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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian dilakukan oleh Mukaromah, mahasiswa dari prodi Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto tahun 2016, skripsi dengan judul ” Pengembangan 

Maharah Al-kalam Melalui Bi’ah Lughawiyah di Madrasah Aliyah Program 

Keagamaan Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Brebes”  

Penelitian ini menjelaskan bahwa dukungan dan kerja sama dari pihak 

sekolah baik pembina, pengurus dan siswa berjalan dengan baik dalam 

mengembangkan keterampilan siswa dalam berbicara. Kegiatan-kegiatan 

bahasa Arab yang dilakukan yaitu dengan adanya pemberian mufrodat, 

program muhadhoroh, muhadatsah, diskusi, debat, halaqah, daruah ilmiah, 

yang diberikan dalam harian, mingguan, maupun tahunan.  

Adapun terkait pengembangan maharatul kalam dan pemanfaatan 

lingkungan bahasa di Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) Al-hikmah 2, 

penelitian tersebut bisa dibilang cukp baik, bisa kita lihat dari segi banyaknya 

prestasi yang didapat oleh siswa MAK Alhikmah 2 Benda Brebes. Adapun  

faktor yang mendukung dalam kegiatan peningkatan maharah al-kalam di 

Madrasah Aliyah kejuruan Al-hikmah 2 dipengaruhi oleh faktor pendidik dan 

pengurus bahasa yang menguasai bahasa Arab.6 

                                                           
6
 Mukaromah, Pengembangan Maharah Al-Kalam Melalui Bi’ah Lughawiyah di Madrasah 

Aliyah Program Keagamaan Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Brebes. (Purwokerto: IAIN, 

2016). 
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2. Penelitian oleh Syaraviah, Mahasiswa dari Program Pendidikan Bahasa Arab 

fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram Tahun 2017. Skripsi berjudul  

“Peran Lingkungan Bahasa dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara 

Bahasa Arab Santriwati Kelas XI Bahasa Di MA Pondok Pesantren Al-

Aziziyah Putri Kapek Gunungsari. 

Penelitian menunjukkan hasil bahwa pengajaran bahasa Arab di MA 

Ponpes Al-Aziziyah Putri Kapek Gunungsari terdiri dari beberapa aspek yang 

terdiri dari aspek tata bunyi, struktur kalimat, kosa kata, kelancaran dan 

pemahaman siswi. Dari beberapa proses pembelajaran tersebut, tidak semua 

berjalan sesuai yang diharapkan, karena tingkat kecerdasan siswi berbeda-

beda. Dengan adanya lingkungan formal dan nonformal, sangat berperan 

penting dalam upaya meningkatkan keterampilan berbahasa Arab di MA 

Ponpes Al-Aziziyah Putri Kapek  Gunungsari.7 

3. Penelitian oleh Binti Muasaroh, Mahasiswa dari Prodi Bahasa Arab, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. skripsi 

berjudul “ Efektivitas Bi’ah Lughawiyah terhadap Peningkatan Motivasi 

Belajar Bahasa Arab Santri KMI Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim. 

Penelitian menunjukkan hasil bahwa aktivitas kebahasaan bi’ah 

lughawiyah di Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim sangat mendukung karena 

adanya muhadaroh, Muhadasah, pemberian kosa kata dan komunikasi 

                                                                                                                                                               
 
7
 Syaraviah “Peran Bi’ah Lughawiyah Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara 

Bahasa Arab Santriwati Kelas XI Bahasa Di MA Pondok Pesantren Al-Aziziyah Putri Kapek 

Gunungsari”, (Mataram: UIN Mataram, 2017), skripsi. 
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menggunakan bahasa Arab. Dan juga penerapa bi’ah lughawiyah di Ponpes 

Ibnul Qoyyim berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar santri.8 

4. Penelitian oleh M. Syawaluddin, mahasiswa dari Prodi Bahasa Arab Fakultas 

Ilmu Tarbiah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 

2013. Skripsi yang berjudul “ Hubungan antara Lingkungan dengan Aktifitas 

Muhadasah dalam Bahasa Arab Siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok 

Pesantren Ibnul Qoyyim Putra Piyungan Bantul Yogyakarta”. 

Penelitian diatas menggunakan teknik pengambilan data yang 

dilakukan dengan cara Observasi, wawancara, dokumentasi dan pemberian 

angket. Analisis data yang dilakukan dengan bebrapa langkah yaitu: 

pengumpulan data mengurangi data yang terkumpul, mendeskripsikan data 

secara sistematis dan dengan membuat kesimpulan dengan memverifikasi  

antara dua variabel yaitu variabel bebas dan valiabel terikat, dengan 

menggunakan masing-masing 25 sample,  menggunakan SPSS. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan adanya hubungan atau 

korelasi positif yang signifikan antara lingkungan dan aktifitas muhadasah di 

MTS Ibnul Qoyyim Putra. Dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak, jadi 

semakin mematuhi peraturan di lingkungan Pondok Pesantren maka aktifitas 

Muhadastah semakin lancar dan semakin tinggi prestasi dalam berbahasa 

Arab.9 

                                                           
8
 Binti Muasaroh, “Efektifitas Bi’ah Lughawiyah terhadap peningkatkan Motivasi Belajar 

Bahasa Arab Santri KMI Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2010), skripsi. 
9
 M. Syawaluddin “Hubungan antara Lingkungan dengan Aktifitas Muhadasah dalam 

Bahasa Arab Siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putra Piyungan 

Bantul Yogyakarta”. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013). skripsi 
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B. Kerangka Teoritis 

1. Bi’ah Lughawiyah (Lingkungan Bahasa) 

a. Pengertian Bi’ah Lughawiyah 

Bi’ah lughawiyah (Lingkungan bahasa) merupakan semua hal  

yang bisa di dengar dan dilihat oleh pendidik yang bersangkutan dengan 

bahasa yang sedang menjadi fokus pembelajaran. Bi’ah lughawiyah merupakan 

bagian terpenting dari bahasa Arab karena menjadi sarana pemerolehan bahasa 

untuk pembelajaran bahasa Arab.
10

 Bi’ah lughawiyah harus dibentuk agar bisa 

terus mengasah keterampilan berbahasa secara alami. Mengenai pentingnya 

Bi’ah Lughawiyah, Muhbib berpendapat bahwa, penciptaan Bi’ah Lughawiyah 

dapat membisakan Maharah Al-kalam yang aktif dan menjadi  masa depan 

kebahasaan yang hebat.  

Lingkungan bahasa yang menyenangkan dan nyaman bagi 

pembelajar akan berpengaruh sangat besar bagi proses pembelajaran 

berlangsung. Lingkungan yang nyaman merupakan faktor penunjang bagi 

keberhasilan dalam pengajaran bahasa arab.  

Untuk menciptakan lingkungan bahasa Arab yang menyenangkan 

tentu tidak mudah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. yaitu: adanya 

sikap dan apresiasi positif terhadap pembelajar. Adanya sikap positif memiliki 

pengaruh besar terhadap pembelajaran dan pengembangan bahasa tersebut, 

dari adanya sikap positif akan tumbuh adanya motivasi untuk mempelajari 

bahasa Arab secara baik. Adapun motivasi mempelajari bahasa akan 

                                                           
10

 M. Rizqi, Resonansi Bi’ah Lughawiyyah dalam Meningkatkan Akuisisi Bahasa Arab, Dar 

El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, Dan Humaniora, Vol 4 No. 2, 2017 
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melahirkan:  Rasa ingin tahu pembelajar dalam pembelajaran bahasa Arab, 

Rasa ingin melakukan perubahan dalam lingkungan, Rasa ingin melakukan 

praktik bahasa Arab dengan temannya, Rasa ingin selalu beradaptasi dengan 

baik dilingkungan bahasa Arab.11 

b. Langkah-langkah dalam Bi’ah lughawiyah 

1. Melakukan pendekatan experimental learning yang melibatkan beberapa 

metode yang praktis dalam memberikan pengalaman langsung. 

2. Memberi kesempatan siswa untuk melakukan diskusi tentang materi 

yang akan di bahas. 

3. Melakukan simulasi terlebih dahulu, kemudian melakukan praktik. 

 

2. Maharah Al-kalam 

a. Pengertian Maharah Al-kalam 

Keterampilan berbicara (Maharah Al-kalam) merupakan keterampilan 

dalam berbahasa arab yang diterapakan disuatu lingkungan pondok ataupun 

lingkungan sekolah. Berbicara adalah media pertama untuk menumbuhkan 

saling memahami dan berkomunikasi, Berbicara juga merupakan keterampilan 

yang pertama kali dipelajari oleh manusia serta mempunyai peranan penting 

dikehidupan manusia. Dalam kesehariannya setiap orang pasti memiliki 

bermacam kegiatan yang menuntut untuk berbicara, baik disekitar lingkungan 

keluarga, sekolah dan dalam lingkungan masyarakat.  

                                                           
11

 A. Hidayat, Bi’ah lughowiyah dan Pemerolehan Bahasa. Jurnal Pemikiran Islam, 2012 Vol 

37 No 1 
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 Abdul Wahab Rosyidi menyatakan, terdapat beberapa kendala dalam 

aktivitas keterampilan berbicara yaitu peserta didik gerogi berbicara karena 

khawatir  melakukan kesalahan, takut dikritik, kurangnya motivasi dalam 

mrngungkapkan apa yang sedang dirasakan, kurangnya partisipasi dari peserta 

didik serta sering menggunakan bahasa ibu yang merasa tidak biasa berbahasa 

asing.
12

 

b. Tujuan Maharah Al-kalam 

Secara Umum, tujuan dari maharah al-kalam adalah untuk 

berkomunikasi dengan baik dan mudah dipahami oleh lawan bicara saat 

berkomunikasi terutama dalam menggunakan bahasa Arab. Dengan begitu 

lawan yang diajak berdialog mampu menerima dan memahami kata-kata yang 

kita sampaikan. Adapun tujuan maharah al-kalam adalah: 

1. Membiasakan siswa berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan 

dapat dipahami. 

2. Membiasakan siswa menyusun kalimat dengan baik dan benar. 

3. Membisakan siswa memahami kata dan kalimat, lalu menyusunnya dalam 

bahasa yang dapat dipahami, dan memperhatikan penggunaan kata yang 

tepat. 

 

                                                           
12

Abd Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab (Malang: UIN Malang Press, 2011), h. 91-92. 


