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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A.  Pembelajaran Bahasa Arab di Perguruan Tinggi 

1. Pengertian Pembelajaran Bahasa Arab 

Pendapat dari Thobroni dan Musthofa dalam Belajar dan 

Pembelajaran, mengemukakan bahwa pembelajaran ialah sebuah upaya 

yang didalamnya terdapat perubahan perilaku secara sadar dan bersifat 

permanen. Wujud daripada adanya upaya tersebut ialah terdapat interaksi 

dan respon siswa secara aktif dengan guru, teman dan lingkungannya 

(Tobroni dan Musthofa, 2013: 19). 

Rombepajung, mengatakan bahwa pembelajaran ialah penerimaan 

suatu mata kuliah, yang menghasilkan tumbuhnya ketrampilan melalui 

pengalaman, pelajaran, dan pengajaran (Rombepajung, 1988: 25). 

Sagala dalam Loeis, memaknai pembelajaran sebagai proses 

hubungan antara siswa dengan lingkungan, sehingga terdapat perilaku 

yang berubah menjadi lebih baik. Senada dengan itu ia menjelaskan pula, 

bahwa pembelajaran merupakan pengkontruksian proses belajar oleh guru, 

dalam meningkatkan penguasaan materi dan mengembangkan kreafitas 

berfikir siswa (Loeis, 2011, 7: 63). 

Melihat dari beberapa pengertian diatas, peneliti lebih menyetujui 

pada definisi pembelajaran yang diuraikan oleh Rombepajung, 

sebagaimana disimpulkan oleh peneliti bahwa pembelajaran yang  

dimaksud yakni, memberikan petunjuk yang mengedepankan pelajaran, 
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pengajaran, dan pengalaman sehingga tumbuh suatu keterampilan setelah 

belajar.  

Hisyam dalam Subur memaparkan, bahwa pembelajaran bahasa 

Arab merupakan proses pembelajaran yang  mengkondisikan siswa untuk 

mengerti dan memahami empat keterampilan berbahasa, empat 

keterampilan berbahasa tersebut yakni, maharat istima', al-kalam, al-

qira'ah, dan al-kitabah secara seimbang (Subur, 2006, 11:1). Adanya titik 

berat pada penguasaan ketrampilan berbahasa setelah belajar, menjadikan 

praktisi Pendidikan Agama Islam untuk berlatih agar terampil dalam 

membaca, menulis, menerjemahkan dan berbicara bahasa Arab secara baik 

dan benar. 

2. Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab di Perguruan Tinggi 

Apabila ada pembelajaran bahasa arab, maka selayaknya terdapat 

tujuan pembelajaran bahasa arab. Tujuan pembelajaran bahasa Arab 

menurut Yusuf dan Anwar, ialah supaya mahasiswa memiliki kompetensi 

berikut: 

1. Mahasiswa paham mengenai hukum dan ajaran Islam melalui al-

Qur’an dan al-Hadits.  

2. Mengerti dan memahami, kebudayaan Islam dan buku-buku ilmu 

agama Islam yang berbahasa arab. 

3. Memiliki keterampilan menulis, mengarang dan berbicara dengan 

bahasa Arab. 

4. Memberikan keterampilan tambahan bagi mahasiswa. 
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5. Membimbing ahli bahasa arab yang profesional (Yusuf dan Anwar, 

1997: 189-190).  

Berpijak pada pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa pembelajaran 

bahasa Arab di perguruan tinggi selaras dengan tujuan pembelajaran 

bahasa arab pada umumnya, yakni pertama untuk mempelajari sumber 

ilmu agama dari sumber yang autentik yakni al-Qur’an dan al-Hadits. 

Kedua, paham akan konsep penulisan Arab. Ketiga, untuk dapat membaca 

dan memahami kandungan dari kitab-kitab/teks-teks berbahasa arab 

sehingga menambah wawasan keilmuan seputar islam, budaya islam dan 

budaya arab. 

3. Pendekatan, Metode dan Teknik Pembelajaran Bahasa Arab 

Anthony (1963) dalam Andi, dkk., memaparkan bahwa istilah 

pendekatan, metode dan teknik tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran 

bahasa  (Andri, dkk., 2016: 1). Makna dari pendekatan, metode, dan  

teknik seringkali dianggap sama, pada hakikatnya tiga hal  tersebut 

memiliki arti yang berbeda. Adapun lebih jelasnya akan dipaparkan pada 

poin-poin di bawah ini; 

a. Pendekatan Pembelajaran Bahasa Arab 

 Anthoni (1963) dalam Andri dkk., mengatakan bahwa seperangkat 

gagasan yang berhubungan dengan belajar, mengajar dan hakikat 

bahasa disebut sebagai pendekatan (approach) (Andri, dkk., 2016: 3). 
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 Adapun pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa 

Arab menurut Subur ialah, aural-oral approach, pendekatan 

komunikatif, dan pendekatan humanistik (Subur, 2006, 11: 2). Berikut 

penjelasannya: 

1. Aural-oral approach merupakan pendekatan yang menitikberatkan 

pada pendengara dan pengucapan, belajar bahasa diyakini sebagai 

apa yang didengar dan apa yang dikatakan (Tim Penyusun Buku 

Pedoman Bahasa Arab, 1976: 91). Pendekatan aural-oral approach 

dikatakan juga sebagai pembelajaran bahasa merupakan kebiasaan, 

karenanya diharuskan terdapat pengulangan-pengulangan dalam 

belajar bahasa (Subur, 2006, 11: 3). Maka, dapat dipahami bahwa 

pembelajaran bahasa merupakan sebuah perkataan atau 

pengujaran.  

2. Pendekatan komunikatif berasumsi, bahwa fungsi bahasa sebagai 

alat komunikasi, maka penekanan pada pendekatan ini ialah 

aktivitas aktif dari komunikasi dan praktik berkomunikasinya. Ciri 

dari seeseorang yang memiliki komunikasi yang baik ialah, 

menggunakan tata bahasa yang baik, memiliki pengucapan yang 

dipahami dan memahami pengucapan orang lain, memiliki 

ketepatan antara isi pembicaraan dengan situasi terjadi, dan 

keberlangsungan dan kesinambungan praktek bahasa (Subur, 2006, 

11: 3). Artinya, pendekatan komunikatif berupaya menekankan, 
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bahasa menjadi alat komunikasi yang dipraktikkan secara baik 

menurut kaidah-kaidah berbahasa yang baik dan benar. 

3. Pendekatan humanistik, berarti pendekatan yang menjadikan 

peserta didik sebagai subjek yang paling utama dalam 

pembelajaran. Asumsi yang diyakini dalam pendekatan humanistik  

yakni peserta didik mempunyai kekuatan, potensi dan kompetensi 

untuk berkembang (Subur, 2006, 11: 2). Pendekatan humanistik, 

mempertimbangkan aspek emosional, aspek sikap dan nilai. 

Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada peserta didik, agar 

bertanggung jawab atas dirinya, dan perkembangan kreatifitasnya. 

 Adapun pendekatan pembelajaran bahasa selain pendekatan diatas 

ialah Pendekatan All in One System (Nadzariyyatul wihdah). All in one 

system juga dapat disebut sebagai integrated system. Sebagaimana 

Yufridal mengatakan bahwa, bahasa merupakan suatu sistem yang 

saling berhubungan antara satu dengan yang lainya, bukan sistem yang 

terpisah. Asumsi yang dianut dalam pendekatan all in one system 

yakni, untuk belajar bahasa dimulai dari menyimak dan mendengarkan 

kata-kata atau kalimat terlebih dahulu, kemudian mengucapkan kata-

kata dan kalimat sebelum membaca dan menullisnya (Yufridal, 2011, 

9: 101). Artinya, Maharat lughowiyah yang diajarkan pertama-

tamanya ialah, keterampilan mendengarkan atau menyimak  

(istima’), berbicara (kalam), keterampilan membaca, kemudian barulah 

keterampilan menulis (kitabah). 
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 Suja’i mengatakan, bahwa pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab ialah, pendekatan al-ta’lim al-murakkaz 

‘ala al tilmidz (student centered learning) (Suja’i, 2008: 37). Artinya, 

pembelajaran bahasa terpusat pada peserta didik. Pendidik bertugas 

sebagai fasilitator yang memandu jalannya pembelajaran, sedangkan 

yang berperan aktif dalam pembelajaran ialah peserta didik. 

b. Metode Pembelajaran Bahasa Arab 

“Al-thariqah ahammu min al-maddah statemen yang dikutip dari 

Muhammad Yunus, berartikan bahwa metode pembelajaran lebih 

penting daripada materi pembelajaran” (Arsyad, 2003: 66). 

Berpijak pada hal tersebut, maka keberadaan metode sangat 

membantu kemudahan seorang guru/dosen ataupun praktisi 

pendidikan dalam menjelaskan materi ataupun bahan ajar sehingga 

dapat dipahami secara baik oleh peserta didik ataupun mahasiswa. 

Suja’i menjelaskan bahwa, rancangan penyajian bahasa secara 

terstruktur dan tersistem berdasarkan pendekatan yang telah 

ditentukan disebut juga sebagai metode. Istilah Metode dalam bahasa 

arab berarti thariqah, sedangkan pendekatan disebut sebagai madkhal, 

dan teknik sebagai ushlub/tiqnik. (Suja’i, 2008: 31). 

Fuad Effendy, mengatakan bahwa rancangan komprehensif 

berkaitan dengan langkah-langkah menyampaikan materi secara 

tersistem berpijakan kepada pendekatan yang digunakan, disebut juga 

sebagai metode pembelajaran (Effendy, 2012: 8). 
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Berdasarkan beberapa sumber bahwa yang mendefinisikan metode 

pembelajaran, maka dapat diartikan bahwa metode pembelajaran 

selayaknya selalu disesuaikan dengan pendekatan. Langkah-langkah 

dalam metode pembelajaran diaplikasikan demi tercapainya tujuan 

pembelajaran sehingga efektif dan efisien. Berikut penguraian singkat 

dari metode pembelajaran bahasa Arab: 

1. Al-Thariqah al-Mubasyirah  

Metode langsung atau dikenal sebagai direct method, 

dimana pendidik menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar, jika terdapat kata-kata yang tidak dimengerti oleh 

peserta didik, pendidik menjelaskannya dengan alat peraga (Yusuf 

dan Anwar, 1997: 152-153). Juwariyah dalam Suja’i 

mengemukakan bahwa, proses belajar secara langsung tanpa 

menggunakan bahasa terjemahan (Suja’i, 2008: 37). 

Metode langsung memotivasi peserta didik untuk 

mempelajari bahasa secara alami. Pada metode ini dibutuhkan 

stimulus-stimulus untuk membantu peserta didik dalam proses 

belajarnya, misalkan alat peraga dan area wajib berbahasa Arab. 

2. Al-Thariqah al-Sam’iyah al Syafahiyah 

Metode belajar dengan memperdengarkan dan 

mengucapkan, apa yang didengar pada kaset ataupun suara guru, 

kemudian peserta didik menirukannya secara berulang-ulang, 

disebut juga sebagai audio lingual method (Suja’i, 2008: 38). 
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Yusuf dan Anwar menjabarkan metode audio lingual 

method, sebagai cara membelajarkan siswa dengan memutarkan 

kaset-kaset ataupun video, film, televisi dan media yang lainnya, 

kemudian siswa diminta untuk mengulang-ulang perkataan yang ia 

dengarkan (Yusuf dan Tayar, 1997: 178). Artinya, Metode ini 

dapat membuat peserta didik menirukan kata-kata ataupun gaya 

bahasa dari apa yang ia lihat dan dengar, melalui video maupun 

media yang lainnya. 

3. Thariqah al-Su’al wa al-Jawab 

Tayar dan Yusuf, menjelaskan bahwa metode  tanya jawab 

digunakan untuk menarik perhatian peserta didik agar terfokus 

pada materi yang sedang dibahas, selain dapat befungsi sebagai 

pretest yang mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik, dan 

postest yang mengevaluasi keberhasilan setelah materi yang 

diajarkan (Yusuf dan Anwar, 1997: 62). Maka, secara tidak 

langsung metode tanya jawab, dapat menjadikan pembelajaran 

bahasa Arab lebih aktif, interaktif, serta melatih keberanian peserta 

didik dalam mengemukakan pendapat. 

4. Thariqah al-La’ab al-Lughowiyyah 

Metode ini al-La’ab al-Lughowiyyah  disebut juga sebagai 

metode permainan bahasa. Metode ini menghilangkan kejenuhan 

peserta didik dalam belajar berbahasa, dikarenakan diselingi 

dengan permainan (Suja’i, 2008: 38). Apabila permainan bahasa 
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tidak melatih dan mengembangkan ketrampilan berbahasa, maka 

bukan disebut permainan bahasa. Sedemikian pula, pembelajaran 

berbahasa yang hanya memberikan materi dan mengasah 

keterampilan berbahasa tanpa memberikan kegembiraan peserta 

didik pada saat belajar, hal tersebut tidak bisa dikatakan permainan 

berbahasa (Karmila dkk, 2011, 1: 129). Maka, permainan bahasa 

harusalah memberikan kesenangan pada peserta didik, dan 

membelajarkan siswa untuk dapat menguasai kemampuan 

berbahasa. 

5. Thariqah Undzur wa Qul 

Metode ini diaplikasikan dengan memperlihatkan tulisan 

ataupun gambar, akan tetapi peserta didik menyebutkan maksud 

atau arti dari gambar tersebut dengan menggunakan bahasa Arab 

(Suja’i, 2008: 38). 

Metode ini dapat melatih peserta didik untuk memperkaya 

kosa kata yang ada pada dirinya, tanpa harus dipaksakan untuk 

menghafalkan banyak dari kosa kata. Pada metode ini peserta didik 

ditantang untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam fikirannya 

tentang gambar yang ia lihat, dengan berbahasa Arab. 

6. Thariqah al-Itthishaliyyah. 

Metode Thariqah al-Itthishaliyyah, dapat disebut sebagai 

metode komunikasi, penekanan pada metode ini lebih kepada pola 
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berkomunikasi yang baik, karena pola yang baik akan memberikan 

dampak yang baik dalam proses komunikasi (Suja’i, 2008:38). 

Kemampuan berbahasa aktif (berkomunikasi) merupakan 

fungsi utama daripada mempelajari bahasa asing. Metode ini 

membiasakan siswa untuk terbiasa mempraktikkan bahasa Arab 

sebagai bahasa komunikasinya, harapannya setelah pembiasaan 

tersebut terjadi, dengan sendirinya siswa akan fasih dalam 

bercakap-cakap dan menjadi suka terhadap bahasa Arab. 

7. Metode Gabungan (Eclectic) 

Suja’i, menyebut metode eclectic sebagai thariqah mukhtarah. 

Statement yang digunakan ialah, bahwa belajar bahasa tidak cukup 

hanya dilakukan dengan satu metode saja, akan ada penambahan 

metode seiring dengan perubahan kondisi pembelajaran. Selain itu, 

setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga untuk 

menutupi kekurangan pada suatu metode, perlu adanya 

penggunaan metode yang lainnya (Suja’i, 2008:55-56). 

 Artinya, dalam pembelajaran perlu bagi pendidik untuk 

memperhatikan materi ajar, dan kondisi peserta didik saat 

pembelajaran, agar dapat selektif dalam memilih, menggabungkan, 

dan menerapkan metode yang akan digunakan.  

8. Metode Mim-Mem 

Mimicry dan memorization dapat disebut dengan informant 

drill method. Latihan dilakukan oleh pengajar ataupun native 
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speaker (penutur asli), dengan mendemonstrasikan dan melatih 

peserta didik untuk mengucapkan, struktur kalimat, drill gramatika, 

menggunakan kosa kata (Tim Penyusun Buku Pedoman Bahasa 

Arab, 1976: 102). 

Informant drill akan sangat membantu pembelajaran jika 

penerapannya sesuai, akan tetapi kadangkala peserta didik 

mengalami kejenuhan karena harus terus-menerus menirukan dan 

menghafal. Maka, pada penerapannya metode ini diselingi dengan 

mendengarkan audio-lingual dan melihat  tayangan audio-visual 

berupa lagu, kajian islam, video ataupun film yang berbahasa Arab. 

 

c. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab 

Berbicara mengenai kata teknik, yang terbayang ialah alat dan cara 

penggunaannya. Hal ini serupa dengan yang dirujuk pada Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa “tehnik” merupakan 

cara pengerjaan sesuatu dan atau langkah melakukan sesuatu dengan 

seni (Alwi, dkk, 2005: 1158).  Sanjaya (2010), mengatakan bahwa 

teknik ialah usaha seseorang dalam menerapkan metode secara spesifik 

(https://www.padamu.net/metode-dan-teknik-pembelajaran, 2016, 

diakses pada 20 Februari 2018, jam 08.37 WIB). Maka, teknik 

merupakan cara praktik, dan bentuk spesifik dari metode yang 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. 

https://www.padamu.net/metode-dan-teknik-pembelajaran
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Adapun dalam pembelajaran bahasa Arab memiliki banyak teknik 

yang digunakan. Berikut beberapa teknik yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab; 

1) Takrar 

Yunus dalam Fitriani, menjelaskan makna takrar yang diambil 

dari bahasa Arab berarti melakukan sesuatu berulang-ulang atau 

mengulang sesuatu. Teknik takrar berarti upaya mempraktikkan 

sesuatu dengan pengulangan yang sistematis, secara berurutan 

dan teratur untuk memperoleh kemampuan yang diharapkan. 

Pengulangan tersebut berupa proses pengulangan dalam 

menghafal, baik dengan cara menyimak atau mendengarkan 

ucapan orang lain maupun membaca sendiri secara berulang-

ulang (Fitriani, 2014, 2: 415). 

Takrar diartikan sebagai pengulangan. Pembelajaran bahasa 

Asing dan bahasa Arab perlu adanya pengulangan-pengulangan 

dalam berlatih,  mendengarkan, mengucapkan, dan menerapkan.  

2) Al-Tazawwud 

Teknik al-tazawwud, diartikan dalam bahasa Indonesia 

pembekalan. Teknik ini, diterapkan dengan cara mentrasfer 

materi-materi ke dalam bahasa Arab, terlebih pada materi yang 

berhubungan dengan keilmuan seputar Islam. Jadi, berbekal 

dengan pengetahuan seputar Islam, peserta didik belajar bahasa 
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Arab dari segi isi, maupun penyusunan kalimatnya (Suja’i, 2008: 

59). 

Teknik yang menerapkan sistem pembekalan tentang ilmu-

ilmu agama Islam dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, 

sehingga dengan cara tersebut peserta didik dapat memahami isi, 

dan cara penyusunan kalimatnya. 

3) Al-Ta’awun 

Teknik ini mengedepankan bahasa sebagai alat komunikasi 

antar sesama, maka diperlukan kerjasama dalamm meningkatkan 

keterampilan berbahasa (Suja’i, 200 8: 60). Sedangkan Rifki 

dalam Jurnal Arabiyat mengartikan al-ta’awun sebagai 

pembelajaran kooperatif, dimana pada prosesnya peserta didik 

saling bekerja dalam kelompok agar membangun tim yang 

memiliki kesemangatan belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Rifki Abdillah, 2015, 2: 131-132). Artinya,  aspek 

yang ditekankan dalam teknik ta’awun adalah kerjasama atau 

Team work.  

B.  Pembelajaran Qira’atul Kutub. 

1. Pembelajaran Qira’atul Kutub di Perguruan Tinggi. 

Qira’atul Kutub secara bahasa diambil dari bahasa Arab, dengan arti 

membaca kitab-kitab. Secara istilah dapat diartikan sebagai proses 

pemahaman mengenai macam-macam teks berbahasa Arab. Adapun yang 

memahami Qira’atul Kutub, sebagai model dan metode pembelajaran, 
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dikarenakan terdapat komponen daripada metode, seperti materi yang 

diajarkan, tujuan,teknik penerapan dan cara evaluasi yang berbeda 

(Sulaeman, 2016, 2: 103-104).   

Fenti  dalam Sulaeman, mengatakan “.....The presence of religious 

education as a foundation of learning process"  
 

Maka Qira’atul Kutub dipahami sebagai model pembelajaran dengan 

cara santri mempresentasikan apa yang dibaca dan dipahami didepan 

teman-teman dan guru, seperti pada musabaqah Qira’atul Kutub(MQK), 

hal ini dimaksudkan untuk melatih maharat al-qira'ah (membaca), atau 

fahm al-maqru' (pemahaman terhadap teks-teks bahasa Arab) santri 

(Sulaeman, 2016, 2: 101). 

Apabila dilihat dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

Qira’atul Kutub merupakan metode pembelajaran. Berbeda dengan hal 

diatas bahwa pada penelitian ini istilah Qira’atul Kutub, merupakan mata 

kuliah wajib yang diberikan oleh program studi Pendidikan Agama Islam 

untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam membaca kitab-

kitab dan atau teks berbahasa Arab yang tidak berharakat (tidak bertanda 

baca).  

2. Tujuan pembelajaran Qira’atul Kutub. 

Kemampuan berbahasa didapat dengan adanya penguasaan empat 

praktek berbahasa, diantaranya keterampilan mendengarkan, keterampilan 

membaca, keterampilan menulis dan keterampilan berbicara (Tim 

Penyusun Pedoman Bahasa Arab, 1976:85). Dari pernyataan diatas 
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terdapat ketrampilan membaca, ialah membaca dalam bahasa arab seperti 

membaca teks berbahasa arab yang tidak bersyakal. Qira’atul Kutub 

merupakan bagian dari bahasa arab, dimana pada pembelajarannya 

bertujuan untuk melatih santri atau mahasiswa perguruan tinggi untuk 

memiliki keterampilan membaca. 

Kemahiran membaca mencakup pada dua hal, yakni mengenali simbol-

simbol tertulis dan memahami isinya (Tim Penyusun Buku Pedoman 

Bahasa Arab, 1976: 168). Berpijak pada hal tersebut, maka tujuan daripada 

pembelajaran Qira’atul Kutub ialah mahasiswa dapat memberikan simbol-

simbol tertulis berupa harakat dan memahami teks yang tidak bersyakal. 

Sulaeman, mengatakan bahwa tujuan daripada pembelajaran kitab-kitab 

turast dengan metode Qira’atul Kutub di pesantren mahasiswa, yakni 

untuk mengkonstruksi pemikiran dan pemahaman seputar agama Islam, 

yang kemudian akan disampaikan kembali pada masyarakat melalui 

dakwah (Sulaeman, 2016, 2: 101). Maka, dapat dipahami bahwa seorang 

mahasiswa akan kembali ke masyarakat untuk mengabdikan diri, oleh 

sebab itu diperlukan kajian yang mendalam seputar Islam, agar ilmu yang 

didakwahkan kepada masyarakat diyakini kebenarannya dan berlandaskan 

sumber yang autentik. 

Berangkat dari beberapa alasan diatas maka, tujuan dari pembelajaran 

Qira’atul Kutub, yaitu: 
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a) Mahasiswa memiliki kemampuan dalam membaca teks-teks dan atau 

kitab berbahasa Arab yang tidak bersyakal (berharakat). 

b) Mahasiswa dapat memberikan simbol-simbol bacaan pada teks-teks 

berbahasa Arab yang tidak memiliki tanda baca (fathah, dhomah, 

kasrah, sukun). 

c) Mahasiswa dapat memahami apa yang terkandung dari teks berbahasa 

Arab ataupun kitab-kitab yang tidak bersyakal untuk lebih dalam 

mengkaji tentang ilmu seputar Islam.  

3. Pendekatan, Metode dan Teknik Pembelajaran Qira’atul Kutub 

1. Pendekatan Pembelajaran Qira’atul Kutub 

a. Pendekatan Teacher Centered Learning (TCL)  

Pendekatan TCL (Teacher Centered Learning) merupakan 

pendekatan pembelajaran yang sudah umum diterapkan disekolah-

sekolah. Pembelajaran dengan pendekatan menurut Murtiningsih 

(2004) dalam Antika merupakan model pembelajaran 

konvensional, dimana guru sebagai pusat dan sumber belajar yang 

memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada siswa, karena 

guru dianggap sebagai subjek yang membawa nilai dan norma 

budaya (Antika, 2014, 3: 252). 

Pendapat yang sama mengenai TCL dipaparkan oleh 

Harsono, yakni pendekatan yang menempatkan para mahasiswa 

sebagai penerima (receiver), tidak begitu berperan sebagai explorer 
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dan atau transformer, sehingga pembelajaran yang terjadi bersifat 

kurang bermakna (Harsono, 2008, 1: 4). 

Teacher centered learning sering disebut sebagai 

pembelajaran pasif, pendekatan dengan TCL menjadikan guru 

sebagai pemeran utama dalam pembelajaran, kendali belajar 

dipegang oleh pendidik, peserta didik diposisikan sebagai objek ( 

Zohrabi, dkk, 2012, 3: 18). 

Pendapat pada paragraf-paragraf sebelumnya menyebutkan 

bahwa pembelajaran bersifat tidak aktif, sebagaimana diungkapkan 

oleh Harsono bahwa peserta didik/mahasiswa akan memiliki 

ketidak bermaknaan dalam belajar karena hanya sebagai penerima, 

bukan pencari ataupun pentransfer ilmu pengetahuan. Posisi ini, 

yang seringkali membuat peserta didik/mahasiswa menjadi cepat 

jenuh dan kurang terarik, karena peserta didik hanya diisi materi 

tanpa diberikan ruang untuk mencari, mempraktikkan, dan 

menjelaskan argumennya.  

b. Pendekatan Student Centered Learning (SCL) 

Antika memaparkan student centered learning, merupakan 

pendekatan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. 

Sedangkan, pendidik diposisikan tidak hanya sebagai pengajar, 

akan tetapi sebagai motivator, inovator, dan fasilitator, lebih dari 

itu seorang pendidik ditugaskan untuk dapat membantu 

memecahkan permasalahan peserta didik, apabila peserta didik 
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menemukan kesulitan pada saat proses pembelajaran (Antika, 

2014, 3: 253). 

Student centered learning (SCL), merupakan pendekatan 

pembelajaran yang menjadikan mahasiswa sebagai subjek mandiri 

dan aktif, melihat kepada kondisi psikologi mahasiswa sebagai 

pembelajar dewasa (adult learner), ia mampu bertanggung jawab 

atas dirinya sendiri. Artinya, melalui pendekatan SCL mahasiswa 

dapat menghayati makna belajar sepanjang hayat (life long 

learner), dan menguasai soft skills dan hard skills yang seimbang 

dan mendukung (Harsono, 2008, 1: 5). 

Baldauf dan Moni (2006) dalam Zohrabi, dkk, memaparkan 

bahwa student centered learning disebut juga pembelajaran aktif, 

karena proses pembelajaran terpusat kepada peserta didik. Artinya, 

dalam proses pembelajaran harus bermakna dalam diri peserta 

didik dan bersifat belajar seumur hidup, dalam pendekatan ini 

pendidik yang mulanya sebagai penyampai materi, beralih menjadi  

koordinator yang menyediakan materi pembelajaran ( Zohrabi, 

dkk, 2012, 3: 18). 

Berdasarkan beberapa asumsi mengenai student centered 

learning, peneliti menyimpulkan pengertian yang sama dengan 

Harsono, bahwa pembelajaran yang dipusatkan kepada mahasiswa, 

meninjau dari aspek psikologis bahwa mahasiswa adalah seorang 

yang memiliki kepribadian dewasa, dianggap sudah memiliki 
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tanggung jawab untuk mengatur dirinya sendiri. Maka, 

pengembangan soft skill dan hard skill merupakan tanggung jawab 

dari individu mahasiswa sendiri, untuk pembelajaran dosen hanya 

memberikan stimulus-stimulus, pengawasan, bimbingan, dan 

fasilitator.  

2. Metode Pembelajaran Qira’atul Kutub 

a. Metode Sorogan 

Arief (2002) dalam Jabbar dkk, menjelaskan bahwa metode 

sorogan merupakan sistem belajar kitab dengan cara membaca dan 

memaparkan isi dari bacaan, dilakukan oleh peserta didik 

dihadapan pendidik secara bergantian (Jabbar, dkk, 2017, 1: 47). 

Senada dengan Arif, Suheri mengartikan metode sorogan sebagai 

metode tentang membaca dan menjelaskan isi yang ada dalam 

kitab. Tugas pendidik yaitu membetulkan bacaan, menyimak dan 

memberikan tambahan kepada hal-hal yang dirasa perlu diketahui 

peserta didik (Suheri, 2017, 1: 143). 

Metode ini dilaksanakan secara individual, dimana santri 

menyodorkan kitab berbahasa Arab tidak berharakat, kemudian 

santri membacakan, menerangkan, menerjemahkan dihadapan kyai. 

Hal yang berkaitan dengan pembetulan bacaaan dan penjelasan 

dilakukan secara langsung. Cara seperti ini membuat kyai dapat 

mengerti kemampuan dan kebutuhan santri lebih mendalam 

(Sagala, 2015, 22: 211-212).  
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Berdasarkan pengertian sorogan menurut beberapa sumber, 

maka metode sorogan lebih kepada memahami, memaknai dan 

mendalami kemampuan peserta didik secara individual, meskipun 

memakan waktu lama. Interaksi aktif dan komunikatif terjadi 

antara peserta didik dan pendidik, selain itu secara khusus peserta 

didik dapat mengerti kesalahan dan kekurangan dari kemampuan 

membaca, menerjemahkan dan memahami kitab yang tidak 

berharakat. 

b. Metode Bandongan 

Bandongan  diartikan oleh Jabbar, sebagai sekelompok 

peserta didik mendengarkan seorang pendidik yang membaca, 

menjelaskan, dan menerjemahkan buku-buku Islam yang berbahasa 

Arab. Peserta didik kemudian memperhatikan secara seksama isi 

dari buku-buku berbahasa Arab tersebut, dan memberi catatan-

catatan kecil berupa kosakata ataupun penjelasan kalimat yang 

dirasa sulit (Jabbar, dkk, 2017, 1: 47). 

Pembelajaran yang dilakukan secara langsung oleh kyai dari 

mulai membaca, memberi penjelasan tentang materi, dan 

menerjemahkan kitab. Santri menyimak bacaan kyai, dan mencatat 

bagian-bagian penting yang belum dipahami. Metode dengan 

pelaksanaan di atas disebut sebagai metode badongan (Sagala, 

2015, 22: 211). 
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Pemahaman mengenai metode badongan, kesemuanya 

hampir senada. Artinya, pendidik menjadi nara sumber dalam 

menerangkan, membaca, dan menerjemahkan materi. Peserta didik, 

mencatat dan menyimak secara seksama apa yang dijelaskan oleh 

pendidik. Apabila metode badongan diterapkan secara murni, maka 

pembelajaran akan terkesan pasif. Namun, jika metode badongan 

diterapkan dengan metode lain yang mendukung pembelajaran 

Qira’atul Kutub, maka akan terjadi interaksi aktif. 

c.  Metode Muthola’ah 

Muthola'ah merupakan bagian dari qiro'ah, diartikan 

sebagai cara yang terstruktur untuk memudahkan peserta didik, 

memperoleh makna dari yang tertulis dari bacaan (Marwati, 2011, 

11: 2). 

Metode muthola'ah yakni proses pembelajaran dengan cara 

membaca, baik dalam  hati maupun bersuara. Membaca yang 

dimaksud disini ialah memperhatikan harakat (tanda baca), 

dikarenakan apabila pengucapan tanda baca salah, maka akan 

mempengaruhi kesalahan arti dalam kata tersebut (Tayar dan 

Anwar, 1997: 195). 

Metode muthola'ah dapat dipahami sebagai cara 

membelajarkan peserta didik dengan guru memberikan bacaan-

bacaan berbahasa arab, bacaan tersebut kemudian dibaca dengan 

bersuara (qiro'ah jahriyah) maupun tidak bersuara (qiro'ah 
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shomitah), tergantung pada instruksi dari guru. Pembelajaran 

bahasa arab dengan metode ini pada umumnya memperhatikan 

setiap tanda baca, dan ketelitian peserta didik untuk membaca 

setiap kalimat secara lancar.  

3. Teknik Pembelajaran Qira’atul Kutub 

Teknik pembelajaran Qira’atul Kutub, bersifat aplikatif. Membaca 

teks berbahasa Arab, dalam teknisnya memadukan antara aspek-aspek 

bahasa dan keterampilan berbahasa dalam pembelajaran. Apabila hal 

tersebut dikuasai, peserta didik akan terbantu untuk memahami isi dari 

bacaan atau teks berbahasa Arab (Suja’i, 2015: 73). 

Belajar membaca atau qiro’ah berarti belajar mengenai aspek-

aspek bahasa, mulai dari kosa kata, melafalkan bunyi, kaidah berbahasa, 

dan memahami isi teks atau bacaan. Artinya, tahapan-tahapan tersebut 

harus dilalui terlebih dahulu untuk mendapatkan ketrampilan membaca 

yang baik dan benar. 

Suja’i, mengatakan bahwa ada beberapa teknik dalam 

pembelajaran qiro’ah. Berikut beberapa teknik-teknik yang digunakan 

(Suja’i, 2015: 74):   

a. Adat al-Rabth 

Pembelajaran membaca dengan cara mengaitkan antara 

ilmu-ilmu bahasa seperti mufrodat, balaghah, nahwu, dan sharf 

untuk memahami teks ataupun bacaan. dengan penyatuan ilmu-
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ilmu bahasa, peserta didik tidak hanya mengerti makna kata, juga 

paham akan struktur kalimat, makna kontekstual dan idiomnya. 

b. An-Naql 

Apabila pada teknik ‘adat al-rabth mengaitkan ilmu bahasa 

untuk memahami teks, sedangkan teknik an-naql melaksanakan 

ilmu yang dimiliki dalam aktivitas membaca teks. Membaca 

dipahami sebagai kegiatan yang kompleks, karena membutuhkan 

beberapa ilmu. 

c. Pola Membaca Asal Bunyi dan Bersifat Parsial. 

Teknik membaca dengan pola asal bunyi, teknik ini hanya 

melihat makna dan tidak memperhatikan struktur kata, ataupun 

sebaliknya. Apabila teknik ini digunakan, seseorang memiliki 

pemahaman yang kurang komperhensif, sehingga pemahaman 

bacaan dan kompetensi berbahasa kurang mengalami peningkatan. 

d. Pola Pemaknaan teks dan Bacaan. 

Membaca bahasa Arab tidak cukup hanya mengeluarkan 

kata dalam bentuk suara, sesuai dengan kaidah nahwu dan sharf, 

akan tetapi diarahkan juga kepada ketrampilan membaca cepat, 

pemahaman dan pemaknaan bacaan yang benar. Mencapai skill 

membaca yang baik dan benar, harus memperhatikan struktur 

kalimat, makna dan kemudian membuat kesimpulan. 
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Teknik pola pemaknaan teks dan bacaan, memberikan 

kemudahan dalam memahami isi teks. Adapun dalam teknik pola 

pemaknaan teks dan bacaan terdapat bentuk-bentuk, antara lain: 

a) Memberikan makna dengan menggunakan bahasa yang 

dimengerti, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. 

b) Memberikan sinonim pada kata yang sulit,dengan 

memberikan sinonim maka akan memperkaya kosa kata dan 

skill bahasa Arab lainnya. 

c) Mengingat-ingat makna serta memberikan tanda pada kata 

yang belum diketahui maknanya. Hal tersebut akan melatih 

ingatan peserta didik terhadap makna pada saat membaca, 

karena sudah diberikan tanda. 

e. Al-Istinbath  

Al-Istinbath berasal dari bahasa Arab, berarti kesimpulan. 

Teknik Al-Istinbath dalam pembelajaran Qira’atul Kutub 

bertujuan, untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik 

atas teks yang dibaca. Menurut Suja’i, teknik Al-Istinbath dapat 

memperkuat dan melatih dalam menerapkan kaidah bahasa yang 

dimiliki dalam sebuah kalimat. Teknis pelaksanaannya, pertama 

peserta didik diminta untuk membaca teks berbahasa Arab, 

kemudian pendidik meminta peserta didik untuk memberikan 

kesimpulan dari kandungan bacaan (Suja’i, 2015: 59).  
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Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa teknik Al-

Istinbath tidak hanya melatih peserta didik untuk dapat membaca, 

akan tetapi juga dapat memahami isi dari bacaan. Maka, tujuan 

daripada fahmu al-maqru’ dapat tercapai menggunakan teknik ini, 

karena seseorang dapat menyimpulkan suatu bacaan atau teks 

berbahasa Arab, sudah barang tentu paham isi yang dibaca. 

Pendapat lain dari Erlina dalam penelitian yang berjudul 

membaca Intensif dengan teknik SQ4R (survey, question, read, 

recite, rewrite or rephrase, and review. Teknik ini diajarkan 

dengan memberikan peserta didik wacana-wacana dengan tema 

atau topik berbahasa Arab. Berikut tahapan-tahapan yang harus 

dilakukan dala metode SQ4R ini, (Erlina, 2014, 6: 11): 

 Tahap  pertama ialah survey, pada saat survey yang ditinjau 

peserta didik adalah isi teks mulai dari bacaan, kalimat-kalimat 

yang sulit, kosakata baru dari paragraf awal hingga akhir.  

 Tahap kedua adalah question, dari survey maka timbul 

pertanyaan-pertanyaan pada benak peserta didik, maka 

ditulisalah pertanyaan-pertanyaan tersebut.  

 Tahap ketiga ialah read, yakni membaca secara detail dan 

menemukan maksud-maksud dari setiap kalimat kemudian 

menemukan ide-ide pokok dalam paragraf.  

 Tahap keempat adalah recite,dimana pada tahap ini peserta didik 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat satu sama 
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lain, proses merupakan penerimaan informasi secara 

menyeluruh.  

 Tahap kelima adalah rewrite, yakni mencatat setiap informasi 

yang didapat dari hasil diskusi. Tahap terakhir adalah review, 

yakni melihat kembali antara bacaan dan informasi yang didapat 

dari diskusi, sehingga pemahaman tentang teks yang dibaca 

dapat dipahami dengan baik dan benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


