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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, buku Antologi Hasil Penelitian bisa 
kembali kami hadirkan. Meski terlambat diterbitkan satu tahun 
karena faktor tehnik, namun dari sisi substansi masih relevan 
untuk disajikan dan dibaca. Buku Antologi Hasil Penelitian ini 
merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen 
baik secara individual maupun kelompok di lingkungan IAIN 
Mataram, pada tahun 2013 dan 2014. Mengingat keterbatasan 
ruang, tidak semua hasil penelitian pada tahun tersebut 
dapat dimuat pada edisi ini, namun akan diupayakan untuk 
dipublikasikan pada edisi berikutnya. 

Cakupan Buku Antologi Hasil Penelitian ini sengaja 
diberikan tema “Manajemen Kelembagaan dan Pembelajaran 
dalam Praksis Pendidikan Islam” untuk mengakomodasi 
keragaman fokus kajian penelitian yang dilakukan. Hal ini 
sekaligus untuk memayungi kecenderungan studi yang 
dilakukan, sebagai akibat dari keragaman latar belakang 
keilmuan dosen.

Buku ini bertujuan untuk memperluas publikasi hasil 
penelitian dosen, agar dapat memiliki manfaat yang lebih luas 
baik secara akademis maupun empiris-praktis, memperoleh 
feedback dari masyarakat luas, dan sekaligus sebagai wujud 
pertanggungjawaban sosial dari hasil kerja ilmiah para dosen.    

Kehadiran buku ini tidak terlepas dari dukungan 
berbagai pihak, karena itu ucapan terima kasih dan apresiasi 
yang tinggi, terutama pada para penulis, Tim Penyusun, dan 
editor, sehingga buku “Antologi Hasil Penelitian” ini dapat 
diterbitkan oleh Lembaga Pusat Penelitian dan Penerbitan 
LP2M IAIN Mataram, dan dapat sampai di tangan pembaca.

Buku ini memberikan ruang bagi para pembaca untuk 
memberikan kritik dan saran kostruktif, baik yang berkaitan 



iv       |       Antologi Hasil Penelitian

dengan substansi, maupun teknik penyajiannya. Akhrinya, 
semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.   

    Mataram, Juni 2015

    Kepala PPP LP2M IAIN Mataram

    Sainun
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INOVASI 

PEMBELAJARANBAHASA: 
UPAYA PENGEMBANGAN MODEL



REVoLUSI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB

PADA PENDIDIKANANAK USIA DINI 

(PAUD)

Ayip Rosyidi

LATAR BELAKANG 

Mempelajari bahasa merupakan pekerjaan yang panjang 
dan kompleks, serta bukanlah serangkaian langkah mudah 
yang bisa diamati atau diprogram dalam sebuah panduan 
ringkas. Begitu banyak permasalahan yang tidak sederhana 
dalam bahasa. Sebab, di dalamnya menyangkut fenomena-
fenomena yang bisa ribuan bagian yang terpisah-pisah maupun 
tersusun.

Di sisi lain, salah satu komponen sistem pengajaran yang 
dikemukakan oleh Dick dan Carey adalah materi pelajaran. 
Idealnya materi pelajaran tersebut terdiri atas banyak bahan 
dan banyak variasinya. Rombenpajung menyatakan bahwa 
sudah merupakan satu persyaratan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran bahasa, yaitu tersedianya sejumlah bahan 
yang bervariasi dan ekstensif yang diarahkan pada kepentingan 
siswa. 

Sistematisasi program-program pembelajaran bahasa 
dengan jalan mengadopsi atau mengembangkan satu teknik 
permainan belajara bahasa yang komprehensif bukanlah 
hal yang mudah. Meskipun demikian, hal tersebut masih 
dapat diupayakan dan sangat mungkin diaplikasikan 
walaupun diperlukan sikap sangat hati-hati dengan benar-
benar memahami karakteristik masing-masing teknik belajar 
tersebut. 
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Secara umum, bidang ilmu bahasa dibedakan menjadi 
linguistik murni dan linguistik terapan. Bidang linguistik 
murni mencakup fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis dan 
semantik. Sedangkan bidang linguistik terapan mencakup 
pengajaran bahasa, penerjemahan, leksikografi dan lain 
sebagainya. Bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa 
termasuk salah satu bidang yang tidak banyak menemukan 
inovasinya akhir-akhir ini. Minimnya inovasi ini disebabkan 
oleh matinya kreativitas guru, mahasiswa, pemerhati dan 
pengkaji Bahasa Arab untuk menemukan dan bertanggung 
jawab ikut serta dalam memecahkan fenomena masalah dan 
problem fundamental yang menjadi penghambat pendidikan 
Bahasa Arab yang tidak jelas arahnya seperti terjadi saat ini. 

Pembelajaran Bahasa Arab sudah lama dilakukan di 
Indonesia, namun hasilnya belum sepenuhnya maksimal. 
Berbagai problem masing sering bermunculan dan masih 
jarang terpecahkan. Problem pengajaran Bahasa Arab tersebut 
sangat perlu segera mendapatkan penanganan serius. 

Tidak ada seorang pun yang dapat memungkiri bahwa 
Bahasa Arab penting untuk dipelajari dan disebarluaskan 
kepada sebanyak mungkin orang. Ada sebuah motto di 
pembuka kitab-kitab Bahasa Arab, seperti Syarh Ibnu Aqil 
misalnya: ta’allamu al-arabiyyah, wa ‘allimuha an-nas, pelajarilah 
Bahasa Arab dan ajarkan kepada manusia. Karena memang, 
Bahasa Arab telah, sedang dan terus akan menjadi bahasa 
pengantar lisan dan tulisan yang sangat penting di dunia ini. 

Dalam tilikan sejarah, seperti Bahasa Yunani di sekitar 
belasan abad sebelum dan setelah Masehi, Bahasa Arab pernah 
menjadi lingua franca umat manusia di sekitar sepertiga belahan 
dunia dengan dua pusat peradaban di Bagdad dan Andalusia 
selama sekitar delapan abad. Kala itu, Bahasa Arab, bukan 
hanya sekedar bahasa agama Umat Islam, tetapi menjadi bahasa 
ilmu, administrasi pemerintahan, diplomasi, perdagangan dan 
bahasa pergaulan sehari-hari. Yang memakai Bahasa Arab, 
bukan sekedar orang asli Arab dan Umat Islam, tetapi juga 
bangsa-bangsa non Arab dan pemeluk agama non Islam. 

Dalam perkembangannya, meskipun kemudian tegeser 
oleh Bahasa Prancis dan kemudian Bahasa Inggris, Bahasa Arab 
tetap diakui sebagai bahasa internasional. Buktinya, sampai 
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sekarang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih secara resmi 
memakai Bahasa Arab sebagai bahasa internasional bersama 
Bahasa Inggris, Prancis, China, dan Rusia. 

Tentu saja yang dimaksud dengan Bahasa Arab dalam 
konteks ini adalah Bahasa Arab formal, al-lugah al-arabiyyah al-
fushha, bahasa yang dipakai oleh al-Qur’an, digunakan sebagai 
bahasa literatur keislaman dan bahasa yang resmi dipakai di 
berita-berita televisi, radio, koran dan majalah-majalah resmi. 
Ini penting ditegaskan, karena disamping sisi terang dalam 
lintasan sejarah yang panjang tadi, Bahasa Arab kini terjepit 
oleh bahasa populer seperti Bahasa Inggris dan Prancis (untuk 
kasus negara-negara pemakai Bahasa Prancis seperti Maroko, 
Aljazair dan seterusnya) dan Bahasa Arab pasaran, al-lugah 
al-arabiyyah al-ammiyah, sebagaimana ditegaskan oleh seorang 
intelektual terkemuka Arab Saudi, Prof. Dr. Abdul Karim Bin 
Muhammad Bakkar. 

Peta demografis Bahasa Arab terkini dapat dikemukakan 
sebagai berikut: 

a. Di Saudi Arabia dan Negara-negara kaya di teluk 
seperti Emirat, Kuwait dan Qatar, Bahasa Arab pasaran 
mengalami pergeseran karena serbuan para pekerja dari 
Bangladesh, Pakistan dan India, dengan banyak sekali 
pemakaian kosa kata “fihi” (ada) dan “ma fihi” (tidak ada), 
tanpa sama sekali peduli dengan struktur Bahasa Arab 
yang baik dan benar. Dalam banyak kasus, penduduk 
asli Saudi sekalipun, ikut menggunakan bahasa gaya 
para imigran ini. 

b. Di kota-kota metropolis Arab seperti di Dubai, Abu Dhabi, 
Doha dan kota sejenis penggunaan Bahasa Inggris sangat 
intensif ditemukan, terutama karena tuntutan bisnis, 
pertunjukan olah raga berkaliber internasional seperti 
turnamen tenis lapangan atau balap mobil formula 1, 
pameran-pameran besar dan pariwisata yang sangat 
ramai digalakkan untuk menggeser dominasi sektor 
perminyakan ke manufaktur, jasa dan wisata. 

c. Di Kairo Mesir atau Beirut Lebanon, karena menjadi kiblat 
dunia hiburan arab, mayoritas penduduk menggunakan 
Bahasa ‘Amiyah Mesir persis seperti di lagu, film, sinetron 



166        |      Antologi Hasil Penelitian

dan panggung-panggung festival seni. Ada pameo di 
Arab, bintang dari negara arab manapun, belum sah 
menjadi menjadi bintang kalau belum terkenal di dan 
dari Kairo. 

d. Di negara-negara Arab pengguna Bahasa Perancis 
(francophone, seperti Maroko, Aljazair dan Tunisia), 
penggunaan Bahasa Perancis sangat intensif dan massif 
dilakukan, sampai-sampai susah sekali ditemukan 
penggunaan Bahasa Arab yang tidak tercampur oleh 
Bahasa Perancis. Pada saat yang sama, Bahasa ‘Amiyah 
di kawasan ini, sudah sangat jauh dari Bahasa Fushha, 
karena ia adalah campuran dari Bahasa Arab Fushha, 
Bahasa Perancis, Bahasa Spanyol dan –yang paling 
penting—Bahasa Amazig, bahasa asli penduduk lokal 
sebelum bangsa Arab datang ke kawasan ini. 
Telihat dari peta demografis ini, betapa Bahasa Arab 

formal, al-lugah al-arabiyah al-fushha, kalau boleh dibilang, 
“terasing di negerinya sendiri”. Secara qiyas aulawi dapat 
dikatakan, “di negeri-negeri arab saja begitu kondisinya, apalagi 
di negeri-negeri non arab, seperti di Indonesia misalnya”. 

Kondisi ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa 
Bahasa Arab Fushha, memiliki kecanggihan tingkat tinggi yang 
seolah pisau bermata dua: di satu sisi ia menjadi rumit untuk 
dikuasai, namun di sisi lain, karena itulah ia dipilih menjadi 
bahasa al-Qur’an dan Nabi termulia. Kondisi ini dijelaskan 
dengan sangat baik oleh salah seorang pakar Bahasa Arab, 
Prof. Dr. Fadhil Shalih as-Samarra’i. 

Beliau mengatakan bahwa berbeda dari bahasa-bahasa 
lain seperti Bahasa Inggris dan Prancis misalnya, Bahasa Arab 
adalah bahasa mu’rab (berubah-ubah), bukan mabni (tetap). 
Karena karakternya sebagai bahasa mu’rab ini, Bahasa Arab 
menjadi lentur, bisa dibentuk sesuai keinginan penutur. 
Dengan i’rab-nya yang sangat kaya, satu kalimat tertentu bisa 
berarti banyak hanya dengan merubah bunyi huruf terakhir 
(i’rab)-nya. Pada saat yang sama,  lebih dari sekedar luwes, 
Bahasa Arab juga luas (as-sa’ah fi at-ta’bir). Artinya, Bahasa 
Arab memiliki keluasan dalam penuturan, yang sama sekali 
tidak bisa ditandingi oleh bahasa apapun di dunia ini. 



Inovasi Pembelajaran Bahasa: Upaya Pengembangan Model     |      167

Sebagai ilustrasi, Prof. Fadhil memberi contoh kalimat: 
كتابا خالدا  حممد   ,a’tha Muhammadun Khalidan kitaban) أعطى 
Muhammad memberi buku kepada Khalid). Dalam redaksi 
arabnya, kalimat ini bisa berubah menjadi tidak kurang dari 
sepuluh bentuk untuk memberikan keluasan dalam penuturan. 
Misalnya, ia bisa menjadi: 

حممد أعطى خالدا كتابا  1 .

خالدا أعطى حممد كتابا  2 .

كتابا أعطى حممد خالدا  3 .

كتابا خالدا أعطى حممد    4 .

كتابا خالدا حممد أعطى 5 .

أعطى خالدا حممد كتابا 6 .

أعطى خالدا كتابا حممد    7 .

أعطى كتابا خالدا حممد  8 .

أعطى كتابا حممد خالدا  9 .

أعطى كتابا خالدا حممد . 10
Semua bentuk ini makna umumnya sama, namun setiap 

bentuk memiliki kekhususan makna yang tidak bisa ditunaikan 
oleh bentuk yang lain. Sepuluh bentuk untuk satu ungkapan 
dalam Bahasa Inggris misalnya, “Muhammad gives Khalid a 
book”. 

Karena ketelitian dalam penunjukan makna (ad-diqqah fi 
at-ta’bir) inilah, salah satu alasan Bahasa Arab dipilih sebagai 
Bahasa al-Qur’an. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau 
para mufassir besar seperti az-Zamakhsyari dalam Tafsir al-
Kasysyaf, Abu Hayyan al-Andalusi dalam Tafsir al-Bahr al-
Muhith, al-Qurthubi dalam Tafsir al-Qurthubi dan Ali as-Shabuni 
dalam Tafsir Rawa’i’ al-Bayan sebagai misal, selalu menyertakan 
wujuh al-i’rab (bentuk-bentuk i’rab) dan penafsiran ragam 
bentuk-bentuk kebahasaan sekaligus penunjukan maknanya 
dalam ayat-ayat al-Qur’an yang mereka tafsirkan. Oleh karena 
itu, dalam perspektif ini, adalah mustahil menterjemahkan al-
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Qur’an secara persis dengan seluruh kandungan maknanya 
yang sangat kaya ke bahasa-bahasa non Arab. 

Kekayaan Bahasa Arab ini tidak hanya termanifestasi di 
ilmu tafsir, tetapi di seluruh warisan keilmuan Islam, mulai 
dari filsafat, ushul fiqh, tashawuf sampai dengan sastra arab 
itu sendiri. Galib diketahui bahwa para filosof muslim banyak 
belajar dari Filsafat Yunani, namun banyak konsep yang 
dikreasi oleh para filosof muslim untuk membumikan filsafat 
di ranah keilmuan Islam. Istilah-istilah semisal “maddah”, 
“shurah”, “kainunah”, “huyuli”, “wajib al-wujud, mumkin wujud-
mustahil al-wujud”, “al-aql al-fa’aal” adalah beberapa contoh 
istilah-istilah filsafat yang dikreasi oleh para filosof muslim. 
Memasuki wilayah hati-jiwa (qalb-nafs), para sufi muslim lagi-
lagi membuktikan kekayaan Bahasa Arab. Lihatlah misalnya, 
demonstrasi bahasa-bahasa sufi yang sangat atraktif bisa 
ditemukan di kitab al-Futuhat al-Makkiyah-nya Ibnu Arabi.  

Di bidang sastra, kekayaan sekaligus keindahan 
Bahasa Arab tidak terbantahkan lagi: mulai dari syair-syair 
mu’allaqat yang menjadi kebanggaan orang-orang Arab 
jahiliyah, qasha’id pujian-pujian untuk Nabi seperti di al-
Barzanji-nya al-Bushiri, syair hadits ar-ruh-nya Muhammad 
Iqbal di lagu Umi Kultsum, syair sufi matsna-nya Jalaluddin 
ar-Rumi sampai dengan puisi-puisi balsemnya Nizar al-
Qabbani di lagu-lagu Majidah ar-Rumi atau Kazem es-Saher. 
Semakin mengenal dan menguasai Bahasa dan Sastra Arab, 
siapapun akan merasakan kekayaan dan keindahannya. 

Lebih dari semua itu, Bahasa Arab adalah bahasa agama 
dan persatuan Umat Islam. Oleh karena itu, dengan alasan 
sejarah, intelektual, seni, agama dan persatuan umat, Bahasa 
Arab mutlak mesti dikenal, dikuasai dan kemudian dinikmati. 
Tetapi bagaimana caranya? 

Sejauh ini telah banyak cara dilakukan, upaya ditempuh, 
kurikulum dibuat dan metode pembelajaran dirumuskan, 
namun hasilnya masih belum memuaskan. Untuk mengambil 
dua model di Indonesia, pembelajaran Bahasa Arab dengan 
cara tradisional di pondok-pondok pesantren salaf, membuat 
para santri pada ujungnya mahir membaca dan memahami 
tetapi lemah dalam berbicara dan menulis. Sebaliknya, cara 
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aktif yang dilakukan di pondok-pondok pesantren modern 
menjadikan para santri lancar berkomunikasi namun lemah 
nahwu-sharaf-nya. 

Ada banyak kendala yang memperlambat penguasaan 
kemahiran berbahasa Arab ini antara lain: 

a. Kenyataan bahwa bahwa Bahasa Arab tidak tunggal, tapi 
dual: pertama, Bahasa Arab Fushha, dan kedua, Bahasa 
Arab ‘Amiyah. Ini mempersulit pelajar Bahasa Arab, 
karena tidak seperti Bahasa Inggris misalnya yang tidak 
jauh beda antara apa yang dipelajari di kelas dengan lagu 
yang didengar, film yang ditonton dan obrolan yang 
diperhatikan dalam Bahasa Inggris. Seperti tergambar di 
atas, Bahasa Arab ‘Amiyah jauh lebih menguasai bahasa 
tutur orang-orang Arab sendiri daripada Bahasa Arab 
Fushha. 

b. Kenyataan bahwa Bahasa Arab itu rumit dan kompleks 
dengan nahwu-sharafnya, dhamir-dhamir (kata ganti) 
yang harus muthabaqah (bersesuaian), perubahan bentuk 
kata benda dan kata kerja yang banyak dan bervariasi 
sesuai wazan (timbangan) dan bina’ (bentuk dan unsur 
huruf-huruf penyusunnya) dan seterusnya. Akibatnya, 
perlu waktu bertahun-tahun bagi pelajar, mahasiswa atau 
santri hanya untuk menguasai nahwu-sharaf, apalagi 
sekaligus dengan aplikasinya dalam teks-teks dan ujaran 
lisan berbahasa Arab. 
Oleh karena itu, diperlukan semacam revolusi 

pembalajaran Bahasa Arab agar sejak diri Bahasa Arab dapat 
dikuasai dengan cara yang mudah, murah dan menyenangkan. 
Tetapi bagaimana ini bisa? Penelitian ini dibuat untuk berusaha 
membuka jalan lempang ke arah itu. 

Titik berangkatnya dimulai dari penelitian yang sudah 
dibuktikan keberhasilannya oleh pencetus metode belajar 
Bahasa Arab yang disebut: “thaqirat al-fithrah wa al-mumarasah”, 
Dr. Abdullah ad-Dannan, seorang pakar dan praktisi 
pendidikan yang berdomisili di Suriah. 

Dalam eksperimentasi Dr. Dannan, ditemukan bahwa 
dengan membiasakan anak usia 0-3 tahun berinteraksi dengan 
Bahasa Arab Fushha, anak tersebut dapat dengan mudah 
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menguasainya dan selanjutnya dengan mudah pula meraih 
prestasi ketika masuk sekolah yang bahasa pengantar tulis dan 
lisannya menggunakan Bahasa Arab Fushha. Pertanyannya: 
dapatkan metode ini diterapkan dan dikembangkan di 
Indonesia yang Bahasa Arab adalah bahasa kedua atau ketiga 
bahkan keempat setelah Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia dan 
Bahasa Asing seperti Bahasa Inggris?  

METoDE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pendahuluan pada tingkat 
teori yang nantinya diharapkan dilanjutkan untuk dibuktikan 
pada tingkat praktik. Oleh karena itu, metode yang dipakai 
adalah metode deskriptif-analitis-observatif terhadap bahan-
bahan pustaka yang berkaitan dengan tema kajian. 

Deskriptif berkaitan dengan pemaparan hasil penelusuran 
kepustakaan apa adanya, dipandu oleh kerangka teori yang 
digunakan pada tiga bidang yang telah ditentukan: psikologi 
perkembangan, psikolinguistik dan teori pembelajaran. 

Analitis artinya, setelah melakukan gelar hasil 
penelusuran kepustakaan, yang dilakukan kemudian adalah 
menganalisis dan menyusun ulang fakta-fakta teoritis tadi 
dengan fokus untuk menjawab masalah penelitian. 

Meskipun penelitian ini bersifat teoritik, namun bacaan 
dari pengalaman seperti yang dilakukan di Suriah, Yordan, 
Saudi Arabia dan beberapa tempat lain seperti di Malaysia, 
mesti juga dibaca untuk melengkapi hasil analisis di atas, 
sehingga jawaban terhadap masalah penelitian menyangkut 
kasus pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia dapat lebih 
memadai.   

Sebagaimana tergambar pada kerangka teori dan 
metode, penelitian ini akan menelusuri data-data kepustakaan 
melalui pembacaan serius terhadap sumber-sumber pustaka 
baik berupa buku atau tulisan-tulisan di internet untuk 
mengumpulkan data semaksimal mungkin, baik yang langsung 
berkaitan dengan tema penelitian, maupun yang nanti akan 
menjadi latar belakang dalam pemaparan dan analisis. 

Dari data-data yang terkumpul, tim peneliti akan 
melakukan konstruksi atau semacam gelar data dengan 
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fokus pada menjawab soal penelitian. Disini akan dilakukan 
verifikasi data untuk dimasukkan dalam rancang bangun 
laporan penelitian yang kompatibel untuk menjawab masalah 
penelitian dimaksud. 

Setelah terbentuk rancang bangun yang memadai, akan 
dilakukan review ulang dengan analisis dari observasi, baik 
observasi terhadap pengalaman para perintis dan praktisi 
yang sudah mempraktikkan metode pembelajaran dimaksud 
di negara-negara Arab, maupun obsevasi terhadap situasi yang 
dibayangkan akan menjadi obyek dari kesimpulan teoritis dari 
penelitian ini pada kasus anak-anak Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan instrumen dan langkah-
langkah taktis ini dapat semaksimal mungkin memberikan 
jawaban teoritis terhadap masalah penelitian untuk selanjutkan 
bisa diujicobakan pada level praktis.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1.	 Revolusi	Pembelajaran	Bahasa	Arab	pada	Anak	Usia	
Dini

	 Anak	Usia	Dini	dan	Pemerolehan	Bahasa	
Sudah menjadi kesepakatan di kalangan para linguist 

bahwa bahasa adalah ciri khas yang hanya ada pada manusia. 
Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah 
kemampuannya untuk berbahasa. Yang menjadi perdebatan 
adalah bagaimanakah pemerolehan bahasa itu terjadi? 

Teori behaviorisme percaya bahwa anak memperoleh 
bahasa sebagai respons terhadap input yang diterima. Respons 
itu semakin kuat, teliti dan canggih ketika input yang diterima 
semakin banyak. Intinya, berbahasa pada anak adalah persoalan 
perilaku yang dibiasakan. 

Sementara itu, teori kognitivisme berpandangan bahwa 
anak bukan sekedar makhluk kosong atau lembaran putih yang 
bisa diisi oleh input apapun yang dimasukkan kepadanya. 
Namun anak juga memiliki nalar, otak atau pengetahuan yang 
memungkinkannya untuk menangkap dan mengolah bahasa 
dan kemudian mengekspresikannya dan berbagai bentuk, 
bukan sekedar penerima pasif. Semakin bertambah usia anak, 
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semakin berkembang nalar, semakin kuat juga kemampuan 
berbahasanya. 

Sedangkan teori generative tranformasional percaya 
bah wa anak memiliki perangkat pemeroleh bahasa (language 
acquisation device) yang memungkinkannya untuk mentran-
formasi bahasa-bahasa yang memiliki tata bahasa universal 
dari struktur dalamnya (deep structure) dimana makna-makna 
tersembunyi menjadi bahasa tampilan (surface structure) yang 
berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain. 

Kemampuan anak semacam ini sudah ada sejak lahir dan 
mengalami puncak kemampuannya pada usia anak sekitar 
tiga tahun. Dr. Ali Abdul Wahid Wafi menyebut bahwa pada 
usia ini anak-anak memiliki kemampuan peniruan bahasa 
dalam hal kemahiran, ketepatan, kegairah, produktivitas, 
urgensitas dan hegemoninya pada tingkat yang paling tinggi 
yang dimiliki oleh manusia. Pada usia ini seorang anak tidak 
akan melepaskan satu kata atau kalimat yang masuk ke dirinya 
kecuali ia mampu menirukannya meskipun belum seluruh 
organ bahasa pada tubuhnya berfungsi maksimal.1

Pada kisaran usia ini pulalah, anak memiliki kemampuan 
untuk menguasai dua (bilingue) atau bahkan banyak bahasa 
asing (polyglotte) pada saat yang sama. Dr. Ali Abdul Wahid 
Wafi menulis, “jika pada usia ini secara terus menerus seorang 
anak diberi kesempatan untuk mendengar lebih dari dua 
bahasa maka ia akan menyerap semuanya dengan cara meniru 
(al-muhakat) tanpa merasa bahwa ia sedang belajar, dan ia akan 
menguasai bahasa-bahasa tersebut sama bagusnya dengan ia 
menguasai bahasa aslinya…”.2

Penjelasan para ahli bahasa yang lain di berbagai referensi 
tidak jauh berbeda. Artinya, masa emas untuk mengjarkan 
bahasa apapun pada manusia adalah pada usia 0 sampai 
dengan 6 tahun. Setelah itu, kemampuan semacam ini akan 
terus mengalami penurunan, sehingga kalau seseorang belajar 
bahasa pada usia lebih dari 12 tahun, maka ia bisa menguasai 
bahasa tersebut tetapi tidak secepat dan semenyenangkannya 
memperlajari pada usia emas tadi. 

1Ali Abdul Wahid Wafi, Nasy’at al-Lugah ‘inda at-Thifl (Kairo: Nahdhat 
Mishr, 2003), 178. 

2Ibid, 180. 
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Revolusionalitas Pembelajaran Bahasa Arab dengan 
Metode al-Fitrah wa al-Mumarasah.

Sejak dari kemunculangagasan, metode al-fitrah wa al-
mumarasah ini memiliki kedahsyatan yang luar biasa. Dr. 
Dannan tahu betul bahwa cara manusia memperoleh bahasa 
itu terbagi dua: pertama, dengan cara alami-fitri melalui 
praktek langsung terhadap bahasa taget, dan kedua, dengan 
cara buatan melalui penguasaan terhadap tata bahasa. 

Dr. Dannan menjelaskan bahwa sejak anak lahir dari 
kandungan ibunya, ia sudah bisa diajak berbahasa, meskipun 
baru bisa menangkap suara-suara. Bahkan para ahli bahasa 
berpendapat lebih jauh dari itu, bahwa sejak bayi masih dalam 
kandungan ibunya, dia sudah bisa menamgkap suara ibunya. 
Dari usia 0 sampai dengan 6 tahun, anak memiliki kemampuan 
yang paling tinggi untuk menguasai bahasa secara alami, 
bahkan bisa sampai lima bahasa sekaligus. 

Setelah usia 6 tahun, kemampuan ini terus menurun, 
sampai puncaknya pada usia tamat sekolah dasar (12 tahun). 
Setelah itu, anak akan mulai belajar bahasa dengan cara kedua, 
yaitu mesti menguasai tata bahasanya dengan tingkat kesulitan 
yang tentu saja lebih tinggi jika dibandingkan dengan cara 
pertama. 

Oleh karena itu, sisi revolusionalitas metode al-fitrah 
wa al-mumarasah, pertama kali, adalah pada pilihan untuk 
membiasakan anak memperoleh bahasa-bahasa pada saat 
ia memiliki kemampuan alami tertinggi untuk memperoleh 
bahasa dengan cara fitri. Dan ini terbukti dalam eksperimentasi 
yang berulang-ulang. 

Dr. Dannan sendiri menemukan keajaiban demi 
keajaiban ketika menerapkan metode ini sekaligus hasil-hasil 
turutannya. Dalam sebuah kesempatan, Dr. Dannan bercerita 
bahwa di sebuah madrasah yang menerapkan metode al-fitrah 
wa al-mumarsah, tepatnya di kelas 3 madrasah ibtida’iyah, guru 
memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membaca 
buku sebanyak-banyaknya di perpustakaan dan menulis 
ringkasannya dalam satu halaman setiap minggu. Di akhir 
tahun, kata Dr. Dannan, “kami terkejut dengan hasilnya”. 
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Jumlah buku paling sedikit yang terbaca adalah 36 buku 
dan yang terbanyak adalah 284 buku. Dr. Dannan awalnya 
tidak percaya dengan hasil ini. Namun setelah ia memastikan 
ringkasan yang terkumpul, ia mendapatkan ringkasan-
ringkasan tersebut seolah-olah kertas kerja seorang penulis 
ahli. Lebih terkejut lagi, ketika anak-anak diminta untuk 
mendiskusikan hasil kerja mereka, mereka berdiskusi, kata Dr. 
Dannan, “seolah sebuah parade diskusi di gedung parlemen 
yang sangat berkelas”. 

Artinya, metode al-fitrah wa al-mumarasah berhasil 
menggenjot minat baca para siswa karena bahasa yang 
tertanam di otak mereka dan biasa mereka gunakan dalam 
komunikasi sehari-hari di sekolah sama dengan bahasa yang 
mereka temukan di buku-buku. Bagi Dr. Dannan ini adalah 
sinyal kebangkitpengetahuan yang luar biasa di dunia Arab, 
karena banyak sumber dana dan sumber daya yang semula 
dihabiskan untuk mengajarkan bahasa, bisa dihemat untuk 
penguasaan ilmu-ilmu lain yang diperlukan dalam kehidupan 
sebuah bangsa.3

Sisi revolusionalitas kedua adalah solusi permanen yang 
ditawarkan metode ini dengan melahirkan sebuah generasi 
baru yang sepenuhnya berbicara bahasa Arab fushha, bahasa 
al-Qur’an, ilmu pengetahuan dan bahasa komunikasi media 
massa, ketika segala upaya yang lain bersifat sementara dan 
tidak efektif dalam jangka panjang. 

Akibat positif berikutnya, seperti ditulis oleh Ayman Bin 
Ahmad Dzul Gina, adalah sebagai berikut:4

1. Kemampuan untuk berekspresi dengan ungkapan yang 
tepat dan bagus. 

2. Munculnya hubungan emosional yang hangat dengan 
bahasa al-Qur’an.

3. Pertemanan yang terus menerus dengan buku-buku.

3Anas Muhammad Khair Yusuf, “Dr. Abdullah ad-Dannan fi Majlis 
al-Alukah”, link: http://www.alukah.net/social/0/2143/(Diakses tanggal 
26 Nopember 2013). 

4Aiman Bin Ahmad Dzul Gina, “Thariqatu Dr. Abdullah ad-Dannan 
Sabiluna ila Nahdhah Ilmiyah wa Ta’limiyhah Raqiyah”, link: http://www.
alukah.net/culture/0/21559/(Diakses tanggal 26 Nopember 2013).   
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4. Prestasi belajar yang tinggi di madrasah.

5. Hubungan yang kuat dengan tradisi intelektual dan 
sejarah umat Islam yang sangat kaya.

6. Lahirnya kepribadiaan yang bangga dengan kearaban 
dan keislaman.

7. Kuatnya perasaan dan penghayatan terhadap 
kemukjizatan Bahasa al-Qur’an. 
Para pemikir dan praktisi pendidikan yang pernah 

berkunjung ke PAUD yang diasuh Dr. Abdullah ad-Dannan 
dan melihat langsung hasil aplikasi metode al-fitrah wa al-
mumarasahtidak bisa menyembunyikan ketakjuban mereka 
dengan eksperimen Dr. Dannan yang luar biasa itu. Beberapa 
pernyataan para tokoh tersebut dapat disampaikan sebagai 
berikut:5

1. Prof. Dr. Abdul Karim al-Yafi, dosen sosiologi di 
Universitas Damaskus dan anggota pusat bahasa di 
Damskus mengatakan, “saya takjub dengan kerja 
kependidikan yang dimulai dengan mengajarkan anak-
anak kita bahasa Arab fushha sejak usia dini. Saya 
mendengar langsung anak-anak ini berbicara dengan 
bahasa arab yang fasih dan bagus, dan saya yakin bahwa 
kerja semacam ini dapat membangkitkan bahasa arab 
yang dikepung oleh bahasa ‘amiyah dan menjanjikan 
sebuah masa depan yang menggembirakan”. 

2. Prof. Dr. Fakhruddin al-Qilla, Deputi Fakultas Tarbiyah 
di Universitas Damaskus mengatakan, “setelah saya 
berkunjung ke raudhat al-azhar al-arabiyah saya bertemu 
dengan anak-anak yang dapat mengungkap pikiran dan 
perasaan mereka dengan bahasa arab yang fasih. Saya 
melihat bahwa kerja kepeloporan yang dilakukan oleh 
Dr. Dannan bukanlah sebuah utopia seperti yang diduga 
oleh banyak orang, namun kerja ini berhasil menumbukan 
kemampuan anak-anak untuk berkomunikasi dengan 
bahasa arab fushha dengan baik”.

3. Prof. Dr. Muhammad Hassan at-Thayyan, ketua 
tim penyusun buku-buku pelajaran bahasa Arab di 

5Ibid
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Universitas Arab Terbuka di Kuwait, mengatakan, “saya 
sangat yakin bahwa metode yang dipakai di raudhat al-
azhar akan mampu mengatasi kelemahan anak-anak kita 
dalam penguasaan bahasa Arab fushha. Saya berharap 
metode ini bisa diperluas penggunaannya ke jenjang 
pendidikan berikutnya, di madrasah ibtida’iyah dan 
seterusnya”. 

2.	 Horizon	Pembelajaran	Bahasa	Arab	dengan	Metode	
al-Fitrah	wa	al-Mumarasah	di	Indonesia
Ditilik dari seluruh metode pembelajaran bahasa Arab di 

Indonesia yang dipaparkan pada BAB II huruf B di atas, metode 
al-fithrah wa al-mumarasah belum secara sadar diterapkan di 
Indonesia. Pada anak-anak usia dini, metode yang diterapkan 
biasanya adalah metode abjadiyah (eja) terutama ketika belajar 
membaca al-qur’an. 

Karena dualisme lembaga pendidikan di Indonesia, 
jika anak-anak usia dini kemudian memilih jalur pendidikan 
umum, maka ia hampir tidak akan pernah bertemu dengan 
pelajaran bahasa Arab, kecuali jika si anak melanjutkan ke 
pendidikan umum di pondok pesantren. Jika yang ditempuh 
kemudian adalah jalur pendidikan agama, maka pembelajaran 
bahasa Arab yang akan ditemukannya, metodenyaakan 
berkisar pada metode gramatika terjemah, aural-lingual atau 
metode langsung (at-thariqah al-mubasyirah). 

Untuk kasus pembelajaran bahasa Arab, kemampuan 
dahsyat anak-anak usia dini dalam pemerolehan bahasa-
bahasa (baik bahasa asli atau bahasa asing) hampir tidak 
pernah disentuh. Akibatnya, penyakit akut berupa standar 
minim dalam penguasaan bahasa, bahkan di jurusan-jurusan 
bahasa Arab atau pendidikan bahasa Arab bahkan sampai di 
perguruan tinggi menjadi fenomena yang belum menemukan 
solusi permanen yang memuaskan. 

Apapun metode yang kemudian digunakan, ketika 
bahasa Arab baru diajarkan pada tingkat menengah, apalagi 
pada tingkat perguruan tinggi, pembelajaran bahasa Arab akan 
menemukan jalan terjal, karena siswa atau mahasiswa tidak 
punya cadangan kebahasaan yang bersatu dengan perangkat 
pemerolehan bahasa ketika mereka masih berusia dini. 
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Dalam tilikan teori dan metode Dr. Abdullah ad-Dannan, 
sebagian besar –untuk tidak mengatakan semuanya—
pembelajaran bahasa Arab di Indonesia dilakukan dengan 
cara kedua, cara yang tidak lagi alami-fitri dan menyenangkan, 
yaitu cara yang pendekatannya menggunakan kaidah-kaidah 
kebahasaan, dalam hal ini kaidah-kaidah bahasa Arab (nahwu-
sharf). Akibatnya, disamping hasilnya tidak memuaskan, siswa 
atau mahasiswa tidak mendapatkan passion dalam mempelajari 
bahasa Arab.

Solusi yang kemudian dilakukan baik secara pribadi 
maupun kelembagaan adalah dengan mengirim para siswa 
atau mahasiswa belajar ke negara-negara berbahasa Arab di 
Timur Tengah, atau membuat lingkungan belajar (bi’ah) yang 
didesain sebagai miniaturnegara-negara tersebut baik di 
pesantren atau belakangan di ma’had-ma’had al-jami’ah yang 
didirikan di lingkungan kampus perguruan tinggi Islam. 

Namun tetap saja, tantangannya berada pada dua sisi. 
Pertama, sebagaimana disinggung di atas, pembelajaran 
bahasa tidak lagi dilakukan, dirasakan dan dialami oleh siswa 
atau mahasiswa oleh fitrahnya, tetapi oleh akalnya. Kedua, 
tantangan yang lebih serius lagi, bahasa Arab tidak menjadi 
bahasa sang ibu dari siswa atau mahasiswa.6

Kondisi ini menjadi semakin rumit ketika menyadari, 
sebagaimana disinyalir oleh Ahmad Fuad Effendy, bahwa 
pengajaran bahasa Arab di Indonesia sampai pada “bentuk 
yang tidak menentu”, baik ditilik dari segi tujuan, jenis bahasa 
yang diajarkan dan metode yang digunakan. Dari segi tujuan, 
terjadi kerancuan apakah mempelajari bahasa Arab sebagai 
tujuan atau sebagai alat. Dari segi jenis bahasa, terjadi pada 
ketidakmenentuan apakah yang dipelajari adalah bahasa 
arab klasik, modern atau sehari-hari. Dari segi metode, 
ada kegamangan antara mempertahankan yang lama atau 
menggunakan yang baru.7

Mempertimbangkan fenomena semacam ini, maka secara 
integral-komprehensif, diperlukan ada revolusi pembelajaran 
bahasa Arab di Indonesia, dan itu dimulai dari pendidikan 

6Tentang perbedaan bahasa ibu dan bahasa sang ibu, lihat Soenjono 
Dardjowidjojo, Psikolonguisik (Jakarta: Obor, 2003), 241-243. 

7Ahmad Fuad Effendy, op.cit, 25. 
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anak usia dini. Metode yang kemudian digunakan adalah 
metode al-fithrah wa al-mumarasah. Namun mungkinkan ini 
dilakukan? 

Secara teori jawabannya “iya”. Anak-anak Indonesia sama 
saja dengan anak-anak dari negeri manapun baik yang bahasa 
ibunya bahasa Inggris, Arab atau lainnya; sama-sama memiliki 
perangkat pemerolehan bahasa sejak mereka dilahirkan ke 
dunia ini. Artinya, apa yang berhasil diterapkan terhadap 
anak-anak di Arab untuk memperoleh bahasa kedua, ketiga 
dan seterusnya, seharusnya bisa juga diterapkan di Indonesia. 

Secara teoritis terbuka peluang besar untuk menerapkan 
metode al-fithrah wa al-mumarasah untuk pendidikan anak 
usia dini di Indonesia.  Penerapan metode secara massif dan 
terstruktur dibayangkan dapat merubah wajak pembelajaran 
bahasa Arab di Indonesia secara total. 

Bayangannya adalah sebagai berikut: sejak usia dini 
dengan metode ini, anak-anak dibiasakan untuk berbahasa 
Arab dibawah asuhan guru-guru yang juga mahir berbahasa 
arab.Pada tingkat dasar metode yang sama berlanjut dengan 
perluasan pada pengayaan bacaan-bacaan berbahasa Arab 
baik yang berisi warisan kekayaan intelektual dan peradaban 
Islam maupun berisi ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan 
baru yang ditulis dengan bahasa Arab.Pada tingkat menengah 
pertama dan atas, kemahiran berbahasa sudah mencakup 
semua kemahiran, menyimak (listening skill), berbicara (speaking 
skill), membaca (reading skill) dan menulis (writing skill). Pada 
tingkat perguruan alat bahasa (dalam hal ini Bahasa Arab) 
sama sekali sudah tidak menjadi masalah. Para mahasiswa 
tinggal berdiskusi, berdebat, menulis dan mengekpresikan diri 
secara meyakinkan dengan Bahasa Arab. 

Ini sama sekali bukan utopia. Yang dibutuhkan adalah 
keinginan kuat untuk mewujudkan kebijakan (goog will, 
political will), kemudian menyiapkan guru yang kompeten, 
membuat proyek percontohan dan monitoring-evaluasi yang 
berkelanjutan. Sebagaimana cerita sukses Dr. Abdullah ad-
Dannan, kalau proyek percontohan semacam ini berhasil, 
maka dengan mudah akan muncul PAUD-PAUD di seluruh 
negeri yang akan mengadopsi metode yang sama. Hasil yang 
diharapkan adalah lahirnya generasi baru muslim Indonesia 
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yang fasih berbahasa Arab dan mampu memahami Islam 
melalui buku-buku berbahasa Arab dengan cara yang jauh 
lebih baik dari kondisi yang ada saat ini.

SIMPULAN

Dari paparan penelitian di atas dan untuk menjawab 
fokus masalah, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Revolusi pembelajaran Bahasa Arab pada anak usia dini 
dilakukan dengan metode al-fithrah wa al-mumarasah 
dengan mendayagunakan kemampuan alami pada 
seorang anak untuk memperoleh bahasa secara fitri-
alami, mudah dan menyenangkan; dan membiasakannya 
untuk menggunakan bahasa yang ingin diperoleh, dalam 
hal ini Bahasa Arab.

2. Secara teori, pembelajaran sebagaimana disimpulan 
1 sangat mungkin dilakukan di Indonesia, karena ke-
mampu an alami anak tidak berbeda dari satu negara ke 
negara yang lain dan dari satu bahasa ke bahasa yang 
lain. Oleh karena itu, metode al-fitrah wa al-mumarasah 
relevan untuk diterapkan di Indonesia.
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