام

Artinya : “Perempuan-perempuan yang dikurung dalam tenda-tenda”. (Ar-

Rahman: 72) 

Dari segi istilah al-qashr ialah penetapan huruf-huruf al-mad atau al-lin 

(yang tiga di atas) tanpa ada penambahan/pemanjangan, hal ini 

disebabkan karena tidak adanya sebab-sebab yang mengharuskan untuk 

membacanya secara panjang. 

 
C. Pembagian Mad 

1. al-Madd al-ashliy 

Al-madd al-ashliy ialah mad yang materi hurufnya tidak akan ada 

kecuali karena sebab asal-muasal al-madd, dan tidak terdapat setelahnya 

hamzah atau huruf mati. Oleh karena itu, madd asliy disebut juga mad 

thobi’i, karena pembacaannya memiliki karakter yang kuat atau sesuai 
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dengan tabiat manusia, dimana panjang-pendeknya tidak akan lebih 

dan tidak akan kurang dari ukuran yang sudah ditetapkan oleh ulama-

ulama tajwid. 

Ukuran panjang dari al-madd al-ashli ialah dua harakat, sedangkan 

ukuran satu harakat ialah selama membuka jari atau menutupnya. 

Contohnya adalah: 

قيل   -يقول   -قال    

Al-madd al-ashli dibagi menjadi dua macam: 

a. Al-madd al-ashli (at-thobi’i) at-tsunai yaitu al-madd yang terdapat pada 

permulaan-permulaan surat-surat al-Qur’an yang terdiri dari dua 

huruf dari segi lafaz bukan dari segi tulisan, huruf-hurufnya al-mad 

al-ashli at-tsunai terkumpul kata-kata حي طهر adapun contoh mad ini 

adalah: طه  ,  حم  ,  يس 

b. Al-madd al-ashli (at-thobi’i) al-muthlaq, yaitu al-madd yang terdiri dari 

lebih dua huruf, bisa terdapat ditengah-tengah kalimat seperti kata-

kata: لم يولدو  bisa juga terdapat di akhir kalimat seperti kata-kata: 

 atau bisa juga terdapat pada waqaf (tempat berhenti ,قالوا وهم

membaca). Seperti kata-kata: كبيرا/  رقيبا 

2. Al-Madd al-far’i 

Al-madd al-far’i ialah, huruf al-mad yang diikuti oleh huruf hamzah 

atau huruf mati ataupun di dahului oleh huruf hamzah saja, tidak 

diikuti huruf hamzah atau huruf mati. 

Dari definisi al-madd al-far’i tersebut, maka diketahilah sebab 

terjadinya al-mad al-far’i yaitu ada dua: (a) huruf hamzah baik 

mendahului huruf al-madd atau mengikutinya, (b) huruf mati yang 

mengikuti huruf al-madd. 

Macam-macam al-mad al-far’i ada lima: 

a. al-Madd al-Muttashil 
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al-Madd al-Muttashil ialah huruf mad diikuti oleh huruf hamzah 

pada satu kata. Sebabnya dikatakan muttashil karena huruf hamzah 

dan huruf mad berhubungan langsung atau berkumpul pada satu 

kata contoh :   السماءـ  جيئ ـ  السوء  

Ukuran panjang mad muttashil adalah empat (prioritas) atau lima 

harakat, baik saat washal atau waqaf dan boleh enam harakat saat 

waqaf jika huruf hamzah terletak di pinggir. Hukum dari ukuran 

panjang ini adalah wajib (harus) dan inilah sebabnya dinamakan 

wajib (mad wajib muttashil). Mad ini dinamakan muttashil karena 

huruf hamzah dan huruf mad sama-sama berada pada satu kata. 

Keberadaannya sama-sama pada satu kata bisa terletak di tengah 

kata. Seperti: 

والصعمين ولصنمتـ  المالئكة   

b. al-Mad al-Munfashil 

al-Madd al-Munfashil ialah huruf mad diikuti oleh huruf hamzah 

pada dua kata artinya huruf mad berada pada akhir kata pertama. 

Sedangkan huruf hamzah berada pada kata kedua contoh: 

ناانزلناهإ  

Keberadaan dari kedua-duanya yang terpisah 

menyebabkannya dinamakan munfashil. Ukuran panjang mad 

munfashil adalah empat (prioritas). Hukum dari ukuran panjang mad 

munfashil adalah jawaz (boleh), karena sebagian quro’ (imam bacaan), 

ada yang meriwayatkan. Ukuran panjangnya boleh dua harakat dan 

boleh tiga, empat atau lima harakat (mad). Perlu ditegaskan disini 

bahwa kebolehan membaca mad munfashil dengan ukuran panjang 

dua harakat adalah terkait dengan beberapa keharusan cara 

membaca yang sudah terpola secara terpadu sesuai dengan jalur 

yang menyebarluaskan periwayatan ukuran panjang tersebut yaitu 

Thariq Thayyibatun Nasyr. Sedangkan menurut Thariq Asy 
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Syathibiyyah cara membacanya dengan empat harakat atau boleh lima 

harakat. 

c. Mad Aridl Lissukun 

Mad ‘Aridl Lissukun ialah huruf mad yang diikuti oleh huruf berbaris 

kemudian menjadi mati karena berhenti. Cara membaca ukuran 

panjang mad aridl lissukun adalah boleh dengan dua harakat (qashar) 

atau empat harakat (tawassuth) dan atau enam harakat (mad). 

شاهدينـ  يرجعون   

Hukum ini diberlakukan sama (mulhaq) pada mad lin, yaitu huruf 

wawu dan ya’ mati yang didahului oleh baris atas (fathah) dan 

berhenti atau waqaf pada huruf yang mengikutinya. Contoh: 

حوفـ  البيت   

Boleh berhenti pada ya’ atau wawu mad sepanjang dua harakat atau 

empat harakat dan atau enam harakat pada kata  ﴿البيت﴾  dan ﴿خوف﴾  

d. Mad Badal 

Mad Badal ialah huruf mad didahului oleh huruf hamzah dan tidak 

diikuti oleh huruf hamzah atau huruf mati contoh: ءامنوا 

Dinamakan dengan badal karena huruf mad yang ada berasal dari 

huruf hamzah kemudian diganti (badal) dengan mad. Asal dari ﴿اامن﴾  

adalah ﴿ءامن﴾  setelah hamzah kedua diganti dengan huruf mad 

sesuai jenis baris hamzah pertama maka menjadi ﴿ءامن﴾ . Demikian 

pula yang terjadi untuk  أونواـ  إيمانا  dan lain-lain. Mad badal ini 

disebut mad badal asli sedangkan mad sabih bil badal (serupa dengan 

mad badal) huruf mad-nya asli dan didahului oleh hamzah seperti: 

فإقاءواـ  نبنونى   

Dan lain-lain. 

e. Mad lazim 
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Mad lazim ialah huruf mad yang diikuti oleh huruf mati lazim (mesti) 

pada kata atau pada huruf baik pada saat dibaca washal maupun 

waqaf. Dinamakan dengan mad lazim karena huruf mati mengikuti 

huruf mad baik dibaca dalam keadaan washal maupun waqaf atau 

karena keadaannya mesti dibaca panjang seukuran enam harakat 

oleh semua Qurra’ (para imam bacaan) baik pada saat washal 

ataupum waqaf. Ukuran panjang al-mad al-lazim adalam enam 

harakat. Al-Mad al-lazim terbagi menjadi empat macam: (a) Mad lazim 

kilmi mutsaqqal, (b) Mad lazim kilmi mukhaffaf, (c) Mad lazim harfi 

mutsaqqal, (d) Mad lazim harfi mukhaffaf. 

 
a. Mad Lazim Kilmi Mutsaqqal 

Macam pertama mad lazim adalah lazim kilmi mutsaqqal. Mad ini 

disebut dengan lazim kilmi karena huruf mad dan huruf mati terdapat 

pada satu kata. Disebut dengan mutsaqqal karena huruf mad diikuti 

oleh huruf ber-tasydid. Contoh: الطامة 

Hukum ukuran panjangnya adalah lazim (mesti), mengingat 

keadaanya mesti dibaca panjang seukuran enam harakat tidak boleh 

lebih dan tidak boleh kurang. 

 
b. Mad Lazim Kilmi Mukhaffaf 

Macam kedua mad lazim adalah mad lazim kilmi mukhaffaf. Yaitu 

huruf mad diikuti oleh huruf mati contoh ءالئن yang hanya terdapat 

pada dua tempat surat Yunus ayat 51 dan 91. dua tempat tersebut 

adalah 

ءالذن وقد كنتم به ثعثعجلونـ  ۱  

ءالذن وقد عصيت قبل وكنت من المفسنينـ  ۲  
Ukuran panjang mad lazim kilmi mukhaffaf adalah enam harakat. 

Dinamakan dengan lazim karena huruf mad dan baris mati 
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berkumpul pada satu kata. Dinamakan dengan mukhaffaf karena mati 

tidak dibaca idgham ke dalam huruf yang mengikutinya. 

 
c. Mad Lazim Harfi Mutsaqqal 

Macam ketiga mad lazim adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Mad 

lazim harfi mutsaqqal ialah mad dari huruf-huruf hijaiyah yang 

membuka (awal) beberapa surat, terdiri dari tiga huruf. Huruf 

tengahnya adalah huruf mad seperti huruf lam ﴿الم﴾  pada huruf 

ketiga adalah mati, kemudian di idghamkan ke dalam huruf 

berikutnya. 

Kalau huruf-huruf hijaiyah itu dibuka maka terlihat berjejer 

الف الم ميم﴾ الم﴿  

Macam ini disebut harfi karena huruf mad dan baris mati sama-

sama terdapat pada huruf. Dinamakan musaqqal karena terjadi 

idgham. Contoh: Idgham huruf mim ke dalam huruf mim yang 

mengikutinya ﴿الم﴾ الف الم ميم  tertera sebadgai pembuka awal surat 

Al-Baqarah. 

Huruf-huruf yang membuka awal beberapa surah berjumlah 

14 huruf. Empat belas huruf tersebut adalah: huruf shad, lam, ha 

(dada), sin, ha’ (pedas), ya, ra’, alif, mim, nun, qaf, tha’, ain, dan huruf 

kaf. 

Huruf-huruf tersebut, terkumpul antara satu sama lainnya 

pada kalimat. 

 صله سحيرا من قطعك

Contoh: 

﴾۱,۲البقرة: ﴿ذلك الكتب ال ريب فيه هدى للمتقين ـ الم   

﴾۲,۱ال عمران:﴿اهللا ال إله إأل هو الحي القيوم ـ الم   
 

d. Mad Lazim Harfi Mukhaffaf 
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Macam keempat mad lazim adalah mad lazim harfi mukhaffaf. 

Yaitu huruf mad dari huruf-huruf hijaiyah yang membuka (awal) 

beberapa surah, terdiri dari tiga huruf yang di idghamkan ke dalam 

huruf berikutnya, contoh hurum mim pada الم. Dinamakan mukhaffaf 

karena tidak terjadi idgham. Ukuran panjang mad lazim dalam empat 

bagiannya adalah mesti dibaca enam harakat. Adapun huruf hijaiyah 

yang termasuk dalam rumpun عي طهر yaitu huruf ha’, ya’, tha’, ha’, 

dan ra’adalah dua harakat karena termasuk dalam hukum bacaan 

mad thabi’i harfi. 

Jumlah huruf yang terdapat di awal surah adalah 14 huruf 

seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Empat belas huruf terbagi 

menjadi tiga cara membacanya. 

1. Tidak dibaca secara panjang yaitu huruf alif seperti pada contoh 

الرـ الم  , hal ini disebabkan karena huruf tengah alif bukan huruf 

mad sehingga seandainya dibuka maka terlihat berjejer ا ل ر 

2. Dibaca sepanjang mad thabi’i yaitu pada lima huruf. Lima huruf 

tersebut ialah: 

a. Ha’ (pedas) pada حم 

b. Ya’ pada يس dan كهيعص 

c. Tha pada  طهـ  طسم ـ  طس  

d. Tha (dada) pada  طهـ  كهيعص  

e. Ra’ pada  المرـ الر  

3. Dibaca secara panjang seukuran enam harakat yaitu pada 8 huruf, 

yaitu huruf kaf, mim, ‘ain, sin, lam, nun, qaf dan huruf shad. 

Contohnya antara lain seperti tersebut di atas. Delapan huruf 

tersebut terkumpul antara satu dengan lainnya pada kalimat 

 kecuali dari itu pada huruf ‘ain yang tertera pada نقص عسلكم
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surah Maryam dan surat al-Syura boleh dengan dua cara yaitu 

empat harakat (tawassuth) atau enam harakat (mad). Namun 

demikian dibaca enam harakat adalah lebih diutamakan. 
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BAB XIII 

WAQAF DAN IBTIDA’ 
 
 

Waqaf dan ibtida’ adalah salah satu topik pembahasan ilmu tajwid yang 

sangat penting, dan harus dipelajari oleh pembaca al-Qur’an. Manfaat 

mempelajari waqaf dan ibtida’ sangat banyak sekali, di antaranya memperjelas 

makna, baik bagi si pembaca maupun yang mendengar ketika pembaca 

mampu melaksanakan waqaf dan ibtida’ dengan baik. Pembaca al-Qur’an yang 

mampu melakukan waqaf dan ibtida’ dengan baik adalah pembaca yang 

mempunyai pengetahuan tentang Ulum al-Qur’an dan bahasa Arab. 

Oleh karena itu, para ulama’ al-Mutaqadimin sangat memperhatikan ilmu 

ini, sehingga banyak di antara mereka menyusun kitab khusus tentang waqaf 

wa al-Ibtida’, seperti kitab al-Tamhid fi al-Waqf wa al-Ibtida’ karya Ibn Hisyam 

dan kitab Manarul Huda. 

Dasar tentang waqaf dan ibtida’ yaitu riwayat dari Rasulullah S.A.W 

bahwa beliau selalu membaca waqaf pada setiap akhir ayat. Beliau juga selalu 

membaca qatha’ ketika membaca surat al-Fatihah. Beliau membaca : م اهللا ـبس

 (berhenti) الحمد هللا رب العالمين :kemudian membaca (berhenti) الرحمن الرحيم

dan seterusnya. Hal ini beliau ajarkan kepada para sahabatnya. 

Kemudian ketika sahabat Ali (karramallahu wajhah) ditanya tentang 

makna ayat: “ ل القرأن ترتيالــورت  “ beliau menjawab: makna ترتيل adalah  تجويد

 .(dan mengetahui waqaf) ومعرفة الوقوف  (membaguskan huruf) الحروف

 
A. Pengertian Waqaf dan Ibtida’ 

Waqaf menurut bahasa artinya berhenti atau menahan. Sedangkan 

menurut istilah adalah menghentikan bacaan untuk sementara untuk 

bernafas dengan niat akan melanjutkan bacaan lagi, bukan berniat untuk 

meninggalkan bacaan tersebut. Adapun pengertian ibtida’ menurut bahasa 

artinya mulai. Menurut istilah artinya: memulai bacaan setelah waqaf Ibtida’ 
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boleh dilakukan hanya pada perkataan yang tidak merusak arti susunan 

kalimat. 

Waqaf boleh dilakukan di akhir surat, akhir ayat atau di tengah-

tengahnya dan bernafas. Waqaf tidak boleh dilakukan di pertengahan antara 

dua kata yang terbentuk tulisannya bersambung seperti: 

ماـ أين  bentuk asalnya أينما 

Ada istilah-istilah yang mempunyai pengertian hampir sama dengan 

waqaf, yaitu saktah dan qatha’. Saktah menurut bahasa artinya: mencegah. 

Sedangkan menurut istilah artinya berhenti antara dua kata atau 

pertengahan kata tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan, seperti : 

 كال    بل

Menurut riwayat Hafsh Saktah di dalam al-Qur’an terdapat pada 4 

(empat), diantaranya adalah sebagai berikut: 

﴾۱الكهف: ﴿ولم يجعل له عوجا   قيعا     ـ  ۱  

﴾٥۲يس: ﴿من مر قننا   هذا     ـ  ۲  

﴾۲٩القيامة﴿راق        وقيل من ـ  ٣  

﴾٤۱المطفقين: ﴿كال بل   ران      ـ  ٤  
 
Adapun qatha’ menurut bahasa artinya memotong. Sedangkan 

menurut istilah artinya menghentikan bacaan sama sekali. Sesudah 

memotong bacaan ini apabila si qari’ hendak membaca lagi maka 

disunnahkan membaca isti’adzah. Qatha’ dilakukan setelah penghabisan 

ayat atau akhir ayat. 

 
B. Hukum Waqaf 

Berbicara hukum sudah pasti mengarah pada wajib dan haram. Akan 

tetapi berkaitan dengan hukum waqaf tidak ada kepastian hukum, yaitu 

tidak ada waqaf wajib dan waqaf haram di dalam al-Qur’an. Artinya waqaf 

wajib, berdosa bagi yang meninggalkannya. Dan waqaf haram artinya 
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berdosa bagi yang melakukan. Hal ini diperkuat oleh imam Ibn al-Jauzi, 

beliau mengatakan: 

 وليس فى القرأن وقف واجب    وال حرام غير ما له سبب

“Di dalam al-Qur’an tidak ada hukum waqaf wajib maupun waqaf haram 

selain ada sebab-sebab tertentu.” 

 
Wajib dan haram waqaf kembali kepada pemahaman si pembaca al-

Qur’an sejauh mana ia memahami makna dan arti ayat-ayat yang dibaca. Di 

samping itu juga kembali kepada aturan-aturan waqaf. 

 
C. Pembagian Waqaf 

Dalam pandangan ulama’ qira’at, waqaf itu secara umum dibagi 

menjadi empat macam, antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Waqaf Idltirari  ﴿ اضطراري﴾  

2. Waqaf Ikhtibari  ﴿ اختباري﴾  

3. Waqaf Intidhari  ﴿ انتظاري﴾  

4. Waqaf Ikhtiyari  ﴿ اختياري﴾  

Adapun untuk mengetahui masing-masing pembagian waqaf tersebut, 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

ف االضطراريــالوق .1  (waqf idthirary), yaitu waqaf yang dilakukan oleh 

qari’ karena kehabisan nafas, batuk, lupa, dan sebagainya. Dalam hal ini 

qari’ boleh berhenti pada perkataan manapun yang ia sukai dan dia 

wajib memulai baca lagi dari perkataan di mana ia berhenti. Jika ibtida’di 

situ dibenarkan dengan tidak merusak makna kalimat. Dinamakan 

idthirary karena darurat. 

ف اختباريــوق .2  (waqf ikhtibary), yaitu guru meminta kepada murid untuk 

waqaf di bacaan yang bukan waqaf. Hal ini dilakukan untuk menguji 

murid supaya menjelaskan apakah bacaan itu qotho’ atau washal dan 
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sebagainya. Qari’ boleh waqaf hanya sebatas karena keperluan, seperti 

ditanya oleh penguji atau karena sedang mengajar. 

ف انتظاريــوق .3  (waqf intidhory), yaitu berhenti menunggu, yaitu qari’ 

berhenti pada sebuah kata yang sering dibaca dengan satu wajah untuk 

menghubungkan dengan kalimat wajah lain, dan menghimpun 

beberapa qiraat karena adanya perbedaan riwayat. Seperti berhenti 

pada kata: وفى انفصكم افال تبصرون 

Ada yang membaca mad ada yang membaca qashr, ada yang me-washal-

kan mim jamak. 

يارىــف اختــوق .4  (waqf ikhtiary), yaitu waqaf pilihat qari’, yakni pembaca 

melakukan waqaf karena disengaja bukan karena sebab-sebab yang telah 

dijelaskan di atas. 

Waqaf Ikhtiary inilah merupakan bagian inti pembahasan waqaf wal 

ibtida’. Waqaf Ikhtiary dibagi menjadi empat macam: 

a. Waqaf Tam : yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan 

kalimatnya, tidak ada kaitan dengan kalimat sesudahnya, baik lafadz 

maupun maknanya. Pada umumnya terdapat di akhir ayat atau di 

akhir qishah. Misal: 

Oوان ربك لهوالعزيزالرحيم    

Terkadang sebelum habis ayat seperti waqaf pada: 

﴾۲٤النمل: ﴿وجطوا اعزة اهلها اذلة     وكذلك يفطون   

Terkadang di pertengahan ayat seperti waqaf pada: 

وكان الشيطان لالنسان خذوال ـ  لقد اضلنى عن الذكر بعد اذ جاءنى   

﴾۲٩الفرقان: ﴿  

Dan terkadang sesudah habis ayat tambah sedikit, seperti waqaf 

pada: 

﴾۱۲٧الصاقات: ﴿وانكم لتمرون عليهم مصبين وبالليل   
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Hukum dalam membaca ini, sebaiknya qari’ berhenti (waqaf) pada 

waqaf Tam tersebut dan ibtida’ (memulai) pada perkataan 

sesudahnya. 

b. Waqaf Kafi yaitu waqaf (berhenti) pada perkataan yang sempurna 

susunan kalimatnya, tetapi masih berkaitan makna dengan kalimat 

sesudahnya, tidak berkaitan lafadnya. Sebaliknya qari’ berhenti pada 

perkataan tersebut, dan memulai pada perkataan sesudahnya, 

seperti berhenti pada: اليؤمنون dan memulai pada:  

﴾٧ـ٦البقرة: ﴿ختم اهللا على قلوبهم   

Terkadang waqaf-waqaf kafi ini yang satu lebih utama dari yang lain 

seperti waqaf pada: فى قلوبهم مرض (kafi) dan berhenti pada: 

بما كانوا يكذبون   :Dan berhenti pada .(lebih kafi) فزادهماهللا مرض

﴾۱٠بقرة: ــال﴿  (lebih kafi dari keduanya). 

c. Waqaf Hasan: yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna susunan 

kalimat, tetapi masih berkaitan makna dan lafaznya dengan kalimat 

sesudahnya. Seperti الحمد هللا kemudian memulai (ibtida’) pada:  رب

 العالمين

Kalimat: هللا الحمد  ini sekalipun merupakan kalimat yang sempurna 

tetapi Lafaz Allah di sini berkaitan dengan رب العالمين  yang menjadi 

sifatnya. 

Makna Hukumnya: 

(1) Sebaiknya qari’ berhenti pada waqaf hasan ini, dan ibtida’ / 

memulai pada perkataan yang sesudahnya, jika kata itu 

merupakan ro’su ayat (akhir ayat), seperti berhenti pada: 

 الرحمن الرحيم :dan memulai pada رب العالمين

(2) Qari’ boleh berhenti pada waqaf hasan ini dan ibtida’ dengan 

mengulang pada perkataan yang tepat sebelum waqaf tersebut, 
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jika kata itu bukan ro’su ayat seperti berhenti pada: الحمد هللا, 

kata Alhamdulillah harus diulang untuk disambung dengan:  رب

 Karena memulai dengan Robbil’alamina adalah termasuk العالمين

waqaf qabih /waqaf buruk. 

d. Waqaf Qabih: ialah berhenti pada perkataan yang tidak sempurna 

susunan kalimatnya, karena masih berkaitan dengan lafaz dan 

makna kalimat sesudahnya, seperti berhenti pada: مــبس  dari م اهللاــبس   

karena keduanya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih yang tidak boleh 

dipisahkan. Atau seperti berhenti pada: الحمد dari الحمد هللا karena 

alhamdu adalah mubtada’ (subyek) dan lillahi adalah khabar (predikat). 

Qari’ tidak boleh berhenti dengan sengaja pada waqaf qabih ini, 

kecuali karena darurat, seperti kehabisan nafas, bersin dan 

sebagainya. Waqaf di sini dinamakan waqaf darurat. Begitu juga tidak 

boleh ibtida’/memulai pada perkataan yang sesudah waqaf qabih 

tersebut. Dan paling qabih/ buruk yaitu waqaf dan ibtida’ pada 

perkataan yang menggambarkan kelainan makna yang dimaksud. 

 

Contoh-contoh waqaf paling qobih: 

﴾۲٦البقرة: ﴿ان اهللا ال يستحيى  ـ    

(Sesungguhnya Allah tidak malu) 

﴾٥۱المئدة: ﴿ان اهللا ال يهدى  ـ    

(Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk) 

﴾۲٥٨البقرة:  ﴿فبهت الذى كفر واهللا  ـ    

(Maka bingunglah orang kafir dan Allah) 

﴾۱٨۱: العمران﴿لقد سمع اهللا قول الذ ين قالوا   ـ    

(Sungguh Allah telah mendengar ucapan mereka yang berkata) 

Kemudian ibtida’/memulai pada: 
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(Sesungguhnya Allah itu faqir)   ان اهللا فقيرـ  

﴾٦۲العمران: ﴿وما من اله اال اهللا      dari firman    وما من الهـ  

﴾۱٠۵االسراء: ﴿وما ارسلناك اال مبشرا ونذيرا     dari firman    ناكوما ارسلـ  

  Apabila qari’ melakukan waqaf tersebut dengan sengaja dan mengerti, 

maka ia berdosa. 

  

D. Tanda-tanda Waqaf  ﴿عالمةالوقف﴾  

الرم =م   : Harus berhenti 

ممنوع =ال   : Tidak boleh berhenti tanpa mengulang, kecuali 

ro’su ayat boleh tidak mengulang. 

جالز =ج   : Boleh berhenti, boleh tidak 

الوقف اولى =قلى   : Boleh terus, berhenti lebih baik 

الوصل اولى =صلى   : Boleh berhenti, terus lebih baik 

 Hanya boleh berhenti pada salah satu : .. .. =  معافقة

مطلق =ط   : Boleh terus, berhenti lebih baik 

مجوز =ز   : Boleh berhenti, terus lebih baik 

مرخص =ص   : Boleh berhenti, terus lebih baik 

قيل وقف =ق   : Sebagian kecil Qurra’ membolehkan berhenti 

وقف =وقف   : Baik berhenti, dan tidak salah kalau terus 

سكتة =س   : Berhenti sejenak tanpa bernafas 
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BAB XIV 

GHARIB AL-QUR’AN 
 
 
A. Pengertian Gharib Qur’an 

Gharib yang dimaksud dalam bahasan ini adalah kekhususan bacaan di 

dalam al-Qur’an yang tidak sesuai dengan lafal aslinya. Misalnya ada dua 

huruf yang berjejeran, dimana huruf yang pertama tidak berharakat dan 

huruf yang kedua berharakat, tetapi dalam membacanya justru harakat 

huruf yang kedua dipindahkan pada huruf yang pertama. Itu sebabnya 

dikatakan Gharib (asing). Dalam catatan qira’at Hafs, model bacaan seperti 

ini terdapat di beberapa tempat dalam al-Qur’an. Untuk lebih jelasnya 

dapat diuraikan dalam pembahasan berikut ini. 

 
B. Bentuk-bentuk Gharib al-Qur’an 

1. Naql, artinya memidahkan, maksudnya adalah memindahkan harakat 

atau huruf kepada huruf sebelumnya yang mati sebagaimana penjelasan 

di atas. Dalam riwayat Hafs hanya satu kata yang dibaca demikian, 

yaitu pada surat al-Hujurat ayat 11 pada kata “Bi’sal ismu”. Dimana 

dalam hal ini diucapkan “Bi’salismu”. Sedangkan pada tempat yang lain 

tetap diucapkan sebagaimana harakatnya. 

2. Isymam, artinya menyembunyikan atau memonyongkan, maksudnya adalah 

menyembunyikan sebagian harakat atau memoyongkan kedua bibir 

sebagai isyarat huruf berharakat dhammah dengan tanpa bersuara. 

Dalam riwayat Hafs hanya terdapat satu kata di dalam al-Qur’an yaitu 

pada surat Yusuf ayat 11: “La Ta’munna”. Cara pengucapan kata ini 

adalah tetap memberi ghunnah pada nun dan kedua bibir dibentuk 

seperti isyarat harakat dhammah. 

3. Imalah, artinya miring atau condong, maksudnya dalah pengucapan 

suara fathah yang miring kepada suara kasrah. Dalam riwayat Hafs, 

bacaan imalah hanya terdapat pada surat Hud ayat 41 di kata  
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“Majraha”. Dalam prakteknya bacaan ini dibaca miring seperti huruf (e) 

pada kata “Sate, Gule, dst” Dengan demikian bunyi kata tersebut adalah 

“Majreha”. 

4. Tashil, artinya mudah dan ringan. Maksudnya apabila terdapat dua huruf 

hamzah yang berdekatan, maka hamzah yang kedua pengucapannya 

diringankan antara hamzah dan alif. Dalam riwayat Hafs hanya satu 

kata yang diucapkan demikian yakni pada surat Fushshilat ayat 44 pada 

kata: A-a’jamiy, sedangkan pada kata lainnya tetap diucapkan dengan 

suara hamzah. 
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BAB XV 

PENULISAN HAMZAH 

 

Hamzah ( )ء   adalah huruf alif yang menerima harakat (baris/syakal), berbeda 

dengan alif layyinah. Alif layyinah adalah alif yang tidak menerima harakat 

(baris/syakal). 

Contoh hamzah :   ،أحَمد، أكَرم أَمَر  

Contoh alif layyinah : ُمْوسى، فَتَى     

 

Penulisan hamzah dijabarkan dalam enam sub pokok bahasan, yaitu :  

1. Hamzah yang ditulis alif di awal kata.  

2. Hamzah yang ditulis alif di tengah kata. 

3. Hamzah yang ditulis waw di awal kata.  

4. Hamzah yang ditulis ya’ di tengah kata  

5. Hamzah yang ditulis mandiri/mufradah di tengah kata  

6. Hamzah yang ditulis di akhir kata. 

 

1. Hamzah Yang Ditulis Alif Di Awal Kata 

Hamzah yang berada di awal kata secara mutlak ditulis alif (    ), baik hamzah 

qatha’ maupun wasal yang berbaris dlammah, baris atas (fathah) maupun baris 

bawah (kasrah).  
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Contoh : 

، أُم، إَمام ، أَْكَرم، اُسُكْت. ، أُْخت  ، أخ   أب 

2. Hamzah Yang Ditulis Alif Di Tengah Kata 

Hamzah yang terdapat di tengah kata ditulis alif pada tiga posisi, yaitu : 

1. Apabila hamzah tersebut berbaris sukun (mati) dan huruf sebelumnya 

berbaris atas (fathah). 

Contoh :    ُطَمأنِْينَة ، يَأُمُر، َمأَرب ، ، َرأى  ، بَأس  ، َكأس   َرأس 

2. Apabila hamzah tersebut berbaris atas (fathah) dan huruf sebelumnya 

juga berbaris atas (fathah). 

Contoh : ـُر، اِتَّأدَ، اِْشَمـ ، الِحدَأةُ، يَتَأخَّ ل  ، قَـَرأ، َسأَل، ُمتَأّمِ أزَّ  

3. Apabila hamzah tersebut berbaris atas (fathah) dan  sebelumnya huruf 

shahih berbaris sukun (mati). 

Contoh :    ،َمْرأة ، َمْسألَة ، يَْنأى، ُجـْزأْين، بُّطأْين، ِدْفــأْين، يَسـْأُل، يَـْرأُس، يَْدأُب

 نَْشــأة ، فُْجــأة .                  

 

3. Hamzah Yang ditulis Wawu di Tengah Kata 

Hamzah yang berada di tengah kata ditulis Wawu  pada lima posisi, yaitu : 

1. Apabila hamzah tersebut berbaris sukun (mati) dan huruf sebelumnya 

berbaris dlammah. 

Contoh : ، أُْؤتُِمـَن، ُمْؤِلم ، ، لُْؤم ، ُرْؤيَـة ، ُسْؤر  .بُْؤس   ُسْؤل   

2. Apabila hamzah tersebut berbaris atas (fathah) dan huruf sebelumnya 

berbaris dlammah. 
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Contoh :  َُمـؤ ، ، يُـَؤّجـُل، ُمَؤاَمَرة ، ُمـَؤّجـل  ، ُرَؤال  َؤامُ ُسـَؤال  ، الزُّ ل  ّوِ  

3. Apabila hamzah tersebut berbaris dlammah dan huruf sebelumnya 

berbaris sukun (mati). 

Contoh :   ُيَلْــــُؤم  

4. Apabila hamzah tersebut berbaris dlammah dan huruf sebelumnya 

berbaris atas (fathah) dan tidak terdapat  sebelum dan sesudahnya 

huruf layyinah atau huruf mad. 

Contoh :  َل ، لَُؤَم، أُؤْلِقَي، أُؤّوِ   يَـُؤمُّ

5.  Apabila hamzah tersebut berbaris dlammah dan huruf sebelumnya juga 

berbaris dlammah. 

Contoh :   نُُؤم ، َوُشُؤن 

 

4. Hamzah Yang Ditulis Ya’ di Tengah Kata 

 Hamzah yang berada di tengah kata ditulis ya’ pada tujuh posisi, yaitu : 

1. Apabila hamzah tersebut berbaris dlammah dan huruf sebelumnya 

berbaris bawah (kasrah). 

Contoh :  ِمئـُْون، فِـئُون 

2. Apabila hamzah tersebut berbaris atas (fathah) dan huruf sebelumnya 

berbaris bawah (kasrah). 

Contoh :  ، فِـئَـــة ، ِرئـَـــة ، نَاِشئَــة 

3. Apabila hamzah tersebut berbaris sukun (mati) dan huruf sebelumnya 

berbaris bawah (kasrah). 
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Contoh :   بِئْــر ،  بِئْـــس، ِذئْب 

4. Apabila hamzah tersebut berbaris bawah (kasrah) dan huruf 

sebelumnya juga berbaris bawah (kasrah). 

Contoh :  ِِمئِــْين، فِئِــْين، اْبِطئ 

5. Apabila hamzah tersebut berbaris bawah (kasrah) dan huruf 

sebelumnya  berbaris dlammah. 

Contoh :  ُســئِــَل، دُئـِــل 

6. Apabila hamzah tersebut berbaris bawah (kasrah) dan huruf 

sebelumnya  berbaris atas (fathah). 

Contoh :   يَئِـــّن، ُمْطَمــئِّن، َضئِــــْيل 

7. Apabila hamzah tersebut berbaris bawah (kasrah) dan huruf 

sebelumnya  berbaris sukun (mati), baik huruf yang shahih maupun 

huruf illat. 

Contoh : أْســئِلَة ، َمْســئَلــة ، أْفــئِدة ، ُوُضْوئى 

 

5. Hamzah Yang Ditulis Mufradah (mandiri) di Tengah Kata 

Hamzah yang berada di tengah kata ditulis mufradah (mandiri), tanpa ditulis 

di atas huruf lainnya. Penulisan hamzah tersebut terdapat pada dua kondisi, 

yaitu : 

1. Apabila hamzah tersebut berbaris atas (fathah) dan sebelumnya 

terdapat huruf mad atau huruf layyin yang berbaris sukun (mati). 

Contoh : تَفَــــاَءَل، السََّمــْوَءُل، َجَزاَءاِن، َجَزاَءْيــِن، قَِراَءان   
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2. Apabila setelah huruf hamzah tersebut terdapat huruf mad. 

Contoh :  ،اِْسَراِءْيـــل، ِجْبــَراِءيــل، الَجــاِءى ، ، َرُءْوف  سُــْوِءى، َمْرُءْوس، ُرُءْوس 

 َرِءْيس              

 

6. Hamzah Yang Ditulis di Akhir Kata 

Hamzah yang berada di akhir kata, penulisannya ada empat macam, yaitu : 

1. Hamzah ditulis Alif.  

Hamzah ditulis Alif apabila huruf sebelumnya itu berbaris atas (fafhah). 

Contoh : يَّأ، ُمَهـــــقَـَرأ، َمْلـَجأ، َصــدَأ، يَْمـــأل، يَتـَبَــّوأ  

2. Hamzah ditulis Wawu 

Hamzah ditulis wawu apabila huruf sebelumnya berbaris dlammah. 

Contoh ;   َالتََّواُطُؤ، الـتَّبَـــــاُطُؤ، َهــُزَؤ، و ، ُضـــؤَ لُْؤلُــــؤ   

3. Hamzah ditulis Ya’ 

Hamzah ditulis Ya’ apabila huruf sebelunya berbaris bawah (kasrah). 

Contoh :   بَِرَئ، ُمْبتَــــــــِدئ، قَـــاِرئ ،  ُمْنِشـــــئ 

4. Hamzah ditulis mufradah (mandiri), dan tidak berada di atas huruf 

lainnya. 

Hamzah ditulis mufradah (mandiri), dan tidak berada di atas huruf lainnya 

apabila berada pada dua posisi, yaitu : 

1. Apabila huruf sebelumnya berbaris sukun (mati), baik huruf shahih atau 

illat. 

Contoh :   ُجـــْزء ، بُْطء ، دَنِىء، َجــِرىء ، بَــِرىء 
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2. Apabila huruf sebelumnya Wawu yang bertasydid dan berbaris 

dlammah. 

Contoh : ء ــبَوُّ   التَـّ
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BAB XVI 

ALIF LAYYINAH 

 Alif layyinah adalah huruf alif yang tidak menerima harakat 

(baris/syakal). Alif layyinah terdapat pda dua posisi, yaitu di tengah kata dan 

di akhir kata. 

1. Alif Layyinah di Tengah Kata 

Alif layyinah ini ditulis dengan alif, baik yang alifnya asli atau bukan. Contoh 

tulisan alif layyinah asli yang berada di tengah kata yaitu :  قَــاَل، َصــاَم، نَــاَم , 

sedangkan contoh alif layyinah tidak asli yang terdapat di tengah kata yaitu : 

 يَجـْشان، يَرَضـــاهُ ز

 

2. Alif Layyinah di Akhir Kata 

Alif layyinah ini ditulis ya’ pada tujuh posisi, selain pada ketujuh posisi 

tersebut alif layyinah tersebut tatap ditulis alif saja. 

Ketujuh posisi penulisan tersebut sebagai berikut : 

1. Seperti kata : الفَتَى، الُهـدى , sedangkan yang berubah dari huruf Wawu 

tetap ditulis alif. Contoh :  ،الِحَجــا، العُــالَ، العََصــا 

2. Setiap kata benda bahasa Arab yang ditambah dari tiga huruf asal yang 

sebelum huruf terakhirnya bukan ya’, seperti :   ،سَُكــاَرى، ُمْرتَضى

 , ’Namun jika sebelum huruf terakhirnya ada ya . ُحَســارى، ُمْصطــفى

maka tetap ditulis alif. Seperti : َمْحــيا، قََضــايا، دُنـْـيا , kecuali nama orang 

seperti :  َيَْحي tetap ditulis dengan ya, bukan dengan alif. 
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3. Nama Ajam (nama bukan Arab), seperti : ُمْوسى، ِعيسى، ِكسَرى، بُخــارى 

Adapun nama selain yang di atas ditulis dengan Alif, seperti :  ،يَـافا

 ُزلَْيَخــا، َشبَرا

4. Pada lima isim yang mabni, yaitu : 

 لَدَى، أنَّى، َمتَى، أْولَى )اسم اشارة( األولى )اسم الموصول(    

Adapun isim mabni selain yang lima di atas, maka harus ditulis dengan 

huruf alif seperti : َمْهمــا، أنا، إذا 

5. Setiap fi’il (kata kerja) tsulasi yang alifnya berasal dari ya’, seperti :  ،َسعى

 sedangkan jika alifnya berasal dari wawu, maka ia ,  َمشى، َرعى، رمى

harus ditulis alif biasa, seperti :  )دَعا )دعو(، َغَزا )غزو(، عفا )عفو  

6. Setiap fi’il (kata kerja) tsulasi mazid (yang mendapat tambahan huruf). 

Jika sebelum alif itu bukan ya’ seperti :  ،أَهدى، إْهتَدى، تََمّطى، تُسّرى) تَمْطَط

 تََسْرَر(

Namun jika ada ya’ sebelum alif itu, maka ia harus ditulis dengan alif 

biasa, seperti : يحيا، اِْستَحيا، تََزيّــا 

7. Pada empat huruf berikut, yaitu : )إلى، على، حتى، بلى )في الجواب 

Adapun selain yang empat di atas, ditulis ditulis dengan alif biasa.  

Seperti : الَ، َهالّ، خال، عدا، حاشا 
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BAB XVII 

HURUF-HURUF TAMBAHAN 

 Huruf tambahan yang paling masyhur dipergunakan adalah alif dan 

wawu.  

A. ALIF TAMBAHAN ( ا ) 

 Suatu kata ditambahkan alif di tengahnya seperti kata :  ،ِمائَــة، َخمُسمِائـة

  تِْسعُِمائَـة، أربعمائة.

Alif yang menjadi tambahan di penghujung kata terdapat pada dua tempat ;  

1. Setelah wawu jama’ah 

Alif ditambahkan pada penghujung kata setelah wawu jama’ah, seperti 

pada kata : كتبُوا، جلسوا، أخرجوا َخَرُجوا ،  , tetapi bukan setelah wawu 

yang merupakan huruf asli dari fi’il (kata kerja) tersebut, seperti :  ،يَدْعو

  . نَدعو، تدعو

Alif juga tidak perlu ditulis sesudah wawu jama’ah muzakkar assalim 

yang diidlofatkan (disambung) dengan kata lain, seperti :  ،مدَّرسوالجامعة

مسلموإندونيسيا        . 

2. Pada setiap akhir bait syair Arab yang disebut alif ithlaq. 

 

B. WAWU TAMBAHAN 

Wawu menjadi huruf tambahan di tengah sebuah kata seperti pada kata :  

 اُولئك، أوآلِء، أولى   .1
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أولو األرحام، أولى النهى،         : yang artinya memiliki, seperti أولو، أولى  .2

أولى االبصار،  أولو األلباب، أولى األلباب         

 وأوالت األحمال  : seperti pada kata أوالت  .3

Wawu juga menjadi tambahan di penghujung kata pada dua tempat, yaitu : 

1. Kata  َعْمرو  

2. Sesudah mim jama’ yang diisyba’ (dibaca panjang dlummahnya), 

contoh : إلْيكُُمو، َعلَيُكُمو 
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BAB XVIII 

HURUF-HURUF YANG DIKURANGI 

Huruf yang masyhur dibuang/dikurangi adalah alif, alim lam, wawu, ya’ dan 

nun. 

A. MENGURANGI ALIF DI AWAL KATA 

1. Alif pada    اْبنَة ،  .yang dibuang اْبن 

a.   Jika salah satu dari kedua kata tersebut kata tunggal yang menjadi sifat 

dari dua nama orang untuk pertama tidak bertanwin dan yang kedua 

sudah dikenal sebagai nama kebapakan sekalipun fiktif. Nama orang ini 

seperti محمد، على . Nama kinayah (sindiran) dari orang yang sudah 

dikenal seperti : فُالن بن فالن 

b.   Apabila keduanya berada setelah ya’ nida’ (ya’ untuk 

menyeru/memanggil) seperti :  يا بن محمد، يا بنة عبد هللا  

c.  Jika hamzah istifham masuk pada kedua kata tersebut, seperti :  َهذاأْبنُك  

2. Alif harus dibuang pada kata  اسم dalam basmalah yang lengkap :  بسم هللا

 الرحمن الرحيم   

3. Alif Lam )أل) juga harus dibuang : 

a. Jika di dalamnya ada lam, seperti : لَْلَحق، للعمل، للذين        

b. Jika didahului oleh kata  على yang dibuang alif lamnya menurut 

sebagian orang Arab seperti : َعلَماء بنو فالن asalnya :  ِعلى الماء 
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c. Jika didahului oleh kata  ِْمن yang dibuang nunnya oleh sebagian orang 

Arab seperti :  ِِمآلن asalnya ; ِمَن اآلن  

d. Jika didahului oleh kata بَنُون atau بَنِين yang dibuang wawu dan nunnya 

atau ya’ dan nunnya menurut sebagian orang Arab, seperti : بَْلعَنبَـر asal 

katanya : بَنُو العَنبر dan بَلِقين asal katanya :  بَنُو الِقْين . 

 

B. MENGURANGI ALIF DI TENGAH KATA 

Alif yang berada di tengah kata dikurangi/dibuang pada kata-kata berikut : 

ولئكلِكّن، أ : begitu juga dengan kata  َسموات، إله، يِسن، طــهَ، الرحمن، هللا   

demikian juga halnya dengan nama-nama : هُرون، اسحق، إبرهيم، سليمن (ini 

menurut ulama salaf/klassik). 

 

C. MENGURANGI ALIF DI AKHIR KATA 

Alif di akhir kata dibuang pada posisi sebagai berikut : 

1.  Seperti pada ما  yang didahului huruf jar, seperti pada kata : فِيَْم ؟ . Bagi 

yang membacanya panjang maka huruf alif ditulis seperti dalam salah 

satu qira’ah :            

 َعما يَتَساءلون 

2. Pada akhir kata  َطــــه 

3. Pada ya’ nida yang masuk pada : 
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a. Nama orang yang diawali dengan hamzah, seperti :  ُيَأْسعــد، يَأَحمد  

namun ada juga yang menulisnya dengan : يَا أحَمد،  يا أسعد . 

b. Masuk pada kata أيّةُ، أّي، أْهل  seperti pada kata :  ،يَآهل الصالح، يَآيها

 يآيتها النفس الُمطمئنة

 : tanbih yang masuk pada ها .4

a. Isim isyarah yang tidak dimulai dengan ta’ atau ha’ , namun 

sesudahnya tidak ada kaf. Contoh :  هذا، هذه، هؤالء , penulisannya 

tidak sama dengan : هاتِه، ها هنا، ها ذلك 

b. Masuk pada dlamir (kata ganti) yang dimulai dengan hamzah, seperti 

 َهأنَا، هأْنتُم :

5. Kata  أنا yang diawali dengan َها dan diikuti ذا (kata tunjuk) : هأنَذا 

 isim isyarah yang dibarengi dengan lam yang menunjukkan arti jauh  ذا .6

seperti :  ُـنَّ )للبعيد(  ذلَك، ذلكُما، ذلك  

 

D. MEMBUANG ALIF LAM  ()ال  

 : itu dibuang jika ia berada setelah lam, dan sesudahnya ada lam seperti ال

وح , الللحن bukan ditulis للّْحِن الَجِميْل  Begitu pula . اللروح : bukan ditulis للرُّ

isim mausul (kata sambung ) yang ditulis dengan dua lam seperti :  ِللّذَين، لالتى 

.  
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E. MEMBUANG HURUF YA’  )ي( 

Huruf ya’ dikurangi/dibuang pada posisi sebagai berikut : 

1. Pada ya’ yang lahir dari bacaan isyba’ seperti huruf mim yang berbaris 

bawah yang dipakai dalam syair seperti :  َُحظُُّهم . 

2. Ya’ manqush yang diawali ال yang tertera padanya dengan 

mensukunkan huruf sebelum ya’ menurut suatu pendapat seperti : 

الُمتعالى، الدّاعى، التنادى،  : asalnya adalah , الُمتَعاِل، الداعِ، التّناد، التّالقِ 

 .التالقى

3. Huruf ya’ yang diberi hamzah (المهموز) di akhirnya berlaku seperti isim 

mu’tal kemudian dibuang huruf ya’nya seperti :  ٍَطـاٍر، ُمْبتَد yang berasal 

dari kata :   ُمْبتَدئ ،  . َطاِرئ 

 

F. MEMBUANG NUN ( ن ) 

1. Nun yang berada pada kata  ِمْن، َعْن jika masuk pada  َما atau  َْمن 

menjadi :  َّا، ِمم ْن، َعمَّ ــاَعمَّ ْن، ِممَّ  , berasal dari kata :  َعْن من، عْن ما، ِمْن

  مْن، ِمْن ما

2. Dari kata  إِْن yang menjadi huruf syarat yang sesduahnya ما zaidah, 

seperti dalam ayat : ا يَبْلُغَنَّ ِعْندََك الِكبَُر أحدُهما أو كالهُما  atau yang اِمَّ
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sesudahnya terdapat ال nafiyah, seperti dalam ayat :  ْإاِلَّ تَْنُصُرْوهُ فقَد

  نََصَرهُ للّاُ 

3. Dari kata  أَْن  masdariyah yang menasabkan isim yang setekahnya ada 

kata  ما seperti : أّما أنَت ُمْنَطِلقًا انَْطِلق , atau yang sesudahnya terdapat ال 

yang merupakan huruf naïf seperti :  ََعَسى أالَّ تََمَرض atau  ال zaidah 

seperti : ِلئَالَّ يَعْلََم أْهُل الِكتاب  
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