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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia untuk berinteraksi 

dengan manusia lainnya. Dewasa ini, bahasa Arab merupakan salah satu 

bahasa yang penting untuk dipelajari di negara kita. Indonesia dikenal sebagai 

negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di 

dunia. Oleh karena itu, di Indonesia telah banyak berbagai sekolah baik negeri 

maupun swasta memberikan mata ajar bahasa Arab sehingga banyak sekolah 

melakukan kerjasama dengan berbagai institusi timur tengah dalam 

pengembangan bahasa ini. Namun, keterampilan berbahasa Arab peserta didik 

masih jauh dari kata sempurna. 

Melatih keterampilan berbahasa sama dengan melatih keterampilan 

berpikir. Dalam mempelajari bahasa, terutama bahasa Arab terdapat empat 

aspek keterampilan yang harus dicapai. Keterampilan-keterampilan ini 

meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pada proses kegiatan 

belajar mengajar, keempat keterampilan bahasa tersebut tidak dapat 

dipisahkan dan harus dikembangkan secara bersama-sama. Peserta didik 

diharapkan tidak hanya menguasai secara teoritis, tetapi juga dapat 

menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari sehingga melatih 
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komunikasi tidak hanya dengan teman sebayanya tetapi juga dapat 

berkomunikasi dengan orang asing. 

Sebagai seorang muslim tak dapat kita pungkiri bahwa kebutuhan kita 

terhadap bahasa Arab amatlah banyak. Bahasa Arab bagaikan makanan pokok 

yang harus selalu tersedia bagi kita, sebagaimana kita ketahui ibadah shalat 

wajib yang kita lakukan lima waktu sehari semalam sebagai bentuk 

komunikasi seorang hamba pada tuhannya menggunakan bahasa Arab, kitab 

suci Al-Qur‟an yang kita jadikan pedoman hidup sehari-hari pun berbahasa 

Arab, sunnah nabawiyah sebagai penjelas dan perinci dari kitab suci juga 

berbahasa Arab, buku-buku ulama‟ terdahulu yang kita jadikan sebagai 

sumber ilmu pengetahuan juga berbahasa Arab, dan banyak hal lainnya yang 

akan lebih menunjukkan betapa pentingnya bahasa Arab bagi kita sebagai 

seorang muslim. 

Terlepas dari faktor kebutuhan religius perkembangan zaman dan 

pertumbuhan ekonomi yang pesat terjadi di jazirah Arab yang kaya akan 

ladang minyak diikuti dengan kebutuhan dunia akan minyak bumi menjadikan 

negara-negara Arab sebagai negara yang kaya raya, karenanya banyak negara 

di dunia ingin menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara Arab baik 

dalam bidang ekonomi maupun yang lainnya. Fenomena ini mengakibatkan 

banyaknya penduduk dunia yang berkeinginan untuk berkerja di Arab yang 

secara tidak langsung mereka harus menguasai bahasa Arab agar dapat 

berkomunikasi dengan baik dalam dunia kerja. Selain itu baru-baru ini PBB 
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(Perserikatan Bangsa-Bangsa) menjadikan bahasa Arab salah satu dari bahasa 

resminya (PBB, 2010), dengan kata lain bahasa Arab menjadi bahasa 

internasional yang wajib dikuasai selain bahasa Inggris. 

Mengingat akan pentingnya penguasaan bahasa Arab baik lisan 

maupun tulis, maka tak kalah penting bagi kita sebagai seorang muslim yang 

non-Arab untuk mecetak generasi yang cakap dalam berbahasa Arab baik 

secara lisan atau tulisan serta mampu mengajarkannya. Orientasi pengajaran 

bahasa Arab di sini difokuskan pada empat aspek terpenting dalam belajar 

bahasa Arab yaitu mendengarkan, membaca, menulis dan berbicara. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka sangat penting 

penguasaan gramatika (Qawa‟id) bahasa Arab yang terdiri dari Nahwu dan 

Sharaf disamping penguasaan lain seperti kosakata (مفردات), Imla‟ dan lain 

sebagainya hendaknya dikuasai dan dipelajari secara mendalam, hal ini 

diperkuat dengan ungkapan  ualama‟ terdahulu yang berbunyi “Sharaf adalah 

induk dari segala ilmu dan Nahwu adalah bapaknya”. Sharaf dikatakan 

sebagai induk segala ilmu dikarenakan  ilmu sharaf itu melahirkan bentuk 

kata, sedangkan bentuk-bentuk kata itu menunjukkan bermacam-macam ilmu. 

Ini didasarkan pada sebuah asumsi kalau tidak ada kata-kata atau lafal tertentu 

maka tidak akan ada tulisan, sedangkan tanpa tulisan sulit untuk mendapatkan 

ilmu.   

Lebih jauh lagi sharaf yang terkadang diistilahkan sebagai tashrif 

dipandang sebagai sesuatu yang terpenting dan tersulit yang harus dipelajari 
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dalam bahasa Arab. Hal ini diperkuat dengan anggapan peserta didik, maupun 

orang orang yang mendalami bahasa Arab memandangnya sebagai suatu 

kebutuhan yang tak dapat ditawar lagi. Ini disebabkan karena sentralnya 

fungsi dari sharaf dalam pembelajaran bahasa Arab yang dijadikan sebagai 

tolok ukur kemampuan seseorang dalam berbahasa. Dengannya dapat 

diketahui mana kata yang terdiri dari huruf asli dan mana kata yang 

didalamnya terdapat huruf tambahan. 

Sama halnya dengan ilmu sharaf yang sangat menentukan kemampuan 

seseorang dalam berbahasa Arab, nahwu dianggap sebagai barang antik yang 

dimiliki bahasa Arab. Hampir semua pakar linguistik sepakat bahwa gagasan 

awal yang kemudian berkembang menjadi Ilmu Nahwu muncul dari Ali bin 

Abi Thalib saat beliau menjadi khalifah. Gagasan ini muncul karena didorong 

beberapa faktor, antara lain faktor agama, dan faktor sosial budaya (Kholisin, 

2003: 4) yang dimaksud faktor agama di sini terutama adalah usaha 

pemurnian Al-Qur‟an dari lahn (salah baca). Sebetulnya, fenomena lahn itu 

sudah muncul pada masa nabi Muhammad saw masih hidup, tetapi 

frekuensinya masih jarang. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada 

seorang yang berkata salah (dari segi bahasa) dihadapan Nabi, maka beliau 

berkata kepada para sahabat: "Arsyidū akhākum fa innahū qad ḍalla" 

(Bimbinglah teman kalian, sesungguhnya ia telah tersesat). Perkataan ḍalla 

(tersesat) pada hadits tersebut merupakan peringatan yang cukup keras dari 
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Nabi. Kata itu lebih keras artinya dari akhṭa'a (berbuat salah) atau zalla 

(keseleo lidah). 

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa salah seorang gubernur pada 

pemerintahan Umar bin Khattab menulis surat kepadanya dan di dalamnya 

terdapat lahn, maka Umar membalasnya dengan diberi kata-kata "qanni' 

kitābak ṣawthan" 'berhatihatilah dalam menulis' (Abul Fath, tanpa tahun). 

Laḥn itu semakin lama semakin sering terjadi, terutama ketika bahasa Arab 

telah mulai menyebar ke negara-negara atau bangsa-bangsa lain non-Arab. 

Pada saat itulah mulai terjadi akulturasi dan proses saling mempengaruhi 

antara bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain. Para penutur bahasa Arab dari 

non-Arab sering kali berbuat lahn dalam berbahasa Arab, sehingga hal itu 

dikhawatirkan akan terjadi juga pada waktu mereka membaca Al-Qur'an. 

Para ahli sejarah berbeda pendapat dalam siapa pencetus pertama dari 

Ilmu Nahwu ini. Sebagian mengatakan Abu Al-Aswad Ad-Du‟ali, sebagian 

yang lain mengatakan Naṣr bin „Aṣim, serta sebagian lagi mengatakan bahwa 

pencetus pertama Ilmu Nahwu ialah Abdurrahman bin Ḥurmus. Akan tetapi 

kebanyakan sejarawan menjadikan Abu Al-Aswad Ad-Du‟ali sebagai 

pencetus Ilmu Nahwu. Hal ini didasarkan atas jasa-jasanya yang fundamental 

dalam meletakkan dasar-dasar yang kemudian menjadi cikal-bakal Ilmu 

Nahwu (Syauqi Dlaif, 1968: 13). 

Melihat dari beberapa fenomena yang sudah penulis paparkan di atas 

maka tanpa Ilmu Nahwu akan banyak terjadi kesalah-pahaman dalam 
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memahami syari‟at Tuhan yang Ia turunkan pada diri Nabi Muhammad saw. 

Seperti kebanyakan kita dapatkan di lingkungan kita setahun belakangan 

banyak dari kalangan pendakwah yang dengan mudah saling menyalahkan 

hanya dikarenakan kurangnya wawasan keilmuan yang berkenaan dengan 

ilmu ketatabahasaan. Kurang memahami Ilmu Nahwu, dapat menjadikan 

seorang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an dan mengetahui maksud dari Hadist 

Rasul menjadi kurang tepat. 

Nahwu juga mempunyai pengaruh besar pada setiap pembelajar 

bahasa Arab, baik guru ataupun dosen bahasa Arab hendaknya menguasai 

Ilmu Nahwu sebelum mengajarkan bahasa Arab di sekolah atau universitas. 

Pengajar akan dihadapkan dengan berbagai pertanyaan dari peserta didik 

mengenai harokat akhir kata atau kalimat. Melihat dari hal ini maka calon 

pengajar bahasa Arab hendaknya menguasai Ilmu Nahwu. 

Dengan begitu dahsyatnya pengaruh yang diakibatkan pembelajaran 

ilmu tata bahasa khususnya Nahwu yang telah penulis jabarkan di atas, realita 

yang penulis dapatkan di lapangan adalah pembelajaran Nahwu dianggap sulit 

oleh kebanyakan peserta didik khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah mengamati dan merasakan 

sendiri peserta didik Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama 

Islam angkatan 2015 merasa kesulitan dalam mengikuti pembelajaran Nahwu 

di kelas. Hipotesa awal penulis peserta didik sulit membedakan antara (اإلضافة) 

 dan ( الصفة و الموصوف) yang memiliki beberapa kesamaan.  
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Setelah melakukan observasi dan pengamatan, kesulitan yang peserta 

didik alami yaitu pada mata kuliah Nahwu satu, banyak dari peserta didik 

yang mengulang pada mata kuliah tersebut di semester selanjutnya. Masalah 

inilah yang mengindikasikan bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran Nahwu di kelas.  

Masalah inilah yang mendorong penulis untuk menganalisa faktor-

faktor yang menyebabkan peserta didik sulit dalam mempelajari Ilmu Nahwu. 

Oleh karena itu maka penulis merasa terpanggil untuk menulis tentang 

“Analisis Kesulitan Belajar Nahwu bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa 

Arab di Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan rumusan masalah yang akan di bahas pada kesempatan 

laki ini, yaitu: 

Apa kesulitan yang dihadapi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam pembelajaran Nahwu? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini tentu memiliki beberapa maksud dan tujuan 

yang ingin dicapai, yaitu Untuk mengetahui bermacam kesulitan dan 

problematika yang dihadapi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam pembelajaran Nahwu. 
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D. Manfaat Penelitian 

a) Untuk Bahasa Arab 

1) Memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan problematika 

pembelajaran bahasa Arab. 

b) Untuk peserta didik atau mahasiswa. 

1) Penelitian ini dapat menjadi salah-satu jalur bagi mahasiswa untuk 

mengungkapkan keluh-kesahnya dalam belajar Nahwu. 

2) Menjadikan mahasiswa lebih termotivasi untuk belajar lebih dalam 

tentang nahwu. 

3) Mahasiswa dapat memperoleh solusi untuk problematika pembelajaran 

nahwu yang selama ini mereka alami. 

c) Untuk guru atau dosen 

1) Penelitian ini sangat membantu dosen untuk memahami apa yang 

dibutuhkan mahasiswa dalam pembelajaran Nahwu. 

2) Sangat berguna untuk mengevaluasi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan di kelas sebelumya. 

3) Penelitian ini menjadikan dosen lebih termotivasi untuk berinovasi 

dalam setiap pembelajaran. 

 


