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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bahasa Arabb yaitu suatu Lembaga Islam di Indonesia sampai saat 

ini masih menyajikan untuk pembelajarannya. Karena dibutuhkan agar 

mengartikan islam secara benar dengan sumber yang asli yaitu Al-Qur’an 

hadist atau sumber lainnya. Di dalam kemajuan zaman bahasa Arab bukan 

hanya dibutuhkan untuk memahami agama, namun juga sebagai alat 

komunikasi aktif dalam segala bidang yaitu sosial, politik, pendidikan, 

budaya, dan lisan maupun tulisan.
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Kemampuan Berbicara itu suatu aspek Ketrampilan berbicara yang 

sangat penting perannya dan usaha bagi masa depan yang sangat cerdas 

dan kritis. Dalam mempunyai kemampuan berbicara siswa kelas V di MI 

KH.Hasyim Asyari Malang, dapat memperoleh pikiran atau perasaan, 

dengan sesuai konteks siswa yang mampu bicara. 

Bicara juga akan membantu siswa generasi masa depannya yang 

jelas atau mudah dipahami. Siswa membutuhkan bimbingan seorang guru 

agar siswa dapat menggunakan bahasa saat bicara dan menyampaikan 

tujuannya dan maksud. Karena bicara tidak hanya mengucapkan kata-kata. 

Perkembangan berbicara siswa sangat berperan hingga berkembangnya 

bicara siswa agar tau bagaimana cara mengucapakan teks dengan benar. 
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Sehingga kemampuan berbicara bahasa Arab siswa pada kelas V MI di 

KH.Hasyim Asyari Malang sangat penting untuk dikembangkan. 

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti yaitu, 

siswa kurang meminati pembelajaran bahasa Arab, siswa juga kurang 

dalam kemampuan berbahasa Arab dalam membacakan teks cerita yang 

ada di dalam buku pembelajaranya. Karena siswa kurangnya percaya diri 

dalam berbicara didepan teman-temanya.  

Metode bercerita adalah cerita dengan cara menyampaikan sesuatu 

pembelajaran yang akan diberikan kepada guru dengan cara lisan, guru 

akan melaksanakan verita ersebut dengan cara memperkenakan nama dan 

mengasih keterangan dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan 

kompetensi dasar.
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 Adanya latar belakang masalah tersebut, dibutuhkan metode 

bercerita supaya siswa bisa lebih menarik dan menyukai pembelajaran 

bahasa Arab yang cukup besar di pelajaran bahasa Arab. Metode bercerita 

ini adalah metode mendongeng dengan mengajak siswa mampu berbicara 

bahasa Arab dengan menggunakan cerita dalam pembelajaran.  

Berdasarkan diatas dijelaskan, peneliti dapat melakukan penelitian 

menggunakan judul “EVEKTIFTAS METODE BERCERITA DALAM 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA ARAB 

KELAS V MI DI KH.HASYIM ASYARI MALANG”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Metode Bercerita Efektif sehingga dapat Meningkatkan 

Kemampuan Berbicara Bahasa Arab Kelas V di MI Kh.Hasyim Asyari 

Malang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Agar mengetahui apakah metode bercerita efektif sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas  V MI di KH.Hasyim 

Asyari Malang.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Mampu mengasih faedah terhadap perkembangan siswanya juga 

meningkatkan kemampuan berbicara bahasa arab dalam metode 

bercerita. 

2. Secara praktis 

a. Bagi guru 

Peneliti dapat meningkatkan hasil pembelajaran kemampuan 

berbicara bahasa Arab dan menciptakan belajar mengajar yang tidak 

membosankan menggunakan metode bercerita. 

b. Bagi siswa 

Dapat menumbuhkan minat, motivasi siswanya dengan 

pelajaran dan bisa meningkatkan kemampuan kalamnya. 
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c.  Untuk  peneliti  

Peneliti ingin menambahkan pelajaran dan pengetahuannya 

yang banyak dengan menggunakan metode bercerita dan 

melakukan cerita secara langsung agar mampu meningkatkan siswa 

untuk berbicara bahasa Arab. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Pengertian efektifitas 

Efektifitas ini dapat diartikan sebagai pengaruh sebab, akibat atau 

dampak.adapun arti dalam efektif adalah berhasil. Kemudian kata 

efektifitas yaitu keadaan yang berpengaruh dan dapat membawakan hasil. 

Kata efektifitas disini yaitu pengaruh yang dihasilkan dengan 

kemampuan berbicara siswa kemampuan berbicara ini agar bisa 

dikatakan efektif apabila dapat memperoleh hsil yang efektif, siswa 

mampu melakukan kemampuan berbicara.
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2. Metode Bercerita 

Bercerita bisa dikatakan dengan sesuatu kebiasaan masyarakat dan 

hampir semua murid senang dengan bercerita dan adapun ada guru 

yang bercerita mereka akan senang mendengarkannya dan ingin 

mengulang kembali cerita tersebut. Cerita ini sangat penting bagi 

murid apabila ceritannya sangat berkesan. Guru juga akan 
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mengarahkan kepada murid agar murid bisa menikmati dan berkesan 

kepada guru yang sedang berceita.
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3. Kemampuan Berbicara Bahasa Arab 

Kemampuan berbicara mampu menyatakan atau berbicara yang 

menggunakan bahasa arab secara lancar dan bahasa al-Qur’an juga dan 

bahasa semua umat muslim. Bahasa Arab juga punya pelajaran untuk 

mempelajari ilmu lain seperti istima’, nahwu, dan shorof. Dan 

demikian pula buku pada zamanya menggunakan bahasa Arab, dan 

jika menginginkan ilmu yang banyak/menguasai ilmu dalam buku-

buku besar akan mendahulukan belajar bahasa Arab.
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F. Asumsi Dasar Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode 

bercerita. Sehingga bisa mengembangkan kemampuan berbicara bahasa 

Arab siswa kelas V MI di KH.HasyimAsyari Malang. Kemampuann 

bicara Berbahasa Arab dalam penelitian hanya dilihat efektif atau tidak 

dalam penerapan  metode bercerita. 
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