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is oru of the factars swpparting the success
of studying the language, as zuell ss tle enuirofitrcfit Arabiyah or

Abstract: Euoironment

enttironrrent creation in Arahic, aiso can tryport pell*|urtsaan Arnbic
softteofle, since tlw creation of the ew,ironment using tle approach The
Aural Approach is ruore priority in terms of lrcaing and narratiue orally,
then finally resumed by leaming ta resd and ritrite Arahic. Bi'ah more
intplementntiorc approach called uitlt the aural oral approach or Arnhinyn
term translated (thoriqoh as-as-syafalp41nh sam'ynh) is nrtre priority in
terms of learing and oral narratioe, tlun finally follottedby learning to
read and write Arabic (Bnttrani, 1,987). As theoreticalhJ BL'ah function

is (1) increase tlw ab;tity of capturitry sprcch nmlwrahtl istimn' , Q)
improae the abilihl to speai</nuharattd kalsru, (3) inryrot e the ability
urcderstand tlrc reading/rwharafiil gira'nh. (4). lnLproue

tle obi[t$

r.o

to

ru r ite/m ol mr qtlil kitab sl t.

Keyutords: Arnbic ond Language Atntosplir

PENDAHULUAN
Perrrbelajaran bahasa Arab memerlukan n aktu vang cukup
lama dan perlu dikondisikan dilingkungan bahasa Arab vang

memadai. Hai ini cliibaratkan de:rgan anak baiita, dimana avah
dan ibu dan orang yang ada sekitarnya berbicara bahasa yang
sama, sehingga waktu yang singkat si-anak mampu mernairami
dialog/ ucapan orang-orang ,yang berada disekitarnya, sekalipun
kemampuan mengucapkannva atau clengan istilal-r lain dalam
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melafazkan belum begitu sesuai dengan pengucapan orang
dewasa (Bawani,1987). Demikian juga pembelajaran bahasa Arab
memerlukan proses dan wakfu yang lama, karena bahasa Arab
mempunyai kekhasan dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain.
Kemampuanberbahasa Arab yang diyakini sebagai syaratbagi
setiap mahasisrn a yang melakukan kaiian Islam tingkat perguruan
Tirlgg ternyata saat ini belum sepenuhnya mengembirakan
s"Uuglu., Uesar mahasisr,r.'a UIN, IAIN, STAiN, yang pada u*.r*yu
berasal dari lulusan maclrasah Aliyah, masih memiliki kemampuan
berbahasa Arab rendah. Jika ada yang bagus bahasa Arab-nya
bagus, jumlalmya sedikit jika ditelusuri lulusarurya Madrasah
Aliyah yang diselenggarakan clilingkungan ponclok pesantren
(Imam Supravogo, 1999 ; 97)
Rendahnya kemampuan berbahasa Arab dan bahkan bahasa
asing lainnya (lnggris)juga dialami oeh para mahasiswa dan alumni
UIN, IAIN, STAIN. Hal ini bisa dilihat ketika diadakan seleksi studi
lanjut (*2), yartg mana bahasa Arab dan bahasa hrggris rnenjadi
ujian utama. Dalam proses seleksi ini ternyata banyak diantara
mereka yang menemui kesulitan dalam -nrengikuti ujian' dalam
bidang bahasa tersebut.
Upaya-upaya meningkatkan kemampuan beibahasa Arab itu
sesungguhnya sudah tidak hent-hentinya dilakukan. Misalnya
dengan menunjukkan institusi khusus yang menanggani
pengembangan bahasa, diberlakukan bahwa untuk mendapatkan
ljazah setiap mahasiswa harus memiliki sertifikat bahasa pada
tingkat tertentu, usaha itu memang terasa hasiinya nzunun belum
mehilangkan keprihatinan sebagaimana yang dimaksudkan diatas.
Bahwa acla tiga moclel pembelajran bahasa Arab, pefiollt{t dilakukan
oleh intensif dengan alokasi waktu yang lama,kedua dilaksarrakan
secara alamiah atau tradisioanal bersamaan dengan pengajaran
kitab-kitab berbahasa Arab. Dan ketiga, clilaksanakan dengan
beberapa mata pelajaran yang lain.
Dari ketiga model tersebut mengh asikart ottt puf yang berbeda,
yang pertama dapat meluluskan pelajar dengan menguasai bahasa
Nazharat Jurnal Kebudayaan
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itu denganbaik lisan maupun tulisan. Sedangkan moclel y'ang
kedua dapat melahirkan lulusan yang hanya mampu membaca
dan memahami kitab-kitab yang telah dipelajari, tanpa 'bisa
berkomrrnikasi. Sedangkan moclel yang ketiga juga hasilnya vang
banyak yang tidak memuaskan. Sedangkan tujuan pembelajaran
bahasa Arab adalah nrereka mampu membaca, mendengarkan,
asing

berbicara (mengkomunikasikan) dan menulis.
Berdasarkan fakta diatas, makd cliperlukan sebuah bentuk
kajian dalambahasa Arab .vang iebih kreati{ dan mencerclaskan, vang
tidak hanya melahirkan orallg-olang \rang ahii dalam berkonrunikasi
dalam bahasa Arab, narnun juga melahirkan ahii-ahli merrulis,
mambaca dan memaharni. Disinilah meml.,utuhkan Program
yang c{apat menunjartg terciptanva penrbelaiaran bahasa Arab
yang mampu melahirkan lulusan yarlg rnampu menguasai empat
kemahiran bahasa tetsebut dengan baik. Yaitu dengan menciptakan
bjlah Arabiyrh ( Lingkungatt berbnlffisa Arcb), dengan Bi'ah ini pelaiat /
mahasiswa dapat memperdalam dan rrengembangkan bahasa
dengan baik karena ada lingkungan yang mendukung mer.eka,
untuk selalu mengembangkan bahasa atersebut. Selragaimana
pembelajaranbahasa Aral'r tidak cuup hanya satu atau dua jam d;rlam
sehari dikelas dalam satu minggu. Jika Bi'ah memberikan pengaruh
vang kuat dan besar dalarrr pendidikan keagamaan pada seseorang,
demikian juga Bi'ah rnernberikan pengaruh besar pada seseorang
dalam kebahasaan. Oleh karena itu perlu dipahanri secara menclalam
terhadap makna bi'ah Arabivah itu senclili.

PEMBAHASAN
A. Perkuliahan Bahasa Arab Efektif
Secara umum, semua bahasa rnemiliki peran clan fungsi rrang
sama dalam kehidupan manusia,,vaitu sebagai alat komunikasi dan

sarana untuk menyamp.aikan

pesan-pesan yang diinginkannya

kepada orang lain. Akan tetapl, pengguna suatu bahasa trisa herbedabeda cakupannva, ada hahasa yang hanya cligurnkan oleh sekelompok

orang tertentu yang ticlak clifaharni oleh orang lain,
Yol.17, No.2,2016
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hanya difaharni oleh orang sasak, tetapi ada juga bahasa
yang fikenal oleh hamper seluruh penduduk dunia seperti bahasa
I"ggri" yang dianggap sebagai salah satu bahasa dunia.
Bahasa Arab juga memiliki peran yang sama bil.a dibandingkan
dengan bahasa-bahasa lainnya. Di samping sebagai bahasa
komunikasi, di perguruan tinggi Islam, bahasa Arab juga memiliki
peran dan fungsi lain vang bisa kita klasifikasikan dalasr beberapa
Sasak yang

poinberikut
1. Bahasa

Arab Sebagai Bahasa komunikasi

Salah satu fungsi utama bahasa Arab dalam kehidupan
manusia sehari-hari adaiah sebagai alat komunikasi bagi
penggunanya, khususnya orang-orang Arab dan orang-orang Is1am
fi seluruh penjuru dunia yang memaharninya. Sebagai bahasa
komunikasi, bahasa Arab biasa digunakan untuk berkomunikasi
antar penduduk Arab atau komunitas lain yang memahaminva.
Karena itu, tidaklah mengherankan jika seorang muslirn yang
bertemu dengan muslimlain dariiazrahArab atau asia, akan lebih
mudah untuk saling memaharrri jika mereka menggunakan bahasa
Arab fusha dari pada bahasa Arab local (pasaran).
Di. perguruan tings Islam di seluruh clunia, bahasa Arab juga
telah umum dijadikan sebagai salah satu bahasa komunikasi, baik
veroal maupun tulis. Karena itu, tidaklah mengherankanjika banyak
perguruan ti.gg Islam di dunia yang menjadikan bahasa Arab
sebagai bahasa komunikasi formal antara dosen dan rnahasiswa,
baik di dalarn maupun luar kelas. Ini menandakan bahwa sebagai
alat komunikasi, bahasa Arab teiah memerankan fungsinya secara
baik di Perguruan Tirgg Islam di seluruh dunia.
2. Bahasa

Arab Sebagai Bahasa Literalur

Fungsi dan peranbahasa Arab iainnya dev',asa ini yang sangat
kelihatan nyata buktinya secara fuik adalah bahasa Arab sebagai
bahasa literatur. Sangat banyak sekali buku-buku keagamaan yang

ditulis dengan bahasa Arab. Bahkan bisa dikatakan bahwa teks-teks
asli buku keagamaan di masa lampau dan masa kini adalah terhrlis
Nazharat ]umal Kebudayaan
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dengan bahasa Arab, karena sumber asli ihnu-ilmu keagamaan
berasal dari Arab yang kemudian ditransfer atau diterjemahkan
ke dalam bahasa-bahasa dunia lainnya, baik yang bersifat local,
nasronal maupun internasional.
Sebagai bahasa Literatur, rJi Perguruan Tinggi Islam, bahasa
Arab sudah tidak iagi clianggap sebagai sesuatu yang aneh. Bahkan
untuk materi-materi keagamaan tertentu, seperti tafsir', haciits, rlan
fikih, bahasa Arab telah rnenjadi sebuah keniscavaan.
3. Bahasa Arab Sebagai Bahasa

pengantar

Di samping sebagai

bahasa literatur, bahasa Arab di
iingkungan perguman ti*ggr Islam, juga digunakan sebagai
bahasa pengantar perkuJiahan. Beberapa pergLlruan tinggi islam
seperti Universitas Al-Azhar il,Iesir, Universitas Khortum Sudan
dan beberapa universitas li belahan dunia N,Iuslirn lainnya, telah
menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Bahkan cli
beberapa perguruan ti.ggi Islam, mengharuskan belajar ballasa
Arab clulu sebelum memasuki perkuliaharL supaya mereka benarbenar siap menerima materi perkuliah2lyang disampaikan dengan
bahasa Arab.
4. Bahasa Arab Sebagai Bahasa

llmiah.

Fungsi lain bahasa Arab adalah selragai trahasa ilmiah. Tc.lah
banirak universitas dan perguruan tinggi Islam di dunia, yang
mewajibkan kepada mahasisr,r,anva untuk menulis skripsi, tesis
maupurl disertasi dengan bahasa Arah. Ini berarti bahrva bahasa
Arab telah menjadi saiah satu bahasa ikniah cli perguruan ringgi
agama. Di samping itu, banvak kita clapati jurnal-jurnal ilmiah
yang terhrlis dalarn bahasa Arab, baik yang bertaraf local maupun
internasional.
B. Konsep Bi'ah Arabiyah
L. Pengertian

Bi'ah Arabiyah

Ad.a beberapa pendapat mengemukakan tentang definisi
Bi'ah AraBi'ah antara lain:

YoL17, No.2, 2016
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a. Lingkungan berasal dari istilah Arab @i'alr), jadi pengedian
menurut etemologi Bijah itu sendiri adalah tempat kediaman
(Junus, 1973). Pengertian biaah menurut lvlaa'ruf (1936)
adalah al-lmkttun yang mempunyai keadaan.
b. Bi'ah adalah segala sesuatu yang mernpengaruhi
perkembangan seseorang, artinya kondisi yang dapat
mempengaruhi perkembangan seseorang dan cara ia
bertindak (hikmat tarbiyah dalam pengajaran, 1999 ;597).
c. I"tlenurut jaialudin bahwa Bi'ah adalah setiap pengaruh yang
melingkupi seseorang dan seseorang yang memungkinkan
untuk mempengaruhi keinginan urrtuk mendapatkan ketetapan
jir,r,a dalam kehidupannya. (Muhammad
]amaludd tn, 197 6;18).
d. B/ah penclidikan aclerlah setiap uns-ur yang dapat menguatkan
pengajar dari buku ajar, metode pengajaran, kegiatan pendidikan
ketika belajar fikelas, sebelum atau sesuadahnya dan semuanya
bertujuan pada strategi pendidikan untuk membentuk respon
baru dalambentuk yang ttisenbngi (Sholair, Abul Majid,1981:1).
e. Bi'ah bahasa (Bi'ah Lungah) sebagaimana pendapat Daulari
adalah segala sesuatu yang didengarkan, yang disaksikan
oleh siswa, yang semuanya berkaitan dengan trahasa kedua
yang dipelajari. Dan yang terrnasuk Bfah bahasa adalah
keadaan- keadaan seperti c1i toko, bar, berbicara dengan
teman, dan ketika menyaksikan TV, ketika firer.rbaca koran
dan ketikan proses pengajaran di kelas dan ketika membaca
pelajaran dari lawannya(Dulai, 19g2;13).
Dari berbagai definis diatas, meskipun dalam istilah irang
berbeda maupun mempunyai suatu fujuan yaitu bahwa Bi'ah
adalah unsur-llnsur yang dapat mernpengaruhi seseorang dalam
perkembangan dan kesungguharrnya dalam menetapkan ketetapan

ii*u'
Fungsi Bi'ah Dalam pembelajaran Bahasa Arab
Lingkung11 merupak4n faktor penunjang keberhasilan bahasa
hal ini diibaratkeur':dengan anak balita, dimana a,vah-ibu, sauclara
2.

Nazharat Jurnal

Yol.17, No.2,2016

PERKULIAHAN BAHASA ARAB

EFEKTTF

/

217

tetangga dan orang yang clisekitamya berbicara dalam bahasa yalg
sama, sehingga dalam waktu yang singkat sianali suc{ah marrtpu

memahami dtalog/ ucapan orang-orang disekitarnya, sekaliptin
kemampuan mengucapkannya kurang, bcgitu iuga dengan Bilah
Arabiyah atau penciptaan lingkungan berbahasa Arab sangat
menunjang terhadap perclehan pembelaiaran bahasa fu'ab, selain itu
tujuan Bi'ah AraBilah juga memiliki arti penting bagi pembentukkan
setiap individu dari sis keagamaan. Pblaksanaarl penciptaan Bi'ah
Arab;yah dapat dilaksanakan suahr tempat. Seperti pesantren atau
asrama. Banyak iemba ga pendiclikan tenrtanra pesanh'en/ ma'hacl
yang melaksanakan penciptaan berbahasa, lembaga pesantren di
krdonesia sudah terkenal melaksanakan Bi'ah.

Pelaksanaan Bi'ah lebih banyakmenggunaka pendekatan
yang disebut dengan the aural oral approach atau Istilah Arabinva
diterjemahkan dengan (thoriqolt as-sam'yah as-syafauiyah) yaitu lebih
mengutamakan segi pendengaran clan penuturan, secara lisan,
baru akhirniza dilanjutkan rlengan belajar membaca dari menulis
Arab (Bawaai,1987). Ac{apun secara teoritis fungsi Bilah aclalah (1)
menir-rgkatkan kemampuan menangkap pembicaraart nmlmrahil
istima' , (2) meningkatkan kemanrpuan berbicara f nwlmrntul kclan,
(3) merringkatkan kemampuan memahami bacaan/ nnlrrshil
qiro' oh (4). rvlen in gka tl' an kemampua n menulis/ n nl mrnt tl k i tnh nl t.
t

3. La.rgkah-Langkah Menciptakan

Bi'ah Arabiyah

gi
vang baik, yaitu dengan adanya langkah-langkah untuk penciptaan
Bi'ah Alabiyah, (1) Peraturan kewajihan, anjuran dan allan-r,a 'ic1ob
bagi yang menvalald peraturan, (2) Pahrer, sebagai meclia vang
bersentuhan langsung dengan lingkungan (pengurus, mahkarnai
lungah), (3) lr.{edia seperti papan mufladhat, kaset, vidio cassette A:'a[-r
, Kaset berbahasa dan lain-lai& (4) L{ateri, bemvak meng;pnakan
pendekatan vang disebut dengan the aural oral approarch atau istilerh
arahinya cliterjemahkan dengan thoriqoh as-sam'yah as-st'afawiyah
yaitu lebih mengutamakan bagi pendengarannya clan penutur
Bi' ah dapat terlaksana clenganbaikjika clic{ukung denganstuate
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secara lisan, baru akhirnya dilanjutkan dengan belajar membaca dan

menulis Arab (Damyati,Setro:2001), (5) Dhuruful Lughah, kondisi
internal atau ekstemal bernuansa bahasa ( media, pengumufiurrL
diskusi dan lain-lain), seluruh aktifiyas menggunakan bahasa (6)
Tasrniyah wattaihiq assyafar,r,iyah), memperdengarkan bahasa Arab
(diskusi, ceramah kemudian direvierv kembali (Nt-Hajar ;1997)
Ada beberapa langkah-langkair untuk menciptakan Bilah
Arabiyah adalah (1 ) mempersiapkanfigure yang ahli, (2) menanamkan
rnisi pondok, (3) membiasakan semua kegiatan berbahasa Arab,(4)
rnengadakan monitoring, (5) mengadakan koreksi umum, (6)
menengakkan disiplin, (J mergevaluasi serirua kegiatan.
4. Macam-macam Bi'ah

Mahibbun berpendapat Bilah yang rnempengaruhi dalam
keberhasilan pelajar ada dua macam : lingkungan masyarakat
(al-ar abiy ah al' ij timaiy aft ) dan lingkuna gn non rrrasyarakat (al-B { ah
glmir ijtinniyall. Bilah al-ij'imaivah almaclrasiyah aclalah seperti
guru, pengawai kantor, teman-teman sekelas dan juga meliputi
rnasyarakat, tetangga, teman clalam perrnainan, demikian juga
keluarga. Sedangkan Bi'ah selain masyarakat (Bi'ah gtwir ijtima'iyah)
adalah bangunan madrasah dan posisi geografis dan rumah-rurnah
yang menimpati keluarga, media pembelajaran, cuaca dan waktu
pernbelajaran (Muhibbin Syah,2AAL;137).
Menurut Nur Hadi membagi Bi'ah tiahasa ada dua fitac€rm
y.aitu: Bi'ah bahasa resmi (fornml tingtistik enaeronntent\ yang
didapatkan dikelas dan Biah bahasa Masvarakat (htforrual linguistic
enaironmenf ). (Nur Hadi Raihanngg1;743).
Daulari juga berpendapat bahwa Bf ah bahasa ad,a dua macam
vaitu: Bilah mako ( al-Bi'ah al-inukabbarah) dun Ei'ah mikro. Biiah
makro meliputi: 1) karakterisiik bahasa yang diden gar ,2) peran guru
dalam berinteraksi, 3) keberadaan sumber rujukan yang diketahui
untuk menjelaskan makna, 4) contoh penggunaan bahasa sasaran.
Sedangkan Bi'ah mikro meliputi: 1) rmrdahnlra membangun bahasa,
2) adanya saling kerjasama, 3) pembiasaan( Daulari,lg1l-14)

Nazharat ]umal Kebuda,v"aan

Yol.17, No.2.2016

PERKULIAHAN BAHASA ARAB EFEKTIE
5. Peran

/

219

Bi'ah Dalam Memperoleh Bahasa

Peran Bilah untLrk memperoleh bahasa kerlua clapat.dilihat

dari segi: 1) tertibnya pemerolehan bahasa, 2) keberhasilan
pemerolel'ran bahasa saszran. (Hadi, 2001:15). N'lcnurut Nur Hadi
bahwasanya urutan perkernbangan dalam pemerolel-ran Lrahasa
adalah urutan tingkat yang wajib dilalui oleh seorang pelajar untuk
menguasai bahasa sasafan. Urutan dan susunan perkerribangan
ada clua macam: 1) urutan perkenrb;ingan (ot'de o1'dezrlapnrcnt).2)
susunan perkembalrgan {sequettce af dettlop*wnt). Yang dimaksud
urutan adalah perkembangan konsep (concepfual detlopnwrtt). Yang
dimaksud untuk mengurut perolehan dari aspek keindahan khusus
dalam perolehan bahasa kedua. Seclang susunarl perkembangan
adalah pcrkembangan konsep universal yang ditujukan pada semua
aspek dalam pemerolehan bahasa kedua dan yang maksucl dengan
cepakrya pemerolehan bahasa {rate of acuisition) adalah cepatnya
perkembangan pembelajaran dalam perolehan atau perrguasaan
bahasa kedua.
PENUTUP
Pengajaran bahasa Arab adalah suatu proses kegiatirn yang
diarahkan untuk mendorong, membimbir':g, mengembangkan
dan membina kemampuan berbahasa Arab fusha, baik aktiJ
maupun pasif serta menumbuhkan sikap positil terhaclap hahasa
itu. Sebagaimana pembelajaran bahasa lairml,a, pembelajaran
bahasa Arab mencakup empat kemahiran berbahasa (nl-nmltordt
al hlglwroiyyah) atau yang dikenal dengan lnngrurge s/illl. Keernpat
kemahiran itu ialah (1) keterampilan menvirnak (nnlnrntttl istinut'),
(2) keterampilan berbicara (ruahnrntul knlnnr), (3) keterarnpilair
menulis Qnalmrntul kitabalt), (4) keterampilan rnenrbaca {malwnttul
qira'ah). Setiap keterampilan erat sekali hubungannyra 'dan
merupakan satu kesatuan.
Lingkungan merupakan salah satu faktor perxmjaag
keberhasilan mempelajari bahasa, begitu juga dengan lingfl<ungan
Arabiyah atarr penciptaan lingkungan berbahasa Arab, juga dapat
VoL'17, No.2,2016
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menuniang pengguasaan bahasa arab seseoran& karena penciptaan
Iingkungannya mengunakan pendeka tarr Tlu Aural Approaclr vaitu

Iebih mengutamakan segi pendengaran dan penufurzul secara
lisan, baru akhirnya dilanjutkan dengan belajar membaca dan
merrulis arab. Dilihat dari faktor yang mempengaruhi terciptanya
Iingkungan berbahasa Arab adalah (1) guru-guru yang ahli dalam
berbahasa Arab, (kurikulum dan metode pengajara& (3) media
pembelajaran )/ang beranekaragam, (4) lapangan yang luas, (5)
pelajaran-pelajaran berbahasa Arab, (6) pusat bahasa.

Aciapun tujuan dari pelaksaan lingkungan Arabiyah ini
adalah pembentukanbagi setiap dari individu dari sisi keagarnaan.
Pelaksanaan penciptaan lingkungan Arabiyah dapat dilaksanakan
clisuatu tempat seperti pesantren/ asrama/ rli hrdonesia Lembaga
Pendidikan Islam atau oesantren yang sudah lama dan termasyur
rnelaksanakan lingkungan Arabiyah adalah Pesantren al Risalah
Kota Padang, Pesantren A1 Ikhlash Padang Punj*g, Pesantren
Diniyah Pasir Bukit Tinggl Pondok Modern Ma'had Islamv dan
I?esantren Modern Insan Cendikia di Payakumbuh, pondok modern

Gontor di jawa Timur dan LIPIA di Jakarta clll.
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