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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Syahraini Tambak (2016) mengadakan penelitian yang berjudul “Metode 

Bercerita dalam Pembelajaran Agama Islam”. Dalam penelitian ini Syahrani 

meneliti peserta didik dalam Pelajaran PAI, cara penyajiannya pelajarannya 

yang menceritakan tentang sejarah dan menyangkut ketaatan/ mempunyai 

ketertarikan mempengaruhi kehidupan mereka. 

2. Suwarti Ningsih (2006) penelitian ini menggunakan judul meningkatnya 

Ketrampilan Berbicara melalui Metode Bercerita siswa kelas III SD Negeri 1 

Beringin Jaya Kecamatan bumi raya Kabupaten Borowali. Peneliti ini 

menggunakan Metode Bercerita, penelitian ini dilakukan dalam siklus yang 

terdiri atas kegiatan awal kegiatan inti dengan kegiatan akhir.
6
 

3. Memanfaatkan audio pembelajaran Bahasa Arab berbasis macromedia flash 

untuk meningkatkan Berbicara bahasa Arab siswa kelas X MAN Purwodadi 

Grobongan skripsi oleh Eko Hery Utomo (2013). Dalam penelitianya 

mengalami kendala yang di alami siswa yaitu kurang memahami terhadap 

pelajaran Bahasa arab. Metode Penelitian yang digunakan dalam pembelajaran 

Subjek penelitian yang digunakan Eko Herry Utomo adalah siswa kelas X 

MAN Purwodadi, adapun subjek penelitiannya ialah siswa kelas VIII MTS 

Negeri Kendal. 
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4. Zainal Mutaqin (2013) penelitian yang berjudul “ Pengaruh Muhadloroh 

terhadap Ketrampilan Berbicara Bahasa Arab siswa kelas IX SMP Daar-

Qolam Tangeran Banten Tahun 2012/2013, menunjukkan Siswa mengalami 

kendala karena sebagian siswa dapat menguasai bahasa Arab, sehingga dirinya 

menggunakan hanya mentaati kurikulum saja. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya pengaruh Muhadloroh terhadap Ketrampilan Berbicara 

Bahasa Arab siswa kelas IX SMP Daar El-Qolam yang besar dan positif. Nilai 

perhitungan korelasi, nilai tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh 

Muhadloroh terhadap Ketrampilan Berbicara Bahasa Arab siswa kelas IX 

SMP Daar El-Qolam sebesar 66,0%.
7
 

Dari penelitian diatas terdapat persamaan dalam metode bercerita dalam 

meningkatkan kemampuan berbicara, adapun perbedaan penelitian terdahulu 

tersebut adalah : mempunyai judul yang berbeda-beda tetapi di dalamnya ada 

metode bercerita dan meningkatnya kemampuan berbicara. 

 

B. Kajian Teoritis 

1. Metode bercerita 

a. Pengertian metode bercerita 

Bercerita merupakan mengungkapkan sesuatu perbuatan kejadian 

yang didapatkan secara lisan dengan upaya mengembangkan bahasa. 

Berceritaini pembelajaran yang dipelajari secara lisan yang berbentuk cerita 

dan dilaksanakan dalam proses belajar di MI KH.Hasyim Asyari Malang, 
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metode tersebut dilakukan oleh siswa yang belum menguasai dalam cerita 

pembelajarannya  

Melakukan cerita dalam sekolah harus dengan baik agar siswannya 

suka sama cerita yang diberikan dan sebelum menjelaskan cerita tersebut 

harus mempersiapkan dulu agar bisa lebih maksimal dan sangat 

memuaskan, oleh sebab itu kita harus mempunyai metode yang sangat 

bagus hingga dapat menyimpulkan kegiatannya. 
8
 

Berdasarkan definisi diatas dapat menyimpulkan bahwa Metode Bercerita 

yaitu suatu pemberian keahlian siswa dengan memberikan keterangan 

penjelasan sehingga bisa mengucapkan kembali berbentuk lisan.  

b. Kelebihan dan kekurangan bercerita 

1. Kelebihannya sebagai berikut : 

a. Sangat giat semangat peserta didik. 

Cerita ini mengembangkan giat siswa, juga 

membangkitkan siswa untuk pembelajarannya. 

b. Membekas dalam jiwa dan menarik perhatian 

Dianggap sangat luar biasa perhatiannya/konsentrasi murid.  

2. Kurangnya Bercerita sebagai berikut : 

a. Memahami peserta didik bisa berubah sulit/ terakumulasi dengan 

masalah. Sehingga cerita terakumulasi memberikan dampak 

negative. 
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b. Bersifat monolog dan menjenuhkan peserta didik.  

c. Waktu banyak terbuang bila cerita kurang tepat.  

c.  Indikator bercerita : 

1. Implementasi Metode Bercerita. 

2. Menyebutkan unsur ada di dalam cerita. 

a. Menyebutkan Tokoh dalam cerita 

b. Meneyebutkan watak Tokoh yang terdapat dalam cerita 

3. Menuturkan dengan bahasa lisan. 

a. Mengulang suara, kata, bunyi bahasa 

b. Mendapatkan  kata yang baru
9
 

d. Rancangan melaksanakan bercerita  

1. Memiliki tujuan/tema 

Menggunakan metode ini khusus untuk memberikan 

pembelajaran melalui cerita. Tema harus menarik serta dapat 

menghubungkan antara kehidupan siswa dalam kelas.  

2.  Memastikan bercerita 

Memutuskan isi langkah yang harus dipilib dengan cara meragakan.  

e. Langkah-Langkah dalam Metode Bercerita 

1. Menghubungkan tujuan, tema dalam kegiatan Bercerita kepada 

siswa. 

2. Pendahuluan Bercerita, guru meminta pengalaman siswa dalam 

bercerita. 
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3. Merupakan peningkatan cerita yang diucapkan oleh guru. 

4. Guru menetapkan rancangan cara bertutur.  

5. Merupakan dasar bercerita.
10

 

Diatas bisa menyimpulkan bercerita dapat memberikan langkah 

ataupun tujuan/tema yang akan diceritakan sehingga mempunyai karekter 

tersendiri. Dan bisa mmebuat para siswa menguasai dalam hal bercerita.  

 

2.  Kemampuan Berbicara bahasa Arab 

a. Pengertian Kemampuan Berbicara 

Kemampuan Berbicara yaitu penyampaian pikiran yang 

mendapatkan sesorang dengan menggunakan bahsa lisan dan dapat 

memahami sesorang secara mudah.  

Berdasarkan diatas bahwa Kemampuan merupakan sebuah 

kompetensi professional yang dimiliki seseorang dan bukan semata-mata 

bawaan serta dapat bermanfaat hingga jangka panjang. 

b. Berbicara Bahasa Arab 

Dalam belajar Bahasa Arab  mempunyai empat keterampilan 

berbahasa yang harus dimiliki siswa yaitu keterampilan mendengar, 

berbicara, membaca, menulis. Penguasaan tersebut kebahasaan seorang 

dapat menentukan yang terdapat penguasaan kosa kata, dengan relevan 

keterampilan berbahasa sebagai alat komunikasi terlebih dahulu 
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menguasai kosa kata (mufradat). Setiap pemebelajran bahasa Arab tidak 

akan lepas dari metode, strategi, maupun media.  

Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur’an, yang menyampaikan 

penerangan informasi bagi umat islam, sehingga dapat mempelajari ilmu 

di kitabnya, dan demikian berbagai buku/ilmu yang mana menggunakan 

bahasa Arab di masa zamanya. Dan jika menginginkan menguasai ilmu 

harus mendalami buku besar Arab.
11
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