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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi 

dengan manusia lainnya adalah dengan bahasa, dengan menggunakan 

sebuah bahasa maka manusia dapat memahami satu sama lain dan dapat 

berinteraksi dengan baik di lingkungannya. Sebagaimana kita ketahui 

bahwa Indonesia meupakan salah satu negara yang berpenduduk muslim 

terbesar dan salah satu bahasa yang dipelajari adalah bahasa arab. 

Negara Indonesia sendiri, banyak ditemukan berbagai sekolah 

negeri maupun swasta memberikan mata ajar bahasa Arab sehingga 

banyak sekolah melakukan kerjasama dengan berbagai institusi timur 

tengah dalam pengembangan bahasa Arab. Namun, keterampilan 

berbahasa arab siswa masih jauh dari kata sempurna.  

Keterampilan berbicara sangat dibutuhkan dalam interaksi sosial 

yang di mana hal tersebut sebagai kebutuhan harian, Fakhrur Rosikh 

mengatakan (2013: 10) keterampilan berbicara adalah suatu kemauan 

seseorang untuk menyampaikan keinganannya dengan ucapan lisan secara 

langsung yang dapat didengar dan difahami oleh lawan bicara secara jelas. 

Melatih keterampilan berbahasa bertujuan sama dengan melatih 

keterampilan berpikir. Mempelajari bahasa, khususnya bahasa Arab 

terdapat empat aspek keterampilan yang harus dicapai. Dalam Proses 
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kegiatan belajar mengajar, keempat keterampilan bahasa tidak dapat 

dipisahkan dan harus dikembangkan secara bersama-sama, keterampilan 

bahasa tersebut yaitu maharah istima’, maharah qira’ah, maharah kitabah 

dan maharah al-kalam. 

Aspek penting yang harus mampu dikuasai siswa dalam 

mempelajari bahasa adalah maharah al-kalam. Kemampuan berpikir siswa 

akan terlatih ketika mereka mampu untuk mengorganisasi, mengklarifikasi 

serta menyederhanakan ide, pikiran, dan perasaan mereka yang 

disampaikan terhadap orang lain.  

Dalam hal ini tentu saja proses pembelajaran ketika di dalam kelas 

adalah inti dari proses siswa dalam belajar bahasa secara keseluruhan 

dengan guru sebagai pemegang kunci utama, karena pada dasarnya 

kegiatan pembelajaran merupakan hasil dari interaksi timbal balik antara 

siswa dengan guru, bukan hanya terbatas guru memberikan ilmu atau 

menjelaskan pelajaran saja. 

Kurangnya usaha yang tepat oleh guru dalam meningkatkan 

kemampuan berbahasa Arab siswa menjadi salah satu penyebab siswa 

merasa tidak berminat dalam belajar bahasa. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu inovasi baru dan kreatifitas guru yang lebih efektif serta efisien 

sehingga siswa tidak merasa bosan dengan metode pembelajaran yang 

monoton. Salah satu solusi pembelajarannya yaitu dengan menerapkan 

metode komunikatif dalam kelas.  
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Metode komunikatif menurut Rohman (2015: 25) adalah sebuah 

metode yang lebih mengandalkan kreativitas para siswa dalam melakukan 

latihan. Pada tahapan ini keterlibatan guru secara langsung mulai 

dikurangi untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk mngembangkan 

kemampuan sendiri. Para siswa pada tahap ini ditekankan untuk lebih aktif 

dan banyak berbicara dari pada guru. 

Dalam buku Rekonstruksi Pengembangan Siswaan Bahasa Arab, 

menurut Bahruddin (2017: 169) letak perbedaan orientasi belajar bahasa 

Arab tradisional dan modern berada pada penekanannya terhadap 

pembelajaran keterampilan berbicara atau maharah al-kalam. Jika 

orientasi tradisional tidak menekankan pada penguasaan keterampilan 

berbicara, bahkan sama sekali bukan menjadi tujuan dalam 

pembelajarannya, sementara orientasi pembelajaran bahasa Arab modern 

adalah memberikan porsi yang besar pada pembelajaran keterampilan 

berbicara.  

Berangkat dari hal di atas terdapat beberapa permasalahan yang 

peneliti temukan di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang. Adapun 

permasalahan yang terjadi yaitu siswa kurang berminat terhadap pelajaran 

bahasa Arab dan kurang aktif ketika proses pembelajaran berlangsung, 

serta tidak menggunakan mufradat atau kalimat sederhana yang telah 

diberikan untuk berkomunikasi di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. 

Berdasarkan hal tersebut sekolah dan khususnya guru menggagas 

untuk menggunakan metode komunikatif dalam proses kegiatan 



4 
 

 
 

pembelajaran bahasa Arab. Karena hal tersebut maka penulis ingin 

mencari  dan mengetahui hasil dari upaya meningkatkan kemampuan 

bahasa Arab melalui metode komunikatif di Sekolah Dasar Islam Surya 

Buana Malang. Penerapan metode komunikatif di kelas  dapat diharapkan 

mampu memberikan manfaat untuk siswa dan serta dapat aktif 

menggunakan bahasa arab di dalam kelas. 

Pembelajaran bahasa Arab adalah “dengan mengoptimalkan 

keterampilan berbicara adalah merupakan hakekat dari pembelajaran 

bahasa itu sendiri, karena hakekat bahasa adalah lisan dan berbicara”. 

(Bahruddin, 2017: 169). 

  

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah penerapan metode komunikatif untuk meningkatkan 

kemampuan maharah al-kalam pada siswa kelas VA Sekolah Dasar 

Islam Surya Buana Malang mengalami peningkatan? 

2. Apa kendala-kendala dalam penerapan metode komunikatif pada siswa 

kelas VA di Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang? 

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala dalam penerapan 

metode komunikatif pada siswa kelas VA di Sekolah Dasar Islam 

Surya Buana Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hasil penerapan metode komunikatif dalam 

meningkatkan kemampuan maharah al-kalam pada siswa kelas VA di 

Sekolah Dasar Islam Surya Buana Malang. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan metode 

komunikatif pada siswa kelas VA di Sekolah Dasar Islam Surya Buana 

Malang. 

3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala-kendala dalam 

penerapan metode komunikatif pada siswa kelas VA di Sekolah Dasar 

Islam Surya Buana Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Peneliti mengobservasi penerpan metode komunikatif di kelas khususnya 

pada maharah al-kalam. Apakah penerapan metode komunikatif tersebut 

telah sesuai dengan cara penyajian dalam metode komunikatif dan 

bagaimana hasilnya dalam kemampun maharah al-kalam siswa.  

2. Praktis 

a. Bagi Siswa  

1) Karena metode yang digunakan bervariasi membuat para siswa 

lebih bersemangat dalam pembelajaran serta kegiatan belajar 

mengajar sebagai pengalaman yang nyata. 
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2) Dapat mempengaruhi minat belajar mata pelajaran bahasa Arab 

melalui metode komunikatif. 

3) Dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan siswa  

belajar bahasa Arab dengan cara berkomunikasi secara langsung 

dalam pembelajaran. 

b. Bagi Guru : 

Merupakan sebuah usaha seorang guru dalam meningkatkan 

kemampuan siswa berkaitan dengan pengembangan metode 

pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah : 

1) Sekolah dapat lebih menekankan lagi untuk menerapkan 

metode komunikatif sehingga dapat dijadikan contoh bagi 

mata pelajaran lainnya. 

2) Sekolah dapat meningkatkan kualitas metode pembelajaran 

yang diterapkan di sekolah. 

3) Berguna bagi instansi-instansi terkait untuk dijadikan rujukan 

dalam melihat sukses atau tidaknya penerapan metode 

komunikatif ini. 

d. Bagi Peneliti : 

Sebagai masukan atau refrensi untuk menerapkan metode 

baru ketika mengajar bahasa Arab di sekolah, sehingga diharapkan 

peneliti mampu meningkatkan kualitas mengajarnya. 

 


