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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Pengertian Metode Komunikatif 

Rohman berpendapat bahwa (2015: 25) metode komunikatif 

merupakan bagian dari sebuah metode yang dalam proses 

pembelajarannya lebih mengutamakan kreativitas siswa untuk 

mengeksplor kemampuan mereka selama pembelajaran berlangsung. 

Belajar untuk bisa berkomunikasi aktif dan interaksi aktif adalah bagian 

dari belajar bahasa. 

Baharuddin mengatakan (2017: 79) bahwa belajar berkomunikasi 

meliputi dua kompetensi yaitu kompetensi bahasa dan budaya, sehingga 

ketika siswa hanya mampu menguasai atau memiliki kompetensi bahasa 

dan tidak memliki kompetensi komunikatif maka dikatakan tidak bisa 

menguasai sebuah bahasa. Karena bahasa merupakan alat komunikasi 

dalam berinteraksi sosial dengan lingkungan masyarakat.  

  Belajar bahasa mengartikan siswa harus bisa menggunakannya 

untuk berbicara dengan pengguna aslinya dan mampu berkomunikasi 

dengan baik serta benar. Ketika seseorang belajar bahasa sedangkan dia 

tidak mampu menggunakan bahasa yang dipelajarinya untuk 

berkomunikasi maka dianggap belum bisa menguasai bahasa yang telah 

dipelajari. 
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Metode komunikatif memiliki tujuan bahwa belajar bahasa dapat 

menuntun siswa untuk berkomunikasi  dengan bahasa sasaran atau bahasa 

yang dipelajari. Dalam praktik di kehidupan sehari-hari, pembelajaran 

bahasa Arab dengan menggunakan metode komunikatif harus diajarkan 

serta digunakan melalui berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan, 

menurut Iskandarswassid dan Sunendar (2011: 55)  

Tema-tema yang dimunculkan dalam metode ini adalah terkait 

dengan beberapa tempat kegiatan manusia sehari-hari, misalnya: di rumah, 

warung, kampus, kantor direktur dan lain sebagainya. Siswa sangat 

diharapkan untuk menguasai beraneka kosakata dan istilah-istilah dalam 

setiap situasi kehidupan. Dengan begitu, dapat menjadikan mereka lebih 

komunikatif dalam mempraktikkan bahasa Arab. Meninjau dari istilah 

lain, bahwa bahasa Arab yang diajarkan dengan menggunakan metode 

komunikatif adalah bahasa yang sangat fungsional.   

Prinsip dalam menggunakan metode komunikatif menurut Baharuddin 

(2017: 79) bahwa peran seorang guru yaitu  harus mampu menumbuhkan 

motivasi dan dorongan kepada siswa untuk berani berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa sasaran. Tidak mengapa, ketika dalam proses 

pembelajaran pada awal banyak terjadi kesalahan dalam berkomunikasi, 

tetapi dengan melakukan banyak latihan akan mengurangi sedikit demi 

sedikit bahkan menghilangkannya. Jadi, para siswa tidak perlu 

mengkhawatirkan akan benar atau salahnya karena poin utamanya yakni 

mereka mau dan mampu berkomunikasi dengan bahasa sasaran. 
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Ilmu psikologis mengatakan bahwa setiap orang memiliki 

kemampuan dan kecendrungan yang berbeda-beda dengan orang lain, 

siswa juga memiliki kemampuan dan kecendrungan yang tidak sama. 

Ketika hal tersebut ditemukan, maka peran dari seorang guru yaitu harus 

pandai melihat bagaimana kondisi setiap siswa dengan pandai 

memanfaatkan setiap kesempatan yang ada di dalam kelas selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung. 

Asumsi dasar dari metode komunikatif yang menyebutkan bahwa 

belajar bahasa merupakan salah satu dari kemampuan yang ada pada 

manusia, yang mengatakan bahwa manusia memiliki alat bawaaan 

pemerolehan berbahasa. Layli berpendapat bahwa (2012 :3) metode 

komunikatif yang pada dasarnya mengacu pada kemampuan berbicara 

dengan benar dan baik merupakan tujuan pertama dari mempelajari sebuah 

bahasa. 

Metode komunikatif yang dalam bahasa Arab disebut thariqah al-

ittishalli yang menurut Zulhanan (2016: 6) adalah metode yang 

mengutamakan dan memfokuskan pembelajaran komunikatif dan praktis. 

Menurut para ahli bahasa, metode komunikatif telah membuat inovasi baru 

dan strategi pada bidang pembelajaran serta guru bahasa kedua. Serta 

dianggap sebagai metode yang sempurna dan memiliki ciri-ciri pasti. 

 Mengapa disebutkan dalam uraian di atas, karena metode 

komunikatif memiliki gabungan strategi-strategi yang memiliki tujuan 

pasti, seperti selalu melatih siswa menggunakan bahasa kedua secara 
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langsung, aktif dan kreatif dengan tidak menyampingkan penguasaan 

gramatika bahasa. 

Keterampilan dalam berbicara akan lebih cepat berkembang jika 

keterampilan berbicara tersebut langsung dipraktekkan dalam bentuk 

komunikasi aktif. Menurut Danuatmaja (2013:153) menyebutkan bahwa 

“dasar berbahasa bukan sekedar memberi atau menanamkan 

perbendaharaan kata pada anak, tetapi menciptakan situasi yang 

membangkitkan minat anak dalam berkomunikasi”.  

Prinsip-prinsip yang ada dalam metode komunikatif sangat 

mendorong siswa untuk berani menggunakan bahasa kedua yaitu bahasa 

Arab. Jadi, proses belajar dan pembelajaran dalam kelas tidak monoton 

dan dapat dinikmati dengan baik oleh siswa tanpa harus merasa takut atau 

jenuh. 

Pada hakikatnya istilah yang digunakan untuk metode  komunikatif 

diperdebatkan, apakah dia termasuk pendekatan ataukah metode. Dan 

menurut para peneliti bahasa yang berkembang dapat disimpulkan 

bahwasanya kedua istilah tersebut bisa digunakan yaitu bisa disebut 

metode komunikatif atau pendekatan komunikatif.  

Para ahli bahasa dan beberapa pemerhati bahasa berpendapat bahwa 

dalam mempelajari bahasa kedua akan sama dengan ketika mempelajari 

bahasa ibu, yang mana sama-sama membutuhkan ketekunan dan perhatian 

yang lebih untuk mendapatkan pembelajaran yang diinginkan oleh guru 

bahasa kedua. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Rohman (2015: 27) yang 
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mengatakan bahwa belajar bahasa kedua sama dengan belajar bahasa ibu, 

yang mana bahasa ibu merupakan sebuah kebutuhan seorang anak dalam 

kehidupannya. 

Prinsip dari metode komunikatif yakni pemerolehan bahasa bagi 

siswa secara verbal (informasi verbal). Hadirnya metode komunikatif 

merupakan hasil dari sejumlah kajian tentang pemerolehan bahasa dan 

berbagai penelitian mengenai metode guruan bahasa di Eropa dan Amerika 

pada tahun 70-an. 

Kompetensi komunikatif yaitu bagaimana siswa mampu 

berkomunikasi dengan baik dengan penutur asli atau bahasa yang 

digunakan oleh penutur asli. Sebagai contohnya, ketika banyak orang yang 

secara bahasa telah meguasai bahasa Arab, namun ternyata bahasa Arab 

yang dikuasai bukanlah yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan 

penutur asli.  

Santoso berpendapat bahwa (2010: 1) berbicara adalah sebuah 

kemahiran dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa agar dapat 

menampilkan ekspresi dan mampu menunjukkan perasaan serta gagasan 

yang dimiliki secara langsung. Dan menurut Mulyati berpendapat bahwa  

(2010: 1) berbicara merupakan bagian terpenting yang harus dimiliki atau 

dapat dikuasi manusia dalam menjalani kehidupannya. 
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2. Sejarah Lahirnya Metode Komunikatif 

Sejarah awal kelahiran dan munculnya metode komunikatif dalam 

dunia kebahasaan sehingga menjadi salah satu metode dalam pembelajaran 

bahasa, diawali dengan munculnya pergeseran bahasa yang ada dalam dunia 

metode kebahasaan di dunia barat yaitu benua Eropa dan Amerika pada tahun 

1960-an. Pada era tersebut metode audiolingual masih merajai sebagai 

metode dalam belajar bahasa.  

Disebabkan semakin berkembangnya zaman dan metode 

pembelajaran yang semakin meningkat, Zulhanan berpendapat bahwa (2016: 

3) metode audiolingual yang ada sebelumnya mulai tergeser kedudukannya 

karena semkain munculnya metode-metode bahasa baru baru serta menurut 

para pemerhati bahasa bahwa bahasa struktural dan teori behaviorisme tidak 

dianggap penting lagi dan penentang ini adalah Nom Chomsky. 

Berbagai pendapat bermunculan salah satunya Chomsky dalam 

Adminarti yang terdapat di dalam bukunya syntatic structure yang 

mengatakan bahwa (2001: 86) teori bahasa yang berstruktrur tidak mampu 

memberikan penjelasan karakter dalam pembelajaran bahasa kedua. 

Chomsky juga mengkritisi teori psikologi behavior dan menyatakan bahwa 

pembelajaran bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor dari luar tetapi 

juga dari dalam. Karena menurut Chomsky setiap manusia memiliki 

kemampuan belajar bahasa yang dibawa sejak lahir yang disebut dengan 

jihaz ikhtisab al-lughah atau language acquistion device (LAD).  
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Dalam pendapat lainnya yang mengatakan bahwa Chomsky dalam 

Setiadi berpendapat (2011: 3) meninjau dalam proses belajar bahasa 

adalah proses pembentukan kaidah bukan proses pembentukan kebiasaan. 

Dia berpendapat bahwa manusia memiliki apa yang disebut innate 

capacity, suatu kemampuan untuk memahami dan menciptakan ungkapan-

ungkapan baru. 

Dalam sejarah yang tertulis di beberapa buku tentang kebahasaan, 

metode komunikatif lahir dari situasi guruan bahasa di Inggris yang mulai 

bergeser ke arah komunikatif. Dua faktor utama yang berpengaruh kepada 

kelahiran dan perkembangan metode komunikatif adalah surutnya 

popularitas metode audiolingual situasional di Inggris karena kecaman 

chomsky dan makin eratnya kerjasama antara negara-negara Eropa dalam 

bidang kebudayaan dan siswaan. Menurut Zulhanan (2016: 3-6) metode  

ini berakar pada tradisi linguistik dan prinsip guruan yang berkembang di 

Eropa. Landasan teoritisnya diperkuat dengan teori belajar yang 

dikembangkan  di Amerika Utara. 

  

3. Ciri-Ciri Metode Komunikatif 

Dalam penentuan untuk  menentukan ciri-ciri metode komunikatif 

menurut Edi yang harus ada (2015: 7-10) adalah landasasan-landasan 

pokok seperti hakikat teori bahasa, hakikat belajar bahasa dan hakikat 

pembelajaran bahasa. 
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a. Hakikat Teori Bahasa 

Apabila ditinjau berdasarkan teori-teori yang ada bahwa bahasa 

sebagai komunikasi. Meninjau dari teori bahasa tersebut yang secara 

khusus merupakan pengembangan dari metode komunikatif, yang mana 

teori ini bertentangan dari kebiasaan penekanan struktur bahasa itu 

sendiri. Dalam teori bahasa lainnya, bahasa dilihat dari sistem 

gramatika sebagai sebuah sistem komunikasi di tingkat teori bahasa. 

Metode komunikatif memiliki landasan teoritis yang cukup kokoh, teori 

yang melandasi metode tersebut adalah sebagai berikut:  

Bahasa adalah sebuah  sistem untuk mengungkapkan sebuah 

makna yang ingin diungkapkan. Fungsi utama bahasa adalah untuk 

berinteraksi dan komunikasi dengan masyarakat yang sama-sama 

memahami bahasa yang sudah ditetapkan dalam sebuah kelompok 

masyarakat. Struktur dalam bahasa mencerminkan kegunaan fungsional 

dan komunikatif. Kemudian muncullah beberapa teori lain yang juga 

mendasari metode komunikatif adalah tentang fungsi bahasa. 

Lebih lanjut akan dijabarkan apa saja ketujuh fungsi dari bahasa 

tersebut yang mana sesuai dengan diungkapkan oleh Edi (2015: 8) 

adalah fungsi instrumental yaitu menggunakan bahasa untuk 

memperoleh sesuatu, fungsi regulator yaitu menggunakan bahasa 

untuk mengontrol perilaku orang, fungsi interaksional yaitu 

menggunakan bahasa untuk menciptakan interaksi dengan orang lain.  
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 Fungsi personal yaitu menggunakan bahasa untuk 

mengungkapkan perasaan dan makna, fungsi teoristik yaitu 

menggunakan bahasa untuk belajar dan menemukan makna, fungsi 

imajinatif yaitu menciptakan dunia imajinasi dan fungsi 

representasional yaitu menggunakan bahasa untuk menyampaikan 

informasi.  

b. Hakikat Belajar Bahasa 

Begitu banyak dalam teori bahasa yang menggunakan beberapa 

pendapat para ahli bahasa serapan yang dikemukakan menurut Edi 

(2015: 9) ketika seseorang belajar bahasa asing, ditemukan banyak 

prinsip teori. Berikut akan dijabarkan apa saja prinsip dalam metode 

guruan bahasa komunikatif. Banyak cara serta jalan dalam rangka 

mensukseskan metode komunikatif yang kita terapkan dalam kelas  

dan salah satunya dengan mengatur sedemikian rupa lokasi belajar 

agar tercipta lingkungan yang baik untuk digunakan komunikatif 

sebagaimana tujuan pertama, yaitu tercapainya apa yang diinginkan 

oleh para atsatiz dan atzatizat. Jika ditinjau lebih dalam lagi prinsip-

prinsip tersebut tidak mengharuskan kegiatan komunikatif aktif yang 

sebenarnnya tetapi bisa diganti dengan tamrinaat lugoh.  

Tamrinaat lugoh sangat baik digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar bahasa. Tatanan kegiatan belajar mengajar yang seperti 

dijelaskan di atas akan semakin membuat suasana belajar mengajar di 

kelas semakin menarik bagi siswa dan terpenting kegiatan tersebut 
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sangat bermanfaat untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar 

yang terbaik. Sehingga kesimpulannya bahwa metode komunikatif 

akan membuat para pembelajarnya senang dan tamrinat lugoh akan 

sangat bermanfaat bagi siswa.  

  Bahasa yang memiliki makna akan mendorong proses belajar bagi 

para siswa. Maka dari itu, materi pembelajaran bahasa melalui metode 

komunikatif adalah bahasa dalam penggunaan. 

c. Hakikat Teori Pembelajaran Bahasa 

Menurut Edi (2015: 10) dalam pembelajaran bahasa, pembelajaran 

adalah untuk mengembangkan kompetensi komunikatif para 

pembelajar atau siswa. Dalam pembelajaran bahasa harus melibatkan 

empat faktor yaitu siswa, guru, metode pembelajaran bahasa dan 

materi pelajaran. Jadi, empat faktor tersebut merupakan bagian 

terpenting dalam usaha membantu dan mempermudah dalam proses 

belajar mengajar bahasa.   

Pada hakikatnya belajar bahasa merupakan belajar komunikasi. 

Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk bagaimana 

meningkatkan komunikasi bagi siswa, baik berkomunikasi melalui 

lisan ataupun tulisan. Hal ini juga relevan dengan kurikulum 2004 

bahwa belajar bahasa diarahkan untuk mampu menguasai empat aspek 

yaitu membaca, berbicara, menyimak dan mendengarkan. 

Materi yang terdapat dalam pembelajaran bahasa adalah materi yang 

berupa teks, materi yang berorientasi pada tugas, dan materi yang berupa 
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benda yang sebenarnya. Mengacu pada ketiga bentuk materi tersebut, 

maka ada beberapa prinsip yang perlu diketahui di antaranya : Materi 

mampu menunjang tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum. 

Materi yang disusun mengacu pada keperluan siswa.  

Materi harus dapat mengarahkan terjadinya interaksi antara siswa 

dengan siswa dan interaksi antara guru. Materi yang disajikan mampu 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengetahui 

bentuk-bentuk bahasa. Materi dapat memberikan motivasi bagi siswa 

untuk mengasah keterampilannya. Materi mampu memberikan siswa 

menerapkan keterampilan berbahasa. 

 

4. Karakteristik Metode Komunikatif 

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki karakteristik yang 

berbeda sehingga menjadi khas masing-masing. Menurut Muradi (2014: 

10) beberapa karakteristik dalam metode komunikatif adalah : 

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki karakteristik yang 

berbeda sehingga menjadi khas masing-masing. Lebih lanjut lagi Muradi 

mengatakan (2014: 10) terdapat beberapa karakteristik dari metode 

komunikatif. Begitu banyak tujuan dari metode komunikatif dalam 

pembelajaran bahasa, diantaranya mengangkat kemampuan pada masing-

masing siswa agar mampu berbicara sesuai dengan yang diharapkan oleh 

guru yaitu dengan bahasa target, dengan cara berkomunikasi secara nyata.  
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Metode komunikatif sangat mengutamakan tujuan kegiatan belajar 

mengajarnya dengan tidak menomer satukan siswa  agar mampu menulis 

dan membuat sebuah kalimat yang sudah sesuai dengan kaidah qawaid 

atau qawaid nahwu yang ada dalam bahasa Arab dan lebih mementingkan 

kemampuan siswa agar mampu berkomunikasi sesuai dengan kenyataan 

yang ada dan mampu dengan lancar berbicara sesuai apa yang diharapkan 

oleh guru. 

Rancangan belajar dengan metode komunikatif tersebut, para siswa 

dituntun agar menjadi pemeran yang aktif dalam pembelajaran sehingga 

mereka memiliki peranan dapat membangun suasana belajar yang aktif dan 

tentunya menyenangkan.  

Berbanding terbalik dengan biasanya, dalam proses belajar-mengajar 

guru berperan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, akan tetapi 

menggunakan metode komunikatif guru diberikan peran hanya sebagai 

pengatur proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas 

sehingga terciptanya kegiatan belajar mengajar yang diinginkan. Sedangkan 

siswa bertindak sebagai komunikator yang berperan aktif dalam aktifitas 

komunikatif sebenarnya. 

Jika ditinjau dari runtutan proses belajar metode komunikatif ketika 

di dalam kelas, tahapan kegiatannya dibuat real dengan tema komunikatif 

dan tidak dipergunakan tadrib babga’i serta dril manipulasi. Selanjutnya 

penggunaan bahasa ibu tidak dilarang tapi dikurangi atau dihindari.  
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Kesilafan ketika proses pembelajaran para siswa menggunakan 

bahasa target untuk berkomunikasi ditoleransi agar memacu semangat 

siswa serta tidak menyerah dalam menggunaakan bahasa target di dalam 

kelas. Penggunaan bahasa target disesuaikan dengan keadaan real para 

siswa dan dalam penerapannya tidak mengutamakan kemahiran dalam 

penguasaan gramatika bahasa.   

Evaluasi metode komunikatif difokuskan pada kemampuan siswa  

menggunakan bahasa dalam kehidupan nyata, bukan penguasaan struktur 

bahasa gramatika. Bahan ajar yang digunakan  dalam metode komunikatif 

harus sesuai dengan tema komunikatif yang akan dibangun dalam 

pembelajaran, untuk semakin memacu minat para siswa dalam belajar. 

 

B. Langkah-Langkah Penyajian Metode Komunikatif 

Hidayati mengungkapkan bahwa (2018: 5) kepandaian berbicara dalam 

penerapan metode komunkatif adalah mengarahkan serta berbicara pada dua arah 

yang akan menghasilkan berbicara secara efektif dan fasih. Sebagaimana yang 

dijelakan di atas bahwa metode komunikatif merupakan pembaharuan dari metode 

gramatika terjemah. Karena fokus metode komunikatif tidak pada kemahiran 

seseorang dalam mengingat hafalan yang telah dipelajari melainkan mereka 

mampu mempraktekkannya secara langsung, yaitu dengan mampu berbicara. 

Kegiatan belajar mengajar sebuah bahasa dikatakan mendapatkan 

keberhasilan jika dapat menciptakan para siswa mahir dalam bahasa target yang 

telah diajarkan. Selain daripada itu, menurut Yusna dkk (2012: 6) metode 
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komunikatif mengedepankan kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai alat 

komunikasi bagi para siswa dalam mempelajari bahasa kedua.  

Langkah-langkah dalam penyajian metode komunikatif menurut 

Finochiaro dan Brumfit dalam Nur Edi (2011: 7) akan dijabarkan sebagai berikut : 

(1) Guru menyajikan naskah pendek atau dialog pendek sesuai dengan materi 

yang akan diberikan dengan didahului penjelasan tentang fungsi-fungsi ungkapan 

dalam dialog dan situasi di mana dialog mungkin terjadi. (2) Guru memerintahkan 

siswa mengucapkan kalimat-kalimat pokok yang ada dalam materi ajar secara 

perorangan, kelompok maupun secara bersama. (3) Guru memberikan pertanyaan 

tentang naskah dan situasi dalam dialog, dilanjutkan pertanyaan yang sama tetapi 

langsung mengenai keadaan masing-masing siswa. Dalam tahap ini kegiatan 

komunikatif sesungguhnya telah dimulai. (4) Siswa mendiskusikan ungkapan-

ungkapan komunikatif dalam naskah dan dialog yang telah disajikan. (5) Siswa 

diharapkan mampu membuat kesimpulan sendiri tentang aturan tata bahasa yang 

termuat dalam dialog. Guru memfasilitasi dan mengoreksi apabila terjadi 

kesalahan dalam penyimpulan. (6) Siswa diharapkan mampu melakukan kegiatan 

menafsirkan dan menyatakan suatu makna dari latihan komunikasi yang lebih 

bebas dan tidak sepenuhnya menggunakan aturan tata bahasa. (7) Guru 

memberikan evaluasi dengan cara mengambil sample dari penampilan siswa 

dalam kegiatan berkomunikasi bebas menggunakan bahasa sasaran tanpa 

sepenuhnya menggunakan struktur bahasa di dalam kelas.  
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C. Penelitian yang Relevan 

Setiap karya ilmiah yang dibuat oleh seseorang tentunya tidak terlepas dari 

penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh para peneliti. Begitu juga 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa data yang 

peneliti ambil dari penelitian relevan contohnya teori-teori dan data-data yang ada 

sebelumnya. Kemudian karya ilmiah yang akan peneliti tulis mengenai 

keterampilan berbicara atau maharah al-kalam, tentu sudah terdapat penelitian 

yang relevan sebelumnya dan hal tersebut akan memudahkan peneliti untuk 

menggali serta mencari data-data yang dibutuhkan. Penelitian yang membahas 

tentang topik keterampilan dalam berbicara antara lain dilakukan oleh: 

1. Penelitian (Zulhanan, 2016) dengan judul Model Pembelajaran Bahasa 

Arab Komunikatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran bahasa Arab komunikatif dapat direalisasikan melalui enam 

desain dimensi, yaitu dimensi tujuan (umum dan khusus), dimensi model 

silabus, dimensi jenis aktivitas pembelajaran, dimensi peranan guru, dimensi 

peranan siswa dan dimensi bahan hajar. Selanjutnya prosedur dan teknik 

yang memiliki hubungan hirarkis dengan bahan ajar dalam metode 

komunikatif dapat diaktualisasikan melalui (1) bahan ajar otentik (2) 

kalimat acak (3) simulasi bahasa (4) cerita bergambar (5) bermain peran (6) 

penutup dan (7) aktivitas metode komunikatif itu sendiri. Hal ini 

direalisasikan melalui langkah-langkah dan implementasi pembelajaran 

bahasa Arab komunikatif. 
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2. Penelitian (Muradi, 2014) dengan judul Metode Komunikatif dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada 

hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Karena itu, 

pembelajaran bahasa Arab di madrasah harus diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. 

Terdapat dua corak Metode komunikatif. Pertama, yang masih mementingkan 

aspek gramatika yang bersifat fungsional, kedua yang mementingkan aspek 

sosiolinguistik sebagai latar belakang dan situasi penggunaan bahasa. 

Pembelajaran bahasa Arab dengan metode komunikatif sebaiknya bersifat kreatif 

yang bisa membangkitkan minat belajar bahasa Arab dan motivasi berperan 

dalam aktivitas komunikatif, serta menciptakan situasi yang mendukung tujuan 

komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa terhadap bahasa 

Arab.  

Berdasarkarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian mengenai 

keterampilan atau kemampuan berbicara siswa sudah banyak dilakukan. 

Penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara bahasa kedua bagi siswa dalam meningkatkan kemampuan berbicara 

baik pada tingkat SD, SMP/MTS maupun SMA/MA/SMK. 

Meskipun penelitian mengenai keterampilan berbicara telah banyak 

dilakukan, peneliti menganggap bahwa penelitian sejenis masih perlu dilakukan 

untuk menemukan berbagai alternatif berbagai metode dalam membelajarkan 

kemampuan berbicara bagi siswa. Hal ini mengingat bahwa masih rendahnya 

tingkat kemampuan berbicara siswa dan belum dikategorikan memuaskan. 
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Berpijak pada fenomena diatas, peneliti melakukan penelitian yang berbeda 

dari penelitian terdahulu yang sama-sama mengusung tema metode komunikatif, 

yaitu peneliti ingin meneliti lebih lanjut di sekolah yang telah menerapkan metode 

komunikatif dalam pembelajaran bahasa Arab untuk mengetahui bagaimana hasil dari 

penerapan metode tersebut dan apakah sudah sesuai prosedur penyajian metode 

komunikatif selama proses pembelajaran. Kemudian, peneliti hanya memfokuskan 

terhadap kemampuan para siswa dalam menggunakan bahasa Arab sebagai alat 

komunikasi di luar maupun di dalam kelas (maharah al-kalam) 

 

 


