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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DALAM PEMBELAJARAN  

BAHASA ARAB KELAS X MA AL-HIKMAH  

KEDATON BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh: 

Nurul Purnamasari 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi 

Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab kelas X MA Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. 

Penelitian ini menjadi tolak ukur dalam mengembangkan Kurikulum 2013 khususnya 

pada mata pelajaran bahasa Arab serta meningkatkan keberhasilan proses belajar 

bahasa Arab. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) dengan 

menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan mengambil objek di MA AL-Hikmah 

Kedaton Bandar Lampung. Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah kepala 

Madrasah, Waka Kurikulum, guru bahasa Arab, dan siswa kelas X. Analisis data 

dilakukan dengan cara induktif yaitu penganalisaan data yang bertitik tolak pada 

fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Implementasi Kurikulum 2013 

dalam pembelajaran bahasa Arab kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung 

terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam perencanaan, guru sudah 

menyiapkan silabus dan RPP yang sesuai denga Kurikulum 2013. Dalam proses 

pelaksanaan,  sudah sesuai dengan Kurikulm 2013, yaitu menggunakan pendekatan 

ilmiah (Scintific Approach) sebagaimana dimaksud meliputi: mengamati, menanya, 

exsperimen, asosiasi, komunikasi. Sedangkan pada proses pembelajaran menyentuh 

tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan dalam proses 

evaluasi, guru sudah menggunakan penilaian autentik (Aunthentic Assesment) yaitu 

pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik atas tiga 

ranah yang dinilai, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian 

keterampilan. (2) Faktor yang mempengaruhi implementasi Kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran bahasa Arab kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung ada 



tiga faktor: Yang pertama faktor guru, kedua faktor peserta didik, ketiga faktor sarana 

dan prasarana. 

Kata Kunci: Implementasi Kurikulum 2013, Pembelajaran bahasa Arab Kelas X, 

MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung 
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MOTTO 

 

 

                                

                    

 

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Q.S (Al-„Alaq: 1-5)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan cermin dari skripsi, sehingga memudahkan pembahasan dan 

mempersatukan persepsi para pembaca, dalam memahami skripsi ini diperlukan 

penegasan yakni dengan memberi pengertian istilah yang terkandung dalam judul 

“Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X MA Al-

Hikmah Kedaton Bandar Lampung,”  

Adapun penegasan judul yang dimaksud dalam skripsi ini adalah: 

1. Implementasi 

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan
2

. Dalam Oxford 

Advanced Learner‟s dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah “Put 

Somthing into effect” suatu penerapan yang memberikan efek atau dampak.
3
 

Jadi yang dimaksud dengan implementasi disini adalah suatu proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan prkatis 

sehingga memberi dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai 

dan sikap. 

 

                                                           
2
 Pusat Pembinaan dan Pengembangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1995), h. 374 
3
 Oxford Advance Learning, Dictionary of cumel English As Hornby (Oxford: 

University Press, 1995), h. 959
  



2. Kurikulum 2013 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar.
4
 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai diterapkan pada 

tahun pelajaran 2013/2014. Kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum 

yang telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah 

dirintis pada tahun 2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada 

tahun 2006. Hanya saja yang menjadi titik tekan pada Kurikulum 2013 ini adalah 

adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi 

aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
5
 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kurikulum 2013 adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar 

yang menitik beratkan pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard 

skill yang meliputi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

3. Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan upaya membelajarkan atau suatu upaya 

mengarahkan siswa kearah aktivitas belajar.
6
 Sedangkan menurut Suyono dan 

Hariyanto, sebagai mana dikutip oleh Fadlillah bahwa istilah pembelajaran 

berasal dari kata dasar belajar, yaitu suatu aktivitas atau suatu proses untuk 

                                                           

4
  Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), h. 8 
5

  M. Fadlillah, Implementasi Kurikulum 2013  dalam Pembelajaran SD/MI, 

SMP/MTs, dan SMA/MA, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 16 
6
 Tohirin, Psikologi pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), h. 8 



memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, 

sikap, dan mengukuhkan kepribadian.
7
 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu 

proses interaksi, yaitu interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa 

untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki 

perilaku, sikap, dan mengukuhkan kepribadian. 

4. Bahasa Arab 

Menurut Al-Ghalayani yang dikutip oleh Ulin Nuha bahwa bahasa Arab 

adalah kalimat-kalimat yang dipergunakan oleh orang Arab untuk 

mengungkapkan tujuan-tujuan (pikiran dan perasaan) mereka. Bahasa Arab (al-

lughah al-„Arabiyyah) adalah sebuah bahasa yang terbesar dari segi jumlah 

penutur dalam keluarga bahasa semitik.
8
 

5. MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung 

MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung adalah sebuah lembaga 

pendidikan formal setara dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 

berada di bawah naungan Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang 

penulis jadikan sebagai objek penelitian. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 

yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah penerapan atau pelaksanaan 

                                                           
7
 M. Fadlillah, Op. Cit.,  h. 15 

8
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta: 

DIVA Press, 2012), h. 31-32 



Kurikulum 2013 dalam Pembelajran Bahasa Arab kelas X MA Al-Hikmah 

Kedaton Bandar Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul ini dengan beberapa pertimbangan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Karena penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan Kurikulum 2013 

Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung. 

b. Karena kurikulum merupakan faktor penting demi kemajuan dunia 

pendidikan, sehingga membutuhkan pemahaman dan penelaahan tentang 

penerapan atau pelaksanaannya di sekolah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Sistem pendidikan turut menentukan sukses tidaknya suatu negara, terutama 

dalam berpacu mengejar kemajuan negara-negara lain. Semua masyarakat diharapkan 

mampu berperan aktif dalam membangun sistem pendidikan nasional, karena lewat 

pendidikanlah diharapkan akan diperoleh manusia berkualitas yang akan membawa 

negara-negara ini menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
9
 

Membahas tentang pendidikan tidak akan telepas dari kurikulum sekolah, 

karena kurikulum merupakan suatu perangkat berbagai mata pelajaran yang harus 

                                                           
9
 M. Joko Susilo, Pembodohan Siswa Tersistematis, (Yogyakarta: Pinus, 2007), h. 13 



dipelajari oleh siswa,
10

 serta merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan 

oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara, khususnya 

oleh guru dan kepala sekolah.
11

  

Salah satu komponen yang banyak menyita perhatian dari pelaksanaan sistem 

pendidikan nasional adalah persoalan kurikulum, bahkan tidak sedikit yang 

menganggap kurikulum sebagai inti dari kegiatan pembelajaran. Kurikulum 

merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pendidikan. Bahkan, kurikulum 

dapat dikatakan sebagai syarat mutlak, hal tersebut membuktikan bahwa kurikulum 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran.
12

 

Kurikulum merupakan komponen yang sangat penting bagi berlangsungnya 

pendidikan dalam suatu satuan pendidikan. Keberadaannya menjadi acuan proses 

pembelajaran yang memuat komponen-komponen seperti tujuan, isi, struktur 

program, organisasi dan proses pembelajaran.  

Kurikulum di Indonesia mengalami perkembangan sejak tahun 1945, yaitu 

pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 hingga kurikulum tahun 

2006 yang berlaku sampai tahun 2012 lalu. Selama proses pergantian kurikulum tidak 

ada tujuan lain, selain untuk meningkatkan proses pembelajaran serta rancangan 

pembelajaran yang ada di sekolah. Perkembangan kurikulum dianggap sebagai 

penentu masa depan anak bangsa. Oleh karena itu, kurikulum yang baik akan sangat 
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diharapkan dapat dilaksanakan di Indonesia sehingga akan menghasilkan masa depan 

anak bangsa yang cerah dan berimplikasi pada kemajuan bangsa dan negara. 

Setiap kurikulum yang berlaku di Indonesia dari tahun 1945 hingga kurikulum 

tahun 2006, memiliki perbedaan sistem. Perbedaan sistem yang terjadi bisa 

merupakan kelebihan maupun kekurangan dari kurikulum itu sendiri. Kelebihan dan 

kekurangan tersebut dapat berasal dari landasan, komponen, evaluasi, prinsip, metode 

atau model pengembangan kurikulum. 

Pada saat ini telah dilaksanakan Uji Publik Kurikulum 2013 sebagai 

pengembangan dari kurikulum 2006 atau KTSP. Dinamika tersebut merupakan 

konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, 

dan IPTEK dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai 

seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan 

tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.
13

  

Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan 

antara kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Sejalan dengan UU No. 20 

Tahun 2013 sebagaimana tersurat dalam penjelasan Pasal 35: kompetensi lulusan 

merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, 

keterampilan sesuai standar Nasional yang telah disepakati. Sejalan pula dengan 

pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 

dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. 

                                                           
13

 Soleh Hidayat, Pengembangan Kurikulum Baru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 111 



Kebijakan Kurikulum 2013 ditujukan dalam upaya perbaikan kurikulum 

sebelumnya. Memasuki tahun pelajaran baru 2014/2015 dan sampai saat ini, 

implementasi ini masih menghadapi kendala besar yang harus ditangani. Pada 

dasarnya implementasi kurikulum dalam pembelajaran tidak hanya dilihat dari desain 

kurikulum tersebut, namun terlebih penting yakni dalam kenyataan lapangan. 

Menurut Wina Sanjaya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kegiatan proses pembelajaran diantaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan 

media yang tersedia.
14

 

Berdasarkann pra penelitian yang penulis lakukan di MA Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung, proses belajar mengajar yang dilaksanakan belum berjalan secara 

optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama faktor dari siswa 

atau peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Arab di MA Al-Hikmah 

Kedaton Bandar Lampung. Peserta didik dituntut aktif dengan menggunakan 

Kurikulum 2013. Keadaan yang kontras terjadi disana antara peserta didik yang latar 

belakangnya dari SMP yang tidak memiliki bekal cukup dalam mata pelajaran bahasa 

Arab dan peserta didik yang latar belakangnya dari pesantren/MTs yang sudah 

memiliki bekal yang cukup dalam pelajaran bahasa Arab, sehingga guru masih 

kesulitan dalam mengajar. Yang kedua faktor guru, guru masih bingung terhadap 

implementasi atau penerapan Kurikulum 2013 khususnya pada mata pelajaran bahasa 

Arab.
15

 

Sedangkan gambaran mengenai sarana dan prasarana penunjang proses 

pembelajaran bahasa Arab di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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 Tabel 1  

Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran Bahasa Arab 

 Di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung  

No Jenis Ruang 

Kriteria 

Cukup Kurang 
Tidak 

Ada 

1 Ruang Kelas    
 

 

2 Ruang Laboratorium Bahasa     

3 Ruang Perpustakaan     

4 Media Pembelajaran     

5 Ketersediaan Buku Paket     

Sumber: Observasi tanggal 14 Juli 2016. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana 

penunjang dalam pembelajaran bahasa Arab di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung belum cukup tersedia, seperti lab bahasa yang tidak ada dan media 

pembelajaran yang masih kurang, seperti LCD, jaringan internet, dan laptop. 

Sedangkan kedua sarana dan prasarana penunjang pembelajaran tersebut sangat 

penting dalam pembelajaran bahasa Arab berbasis Kurikulum 2013. Akan tetapi 

sarana dan prasarana yang lain seperti ruang kelas, ruang perpustakaan dan buku 

paket sudah memadai. Karena hal tersebut implementasi Kurikulum 2013 

pembelajaran bahasa Arab di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung masih 

belum optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Aziz, SH, M. Pd I selaku 

kepala MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung mengatakan bahwa: “pada 



dasarnya kami telah melaksanakan Kurikulum 2013 dimana kami telah mengikuti 

beberapa pelatihan tentang Kurikulum 2013, dan berusaha mengembangkan silabus 

untuk setiap mata pelajaran, namun seperti media pembelajaran dan sarana lainnya 

jarang digunakan, disebabkan keterbatasan waktu yang tersedia”.
16

 

Dari ungkapan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, implementasi 

Kurikulum 2013 sudah dilaksanakan namun karena beberapa faktor, diantaranya 

keterbatasan waktu yang tersedia, karena Madrasah Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung mempunyai double Shift, sehingga seperti media pembelajaran dan sarana 

lainnya tidak sempat digunakan. 

Sedangkan mengenai gambaran tentang pelaksanaan Kurikulum 2013 di MA 

Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2 

Penerapan Kurikulum 2013 Di MA Al-Hikmah 

Kedaton Bandar Lampung 

No Indikator 

Kriteria 

Ada Tidak ada 

1 Visi dan Misi Madrasah    

2 Kalender Pendidikan    

3 Silabus     

4 Penyusunan RPP    

Sumber: Observasi tanggal 19 Juli 2016  
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 Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Kurikulum 2013 

sudah dilaksanakan di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung karena Madrasah tersebut 

merupakan salah satu Madrasah yang telah melaksankan Kurikulum 2013 dan para 

guru sudah berusaha mempersiapkan Kurikulum 2013 walaupun banyak kendala 

dalam implementasinya. Maka dari itu peneliti mengambil judul, “Implementasi 

Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X MA Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung”. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan 

yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi 

yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah yaitu pada “proses 

pembelajaran bahasa Arab di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung”. 

 

E. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil 

suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab 

di kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung? 



2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum 2013 

dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung? 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

bahasa Arab di kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi 

Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas X MA Al-

Hikmah Kedaton Bandar Lampung 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Dari segi teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran yang konstruktif, khususnya bagi kemajuan 

pendidikan bahasa Arab. 

b. Dari segi praktik, diharapkan dapat menjadi bahan bagi pendidik bahasa 

Arab MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung dalam menerapkan 

Kurikulum 2013 sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam 

pembelajaran bahasa Arab serta prestasi yang dicapai peserta didik akan 

lebih baik. 

c. Dari segi kepustakaan, diharapkan dapat menjadi salah satu karya tulis 

ilmiah yang dapat menambah khazanah intelektual bagi pengembangan 



ilmu pengetahuan, khususnya implementasi Kurikulum 2013 terhadap 

pengajaran bahasa Arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Kurikulum 2013 

1. Pengertian Kurikulum 2013 

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang 

artinya pelari dan curare yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal 

dari dunia olah raga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang mengandung 

pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis 

finish.
17

 Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi 

sejumlah mata pelajaran (subject) yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal 

sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk 

ijazah.
18

 

Sedangkan menurut Undang-Undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
19

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kurikulum 2013 adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang 
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digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang menitik 

beratkan pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi 

aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Istilah kurikulum pada dasarnya tidak hanya terbatas pada sejumlah mata 

pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar (learning experiences) 

yang dilalui siswa dan memengaruhi perkembangan pribadinya. Kurikulum 

merupakan kegiatan yang diberikan di bawah tanggung jawab sekolah.
20

 Sehingga 

kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas, tetapi mencakup juga 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas. 

Sebagai kurikulum baru yang mulai diterapkan  pada tahun pelajaran 

2013/1014. Kurikulum ini adalah pengembangan dari kurikulum yang telah ada 

sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 

2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tahun 2006. Hanya saja 

yang menjadi titik tekan pada Kurikulum 2013 ini adalah adanya peningkatan dan 

keseimbangan soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, 

keterampilan dan pengetahuan. 

Kurikulum 2013 juga menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (Scientific 

Approach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi: mengamati, 

menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring. Proses pembelajaran pada 

kurikulum ini menyentuh untuk tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan dan 
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keterampilan. Sedangkan untuk proses penilaian menggunakan penilaian autentik 

(Authentic Assesment) yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil 

belajar peserta didik atas tiga ranah yang dinilai. 

2. Tujuan dan Fungsi Kurikulum 2013 

Mengenai tujuan dan fungsi Kurikulum 2013 secara spesifik   mengacu pada 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU 

Sisdiknas disebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Sementara tujuannya, secara khusus dapat penulis uraikan sebagai 

berikut: 

a) Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan soft skills dan 

hard skills melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam 

rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang. 

b) Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, 

dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan negara Indonesia. 

c) Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan 

administrasi mengajar, sebab pemerintah telah menyiapkan semua 

komponen kurikulum beserta buku teks yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

d) Meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta warga 

masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan kualitas, 

dalam pelaksanaan kurkulum di tingkat satuan pendidikan. 



e) Meningkatkan persaingan yang sehat antar-satuan pendidikan tentang 

kualitas pendidikan yang akan dicapai. Sebab sekolah diberikan keleluasaan 

untuk mengembangkan kurikulum 2013 sesuai kondisi satuan pendidikan, 

kebutuhan peserta didik dan potensi daerah.
21

 

Adapun untuk mewujudkan tujuan kurikulum dalam implementasi kurikulum 

perlu adanya tuntutan terhadap pendidik untuk merancang pembelajaran yang efektif 

dan bermakna (menyenangkan), mengorganisasikan pembelajaran, memilih 

pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. 

3. Landasan Kurikulum 2013 

Dalam penyusunan Kurikulum 2013 dilandasi beberapa aspek sebagai berikut: 

a) Aspek Filosofis 

Dalam konteks ini landasan filosofis Kurikulum 2013, yaitu pendidikan 

yang berbasis nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan 

masyarakat. Kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. 

b) Aspek Yuridis  

Aspek yuridis adalah suatu landasan yang digunakan sebagai payung 

hukum dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Landasan yuridis yang 

digunakan salah satunya yaitu Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang 

Implementasi Kurikulum 2013. 
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c) Aspek Konseptual 

Aspek konseptual adalah suatu landasan yang didasarkan pada ide atau 

gagasan yang diabstraksikan dari peristiwa konkret.
22

 

4. Sruktur Kurikulum 2013 

Struktur Kurikulum 2013 adalah pengorganisasian Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar, muatan Pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada 

setiap satuan pendidikan dan program pendidikan. 

Dalam struktur kurikulum SMA/MA ada penambahan jam belajar per minggu 

sebesar 4-6 jam sehingga untuk kelas X bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam 

belajar, dan untuk kelas XI dan XII bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar. 

Sementara lama belajar untuk setiap jam belajar adalah 45 menit.
 23

 

a. Kompetensi Inti kurikulum 2013 

Kompetensi Inti (KI) kurikulum adalah pengikat berbagai kompetensi 

dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta 

berfungsi sebagai integrator horinsontal antar mata pelajaran.
24

 

Rumusan Kompetensi Inti dalam Kurikulum 2013 menggunakan notasi: 1) 

KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) 

KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk 

Kompetensi Keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan 
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dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2013 yang menyatakan 

bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. 

Tabel 3 

Kompetensi Inti Kurikulum 2013 Madrasah Aliyah (MA) 

Kompetensi Inti 

Kelas X 

Kompentsi Inti 

Kelas XI 

Kompetensi inti 

Kelas XII 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

yang dianutnya 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

yang dianutnya 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran 

yang dianutnya 

2. Mengembangkan 

perilaku (jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

peduli, santun, ramah 

lingkungan, gotong-

royong, kerja sama, 

cinta damai, responsif, 

dan produktif) dan 

menunjukan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi 

secara efektif dalam 

lingkungan sosial  dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

2. Mengembangkan 

perilaku (jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan, 

gotong-royong, kerja 

sama, cinta damai, 

responsif, dan 

produktif) dan 

menunjukan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi 

secara efektif dalam 

lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

2. Mengembangkan 

perilaku (jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan, 

gotong-royong, kerja 

sama, cinta damai, 

responsif, dan 

produktif) dan 

menunjukan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa, 

serta memosisikan diri 

sebagai agen 

transformasi 

masyarakat dalam 

membangun 

peradaban bangsa dan 



pergaulan dunia. bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

dunia. 

3. Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural 

dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan 

pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

3. Memahami, 

menerapkan dan 

menjelaskan 

pengetahuan faktual, 

konseptual, 

prosedural dan 

metakognitip dalam 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab fenomena 

dan kejadian, serta 

penerapan 

pengetahuan 

prosedural pada 

bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

untuk memecahkan 

masalah.  

3. Memahami, 

menerapkan dan 

menjelaskan 

pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural 

dan metakognitip 

dalam ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab fenomena 

dan kejadian, serta 

penerapan 

pengetahuan 

prosedural pada 

bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

untuk memecahkan 

masalah. 



4. Mencoba, mengolah, 

dan menyaji dalam 

ranah konkret dan 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari 

yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, 

dan mampu 

menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan. 

4. Mencoba, mengolah, 

dan menyaji dalam 

ranah konkret dan 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari 

yang dipelajarinya di 

sekolah secara 

mandiri, bertindak 

secara efektif, serta 

mampu menggunakan 

metode sesuai kaidah 

keilmuan. 

4. Mencoba, mengolah, 

dan menyaji dalam 

ranah konkret dan 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari 

yang dipelajarinya di 

sekolah secara 

mandiri, secara 

mandiri, bertindak 

secara efektif dan 

kreatif, serta mampu 

menggunakan metode 

sesuai kaidah 

keilmuan. 

 

b. Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 di Madrasah 

Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti 

yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Dalam PP No. 32 

Tahun 2013 disebutkan bahwa yang dimaksud kompetensi dasar adalah konteks 

muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu 

pada kompetensi inti.
25

 

Sebagai rangkaian untuk mendukung kompetensi inti, capaian 

pembelajaran, mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. 

Pencapaian kompetensi inti adalah melalui pembelajaran kompetensi dasar yang 
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disampaikan melalui mata pelajaran. Pengembangannya dengan memperhatikan 

mata pelajaran. Pengembangannya dengan memperhatikan karakteristik peserta 

didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran sebagai pendukung 

pencapaian.  

Kompetensi dasar dikelompokan menjadi empat sesuai dengan rumusan 

Kompetensi Inti yang didukungnya, yaitu: 1). Kelompok kompetensi dasar sikap 

spiritual (mendukung KI-1) atau kelompok 1, 2). Kelompok kompetensi dasar 

sikap sosial (mendukung KI-2) atau kelompok 2,3). Kelompok kompetensi dasar 

pengetahuan (mendukung KI-3) atau kelompok 3,4). Kelompok kompetensi dasar 

keterampilan (mendukung KI-4) atau kelompok 4. 

c. Mata Pelajaran Madrasah 

Kompetensi Dasar dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kompetensi 

lulusan melalui Kompetensi Inti. Selain itu, Kompetensi Dasar diorganisir ke 

dalam berbagai mata pelajaran yang pada gilirannya berfungsi sebagai sumber 

kompetensi. 

Mata pelajaran yang dipergunakan sebagai sumber kompetensi harus 

mengacu pada ketentuan yang tercantum pada UU Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003, khususnya ketentuan pada pasal 37. 

 

5. Komponen Kurikulum 2013 



Menurut Ramayulis ada 6 komponen kurikulum yaitu terdiri dari: tujuan, isi 

kurikulum, media (sarana dan prasarana), strategi, proses pembelajaran dan 

evaluasi.
26

  

Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam proses pendidikan adalah sebagai 

alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka hal ini berarti bahwa sebagai alat 

pendidikan, kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat 

mendukung operasinya dengan baik. Bagian-bagian ini disebut dengan komponen 

yang saling berkaitan, berinteraksi dalam upaya mencapai tujuan. Adapun komponen-

komponen tersebut antara lain: 

1) Tujuan 

Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional dapat 

dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangsa 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

 

 

2) Materi 
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Berkenaan dengan penetuan materi pembelajaran dalam Kurikulum 2013, 

pendidik memiliki wewenang penuh untuk menetukan materi pembelajaran, 

sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang hendak dicapai dari 

setiap kegiatan pembelajaran. Dalam prakteknya untuk menetukan materi 

pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut: 

a) Sahih (valid); dalam arti materi yang dituangkan dalam pembelajaran 

benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. 

b) Tingkat kepentingan; materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta 

didik. 

c) Kebermaknaan; materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis 

maupun non akademis. 

d) Layak dipelajari; materi memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek 

tingkat kesulitannya maupun aspek kelayakan terhadap pemanfaatn materi 

dan kondisi setempat. 

e) Menarik minat; materi yang dipilih hendaknya menarik dan dapat 

memotivasi, menumbuhkan rasa ingin tahu. 

3) Strategi Pembelajaran  

Strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru mendapat reaksi dari 

kalangan progresivisme. Menurut kalangan progresivisme, yang seharusnya aktif 

dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. 

Pembelajaran cenderung bersifat kontekstual, metode dan teknik 

pembelajaran yang digunakan tidak lagi dalam bentuk penyajian dari guru tetapi 



lebih bersifat individual, langsung, dan memanfaatkan proses dinamika kelompok 

(kooperatif), seperti: pembelajaran moduler, observasi, simulasi atau role playing, 

diskusi. 

Oleh karena itu, dalam prakteknya seorang guru mengembangkan strategi 

pembelajaran secara variatif, menggunakan strategi yang memungkinkan siswa 

untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif dan 

menyenangkan. 

4) Organisasi Kurikulum 

Terdapat enam pengorganisasian kurikulum, yaitu: mata pelajaran 

terpisah, mata pelajaran berkolerasi, bidang studi, program yang berpusat pada 

anak, inti masalah dan eletic program. 

5) Evaluasi  

Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum 

secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang 

dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, 

efisiensi. Salah satu komponen kurikulum yang penting untuk dievaluasi adalah 

berkenaan dengan proses dan hasil belajar. 

Nana Syaodih Sukmadinata mengemukakan tiga pendekatan dalam 

evaluasi kurikulum yaitu: penelitian (analisis komparatif), pendekatan objektif, 

dan pendekatan campuran multivariasi.
27
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Sedangkan ruang lingkup penilaian dalam Kurikulum 2013 terdapat tiga 

komponen utama, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

6. Penataan Standar Nasional Pendidikan 

Penetapan standar kompetensi dan standar mutu pendidikan nasional 

merupakan jaminan bagi laju pertumbuhan ekonomi  dan peningkatan produktifitas 

nasional. Jika standar mutu kompetensi, dan standar mutu pendidikan telah 

dikembangkan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, kemudian 

dituangkan dalam kurikulum, serta ditunjang oleh guru dan kepala sekolah 

profesional maka pendidikan diharapkan dapat menghasilkan SDM berkualitas 

mampu membawa Indonesia keluar dari krisis yang berkepanjangan, serta dapat 

mengikuti percepatan informasi dalam era globalisasi.
28

  

Berkaitan dengan itu, Pemerintah telah melakukan berbagai penataan dalam 

standardisasi pendidikan. Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi delapan 

standar, Menurut PP No. 32 Tahun 2013 Standar Nasional Pendidikan meliputi 

Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar 

Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.
29

 

1) Standar Kompetensi Lulusan 
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Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
30

 

Pengertian secara terpisahnya menurut Loeloek Indah Poerwati dan Sofyan Amri, 

kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang didapatkan peserta 

didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam satuan pendidikan. Sedangkan 

standar kompetensi adalah ukuran kompetensi yang harus dicapai peserta didik 

setelah mengikuti suatu proses dalam satuan pendidikan.
31

  

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah 

Aliyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 

Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah 

Madrasah Aliyah 
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Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 

beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan 

bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia. 

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, 

dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

serta dampak fenomena dan kejadian. 

Keterampilan Memiliki kemampuan fikir dan tindak yang efektif dan 

kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai 

pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara 

mandiri. 

 

 

2) Standar Isi 

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. Penataan standar isi terutama berkaitan dengan penguatan 

materi melalui evaluasi ulang ruang lingkup materi: (1) mengeliminasi materi 

yang tidak esensial atau tidak relevan bagi siswa, (2) mempertahankan materi 



yang sesuai dengan kebutuhan sisiwa, dan (3) menambahkan materi yang 

dianggap penting dalam perbandingan internasional. 

 

3) Standar Proses 

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 

satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
32

 

a. Syarat pelaksanaan proses pembelajaran: 

1. Alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran tingkat Madrasah Aliyah 

(MA): 45 menit. 

2. Buku teks pelajaran, digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta 

didik. 

3. Pengelolaan kelas, dalam setiap proses pembelajaran , pendidik harus 

melakukan pengelolaan kelas. 

b. Pelaksanaan pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang meliputi kegiatan    pendahuluan, inti 

dan penutup. 

 

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria mengenai 

pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam 
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jabatan.
33

 Artinya seorang pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki 

kualifikasi akademik sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

5) Standar Sarana dan Prasarana 

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, 

tempat bermain, tempat berkreasi, dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi.
34

 

6) Standar Pengelolaan 

Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan pelaksanaan, 

dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat stuan pendidikan, 

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pendidikan. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman 

yang mengatur tentang: 

a. Kurikulum tiap satuan pendidikan dan silabus; 

b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukan seluruh kategori 

aktivitas satuan pendidikan selama setahun, dan dirinci secara semesteran, 

bulanan, dan mingguan; 

c. Struktur organisasi satuan pendidikan; 

d. Pembagian tugas diantara pendidik; 

e. Pembagian tugas diantara tenaga kependidikan; 

f. Peraturan akademik; 

g. Tata tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib pendidik, 

tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan sarana dan 

prasarana; 

h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan 

pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan 

masyarakat; 

i. Biaya operasional satuan pendidikan. 

7) Standar Pembiayaan 

Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai kompetensi dan besarnya 

biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi 

satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlakukan untuk 

membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya 
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kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan 

berkelanjutan. 

8) Standar Penilaian Pendidikam 

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, 

prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Beberapa hal yang 

perlu diketahui berkaitan dengan penataan standar penilaian ini, dapat dilihat 

dalam materi sosialisasi Kurikulum 2013, yang dalam garis besarnya mencakup 

hal-hal sebagai berikut: 

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajran, untuk 

memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. 

Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan penyelesaian 

dari suatu satuan pendidikan.
35

 

 

7. Perbedaan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Kurikulum 2013 

Sebelum penulis menjelaskan tentang perbedaan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan dan Kurikulum 2013, perlu dijelaskan mengenai kedua pengertian 

kurikulum tersebut. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan 

kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan sekolah.
36

 

Sedangkan Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai 

diterapkan pada tahun 2013/2014. Kurikulum ini adalah pengembangan dari 

kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi yang 

telah dirintis pada tahun 2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada 

tahun 2006. Hanya saja yang menjadi titik tekan pada Kurikulum 2013 ini adalah 
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adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skill yang meliputi aspek 

kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Kurikulum 2013 juga menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (Scientific 

Approach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi:  

a. Mengamati 

b. Menanya 

c. Menalar  

d. Mencoba 

e. Membentuk jejaring.  

Proses pembelajaran pada kurikulum ini menyentuh untuk tiga ranah, yaitu 

sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk proses penilaian 

menggunakan penilaian autentik (Authentic Assesment) yaitu pengukuran yang 

bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik atas tiga ranah yang 

dinilai. 

Adapun menurut Mansur Muslich, ciri-ciri kegiatan belajar mengajar (KBM) 

dalam KTSP adalah: 

a. Mengalami dan Eksplorasi 

b. Interaksi 

c. Komunikasi 



d. Refleksi
37

 

 

B. Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Kurikulum 2013 

Sebelum penulis menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Arab berdasarkan 

Kurikulum 2013, maka penulis akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran, 

bahasa Arab dan tujuan pembelajarannya. 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajran adalah proses, cara, 

perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.
38

 Sementara menurut 

Suyono dan Hariyanto, sebagai mana dikutip oleh Fadlillah bahwa istilah 

pembelajaran berasal dari kata dasar belajar, yaitu suatu aktivitas atau suatu proses 

untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, 

sikap, dan mengukuhkan kepribadian.
39

  

Dari berbagai uraian tentang definisi pembelajaran tersebut secara umum 

memiliki pengertian yang sama, yaitu proses interaksi antara pendidik dan peserta 

didik maupun antar peserta didik. Proses interaksi ini bisa dilakukan dengan berbagai 

media dan sumber belajar yang menunjang keberhasilan belajar peserta didik.  

Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan oleh orang Arab dan 

semenanjungnya sebagai sarana komunikasi antara mereka didalam mengekspresikan 
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tujuan tertentu sehinggga mereka mampu berinteraksi didasari oleh letak geografis, 

budaya dan peradaban.
40

 

Sementara itu, menurut A. Fuad Effendy bahasa Arab adalah bahasa Al-

Qur‟an, bahasa komunikasi antar umat Islam, yang peranannya tidak hanya sebagai 

alat komunikasi manusia dengan sesamanya, tetapi sebagai alat komunikasi manusia 

yang beriman dengan Allah, yang terwujud dalam bentuk ritual dan ibadah.
41

 

Begitu juga bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur‟an dan hadits serta bahasa 

ibadah. Dengan demikian kita harus mempelajari dan memahami bahasa Arab dengan 

tujuan memahami ajaran-ajaran Islam dari sumber aslinya serta untuk memahami Al-

Qur‟an dan hadits. Sebagai mana firman Allah SWT. Dalam surat Az-Zumar ayat 27-

28, yakni: 

                                           

         

Artinya: 

“Dan sungguh  telah Kami buatkan dalam Al-Qur‟an ini segala macam 

perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran. (Yaitu) Al-Qur‟an dalam 
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bahasa Arab, tidak ada kebengkokan (di dalamnya) agar mereka bertaqwa. (QS. Az-

Zumar:27-28).
42

 

Berdasarkan ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah SWT. telah 

menurunkan ayat-ayat Al-Qur‟an dengan menggunakan bahasa Arab agar dipahami 

oleh kaumnya. Maka jelaslah untuk memahami isi Al-Qur‟an dan Hadits terlebih 

dahulu harus mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab  dan Al-Qur‟an bagaikan 

dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. 

Pembelajaran bahasa bahasa diperlukan agar seseorang dapat berkomunikasi 

dengan baik dan benar dengan sesamanya dan lingkungannya, baik secara lisan 

maupun tulisan. Tujuan mempelajari bahasa Arab adalah untuk menguasai ilmu 

bahasa dan kemahiran berbahasa Arab, seperti muthola‟ah, muhadatsah, insya‟, 

nahwu dan shorof.
43

 

Selain tujuan-tujuan tersebut, tujuan mempelajari bahasa Arab dalam 

ungkapan Drs. H. Tayar Yusuf dan Drs. Syaiful Anwar, bahwa pembelajaran bahasa 

Arab diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjang (tujuan umum) dan tujuan 

jangka pendek (tujuan khusus). Didalam tujuan khusus adalah penjabaran dari tujuan 

umum, karena tujuan itu sulit dicapai tetapi dijabarkan secara operasional dan 

spesifik. Adapun tujuan mempelajari bahasa Arab adalah sebagai berikut: 
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a. Agar peserta didik dapat memahami Al-Qur‟an dan Al-Hadits sebagai sumber 

hukum ajaran Islam. 

b. Dapat memahami dan mengerti buku-buku agama dan kebudayaan agama 

yang ditulis dalam bahasa Arab. 

c. Supaya mahir berbicara dan mengarang dalam bahasa Arab. 

d. Untuk digunakan sebagai alat keahlian lain (Suplementory) untuk membina 

ahli bahasa Arab, yakni benar-benar profesional.
44

 

Dari tujuan-tujuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa mempelajari bahasa 

Arab merupakan suatu disiplin yang sangat ideal, dimana didalamnya meliputi 

idiologi (keagamaan), ilmiah (ilmu pengetahuan), maupun kehidupan sosial. 

Beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab dalam 

Kurikulum 2013
45

 adalah: 

1. Standar Isi Mata Pelajaran Bahasa Arab 

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu.
46

 Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik 

yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan 
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jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam standar isi untuk setiap mata 

pelajaran. 

Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi 

minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. Dalam penelitian ini jenjang pendidikan dan jenisnya adalah 

Madrasah Aliyah (MA), dan difokuskan pada mata pelajaran bahasa Arab.  

Mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah terdiri atas bahan yang 

berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk paparan atau dialog tentang 

perkenalan, kehidupan keluarga, hobi, pekerjaan, remaja, kesehatan, fasilitas 

umum, pariwisata, kisah-kisah Islam, wawasan Islam, hari-hari besar Islam dan 

tokoh-tokoh.
47

 

Bahasa Arab di Madrasah Aliyah dipersiapkan untuk pencapaian 

kompetensi dasar berbahasa, yang mencakup empat keterampilan berbahasa yang 

diajarkan secara integral, yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Meskipun begitu, pada tingkat pendidikan dasar (elementary) dititikberatkan pada 

kecakapan menyimak dan berbicara sebagai landasan berbahasa. 

Pada tingkat pendidikan menengah (intermediate), keempat kecakapan 

berbahasa diajarkan secara seimbang. Pada tingkat pendidikan lanjut (advanced), 

dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis, karena peserta didik 

diharapkan mampu mengakses berbagai referensi berbahasa Arab.  
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Bahasa Arab termasuk dalam kelompok mata pelajaran PAI dan bahasa 

Arab. Karakteristik bahasa Arab menurut SK Dirjen No. 2676 Tahun 2013, 

adalah: 

“Bahasa Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk 

mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan 

serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik reseptif 

maupun produktif. Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk 

memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Kemampuan 

produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Kemampuan bahasa serta 

sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam 

membantu memahami sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur‟an dan Al-

Hadits, serta kitab-kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam 

bagi peserta didik. Untuk itu, bahasa Arab di Madrasah dipersiapkan 

untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa, yang mencakup empat 

keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu‟ menyimak 

(maharatu al-istima‟), berbicara (maharatu al-kalam), membaca 

(maharatu al-qira‟ah), dan menulis (maharatu al-kitabah)”.
48

  

Merujuk pada karakteristik bahasa Arab diatas, tujuan mata pelajaran 

bahasa Arab di Madrasah Aliyah adalah sebagai berikut: 1) Mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulisan yang 

mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni: menyimak (maharatu al-istima‟), 

berbicara (maharatu al-kalam), membaca (maharatu al-qira‟ah), dan menulis 

(maharatu al-kitabah). 2) Menumbuhkan tentang kesadaran tentang pentingnya 

bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing sebagai alat utama belajar, 

khususnya dalam mengkaji sumber-sumber Islam. 3) Mengembangkan 

pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta 
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memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan 

memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya. 

2. Standar Proses pembelajaran Bahasa Arab 

Dalam standar proses pembelajaran Kurikulum 2013 merupakan untuk 

pengembangan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap melalui kegiatan 

yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar baik dalam kegiatan kulikuler 

atau ekstrakulikuler. 

Proses pembelajaran dalam Kurikulum 2013 mencakup lima pengalaman 

belajar pokok, yaitu: 1) Mengamati, 2) Menanya, 3) Mengumpulkan Informasi, 4) 

Mengasosiasi, 5) Mengkomunikasikan. Sehingga dalam pembelajaran bahasa 

Arab akan mengikuti pula kelima pengalaman belajar tersebut. Kelima 

pengalaman belajar ini disebut pendekatan saintific dan dirinci dalam berbagai 

kegiatan belajar. 

Tabel 5 

Keterkaitan Antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan 

Belajar dan Maknanya 

Langkah 

Pembelajaran 
Kegiatan Belajar 

Kompetensi yang 

Dikembangkan 

Mengamati  Membaca, mendengar, 

menyimak, melihat (tanpa 

atau dengan alat). 

Melatih kesungguhan, 

ketelitian, mencari 

informasi. 

Menanya  Mengajukan pertanyaan 

tentang informasi yang tidak 

dipahami dari apa yang 

Mengembangkan kretivitas, 

rasa ingin tahu, 

kemampuan merumuskan 



diamati atau pertanyaan 

untuk mendapatkan 

informasi tambahan tentang 

apa yang diamati (dimulai 

dari pertanyaan faktual 

sampai ke pertanyaan yang 

hipotetik). 

pertanyaan untuk 

membentuk pikiran kritis 

yang perlu untuk hidup 

cerdas dan belajar 

sepanjang hayat. 

Mengumpulkan 

informasi/eksperi

men 

-melakukan eksperimen 

-membaca sumber lain 

selain buku teks 

-mengamati 

objek/kejadian/wawancara 

dengan narasumber. 

Mengembangkan sikap 

teliti, jujur, sopan, 

menghargai pendapat orang 

lain, kemampuan 

berkomunikasi, 

menerapkan kemampuan 

mengumpulkan informasi 

melalui berbagai cara yang 

dipelajari, mengembangkan 

kebiasaan belajar dan 

belajar sepanjang hayat. 

Mengasosiasikan/

mengolah 

informasi 

-mengolah informasi yang 

sudah dikumpulkan baik 

terbatas dari hasil kegiatan 

mengumpulkan/eksperimen 

maupun dari hasil kegiatan 

mengamati dan kegiatan 

mengumpulkan informasi. 

-pengolahan informasi yang 

dikumpulkan dari yang 

bersifat menambah keluasan 

Mengembangkan sikap 

jujur, teliti, disiplin, taat 

aturan, kerja keras, 

kemampuan menerapkan 

prosedur dan kemampuan 

berpikir induktif serta 

deduktif dalam 

menyampaikan. 



dan kedalaman sampai 

kepada pengolahan 

informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai 

sumber, yang memiliki 

pendapat yang berbeda 

sampai kepada yang 

bertentangan.  

Mengkomunikasik

an 

Menyampaikan hasil 

pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis 

secara lisan, tertulis, atau 

media lainnya. 

Mengembangkan sikap 

jujur, teliti, toleransi, 

kemampuan berpikir 

sistematis,  

Mengungkapkan pendapat 

dengan singkat dan jelas, 

dan mengembangkan 

kemampuan berbahasa 

yang baik dan benar. 

 

Dalam standar proses ada dua tahapan, yaitu silabus dan perencanaan 

pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Dan standar alur proses pembelajaran bahasa Arab meliputi 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Alur proses pembelajaran ini 

telah ditentukan dalam buku guru bahasa Arab.
49

 Sehingga pendidik hanya perlu 

melakukan inovasi pembelajaran bila diperlukan. 
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Untuk menunjang berjalannya sebuah kurikulum dengan baik sesuai 

dengan apa yang diharapkan tentu akan berkaitan dengan proses pembelajaran. 

Prinsip dasar pembelajaran dilakukan pendidik adalah memberdayakan seluruh 

potensi yang ada dalam seorang peserta didik sehingga akan mampu 

meningkatkan pemahaman terhadap fakta/konsep/prinsip dalam ilmu yang 

dipelajarinya yang akan terlihat dalam berfikir logis, kreatif dan kritis. Prinsip 

lainnya pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengembangkan kreatifitas 

peserta didik, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, 

mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai, menyediakan 

pengalaman belajara yang beragam dan belajar melalui berbuat. 

3. Standar Penilaian Pembelajaran Bahasa Arab 

Standar penilaian pembelajaran bahasa Arab adalah kriteria mengenai 

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik setelah 

diadakannya proses pembelajaran bahasa Arab. Penilaian pendidikan sebagai 

proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar peserta didik, penilaian dalam hal ini mencakup: penilaian otentik, 

penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah 

semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat 

kompetensi, ujian nasional, dan ujian madrasah dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Adapun dalam buku guru bahasa Arab telah ditentukan tata cara 

penilaiannya. Sehingga pendidik tidak perlu lagi menentukan jenis penilaian yang 



akan digunakan. Penilaian ini untuk mengetahui kemampuan sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. 

 

C. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum 2013 dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses 

pembelajaran diantaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan media yang 

tersedia.
50

 

1. Faktor Guru 

Guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu 

strategi pembelajaran, tanpa guru bagaimanapun bagus dan idealnya suatu strategi, 

maka strategi itu tidak mungkin dapat diaplikasikan.
51

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa guru pendidikan bahasa Arab 

mempunyai peranan yang sangat penting, dimana guru merupakan ujung tombak 

dalam menjabarkan dan merealisasikan kurikulum dan strategi pembelajaran. 

2. Faktor Siswa 

Siswa atau peserta didik merupakan salah satu faktor adanya suatu 

pendidikan.
52

 Keanekaragaman bakat, minat dan emosi peserta didik merupakan 

sesuatu yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik, seorang guru seharusnya 
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memahami fase-fase perkembangan peserta didik, agar pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh seorang guru sesuai dengan perkembangan dan tujuan dalam 

pembelajaran itu sendiri dapat tercapai. 

3. Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap 

kelancran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, 

perlengkapan sekolah dan lainnya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang 

secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran, misalnya 

jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, dan lain sebagainya.
53

 

Kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam 

penyelenggaraan proses pembelajaran, dengan demikian sarana dan prasarana 

merupakan komponen yang sangat penting yang dapat mempengaruhi proses 

pembelajaran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini, maka akan dijelaskan definisi penelitian dan metode penelitian. 

Penelitian adalah upaya dalam ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk 

memperoleh faktor-faktor dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis 

untuk mewujudkan suatu kebenaran.
54

 

Metode penelitian adalah: “Cara befikir dan berbuat yang dipersiapkan secara 

baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.
55

  

Sesuai dengan judul di atas, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat 

kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif  

berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.
56

 

Menurut jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit 
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sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gambaran yang terorganisasi 

dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.
57

 

Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif (descriptive 

research), yaitu penelitian yang menggambarkan suatu obyek yang berkenaan dengan 

masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel penelitian.
58

 

Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan 

bagaimana suatu kejadian dan melaporkan hasil sebagaimana adanya. Melalui 

penelitian kualitatif ini, diharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas 

sosial dan persepsi sasaran peneliti tanpa tercemar ukuran formal. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kasus karena penulis 

bertujuan ingin mempelajari secara intensif tentang latar belakang seseorang, 

kelompok atau lembaga, terinci dan mendalam terhadap organisasi, lembaga atau 

gejala tertentu.
59

 

 

B. Sumber Data 

Subyek data atau sumber data adalah orang, benda atau hal lain yang 

dijadikan sumber penelitian.
60

 Sumber data dari penelitian ini adalah subyek dari 
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mana data dapat diperoleh dan dikumpulkan. Dalam penelitian ini sumber data yang 

diambil adalah: 

1. Sumber Data Literer 

Yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari buku karangan para ahli 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti, termasuk dalam hal ini karya ilmiah, 

makalah serta terbitan-terbitan yang berkaitan dengan Kurikulum 2013. Termasuk 

dalam hal ini adalah dokumen-dokumen tentang keadaan lembaga pendidikan dan 

catatan lain yang mendukung dalam Kurikulum 2013. 

2. Sumber Data Lapangan 

Yaitu sumber data yang diproses dari lapangan penelitian, yaitu sumber 

data manusia, seperti kepala sekolah, waka kurikulum, guru bahasa Arab dan 

siswa.  

 

C. Alat Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data yang mana satu sama lainnya saling melengkapi, metode tersebut 

anatara lain:  

a. Observasi 

Metode observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) 

yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 



terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.
61

 

Dalam penelitian kualitatif, data tidak akan diperoleh dengan hanya duduk di 

belakang meja, tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga, ke organisasi, 

maupun komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, 

kelakuan, perilaku, maupun tindakan.
62

 

Menurut Sutrisno Hadi, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.
63

 Sedangkan 

menurut Burhan Bungin observasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk mengimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan.
64

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode observasi 

adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung 

berbagai kondisi yang terjadi di objek penelitian. 

Adapun teknik observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi non partisipan, artinya: penulis tidak ambil bagian/tidak terlibat 

langsung dalam kegiatan orang-orang yang diobservasi. Metode ini penulis 

gunakan untuk mengamati dan mencatat langsung bagaimana implementasi 

Kurikulum dalam pembelajaran bahasa Arab, melihat keadaan madrasah, sarana 

dan prasarana di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung. 
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b. Wawancara /Interview 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan 

penelitian.
65

 

Interview atau wawancara ialah suatu percakapan tanya jawab lisan antara 

dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada 

suatu masalah tertentu.
66

 

Sedangkan menurut Hopkins wawancara adalah suatu cara untuk 

mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.
67

 

Jadi wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan 

tanya jawab lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. 

Apabila dilihat dari teknik pelaksanaannya, maka wawancara dapat dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

1. Wawancara bebas (tak terpimpin) 

Wawancara bebas adalah proses wawancara di mana interviewer tidak 

secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari 

fokus penelitian dan interview (orang yang duwawancarai). 
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2. Wawancara terpimpin 

Wawancara ini juga disebut dengan interview guide, Contraled 

interview atau struktured interview, yaitu wawancara yang menggunakan 

buku panduan pokok-pokok masalah yang diteliti. 

Ciri pokok wawancara terpimpin ialah bahwa pewawancara terkait 

oleh suatu fungsi bukan saja sebagai pengumpul data relevan dengan maksud 

penelitian yang telah dipersiapkan, serta ada pedoman atau panduan pokok-

pokok masalah yang akan diselidiki akan memudahkan dan melancarkan 

jalannya wawancara. 

3. Wawancara bebas terpimpin 

Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara 

bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok 

masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung 

pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata 

ia menyimpang. Pedoman interview berfungsi sebagai pengendali jangan 

sampai proses wawancara kehilangan arah.
68

 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

bebas terpimpin yaitu pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan sebelumnya 
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dengan cermat dan lengkap, namun penyampaian bebas tanpa terikat oleh nomor urut 

yang telah digariskan.
69

  

Adapun wawancara ini ditujukan kepada pihak sekolah yaitu: 

1. Kepala sekolah,  

Tujuan wawancara kepada kepala sekolah adalah untuk memperoleh 

data bagaimana persiapan yang dilakukan madrasah dalam implementasi 

Kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Arab di MA Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung.  

2. Waka kurikulum 

Tujuan wawancara kepada waka kurikulum adalah untuk memperoleh 

data bagaimana persiapan yang dilakukan madrasah dalam menyusun 

Kurikulum 2013 mata pelajran bahasa Arab di MA Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung. 

3. Guru pendidik mata pelajaran bahasa Arab 

Tujuan wawancara kepada guru bahasa Arab adalah untuk 

memperoleh data bagaimana persiapan dan proses implementasi Kurikulum 

2013 dalam pembelajaran bahasa Arab di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung. 
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4. Peserta didik  

Adapun tujuan wawancara kepada peserta didik adalah untuk 

memperoleh data bagaimana tanggapan siswa terhadap Kurikulum 2013 

dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Secara keseluruhan tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah 

untuk memperoleh keterangan dan informasi mengenai Implementasi 

Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab kelas X di MA Al-Hikmah 

Kedaton Bandar Lampung. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah dan sebagainya.
70

 

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang sifatnya tertulis, 

yaitu mengenai kondisi objektif MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung, 

seperti sejarah berdirinya MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung, letak 

geografis, struktur organisasi, jumlah guru dan karyawan, jumlah siswa, nilai pre-

test dan post-test, foto kegiatan pembelajaran, serta kondisi fasilitas atau sarana 

prasarana. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan mengecek data yang 

diperoleh dari interview dan observasi. 
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D. Teknik Analisis Data 

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul melalui alat pengumpul data, 

maka perlu dianalisis guna memperoleh kesimpulan yang dapat digunakan untuk 

menguji kebenaran. 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
71

 

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data Reduction (Reduksi Data), yaitu merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

b. Data Display (Penyajian Data), maksudnya penyajian data bias dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow chart, dan 

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. 

c. Conclusion Drawing (Verification), penarikan kesimpulan data dan verifikasi. 

Maksudnya kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori.
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Dalam analisis ini penulis menggunakan pendekatan induktif, pendekatan 

induktif merupakan metode yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, dari 

peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa 

tersebut ditarik dalam generalisasi yang bersifat umum.
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Berdasarkan pernyataan diatas, pendekatan yang penulis gunakan dengan 

menguraikan terlebih dahulu dari sifatnya yang khusus kemudian diambil kesimpulan 

yang bersifat umum. Dengan pendektan tersebut diharapkan akan menghasilkan suatu 

kesimpulan yang obyektif dan sesuai dengan makssud dari tujuan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung 

MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung terletak di Jl. Sultan Agung Gg. 

Raden Saleh  Nomor 23 Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar 

Lampung, Provinsi Lampung, dan merupakan lembaga pendidikan formal setara 

dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di bawah naungan 

Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung berdiri pada tahun 1987, pada awal tahun 1989 mulai berdatangan siswa/i 

yang ingin belajar di MA Al-Hikmah (pada waktu itu belum ada Pesantrennya/baru 

ada Madrasahnya saja), baik dari Bandar Lampung maupun dari luar Bandar 

Lampung, ada yang kost di rumah-rumah penduduk di sekitar MA Al-Hikmah dan 

ada juga yang oleh orang tuanya diserahkan dan dititipkan untuk tinggal bersama-

sama keluarga Bapak KH. Muhammad Sobari. Jadi MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung adalah Madrasah Aliyah yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok 

Pesantren Al-Hikmah dengan pengasuh bapak KH. Muhammad Sobari. Dan untuk 

saat ini MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung dipimpin oleh bapak Abdul Aziz, 

SH., M. Pd.I.  



2. Visi dan Misi MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung 

  Sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam MA Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung perlu mempertimbangkan harapan Peserta Didik, orang tua Peserta 

Didik, lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat dalam merumuskan 

visinya. MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung juga diharapkan merespon 

perkembangan dan tantangan masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, era 

informasi dan globalisasi yang sangat cepat. Madrasah Aliyah Al Hikmah Bandar 

Lampung ingin mewujudkan harapan dan respon dalam visi berikut: “Kuat Dalam 

Aqidah, Beramal Dengan Ilmu dan Unggul Dalam Prestasi”. 

  Untuk mencapai Misi tersebut, perlu dilakukan suatu misi berupa kegiatan 

jangka panjang dengan arah yang jelas, untuk itu maka di setiap kerja kumunitas 

pendidikan, diharapkan selalu menumbuhkan disiplin sesuai aturan bidang kerja 

masing-masing, saling menghormati dan saling percaya dan tetap menjaga hubungan 

kerja yang harmonis dengan berdasarkan pelayanan prima, kerjasama, dan 

silaturahmi. Berikut ini merupakan misi yang dirumuskan berdasarkan visi di atas: 

pertama mempersiapkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa, kedua Membina 

peserta didik yang taat beribadah dan berakhlakuk karimah, ketiga Mewujudkan 

peserta didik yang 'alim dan 'amil, keempat Membina peserta didik untuk 

mengembangkan potensi diri, kelima Mempersiapkan peserta didik yang cerdas, 

kreatif, kompetitif dan mandiri. 

 



3. Tenaga Pengajar Mata Pelajaran Bahasa Arab MA Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung 

Dalam proses belajar mengajar tidak terlepas dari adanya tenaga pengajar 

sebagai penggerak, motivator bagi peserta didik sehingga materi yang disajikan dapat 

tercapai dengan baik. Ketertkaitan dengan peran serta tenaga pengajar dalam 

mencapai tujuan pendidikan, maka MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung juga 

tidak terlepas dari adanya tenaga pengajar khususnya guru bahasa Arab. Agar lebih 

jelasnya akan penulis jelaskan tentang data guru pengajar bahasa Arab di MA Al-

Hikmah Kedaton Bandar Lampung. 

Bapak Muhtaruddin, S.Pd.I adalah guru mata pelajaran bahasa Arab kelas X 

di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung, beliau mulai aktif mengajar di MA Al-

Hikmah Kedaton Bandar Lampung pada tahun 2008 sampai sekarang, sedangkan 

latar belakang pendidikan beliau adalah S1 IAIN Raden Intan Lampung, Fak. 

Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Beliau juga merupakan lulusan Pondok 

Pesantren Lirboyo, Kediri Jawa Timur, dan sampai saat ini selain beliau sebagai 

pengajar atau guru di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung, beliau ajuga ktif 

sebagai pengajar atau ustdadz di Pondok Pesantren Al-Hikmah yaitu sebagai pengajar 

di Madrasah Diniyah di Pondok tersebut.
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 Jadi dilihat dari latar belakang pendidikan 

serta pengalaman mengajar beliau, serta kualitas dan kompetensinya sudah sangat 

memadai sebagai guru pengajar bahasa Arab. 
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Kegiatan pembelajaran yang baik senantiasa berawal dari rencana yang 

matang, perencanaan yang matang menunjukan hasil yang optimal dalam 

pembelajaran. Sebagai seorang guru bapak  Muhtaruddin, S.Pd.I juga memiliki 

keterampilan dalam mempersiapkan rencana pembelajaran sebelum melakukan 

pembelajaran. Dilihat dari hasil dokumentasi, beliau sudah mempersiapkan beberapa 

perencanaan sebelum pembelajaran seperti silabus, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), prota, promes, buku absen, buku jurnal, buku penilaian, bundel 

portofolio, bank soal dan juga media. 

Pertama silabus, silabus yang beliau siapkan sudah sesuai yaitu berupa 

penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yamg ingin dicapai, dan 

sudah berisi ringkasan, pokok-pokok serta isi atau materi pembelajaran. Kedua 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), RPP yang beliau buat sudah sesuai 

dengan Kurikulum 2013, yaitu meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator 

dan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan, metode, strategi 

pembelajaran, media dan alat pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran (pendahuluan, inti, penutup), penilaian hasil pembelajaran 

(evaluasi), pengayaan, remedial, interaksi guru dan orang tua. Ketiga prota atau 

program tahunan, prota yang beliau siapkan berisi batasan materi yang harus 

diselesaikan. Keempat promes, promes berisi gambaran distribusi materi selama sati 

semester berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Kelima buku 

absen, buku absen ini berisi sejumlah nama-nama peserta didik dalam kelas yang 

beliau bina. Keenam buku jurnal, buku ini beliau siapkan untuk mencatat penilaian 



perilaku peserta didik selama pembelajaran dilaksanakan, mulai dari kedisiplinan, 

tanggung jawab, kerjasama, dan lain sebagainya. Ketujuh buku penilaian, buku 

penilaian ini digunakan untuk menyimpan data-data hasil evaluasi terhadap peserta 

didik. Kedelapan portofolio, digunakan untuk mengetahui perkembangan kompetensi 

peserta didik, perubahan peserta didik terhadap penerimaan materi yang disampaikan. 

Kesembilan bank soal, bank soal berisi kumpulan dari sejumlah soal yang akan 

diberikan kepada peserta didik sesuai dengan materi yang dipelajari. Dan yang 

kesepuluh media, dalam menyajikan pelajaran, media menjadi faktor penentu 

keberhasilan pembelajaran, tentang media dibutuhkan inovasi dan kreativitas guru, 

sebagai guru bapak Muhtaruddin, S.Pd.I sudah seharusnya menyiapkan media, seperti 

yang beliau ungkapkan bahawa media maupun metode disesuaikan dengan materi 

yang dipelajari. 

 

4.  Data Jumlah Peserta Didik MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung 

Keberadaan peserta didik dalam proses belajar mengajar merupakan unsur 

pokok yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan karena peserta didik 

merupakan obyek yang dituju. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di MA 

Al Hikmah Kedaton Bandar Lampung jumlah peserta didik kelas X berjumlah 69 

orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 



Tabel 6 

Jumlah Peserta Didik Kelas X Madrasah Aliyah Al Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung Awal T.P. 2016/2017 

No Kelas 

Program 

Jumlah Total IPA IPS 

Lk Pr Jmlh Lk Pr Jmlh 

1 X 11 19 30 16 23 39 69 

Sumber : Dokumentasi Tata Usaha MA Al Hikmah Kedato Bandar Lampung 

 Dari dua kelas tersebut, yaitu kelas X IPA dan kelas X IPS, terdiri dari 

bermacam-macam latar belakang peserta didik. Yaitu ada yang latar belakang 

pendidikannya dari SMP, MTs, dan ada yang dari MTS/Pon-Pes, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 7 

Nama-nama Siswa Kelas X IPA MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung 

No    Nama Siswa Jenis Kelamin Lulusan 

1 Ahmad Muafiki Lk MTs 

2 Alif Fran Maulana Lk MTs/Pon-Pes 

3 Amelia Ristika Pr SMP 

4 Chairunnisa Pr  SMP 

5 Devi Fitriyani Pr SMP 

6 Diah Aghni Subekti Pr MTs 

7 Dwi Fatmala Saputri Pr SMP 

8 Dyah Ayu Sari Pr MTs/Pon-Pes 

9 Emilia Hidayah Pr MTs/Pon-Pes 

10 Fadhilah Amanda Sari Pr MTs/Pon-Pes 

11 Fitri Fajria Ningsih Pr SMP 

12 Ica Budi Arini Pr SMP 

13 Iis Sundari Pr MTs 

14 Indah Arum Novita Pr MTs 

15 Irfan Hayat Lk SMP 

16 Lely Azzahwa Rahmawati Pr SMP 

17 M. Abizar Ghiffari Lk MTs/Pon-Pes 

18 M. Firmansyah Lk SMP 

19 M. Ikbal Lk SMP 



20 M. Miftahul Sukron Lk MTs/Pon-Pes 

21 M. Nur Faizin Lk MTs/Pon-pes 

22 M. Vithor Al Faqih Lk MTs/Pon-Pes 

23 Maulana Anwar Lk MTs 

24 Maya Utami Pr SMP 

25 Novita Laudya Pr SMP 

26 Riya Saputri Pr SMP 

27 Roza Mafitri Pr MTs 

28 Santi Asyifa Pr SMP 

29 Syarifah Nadya Pr MTs 

30 Torik Aziz Lk MTs 

 

Tabel 8 

Nama-nama Siswa Kelas X IPS MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung 

No   Nama Siswa Jenis Kelamin Lulusan 

1 Afriansyah Lk MTs 

2 Ahmad Khan Lk MTs 

3 Ainun Rabitoh Pr SMP 

4 Angga Fathur Ramadhan Lk MTs/Pon-Pes 

5 Annisa Ninditya Utami Pr MTs 

6 April Lia Lestari Pr SMP 

7 Bayu Subakti Lk SMP 

8 Beby Muslianti Pr SMP 

9 Dinda Vo Pr SMP 

10 Fanny Restia Pr SMP 

11 Fatimah Tujahro Pr SMP 

12 Fitri Syafira Pr SMP 

13 Heru Gustiana A Lk SMP 

14 Intan Kurniawati Pr MTs 

15 Junio Hidayatullah Lazma P Lk MTs 

16 Juta Intan Murn Pr MTs 

17 Khairul Mu'min Lk MTs 

18 M. Dicky Lk SMP 

19 M. Rafi Akbar Lk MTs/Pon-Pes 

20 M. Ramadhan F.A Lk MTs/Pon-Pes 

21 Maya Indah Amelia Pr SMP 

22 Mita Prihatiningsih Pr SMP 

23 Muhammad Rafli Lk MTs/Pon-Pes 

24 Nur Aini Pr MTs/Pon-pes 

25 Nurul Amalia Pr MTs/Pon-Pes 



26 Putri Nurul Umami Pr MTs 

27 Rafif Arnando Lk SMP 

28 Reni Asih Pr SMP 

29 Rizal Fauzi Lk SMP 

30 Rizky Renaldi Lk MTs 

31 Ronaldo Aditya Pratma Lk SMP 

32 Syania Nurmila Sari Pr MTs 

33 Tri Rahayu Pr MTs 

34 Vanessa Abrillia Pr SMP 

35 Vera Khornelia Sari Pr MTs 

36 Wella Octari Pr SMP 

37 Wimpika Pr SMP 

38 Yuliana Dewi Pr SMP 

39 Zulfa Dhermawan Lk MTs 

Sumber : Dokumentasi Tata Usaha MA Al Hikmah Kedato Bandar Lampung 

 Dari kedua tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peserta didik 

kelas X MA Al Hikmah Kedato Bandar Lampung memiliki latar belakang pendidikan 

yang berbeda (heterogen). Dari tabel 8 yaitu kelas X IPA, jumlah peserta didik yang 

latar belakang pendidikannya dari SMP berjumlah 14 orang, jumlah peserta didik 

yang latar belakang pendidikannya dari MTs berjumlah 8 orang, dan jumlah peserta 

didik yang latar belakang pendidikannya dari MTs/Pon-Pes berjumlah 8 orang.  

 Sedangkan dari tabel 9 yaitu kelas X IPS, jumlah peserta didik yang latar 

belakang pendidikannya dari SMP berjumlah 20 orang, jumlah peserta didik yang 

latar belakang pendidikannya dari MTs berjumlah 13 orang, dan jumlah peserta didik 

yang latar belakang pendidikannya dari MTs/Pon-Pes berjumlah 6 orang. 

 

 

 



 

4. Data Sarana dan Prasarana MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung 

 Dalam proses belajar mengajar diperlukan adanya sarana dan prasarana, 

karena tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut, tujuan yang diharapkan tidak akan 

tercapai. Berkenaan dengan pentingnya sarana dan prasarana dalam menunjang 

tercapainya pendidikan, maka di Madrasah Aliyah Al Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran bahasa Arab 

sebagai berikut: 

Tabel 10 

Sarana dan Prasarana Penunjang Pembelajaran Bahasa Arab MA Al-Hikmah 

Kedaton Bandar Lampung 

No Jenis Ruang 

Kriteria 

Cukup Kurang 
Tidak 

Ada 

1 Ruang Kelas     

2 Ruang Laboratorium Bahasa     

3 Ruang Perpustakaan     

4 Media Pembelajaran     

5 Ketersediaan Buku Paket     

Sumber : Dokumentasi Tata Usaha MA Al Hikmah Kedato Bandar Lampung  

 

 Dari hasil observasi dan dokumentasi, sebenarnya untuk sarana dan 

prasarana penunjang pembelajaran bahasa Arab di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung, seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, dan buku paket sudah cukup 

memadai. Sedangkan untuk media penunjang pembelajaran bahasa Arab lainnya 



masih kurang, seperti LCD dan Laptop. Tidak semua kelas memiliki LCD dan 

Laptop. Laboratorium bahasapun tidak ada, sehingga pembelajaran hanya dilakukan 

di dalam kelas, tambahan pembelajaran bahasa Arab selain dalam kelas hanya 

seminggu sekali, yaitu pada saat pengembangan diri yang waktunya ditentukan di 

hari sabtu. Itupun tidak semua peserta didik memilih pengembangan diri bahasa.
75

  

 Jadi dilihat dari sarana dan prasarana penunjang pembelajaran bahasa Arab 

yang ada di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung belum memadai.   

 

B. Deskripsi  Data Hasil Penelitian 

Dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada, dan sejalan 

dengan Visi dan Misi serta tujuan jangka panjang madrasah yang telah ditetapkan, maka MA 

Al Hikmah Bandar Lampung menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalan 

periode 2016-2017 menurut 8 (delapan) standar nasional pendidikan yaitu peningkatan 

Standar Isi, peningkatan Standar Proses, peningkatan Standar Kompetensi Lulusan, 

peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan, peningkatan Standar Sarana dan 

Prasarana, peningkatan Standar Pengelolaan, peningkatan Standar Pembiayaan dan 

peningkatan standar Penilaian Pendidikan. 

Ada pun secara rinci, Rencana Strategis Yang Telah disusun dan ditetapkan pada MA 

Al Hikmah Bandar Lampung dan disahkan dalam RKM adalah, sebagai berikut: 

 

 

1) Peningkatan Standar Isi 
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Standar isi harus disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam 

domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, 

standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi 

yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetendi lulusan,  

yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Dari hasil dokumentasi dan observasi ketiaka penulis melaksanakan penelitian, 

bahwa materi kelas X di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung sudah sesuai dengan 

Standar Isi Kurikulum 2013, karena disana sudah menggunakan buku paket yang sudah 

disediakan oleh Kementerian Agama. Dilihat dari RPP juga sudah sesuai dengan Kurikulum 

2013. 

2) Peningkatan Standar Proses 

Secara prinsip, kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka 

menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

Dalam standar proses ada tiga yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Dari perencanaan, guru bahasa Arab yaitu bapak Muhtaruddin 

S.Pd.I sudah menyiapkan silabus dan RPP yang sesuai/relevan dengan standar proses 

Kurikulum 2013, silabus dan RRP tersebut dirancang untuk mencapai pembelajaran efektif 

dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Begitu juga dengan sumber belajar, pihak sekolah 

telah menyediakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  

Selanjutnya pelaksanaan, dalam pelaksanaan banyak yang tidak sesuai dengan 

silabus dan RPP, walaupun perencanaan sudah dirancang dengan baik dan sesuai dengan 



Kurikulum 2013 namun pada kenyataan dilapangan masih banyak yang tidak sesuai, yaitu 

pembelajran masih terkesan seperti KTSP. Sebenarnya guru sudah mencoba menggunakan 

metode yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang dan memotivasi peserta 

didik, namun peserta didik masih belum terangsang, hal tersebut tentu saja menggambarkan 

bahwa terdapat faktor penghambat dalam proses pembelajaran. 

Evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. 

3)  Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan 

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Aliyah 

diharapkan memiliki kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Dari ketiga aspek tersebut pihak madrasah dan guru mengarapkan peserta didik 

dapat mencapai target akademis yang diharapkan, peserta didik juga dapat mengembangkan 

potensi diri mereka sebagai anggota masyarakat 

4)  Peningkatan Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan 

Standar pendidik dan tenaga pendidik di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung, 

sudah memenuhi standar. Yaitu, pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, 

kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, dan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan sudah memadai dan memenuhi kelayakan maupun mental. 

5)  Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana 

Dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara, memang standar sarana dan 

prasarana di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung belum memadai, namun Madrasah 

dalam kondisi terpelihara dan baik, dan pihak Madrasah masih memberi pembenahan. 

6)  Peningkatan Standar Pengelolaan 



Kinerja pengelolaan Madrasah di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung 

berdasarkan kerja tim dan kemitraan yang kuat dengan visi dan misi yang jelas dan diketahui 

oleh semua pihak. Di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung juga sudah memiliki 

pedoman yang mengatur tentang kurikulum tiap satuan dan silabus, kalender pendidikan, 

struktur organisasi, pembagaian tugas diantara pendidik, peraturan akademik, tata tertib, kode 

etik hubungan anatara sesama warga di lingkungan Madrasah, serta biaya operasional 

pendidikan. 

7) Peningkatan Standar Pembiayaan 

Madrasah sudah merencanakan keuangan sesuai standar, madrasah juga berupaya 

mendapatkan tambahan dukungan pembiayaan lainnya.  

8) Peningkatan Standar Penilaian Pendidikan 

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan 

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik, dalam hal ini di MA Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung sudah membuat system penilaian bagi peserta didik baik dalam bidang 

akademik mau pun non akademik, penilaian berdampak pada proses belajar mengajar seta 

orang tua peserta didik terlibat dalam proses belajar anak mereka. 

 

1. Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X MA Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran bahasa Arab kelas X di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung, 

maka penulis menggunakan metode observasi dan interview, data mengenai 

implementasi guru tentang konsep implementasi Kurikulum 2013 dalam 



pembelajaran bahasa Arab akan dijelaskan secara keseluruhan, dari mulai 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebagai berikut: 

1) Perencanaan 

Dari hasil wawancara dan dokumentasi bahwa bapak Muhtaruddin telah 

membuat dan menyiapkan perencanaan sebelum pembelajaran yaitu berupa silabus 

dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

2) Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain 

perencanaan yang telah dibuat guru. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan 

operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi 

belajar-mengajar melalui berbagai strategi, metode dan teknik pembelajaran, serta 

pemanfaatan seperangkat media. Akan tetapi untuk penggunaan dan pemanfaatan 

media masih jarang digunakan. 

Adapun pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas X MA Al-Hikmah 

Kedaton Bandar Lampung hampir sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajarn 

(RPP) yang beliau siapakan, dan dilaksanakan secara intrakulikuler serta sesuai 

dengan ketentuan waktu yaitu 2 x 45 menit dikurang 10 menit taip per-jamnya, yaitu 

menjadi 2 x 35 menit setiap satu pertemuan. Sedangkan pertemuan tatap muka 

dilakukan dua kali dalam satu minggu, yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan 

sub pokok bahasan. Di bawah ini akan penulis jelaskan pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar di kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung yang terdiri dari 



kegiatan awal/pendahuluan, kegiatn inti yang terdiri dari (mengamati, menanya, 

exsperimen, asosiasi, komunikasi), dan kegiatan akhir atau penutup. 

a. Pendahuluan 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di kelas X MA Al-Hikamah 

Kedaton Bandar Lampung, seperti biasa pada kegiatan awal guru membuka 

pembelajaran dengan dengan salam dan berdo‟a bersama dipimpin oleh salah seorang 

peserta didik dengan penuh khidmat, selanjutnya pembelajaran diawali dengan 

membaca al-Qur‟an surah pendek pilihan dengan lancar dan benar, selanjutnya guru 

memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. Setelah menyapa peserta didik, guru mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif berkaitan dengan tema dan sub tema tentang شَّْخِصيَّةُ لاَْلبَ َيانَاُت ا  yaitu 

mengenai tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan ma‟rifat (menyebutkan macam-

macam isim nakiroh dan ma‟rifat dalam bahasa Arab beserta contohnya). Setelah 

beliau selesai bertanya beliau menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan 

dicapai terkait dengan tema dan sub tema, pokok bahasan tentang  شَّْخِصيَّةُ لاَْلبَ َيانَاُت ا  

serta beberapa tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menyimak, 

menanya, berdiskusi, mengkomunikasikan dengan menyampaikan, menanggapi dan 

membuat kesimpulan hasil diskusi. Dalam kegiatan awal/pendahuluan ini memakan 

waktu selama 15 menit.  



b. Kegiatan Inti 

 

Kegiatan inti adalah kegiatan belajar mengajara (KBM) itu berlangsung. 

Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung penulis melihat bahwa proses pembelajaran tersebut telah sesuai dengan 

Kurikulum 2013 yaitu meliputi kegiatan mengamati, menyimak, menanya, 

berdiskusi, mengkomunikasikan. Untuk lebih jelasnya akan penulis jelasnya tahapan 

pada proses pembelajaran bahasa Arab di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampun 

kelas X sebagai berikut: 

 

 

Mengamati 

Dalam kegiatan mengamati, penulis juga melihat guru menyampaikan 

materi terlebih dahulu tentang شَّْخِصيَّةُ لاَْلبَ َيانَاُت ا  serta menjelaskan mengenai 

tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan ma‟rifat beserta contoh-contohnya, 

sedangkan siswa hanya mengamati dan menyimak materi, serta memperhatikan 

perbedaan tanda pada masing-masing isim nakiroh dan ma‟rifat. 

Namun dalam kegiatan ini banyak peserta didik yang tidak 

memperhatikan, terutama bagi peserta didik yang belum faham. Mereka hanya 

main-main dan ngobrol sesama teman sebangkunya. 

 Menanya 



Setelah menyampaikan materi, guru mengajukan pertanyaan tentang 

materi yang telah disampaikan yaitu tentang  شَّْخِصيَّةُ لاَْلبَ َيانَاُت ا  dan mengenai isim 

nakiroh dan ma‟rifat terhadap peserta didik, dan sebaliknya peserta didik 

menanyakan materi yang belum diketahui dan belum faham  tentang  اَْلبَ َيانَاُت

شَّْخِصيَّةُ لا  yaitu tentang isim nakiroh dan ma‟rifat kepada guru.  

Dalam kegiatan menanya, banyak peserta didik yang tidak aktif. Karena 

heterogentis siswa sehingga hanya beberapa peserta didik yang berani bertanya, 

selebihnya mereka memilih diam. 

Eksperimen/Explore 

Pada kegiatan eksperimen, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa 

kelompok. Setelah itu guru menyuruh peserta didik menyebutkan macam-macam 

isim nakiroh dan ma‟rifat serta membuat contoh kalimat dalam bahasa Arab baik 

secara individu maupun kelompok. 

Dalam hal inipun hanya peserta didik yang faham saja yang aktif, 

walaupun guru menyuruh untuk bertanya atau berdiskusi dengan teman 

sekelompoknya bagi yang belum faham, akan tetapi mereka tetap diam. 

Alasannya adalah pelajaran bahasa Arab itu susah. 

Asosiasi 



Asosiasi disini yaitu suatu interaksi antara peserta didik dan peserta didik 

(diskusi kelompok), pendidik atau guru hanya sebagai fasilitator atau pengamat 

jalannya diskusi, Jadi pada kegiatan ini  mereka mendiskusikan tentang tarkib/tata 

bahasa tentang isim nakiroh dan ma‟rifat.  

Komunikasi 

Komunikasi disini yaitu para peserta didik menyampaikan hasil diskusi 

tentang tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan ma‟rifat, mereka saling 

menanggapi hasil presentasi, (melengkapi, mengkonfirmasi, menyanggah), dan 

setiap kelompok menyimpulkan hasil diskusi. Namun adakalanya peserta didik 

bertanya jawab dengan guru tentang materi tarkib/tata bahasa tentang isim 

nakiroh dan ma‟rifat yang belum jelas. Selanjutnya guru memberikan penjelasan 

tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang  materi 

tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan ma‟rifat. 

c. Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir guru maupun peserta didik menyimpulkan intisari dari 

pelajaran tentang materi tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan ma‟rifat. Guru 

juga memberikan tes evaluasi materi tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan 

ma‟rifat dengan lisan/tulisan dan pekerjaan rumah dan memberikan motivasi kepada 

peserta didik agar rajin dalam belajar serta mengakhiri proses pembelajaran dengan 

membaca hamdalah, do‟a bersama dan diakhiri dengan mengucap salam. 

3) Evaluasi  



Dalam proses penilaian atau evaluasi, bapak Muhtaruddin S.Pd.I sudah 

menggunakan penilain autentik yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan 

atas hasil belajar peserta didik atas tiga ranah yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang telah beliau siapkan. 

Namun pada proses itu sendiri beliau masih merasa bingung dan kesulitan, 

menurut beliau penilaian dalam Kurikulum 2013 terlalu banyak dan rumit, sehingga 

penilaianpun tidak optimal, menurut beliau berhubung masih ajaran baru sehingga 

masih sulit mengenal peserta didik satu persatu.
76

  

 

2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum 2013 Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung  

Belajar merupakan inti dari kegiatan di sekolah, hal ini dikarenakan usaha 

yang dilakukan sekolah diperuntukan bagi berhasilnya proses belajar bagi setiap 

peserta didik yang sedang menempuh belajar tersebut. Dimana belajar tersebut 

adakalanya berjalan secara optimal dan adakalanya belum optimal, hal ini 

dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Demikian juga 

yang terjadi dalam implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab 

di kelas X MA Al Hikmah Kedaton Bandar Lampung.  
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kurikulum 2013 

dalam proses pembelajaran bahasa Arab di kelas X MA Al Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung belum berjalan secara optimal dikarenakan beberapa hal, yaitu: 

1. Faktor Guru 

Didalam implementasi/penerapan Kurikulum 2013 dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab di kelas X MA Al Hikmah Kedaton Bandar Lampung, 

guru pendidikan bahasa Arab merupakan komponen yang sangat menentukan 

keberhasilan didalam pembelajaran yang sedang diupayakan dan dilaksanakan di MA 

Al Hikmah Kedaton Bandar Lampung, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak 

Abdul Aziz: 

“Implementasi Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran bahasa Arab yang 

sedang dilaksanakan oleh MA Al Hikmah Kedaton Bandar Lampung, guru 

bahasa Arab merupakan komponen penting dalam menentukan keberhasilan 

implementasi/penerapan Kurikulum 2013. Hal ini dikarenakan guru bahasa 

Arab adalah pendidik yang memahami pelajaran bahasa Arab yang hendak 

diterapkan di sini, jika guru tidak benar-benar ingin meraih keberhasilan 

dalam penerapan Kurikulm 2013 dalam proses pembelajaran bahasa Arab, 

maka kegiatan yang hendak dicapai atau dicita-citakan tidak berjalan secara 

optimal. Dan hal ini yang mempengaruhi penerapan Kurikulum 2013 dalam 

proses pembelajaran bahasa Arab di MA Al Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung yang sedang saya pimpin ini.
77

 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa didalam implementasi/penerapan 

Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran bahasa Arab di MA Al Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung, guru bahasa Arab merupakan faktor penting. 

Namun pada kenyataannya guru sendiri masih bingung terhadap Kurikulum 

2013, meski guru sudah mengikuti dan melaksanakan berbagai pelatihan seperti 
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MGMP tentang Kurikulum 2013 akan tetapi pada penerapannya guru masih merasa 

kesulitan, sebagaimana diungkapkan oleh bapah Muhtaruddin sebagai guru mata 

pelajaran bahasa Arab kelas X: 

“Didalam implementasi/penerapan Kurikulum 2013 dalam proses 

pembelajaran  bahasa Arab di MA Al Hikmah Kedaton Bandar Lampung, 

saya sebagai guru bahasa Arab masih merasa bingung saat penilaian, 

Kurikulum 2013 dimulai sejak awal pembelajaran sampai akhir, jadi sebagai 

guru saya merasa kesulitan, karena ini masih di awal semeseter, selain itu 

penilaian dalam Kurikulum 2013 memang lebih banyak dari pada KTSP”.
78

 

 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam implementasi/penerapan 

Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran bahasa Arab di MA Al Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung, sebagai guru bapak Muhtaruddin masih merasa kesulitan disaat 

mengevaluasi. Meski beliau sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang 

Kurikulm 2013. Namun pada penerpannya masih banyak kendala di sana-sini, seperti 

menyiapkan persiapan penilaian Kurikulum 2013. 

2. Faktor Siswa 

Selain usaha guru bahasa Arab yang bersungguh-sungguh didalam 

mengimplentasikan Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran bahasa Arab, peserta 

didik juga merupakan faktor penentu yang kadang kala mempengaruhi penerapan 

Kurikulum 2013  dalam proses pembelajaran bahasa Arab  yang sedang diupayakan 

oleh kepala MA Al Hikamah Kedaton Bandar Lampung. 

Selain itu, peserta didik yang ada di MA Al Hikamah Kedaton Bandar 

Lampung merupakan salah satu komponen yang dapat menentukan berhasil atau 
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tidaknya Madrasah tersebut dalam implementasi Kurikulum 2013 pada proses 

pembelajaran bahasa Arab, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak 

Muhtaruddin selaku guru bahasa Arab yaitu sebagai berikut: 

“Selain saya sebagai guru pendidikan didalam mengembangkan Kurikulum 

2013 dalam proses pembelajaran bahasa Arab, peserta didik juga merupakan faktor 

penting didalam keberhasilan penerapan kurikulim ini, namun berhubung latar 

belakang peserta didik yang heterogen, ada yang dari SMP dan ada yang dari 

MTs/Pondok Pesantren, sehingga tidak semua peserta didik memahami pelajaran 

bahasa Arab bahkan mereka tidak bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran.
79

 

Dari ungkapan tersebut jelaslah bahwa peserta didik merupakan faktor yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan Kurikulum 2013 dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab yang sedang dilaksanakan di MA Al Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung. 

3. Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam suatu pendidikan, hal 

ini dikarenakan bahwa sarana dan prasarana yang baik tentu akan mendukung 

terciptanya kondisi pembelajaran yang baik pula. 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis laksanakan pada tanggal 10 Agustus 

2016, sarana dan prasarana di MA Al Hikmah Kedaton Bandar Lampung belum 

memadai, hal ini terlihat dari media pembelajaran yang masih kurang, laboratorium 
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yang tidak ada. Sehingga untuk pembelajaran bahasa Arab yang berbais Kurikulum 

2013 belum dapat dikatakan optimal. Namun sarana lain seperti, alat-alat 

pembelajaran, ruang perpustakaan, dan sumber belajar (buku paket, kamus) sudah 

dapat memadai. Akan tetapi pihak Madrasah masih melakukan perbaikan dan 

tambahan demi lancarnya kegiatan pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa 

Arab. Untuk ruang kelas pun masih terbatas karena di MA Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung memiliki “double shift”, yaitu kegiatan belajar mengajar hanya 

berlangsung sampai jam 12.10 WIB untuk Madrasah Aliyah,, sehingga implementasi 

Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab belum bisa dikatakan optimal.  

Jadi sarana dan prasarana yang kurang memadai, menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi penerapan/implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

bahasa Arab di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung.
80

 

 

C. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Disini akan membahas tentang analisis data yang diperoleh melalui hasil 

observasi, wawancara, dokumentasi terhadap peserta didik dan guru bahasa Arab 

dalam implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab kelas X MA 

Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung. Data tersebut meliputi data tentang 

implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab kelas X, dari 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang akan dianalisis dengan kata-kata atau 
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kualitatif. Setelah data dianalisis kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan khusus 

yang kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. 

Data yang penulis peroleh sebelum dianalisis terlebih dahulu dikumpulkan 

sesuai dengan jenis data yang ada. Setelah data terkumpul menurut jenisnya masing-

masing,  penulis melakukan analisis yaitu dengan metode memaparkan dan 

menafsirkan data yang ada. Data dianalisis melalui tiga langkah yaitu yang pertama 

reduksi data, setelah data reduksi selanjutnya display data kemudian dilanjutkan 

dengan perivikasi data, data yang penulis peroleh adalah sebagai berikut:  

 

1. Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X MA Al-Hikmah Kedaton 

Bandar Lampung 

Pada dasarnya persiapan dalam implementasi Kurikulum 2013 di MA Al-

Hikmah Kedaton Bandar Lampung sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 

(SNP), yaitu meliputi delapan standar, Menurut PP No. 32 Tahun 2013 Standar 

Nasional Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, 

Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Namun 

tetap saja pada kenyataan di lapangan masih terdapat kendala-kendala yang 

menghambat implementasi tersebut. 

Analisis tentang implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Bahasa 

Arab MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 



Kegiatan pembelajaran yang baik berawal dari rencana yang matang. 

Perencanaan yang matang akan menunjukan hasil yang optimal dalam pembelajaran. 

Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelasanaan perencanaan tersebut dapat 

disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu sesuai dengan keinginan 

pembuat perencanaan.  

Kalau penyusunan silabus bisa dilakukan oleh tim guru atau tim ahli mata 

pelajaran, maka Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) seyogyanya disusun oleh 

guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran bersifat 

khusus atau kondisional, dimana setiap sekolah tidak sama kondisi dalam siswanya, 

sarana dan prasarana serta sumber belajarnya. Karena itu, penyusunan rencana 

pembelajaran harus disesuaikan pada silabus dan kondisi pembelajaran. 

Silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi, kompetensi dasar 

yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam silabus 

yang beliau siapkan sudah berisi ringkasan, pokok-pokok isi atau materi pelajaran. 

Sedangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 Mata 

Pelajaran Bahasa Arab yang beliau buat sudah sesuai dengan Kurikulum 2013, yaitu 

suatu rencana kegiatan yang meliputi: Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, indikator 

dan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan, metode, strategi 

pembelajaran, media dan alat pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah 



kegiatan pembelajaran (pendahuluan, inti, penutup), penilaian hasil pembelajaran 

(evaluasi), pengayaan, remedial, interaksi guru dan orang tua. 

Sedangkan syarat pelaksanaan dalam proses pembelajaran sesuai dengan 

Kurikulum 2013 adalah: 

4. Alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran tingkat Madrasah Aliyah (MA): 

45 menit. 

5. Buku teks pelajaran, digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. 

6. Pengelolaan kelas, dalam setiap proses pembelajaran , pendidik harus 

melakukan pengelolaan kelas. 

 Pertama alokasi waktu, yang seharusnya jam tatap muka pembelajaran tingkat 

Madrasah Aliyah (MA) 45 menit, menjadi 35 menit. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara terhadap guru bahasa Arab, bapak Muhtaruddin S.Pd.I, 

“Alokasi waktu untuk Madrasah Aliyahkan 45 menit per-jamnya, untuk bahasa Arab 

kelas X ada 4 jam dalam seminggu yaitu 2 x pertemuan. Namun berhubung di sini 

ada dua shift, jadi kami kurangi waktu dimenitnya, yang tadinya 45 menit menjadi 35 

menit, jadi dikurangi 10 menit dalam per-jamnya. Kalo dalam penempatannya tetep 

sama.”
81

 

 Kesimpulan dari hasil wawancara ini adalah, alokasi waktu untuk 

pembelajaran masih kurang. 

 Kedua buku paket, menurut bapak Muhtaruddin S.Pd.I, untuk buku sudah 

menggunakan buku bahasa Arab Kurikulum 3012, selain itu  juga menggunakan LKS 

dan kamus yang sudah tersedia diperpustakaan. 
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 Ketiga pengelolaan kelas, guru sudah melakukan pengelolaan, seperti disaat 

pembagian kelompok tidak semua dalam satu kelompok peserta didik yang pintar 

semua dijadikan dalam satu kelompok, begitu juga sebaliknya.  

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang beliau siapkan sudah  

meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, yaitu sesuai dengan pedoman 

Kurikulum 2013. Jadi pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti 

dan penutup.   

Adapun pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas X MA Al-Hikmah 

Kedaton Bandar Lampung sudah sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajarn 

(RPP) yang beliau siapakan yaitu sesuai dengan Kurikulum 2013, yang terdiri dari 

kegiatan awal/pendahuluan, kegiatn inti yang terdiri dari (mengamati, menanya, 

exsperimen, asosiasi, komunikasi), dan kegiatan akhir atau penutup. 

a. Pendahuluan 

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di kelas X MA Al-Hikamah 

Kedaton Bandar Lampung, seperti biasa pada kegiatan awal guru membuka 

pembelajaran dengan dengan salam dan berdo‟a bersama dipimpin oleh salah seorang 

peserta didik dengan penuh khidmat, selanjutnya pembelajaran diawali dengan 

membaca al-Qur‟an surah pendek pilihan dengan lancar dan benar, selanjutnya guru 

memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa 

kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. Setelah menyapa peserta didik, guru mengajukan pertanyaan secara 



komunikatif berkaitan dengan tema dan sub tema tentang شَّْخِصيَّةُ لاَْلبَ َيانَاُت ا  yaitu 

mengenai tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan ma‟rifat (menyebutkan macam-

macam isim nakiroh dan ma‟rifat dalam bahasa Arab beserta contohnya). Setelah 

beliau selesai bertanya beliau menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan 

dicapai terkait dengan tema dan sub tema, pokok bahasan tentang  شَّْخِصيَّةُ لاَْلبَ َيانَاُت ا  

serta beberapa tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menyimak, 

menanya, berdiskusi, mengkomunikasikan dengan menyampaikan, menanggapi dan 

membuat kesimpulan hasil diskusi. Dalam kegiatan awal/pendahuluan ini memakan 

waktu selama 15 menit.  

b. Kegiatan Inti 

 

Kegiatan inti adalah kegiatan belajar mengajara (KBM) itu berlangsung. 

Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung penulis melihat bahwa proses pembelajaran tersebut telah sesuai dengan 

Kurikulum 2013 yaitu meliputi kegiatan mengamati, menyimak, menanya, 

berdiskusi, mengkomunikasikan. Untuk lebih jelasnya akan penulis jelasnya tahapan 

pada proses pembelajaran bahasa Arab di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampun 

kelas X sebagai berikut: 

Mengamati 



Dalam kegiatan mengamati, penulis juga melihat guru menyampaikan 

materi terlebih dahulu tentang شَّْخِصيَّةُ لاَْلبَ َيانَاُت ا  serta menjelaskan mengenai 

tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan ma‟rifat beserta contoh-contohnya, 

sedangkan siswa hanya mengamati dan menyimak materi, serta memperhatikan 

perbedaan tanda pada masing-masing isim nakiroh dan ma‟rifat. 

Namun dalam kegiatan ini banyak peserta didik yang tidak 

memperhatikan, terutama bagi peserta didik yang belum faham. Mereka hanya 

main-main dan ngobrol sesama teman sebangkunya. 

 Menanya 

Setelah menyampaikan materi, guru mengajukan pertanyaan tentang 

materi yang telah disampaikan yaitu tentang  شَّْخِصيَّةُ لاَْلبَ َيانَاُت ا  dan mengenai isim 

nakiroh dan ma‟rifat terhadap peserta didik, dan sebaliknya peserta didik 

menanyakan materi yang belum diketahui dan belum faham  tentang  اَْلبَ َيانَاُت

شَّْخِصيَّةُ لا  yaitu tentang isim nakiroh dan ma‟rifat kepada guru.  

Dalam kegiatan menanya, banyak peserta didik yang tidak aktif. Karena 

heterogentis siswa sehingga hanya beberapa peserta didik yang berani bertanya, 

selebihnya mereka memilih diam. 

Eksperimen/Explore 



Pada kegiatan eksperimen, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa 

kelompok. Setelah itu guru menyuruh peserta didik menyebutkan macam-macam 

isim nakiroh dan ma‟rifat serta membuat contoh kalimat dalam bahasa Arab baik 

secara individu maupun kelompok. 

Asosiasi 

Asosiasi disini yaitu suatu interaksi antara peserta didik dan peserta didik 

(diskusi kelompok), pendidik atau guru hanya sebagai fasilitator atau pengamat 

jalannya diskusi, Jadi pada kegiatan ini  mereka mendiskusikan tentang tarkib/tata 

bahasa tentang isim nakiroh dan ma‟rifat.  

 

Komunikasi 

Komunikasi disini yaitu para peserta didik menyampaikan hasil diskusi 

tentang tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan ma‟rifat, mereka saling 

menanggapi hasil presentasi, (melengkapi, mengkonfirmasi, menyanggah), dan 

setiap kelompok menyimpulkan hasil diskusi. Namun adakalanya peserta didik 

bertanya jawab dengan guru tentang materi tarkib/tata bahasa tentang isim 

nakiroh dan ma‟rifat yang belum jelas. Selanjutnya guru memberikan penjelasan 

tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang  materi 

tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan ma‟rifat. 

c. Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir guru maupun peserta didik menyimpulkan intisari dari 

pelajaran tentang materi tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan ma‟rifat. Guru 



juga memberikan tes evaluasi materi tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan 

ma‟rifat dengan lisan/tulisan dan pekerjaan rumah dan memberikan motivasi kepada 

peserta didik agar rajin dalam belajar serta mengakhiri proses pembelajaran dengan 

membaca hamdalah, do‟a bersama dan diakhiri dengan mengucap salam. 

Proses penilaian atau evaluasi, bapak Muhtaruddin S.Pd.I sudah 

menggunakan penilain autentik yaitu pengukuran yang bermakna secara signifikan 

atas hasil belajar peserta didik atas tiga ranah yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan yang telah beliau siapkan. 

Namun pada proses itu sendiri beliau masih merasa bingung dan kesulitan, 

menurut beliau penilaian dalam Kurikulum 2013 terlalu banyak dan rumit, sehingga 

penilaianpun tidak optimal, menurut beliau berhubung masih ajaran baru sehingga 

masih sulit mengenal peserta didik satu persatu.
82

  

Pada hakekatnya evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengukur 

perubahan perilaku peserta didik yang telah terjadi. pada tahap ini kegiatan guru 

adalah melakukan penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan 

evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. 

Dalam proses penilaian atau evaluasi menggunakan penilaian autentik yaitu 

pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik atas tiga 

ranah yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Serta penilaian otentik, 

penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, 
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ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, 

ujian nasional, dan ujian madrasah dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Kesimpulan dari paparan di atas berkaitan dengan Rencana, pelaksanaan dan 

evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung, terdapat tiga kesimpulan parsial yaitu: 

1) Alokasi waktu atau jam tatap muka tidak sesuai dengan Kurikulum 2013, 

yang seharusnya 45 menit untuk Madrasah Aliyah dalam satu jamnya, di MA 

Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung hanya 35 menit. 

2) Perencanaan, Guru bahasa Arab sudah menyediakan Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan pedoman Kurikulum 2013.  

3) Pelaksanaan. Pada pelaksanaan, sudah hampir sesuai dengan pendekatan 

ilmiah (Scintific Approach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud 

meliputi: mengamati, menanya, exsperimen, asosiasi, komunikasi. Akan tetapi 

pada kegiatan inti ini peserta didik banyak yang memilih diam dan tidak mau 

memberikan pendapat, hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan peserta 

didik yang heterogen jadi hanya peserta didik yang latar belakang 

pendidikannya dari MTs/Pon-Pes saja yang aktif, karena mereka faham. 

Sedangkan yang latar belakangnya dari SMP lebih memilih menjadi 

pendengar saja. 

4) Evaluasi hasil belajar peserta didik atas tiga ranah yaitu penilaian sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan, namun karena terlalu banyak penilaian 

sehingga penilaian pun kurang maksimal. 



2. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum 2013 Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung  

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses 

pembelajaran diantaranya faktor guru, faktor siswa, sarana, alat dan media yang 

tersedia.
83

 

Berdasarkan analisis melalui observasi, dokumentasi dan wawancara yang 

penulis laksanakan di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampun terhadap 

implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu: 

1) Faktor Guru 

Secara garis besar standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah, pendidik 

harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pemeblajara, sehat 

jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. 

Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki: kualifikasi 

akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1), latar 

belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata 

pelajaran yang diajarkan, sertifikat profesi guru untuk SMA/MA. 

Karena guru adalah komponen yang sangat menentukan dalam implementasi 

suatu strategi pembelajaran, tanpa guru, bagaimanapun bagus dan idealnya suatu 

strategi, tidak mungkin dapat diaplikasikan. Sehingga berhasil atau tidaknya 
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implementasi Kuirikulum 2013 dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan sangat tergantung pada unjuk kerja gurunya. 

Dari pendapat di atas, sesuai dengan guru bahasa Arab di MA Al-Hikmah 

Kedaton Bandar Lampung, sudah memenuhi standar tersebut. Namun pada 

kenyataanya guru bahasa Arab di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung masih 

merasa kesulitan dalam implementasi Kurikulum 2013, khusnya pada sistem 

penilaian/evaluasi hasil belajar peserta didik. 

“Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Muhtaruddin, S.Pd.I bahwa 

sebenarnya Kurikulum 2013 lebih bagus, namun lebih ribet dipenilaiannya. 

Kalo masalah materi sebenarnya sama antara KTSP dan Kurikulum 2013 

garis-garis besarnya sama. Yang membedakan anatara keduanya itu 

dipenilaiannya, Kurikulum 2013 lebih banyak. Dalam penilaian Kurikulum 

2013 penilaiaanya dimulai sejak siswa masuk kelas, yaitu dari awal proses 

pembelajaran sampai akhir.”
84

 

 

2) Faktor Siswa 

Dalam proses pembelajaran bahasa Arab di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung, peserta didik merupakan salah satu faktor tidak maksimalnya implementasi 

Kurikulum 2013 dalam pemebelajaran bahasa Arab. Karena latar belakang 

pendidikan peserta didik yang heterogen, ada yang dari SMP bahkan sebelumnya dari 

SD, jadi peserta didik baru mengenali bahasa Arab di MA, sehingga ketika kegiatan 

pembelajaran peserta didik yang latar belakangnya dari SMP tidak mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan baik. Alasan dari mereka karena tidak faham terhadap 
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pelajaran bahasa Arab.Hal ini sesuai dengan ungkapan peserta didik yaitu Maya 

Utamiyang latar belakangnya dari SMP: 

“Menurut saya susah, karena latar belakang pendidikan saya sebelum Aliyah 

adalah sekolah umum, jadi baru menemukan bahasa Arab di sini. Jadi kendalanya yaa 

itu karena latar belakang pendidikan saya sebelumnya. Jadi masih belum faham sama 

pelajaran bahasa Arab.”
85

 

Kesimpulan dari ungkapan Maya Utami adalah pembelajaran Bahasa Arab 

dengan Kurikulum 2013 susah, karena dalam Kurikulum 2013 peserta didik dituntut 

aktif dalam kegiatan belajar dikelas, namun karena latar belakang pendidikan yang 

sebelumnya, jadi mereka lebih banyak diam dikelas karena mereka tidak faham 

terhadap pelajaran bahasa Arab. 

Meskipun seperti itu, ada upaya-upaya yang dilakukan pihak Madrasah bagi 

pserta didik yang belum faham terhadap bahasa Arab, yang tidak bisa membaca sama 

sekali atau membacanya masih terbata-bata. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

bapak Muhtaruddin S.Pd.I:  

“Kalau ada siswa yang tidak bisa membaca sama sekali atau membacanya 

masih terbata-bata. Kami adakan bimbingan, termasuk di sini ada bimbingan Al-

Qur‟an, kemudian pada hari Sabtu ada peminatan utnuk bahasa Arab, yaitu diarahkan 

untuk anak-anak yang kurang faham bahasa Arab.”
86
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3) Faktor Sarana dan Prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap 

kelancaran proses pembelajaran, misalnya media pembelajaran, alat-alat 

pembelajaran, perlengkapan sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana 

adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan 

proses pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar 

kecil dan lain sebagainya. 

Sedangkan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran bahasa Arab adalah, 

ruang kelas, ruang laboratorium bahasa, ruang perpustakaan, media pembelajaran dan 

ketersediaan buku paket. Berdasarkan hasil observasi yang penulis laksanakan, 

penulis melihat bahwa sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar bahasa 

Arab belum memadai. Seperti laboratorium bahasa tidak ada, sedangkan laboratorium 

bahasa adalah salah satu sarana penunjang pemebelajaran bahasa Arab yang penting. 

Media pembelajaran bahasa Arab masih kurang, seperti LCD, Laptop, Internet.  

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab kelas X MA Al-

Hikmah Kedaton Bandar Lampung, sudah terlaksana namun masih belum optimal, 

oleh karena itu masih perlu pembenahan baik dari segi sarana dan prasarana, kualitas 

dan kuantitas guru bahasa Arab. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat penulis simpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran 



bahasa Arab kelas X di MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung belum optimal 

adalah sebagai berikut: 

1) Guru bahasa Arab masih merasa kesulitan dalam memberikan penilaian pada 

proses pembelajaran, karena guru secara langsung harus menilai peserta didik 

dalam proses pembelajaran atas tiga ranah, yaitu penilaian sikap, penilaian 

pengetahuan dan penilaian keterampilan. 

2) Siswa atau peserta didik juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena latar 

belakang siswa yang heterogen, ada yang dari SMP dan ada yang dari 

MTs/Pondok Pesantren.  

3) Sarana dan prasarana yang terbatas dan masih kurang, yaitu laboratorium, 

media pembelajaran dan ruang kelas. Untuk ruang kelas itu sendiri Karena di 

MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung memiliki “double shift”, yaitu 

kegiatan belajar mengajar Madrasah Aliyah hanya berlangsung sampai jam 

12.10 WIB, selanjutnya digunakan oleh siswa MTs, sehingga implementasi 

Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab belum bisa dikatakan 

optimal. Karena dengan waktu yang sangat terbatas, otomatsis pembelajaran 

kurang optimal dan lebih terkesan buru-buru. 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah membahas laporan penelitian dan menganalisa data, maka kesimpulan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Secara umum implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa 

Arab kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung sudah sesuai dengan 

Kurikulm 2013, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah (Scintific Approach) 

sebagaimana dimaksud meliputi: mengamati, menanya, exsperimen, asosiasi, 

komunikasi. Sedangkan pada proses pembelajaran menyentuh tiga ranah, yaitu 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan dalam proses penilaian, guru 

sudah menggunakan penilaian autentik (Aunthentic Assesment) yaitu pengukuran 

yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik atas tiga ranah 

yang dinilai, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian 

keterampilan. Namun penilaian menggunakan Kurikulum 2013 menurut guru 

bahasa Arab sangat rumit, misalnya dalam merumuskan nilai peserta didik. 

Karena guru membuat nilai sangat banyak, ada kemungkinan penilaian yang 

dilakukan guru kurang maksimal. 



2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kurikulum 2013 

dalam pembelajaran bahasa Arab  

a. Faktor guru, kualitas guru memang seharusnya sejalan dengan apa yang 

diajarkannya, karena berhasil tidaknya pembelajaran terdapat pada guru 

itu sendiri. Guru juga merupakan tombak dalam menjabarkan dan 

merealisasikan kurikulum dan strategi dalam suatu pendidikan, akan 

tetapi dalam hal ini guru masih merasa bingung dan kesulitan dalam 

implementasi Kurikulum 2013 khususnya dalam menilai atau 

mengevaluasi peserta didik.  

b. Faktor peserta didik, heterogenitas peserta didik yang masuk ke MA Al-

Hikmah bukan hanaya berasal dari MTs/Pondok Pesantren saja, 

melainkan banayak juga yang dari SMP, Minimnya minat belajar bahasa 

Arab. Pemahaman peserta didik akan pembelajaran bahasa Arab berbasis 

Kurikulum 2013, karena dalam kegiatan pembelajaran peserta didk belum 

faham dan masih lemah dalam hal membaca, itu membuat guru harus 

menjelaskan secara rinci dari awal hingga akhir. Padahal dalam 

Kurikulum 2013 pembelajaran tidak terpusat pada guru melainkan peserta 

didik yang aktif. 

c. Faktor sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana penunjang 

pembelajaran bahasa Arab merupakan pendukung secara langsung 

terhadap kelancaran proses pembelajaran, khususnya pembelajaran 

bahasa Arab, namun akibat sarana dan prasarana yang terbatas (ruang 



kelas) digunakan oleh dua tingkatan pendidikan (MTs dan MA) sehingga 

waktu kegiatan pembelajaran sangat terbatas, media pembelajaran yang 

terbatas, laboratorium bahasa yang tidak ada, sehingga implementasi 

Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab tidak berjalan dengan 

optimal. 

B. Saran 

Pada akhir penulisan skripsi ini penulis ingin mengemukakan saran-saran 

dengan maksud dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Saran untuk guru 

a. Guru agar lebih banyak belajar dan berinovasi dalam mengajar bahasa 

Arab agar peserta didik bisa lebih aktif sesuai dengan pendekatan 

scientific, dan siswa tidak jenuh dengan pembelajaran bahasa Arab. 

b. Guru harus lebih mendalami pemahaman Kurikulum 2013 supaya 

pelaksanaan pembelajaran dikelas sesuai yang diharapkan baik dari 

kualitas pemahaman maupun karakter peserta didik. 

c. Guru hendaknya lebih mengupayakan pembelajaran yang berbasis media 

agar pembelajaran lebih menarik dan mudah difahami. 

d. Guru harus senantiasa memahami dengan perbedaan peserta didik yang 

notabene berlatarbelakang berbeda. 

e. Guru sebaiknya melakukan pembelajaran dengan melibatkan lingkungan 

sekitar dalam berinteraksi. 



2. Saran untuk Madrasah 

a. Dari pihak madrasah seharusnya lebih meningkatkan atau memperhatikan 

fasilitas yang mendukung untuk pembelajaran bahasa Arab di MA Al-

Hikmah Kedaton Bandar Lampung, seperti proyektor disetiap kelas, 

laboratorium bahasa, kamus lebih diperbanyak dan fasilitas yang lainnya 

supaya dapat menunjang pembelajaran bahasa Arab. 

C. Penutup 

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillahirobbil „aalamiin penulis haturkan 

kehadirat Allah SWT, hanya berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat 

penyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari 

kesempurnaan, disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan ilmu yang penulis 

kuasai.  

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini betapapun kecilnya, 

kiranya dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan dan pengembangan 

dalam dinia pendidikan khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Aamiin Yaa Rabbal „Aalamiin. 
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CATATAN LAPANGAN 

(Wawancara Kepala Madrasah) 

Sumber Data : Kepala MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung 

Hari/Tanggal : Senin/ 8 Agustus 2016 

Waktu  : 09.30-10.00 

Tempat : Ruang Kepala Madrasah  

1. Sejak kapan Kurikulum 2013 di MA Al-Hikmah Way Halim Kedaton Bandar 

Lampung diterapkan? 

Jawab: Sejak tahun 2014/2015. 

2. Kelas berapa saja yang sudah diterapkan Kurikulum 2013? 

Jawab: Untuk penerapan Kurikulum 2013 saat ini baru kelas X dan XI saja, 

untuk leas XII masih menggunakan KTSP. 

3. Untuk kualitas guru, latar belakang guru bahasa Arab dan kuantitasnya 

bagaimana pak? 

Jawab: Alhamdulillah kalau latar belakang guru-guru di sini hampir semua 

perpendidikan S1 bahkan ada beberapa yang S2, dan untuk guru bahasa Arab 

semuanya lulusan Pendidikan Bahasa Arab dan Pondok Pesantren. 

4. Apakah guru mengikuti pelatihan atau work shop tentang implementasi 

Kurikulum 2013?  

Jawab: Iya. 

5. Apakah ada perbedaan mendasar antara Kurikulum 2013 dan KTSP? 



Jawab: Sebenarnya sama saja, perbedaanya lebih cenderung pada sistem 

penilaiannnya. 

6. Apakah guru sudah melaksanakan pembelajaran bahasa Arab Kurikulum 2013 

dengan menggunakan langkah-langkah yang sesuai? 

Jawab: Sudah, dan langkah-langkahnyapun sudah sesuai. 

7. Apakah ada peningkatan pada hasil belajar siswa setelah menggunakan 

Kurikulum 2013? 

Jawab: Alhamdulillah, sudah ada peningkatan. Sekarang anak-anak sudah berani 

berbicara dan mengutarakan pendapat, meski dihasil akhir masih banyak 

siswa yang belum berhasil. 

8. Sarana dan prasarana apa saja yang mendukung dalam implementasi 

Kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran bahasa Arab? 

Jawab: Untuk sarana dan prasarana meskipun masih ada yang sedang diperbaiki 

dan kurang, seperti laboratorium bahasa, namun untuk sarana penunjang 

pembelajaran bahasa Arab berbasis  Kurikulum 2013 sudah ada, seperti LCD, 

Laptop, Internet, buku-buku pembelajaran bahasa Arab yang sesuai dengan 

Kurikulum 2013, kamus dan lain-lain, namun masih ada beberapa yang belum 

ada,  

 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN 

(Wawancara Waka Kurikulum) 

Sumber Data : Waka Kurikulum  

Hari/Tanggal : Senin/ 8 Agustus 2016 

Waktu  : 11.00-11.30 

Tempat : Ruang Guru 

5. Persiapan apa saja yang dilakukan Madrasah dalam implementasi kurikulum 

2013? Khususnya mata Pelajaran bahasa Arab? 

Jawab: yaa.. saya sebagai Waka Kurikulum sekaligus guru bidang study bahasa 

Arab, persiapan Madrasah dalam implementasi Kurikulum 2013 yitu: 

mengikuti pelatihan-pelatiahn tentang Kurikulum 2013, work shop tentang 

Kurikulum 2013, media penunjang implementasi Kurikulum 2013 seperti 

LCD, Laptop, Internet dan lain-lain. 

6. Persiapan apa saja yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran bahasa 

Arab berbasis kurikulum 2013? 

Jawab: persiapan yang harus dilakukan guru dalam pembelajran tentunya harus 

ada materi, RPP, media penununjang pembelajaran, administrasi penilaian. 

 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN 



(Wawancara Guru) 

Sumber Data : Guru Bahasa Arab 

Hari/Tanggal : Rabu/ 10 Agustus 2016 

Waktu  : 09/30-10.30 

Tempat : Ruang Guru 

1. Sudah berapa lama bapak mengajar di MA Al-Hikmah Way Halim Kedaton 

Bandar Lampung? 

Jawab: Kalo mulai ngajar di Al-Hikmah sudah dari tahun 2001, tapi kalau untuk 

di Ma mulai Tahun 2008. 

2. Bagaimana pendapat bapak mengenai Kurikulum 2013? 

Jawab: yaa.. sebenarnya lebih bagus, namun lebih ribet dipenilaiannya. 

3. Apakah ada perbedaan mendasar antara Kurikulum 2013 dan KTSP? 

Jawab: Kalo masalah materi sebenarnya sama, tidak jauh beda, karena memang 

antara KTSP dan Kurikulum 2013 garis-garis besarnya sama. Yang 

membedakan anatara keduanya itu dipenilaiannya, Kurikulum 2013 lebih 

banyak. Dalam penilaian Kurikulum 2013 penilaiaanya dimulai sejak siswa 

masuk kelas, yaitu dari awal proses pembelajaran sampai akhir.   

4. Apakah bapak pernah mengikuti pelatihan tentang kurikulum 2013 khususnya 

mata pelajaran bahasa Arab? 

Jawab: Tentunya pernah, yaitu pertama pelatihan pengenalan Kurikulum 2013, 

setelah itu baru baru pelatihan permapel.  



5. Apa saja yang bapak siapkan dalam pembelajaran bahasa Arab berbasis 

Kurikulum 2013? 

Jawab: Untuk persiapan sebelum pembelajaran yaa RPP, media, silabus. 

6. Apakah benar-benar sudah diterapkan dalam pengajaran? 

Jawab: Sudah, namun belum maksimal. 

7. Buku apa yang digunakan sebagai rujukan atau pegangan guru tentang 

Kurikulum 2013 dalam pembeljaran bahasa Arab? 

Jawab: Kalau buku sudah menggunakan buku bahasa Arab Kurikulum 3012, 

selain itu yaa.. menggunakan LKS dan kamus.  

8. Apakah bapak memiliki soft file RPP dan Silabus Kurikulum 2013? 

Jawab: Ada. 

9. Apakah pembuatan RPP sudah mengacu atau sesuai standar Kurikulum 2013? 

Jawab: Sudah, meski masih belum sempurna. 

10. Metode dan media apa yang sering bapak gunakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab berbasis kurikulum 2013? 

Jawab: kalau untuk metode dan media yaa melihat materinya, misalnya materi 

qiro‟ah berarti kita ada bahan Qiro‟ahnya. Itu kan ada medianya masing-

masing kita sesuaikan dengan materinya. Adakalanya memakai LCD, Laptop 

dan alat-alat elektronik lainnya. 

11. Bagaimana menurut bapak alokasi waktu untuk pembelajaran bahasa Arab di 

sini apakah sudah cukup baik apa belum? 



Jawab: Alokasi waktu disini kan 45 menit per-jamnya, untuk bahasa Arab kelas 

X ada 4 jam dalam seminggu yaitu 2 x pertemuan. Namun berhubung di sini 

ada dua shift, jadi kami kurangi waktu dimenitnya, yang tadinya 45 menit 

menjadi 35 menit.jadi dikurangi 10 menit dalam per-jamnya. Kalo dalam 

penempatannya tetep sama. 

12. Apakah ada perbedaan antara siswa yang latar belakang dari sekolah umum 

dan Madrasah/pondok pesantren? 

Jawab: Sebenarnya gini, di sini kelemahan dalam mata pelajaran bahasa Arab, itu 

latar belakang. Yaitu latar belakang yang dari SMP dan dari Mts/Pon-Pes itu 

memang berbeda. Namun untuk di kelas cara menyampaikannya sama saja, 

namun nanti mereka diberi penguatan di luar kelas. 

13. Untuk  semester ini (khususnya bagi siswa baru) diterapkan Kurikulum 2013? 

Apakah sudah ada perbedaan yang signifikan apa belum? 

Jawab: Karena kita kan baru mulai KBM beberapa bulan, jadi belum ada 

perbedaan yang signifikan. Terlebih bagi siswa yang dari SMP. 

14. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi/penerapan 

kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran bahasa Arab? 

Jawab: Untuk faktor pendukung, kami sudah mengikuti pelatiahan, dan pihak 

sekolah juga sudah menyediakan sarana demi menunjang implementasi 

Kurikulum 3013 seperti: buku bahasa Arab Kurikulum 2013, kamus, media-

media elektronik (LCD, Laptop, Internet) dan lain-lain. Untuk faktor 



penghambat dalam Implementasi Kurikulum 3013 yaitu: latar belakang 

pendidikan siswa, waktu yang sangat terbatas, dalam sistem penilaian. 

15. Upaya-upaya apa yang bapak lakukan untuk mengatasi hambatan atau 

masalah yang terjadi? 

Jawab: Kalau ada siswa yang tidak bisa membaca sama sekali atau membacanya 

masih terbata-bata. Maka kami adakan bimbingan, termasuk di sini ada 

bimbingan Al-Qur‟an, kemudian hari Sabtu ada peminatan untuk bahasa 

Arab, yaitu diarahkan untuk anak-anak yang kurang faham bahasa Arab, atau 

non Asrama (Pon-Pes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN 

(Wawancara Siswa) 

Nama   : M. Vhithor Al-Faqih 

Kelas  : X MIA (Pon-Pes) 

Hari/Tanggal : Senin/ 1 Agustus 2016 

Waktu  : 11.00-11.30 WIB 

Tempat : Ruang OSIS 

1. Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 2013? 

Jawab: Menurut saya Kurikulum 2013 itu lebih spesifik, yaitu aktif ke siswanya. 

Guru hanya sebagai fasilitator atau penyampai saja. 

2. Bagaimana menurut kamu pembelajaran bahasa Arab menggunakan 

kurikulum 2013? 

Jawab: Menurut saya lebih mudah, karena kita bisa mengapresiasikannya. Jadi 

kita akan dapat berbicara dan menyampaikan pendapat. 

3. Apakah guru sering memakai media/strategi dalam belajar bahasa Arab? 

Jawab: Iya, ketika belajar guru menggunakan media/strategi, misalnya 

menggunakan lembaran kertas yang bertuliskan bahasa Arab. 

4. Apakah guru sering memberikan pretest dan postest ? 

Jawab: Iya, biasanya tes lisan dan tes tulis, namun lebih banyak tes lisan, karena 

tes lisan dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. 

5. Apakah kamu menemui kendala dalam pembelajaran bahasa Arab dengan 

menggunakan Kurikulum 2013? 



Jawab: tidak ada, bahkan menurut saya tidak ada kendala sama sekali, malah 

lebih mudah. 

6. Apakah kurikulum 2013 membantu kalian mencapai target belajar? 

Jawab: iya mba, menurut saya mencapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN 

(Wawancara Siswa) 

Nama   : Maya Utami 

Kelas  : X MIA (Non Pon-Pes) 

Hari/Tanggal : Senin/ 1 Agustus 2016 

Waktu  : 11.30-12.00 WIB 

Tempat : Ruang OSIS 

1. Apa yang kamu ketahui tentang kurikulum 2013? 

Jawab: Menurut saya Kurikulum 2013 itu lebih kesiswanya yang aktif. Jadi 

siswa yang menggali dan mengorek-ngorek pengetahuan, guru hanya menjadi 

fasilitator. 

2. Bagaimana menurut kamu pembelajaran bahasa Arab menggunakan 

kurikulum 2013? 

Jawab: Menurut saya susah, karena latar belakang pendidikan saya sebelum 

Aliyah adalah sekolah umum, jadi baru menemukan bahasa Arab di sini. 

3. Apakah guru sering memakai media/strategi dalam belajar bahasa Arab? 

Jawab: Iya, kadang-kadang. Seringnya kami diskusi. 

4. Apakah guru sering memberikan pretest dan postest ? 

Jawab: Iya, kadang tes lisan dan kadang tes tulis. 

5. Apakah kamu menemui kendala dalam pembelajaran bahasa Arab dengan 

menggunakan Kurikulum 2013? 



Jawab: Iya, kendalanya yaa itu karena latar belakang pendidikan saya 

sebelumnya. Jadi masih belum faham sama pelajaran bahasa Arab. 

6. Apakah kurikulum 2013 membantu kalian mencapai target belajar? 

Jawab: Untuk saat ini siih belum mba. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Proses implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 

X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar Lampung.  

2. Materi yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Arab kelas X MA Al-

Hikmah Kedaton Bandar Lampung. 

3. Faktor yang mempengaruhi implementasi Kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran bahasa Arab kelas X MA Al-Hikmah Kedaton Bandar 

Lampung. 

4. Keadaan siswa pada saat pembelajaran bahasa Arab kelas X MA Al-Hikmah 

Kedaton Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : MA Al Hikmah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Pokok Bahasan : Tarkib 

Kelas/Semester : X/1 

Tahun Pelajaran : 2016/2017 

Alokasi Waktu : 1 x Pertemuan (2 x 45) 

A. KOMPETENSI INTI 

KI.1    Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya; 

KI.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 

jangkauan pergaulan dan keberadaannya; 

KI.3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

dan budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian; 

KI.4 Mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah konkrit 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodivikasi, dan membuat) dan 

ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

 

 

 



B.  KOMPETENSI DASAR 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat 

belajar. 

2.1 Menunjukan prilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 

pribadi dengan guru dan teman. 

3.1 Mendeskripsikan tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan ma‟rifat. 

3.2  Mendeskripsikan isim nakiroh dan ma‟rifat  dalam bahasa Indonesia. 

4.1 Menyebutkan macam-macam isim nakiroh dan ma‟rifat dalam bahasa 

Arab berikut contohnya. 

4.2 Membedakan isim nakiroh dan ma‟rifat dalam sebuah kalimat. 

4.3 Membuat contoh sesuai kaidah isim nakiroh dan ma‟rifat. 

 

C. INDIKATOR DAN TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Indikator Pembelajaran 

1. Mampu mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan 

dalam semangat belajar. 

2. Mampu menunjukan prilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi pribadi dengan guru dan teman. 

3. Mampu mendeskripsikan tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh dan 

ma‟rifat. 

4. Mampu mendeskripsikan isim nakiroh dan ma‟rifat dalam bahasa 

Indonesia. 

5. Mampu menyebutkan macam-macam isim nakiroh dan ma‟rifat dalam 

bahasa Arab berikut contohnya. 

6. Mampu membedakan isim nakiroh dan ma‟rifat dalam sebuah kalimat. 

7. Mampu membuat contoh sesuai kaidah isim nakiroh dan ma‟rifat. 

 



b. Tujuan Pembelajaran 

   Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik mampu 

mendeskripsikan isim nakiroh dan ma‟rifat serta membuat contoh dalam 

bahasa Arab dengan baik dan tepat tentang  ُالشَّْخِصيَّةُ  اَْلبَ َيانَات . 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 اَْلت َّرِْكْيُب:

َنِكَرة   -أ  
ْسمُ   َاْْلِ

َمْعرَِفة   -ب  

 

َنِكَرة     : ِاْسم  َيُدلُّ َعَلى َشٍئ َغْيِر ُمَعيِّنٍ  -أ  

 Isim nakiroh adalah kalimat isim yang menunjukan pada sesuatu secara 

kesatuan yang tidak ditentukan (umum). 

 Ciri-ciri isim nakiroh adalah tanwin, cara mema‟rifatkannya 

(mengkhususkannya) maka diberi Al. 

 Contoh:  َوان , َصِديْ َقة , طَا ِلب , بَِعْيد , ُعن ْ  بَ ْيت 
 

َمْعرَِفة  : ِاْسم  َيُدلُّ َعَلى َشٍئ ُمَعيِّنٍ  -ب  



 Isim ma‟rifat adalah kalimat isim yang menunjukan pada sesuatu secara 

kesatuan yang tertentu (khusus). 

 Ciri-ciri isim ma‟rifat Ada 6 diantaranya: 

 أَنَا، أَْنَت، ُهوَ 
Isim Dhomir   ِاْسُم َضِمي ْر:  

، َمكَّة    َخاِلد ، َزيْ َنب 
Isim „Alam ْسُم َعَلم  اِ     :   

 َهَذا، َهِذِه، َهُؤالَءِ 
Isim Isyaroh َشاَرُة   ِاْسمُ   :َاْْلِ

 الَِّذْي، الَِِّتْ، الَِّذيَن 
Isim Maushul  َمْوُصْول :  ِاْسمُ  

 اْلِكَتاُب، الطَّا ِلبُ 
Isim yang dima‟rifatkan oleh Al :      أل-اَْلَمْعرَِفُة ب    

 ِكَتاِبْ َجِدْيد  
Isim Mudhof pada isim Ma‟rifat ةُ اَْلَمْعرِفَ  : ُمَضاف إىل   

 

E. PENDEKATAN, METODE, STRATEGI PEMBELAJARAN 

Pendekatan : Scientific  

Metode  : Qowa‟id Wa Tarjamah, diskusi, dan tanyajawab 

Strategi             : Pembelajaran Aktif tipe Every one is a teacher here, Al‟ab Al-     

Lughowiyyah. 

F. MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 

1. Media 

 Media Visual 

 Card Short 

2. Alat 

 Buku 

 Gambar/ Poster/karton 
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Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. 

Minanul Aziz, Aswin Yunan, 2008,  Terampil Bahasa Arab 1, Solo: PT. 

Tiga Serangkai 

A.Syaekhuddin, Hasan Saefulloh, 2009,  Ayo Memahami Bahasa Arab, 

Jakarta: Erlangga. 

Sunarto, Ahmad, 1989, Ilmu Nahwu Lengkap Dan Praktis, Jakarta: 

Pustaka Amani. 

 

H.  LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

No  Langkah-langkah Pembelajaran Media/Sumber Waktu  

1 Kegiatan Awal  15 menit 

 Pendahuluan 

 Guru membuka pembelajaran dengan 

dengan salam dan berdo‟a bersama 

dipimpin oleh salah seorang peserta didik 

dengan penuh khidmat; 

 Guru memulai pembelajaran dengan 

membaca al-Qur‟an surah pendek pilihan 

dengan lancar dan benar (nama surat 

sesuai dengan program pembiasaan yang 

ditentukan sebelumnya); 

 Guru memperlihatkan kesiapan diri 

dengan mengisi lembar kehadiran dan 

memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan 

tempat duduk disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran; 

  



 Guru menyapa peserta didik dengan 

memperkenalkan diri kepada peserta 

didik. 

 Guru mengajukan pertanyaan secara 

komunikatif berkaitan dengan tema dan 

sub tema tentang شَّْخِصيَّةُ لاَْلبَ َيانَاُت ا . 

 Siswa ditanya mengenai tarkib/tata 

bahasa tentang isim nakiroh dan 

ma‟rifat. 

 Siswa diminta menyebutkan macam-

macam isim nakiroh dan ma‟rifat dalam 

bahasa Arab beserta contohnya. 

 Guru menyampaikan kompetensi dasar 

dan tujuan yang akan dicapai terkait 

dengan tema dan sub tema, pokok 

bahasan tentang  شَّْخِصيَّةُ لاَْلبَ َيانَاُت ا . 

 Guru menyampaikan tahapan kegiatan 

yang meliputi kegiatan mengamati, 

menyimak, menanya, berdiskusi, 

mengkomunikasikan dengan 

menyampaikan, menanggapi dan 

membuat kesimpulan hasil diskusi. 

 

2 Kegiatan Inti  60 menit 

 a. Mengamati 

 Guru meminta peserta didik untuk 

  



mendengarkan materi tentang 

شَّْخِصيَّةُ لاَْلبَ َيانَاُت ا  yaitu mengenai 

tarkib/tata bahasa tentang isim 

nakiroh dan ma‟rifat. 

 Siswa mengamati, dan menyimak 

materi tentang   ُاَْلبَيَانَاُت الشَّْخِصيَّة yaitu 

mengenai tarkib/tata bahasa tentang 

isim nakiroh dan ma‟rifat. 

 Guru menjelaskan kepada siswa 

mengenai isim nakiroh dan ma‟rifat. 

beserta contoh-contohnya. 

 Siswa memperhatikan dan 

mengamati perbedaan tanda pada 

masing-masing isim nakiroh dan 

ma‟rifat. 

b. Menanya 

 Melalui motivasi guru mengajukan 

pertanyaan tentang   اَْلبَ َيانَاُت

شَّْخِصيَّةُ لا  yaitu mengenai isim 

nakiroh dan ma‟rifat. 

 Peserta didik menanyakan materi 

tentang شَّْخِصيَّةُ لاَْلبَ َيانَاُت ا  yaitu 

tentang isim nakiroh dan ma‟rifat. 



 Eksperimen/Explore 

 Siswa menyebutkan macam-macam 

isim nakiroh dan ma‟rifat dalam 

bahasa Arab baik secara individu 

maupun kelompok. 

 Siswa membuat contoh kalimat 

tentang isim nakiroh dan ma‟rifat. 

c. Asosiasi 

 Diskusi kelompok tentang tarkib/tata 

bahasa tentang isim nakiroh dan 

ma‟rifat.  

d. Komunikasi. 

 Menyampaikan hasil diskusi tentang 

tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh 

dan ma‟rifat.  

 Menanggapi hasil presentasi, 

(melengkapi, mengkonfirmasi, 

menyanggah), dan setiap kelompok 

menyimpulkan hasil diskusi. 

 Peserta didik bertanya jawab dengan 

guru tentang materi tarkib/tata bahasa 

tentang isim nakiroh dan ma‟rifat 

yang belum jelas. 

 Guru memberikan penjelasan 

tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan peserta didik tentang  

materi tarkib/tata bahasa tentang isim 



nakiroh dan ma‟rifat.  

3 Kegiatan Akhir  15 menit 

  Guru dan peserta didik menyimpulkan 

intisari dari pelajaran tentang materi 

tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh 

dan ma‟rifat.  

 Guru memberikan tes evaluasi materi 

tarkib/tata bahasa tentang isim nakiroh 

dan ma‟rifat dengan lisan/tulisan dan 

pekerjaan rumah. 

 Guru memberikan motivasi kepada 

peserta didik agar rajin dalam belajar 

Guru mengakhiri proses pembelajaran 

dengan membaca hamdalah, do‟a bersaa 

peserta didik dan diakhiri dengan 

mengucap salam. 

  

  

I. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN 

A. Skala Sikap 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi. 

Pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi. 

 

 

 



No  

Nama 

Siswa 

Aspek yang 

dinilai 

Skor 

Maks 

Nilai Ketuntasan 

Skor 

Maks 

Tindak 

Lanjut 

1 2 3   T TT  R P 

1            

2            

3            

 

Aspek dan Rubrik Penilaian 

1. Kejelasan dan kedalam informasi 

a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dari kedalaman 

informasi lengkap dan sempurna, skor 30. 

b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dari kedalaman 

informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20. 

c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dari kedalaman 

informasi kurang lengkap, skor 10. 

2. Keaktifan Diskusi 

a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30. 

b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20. 

c. Jika kelompok tersebut berperan kurang aktif dalam diskusi, skor 10. 

 

 



3. Kejelasan dan kerapihan presentasi 

a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan 

rapi, skor 40. 

b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 

skor 30. 

c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sanagt jelas dan 

kurang rapi, skor 20. 

d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan 

tidak rapi, skor 10. 

 

B. Kolom “Unjuk Kerja” 

Kolom menyebutkan isi teks yang ada. 

Skor nilai: 

a. Apabila peserta didik dapat menyebutkan isi teks secara lengkap, skor 2. 

b. Apabila peserta didik hanya bisa menyebutkan sebagian isi teks, skor 1. 

Nilai = Skor yang diperoleh x 100 

  Skor Maksimal 

Kolom Pilihan Ganda dan Uraian 

a. Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10 x 1 = 10) 

b. Uaraian: Rubrik Penilaian 

Nilai: Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan Islam) x 100 

         90 

 



1. Tes  

 Soal Tes 

 َتْدرِْيب  َعَلى الت َّرِْكْيِب:
 َعيِّْن َأْسَماَء النَِّكَراِت َوَأْسَماَء اْلَمَعاِرِف ِفْيَما

(  لَْيَسْت لَِفرِْيَدٍة َصِديْ َقة  تَ ْعرِفُ َها١)    

 النَِّكَرةُ  اْلَمْعرَِفةُ  اَنْ َواُع اْلَمْعرَِفةِ 
............ ............ ............ 
............ ............  ............ 

 

  ( َهِذِه اَْلَمْدَرَسُة تَ َقُع ِِف َجاَكْرتَا الشَّْرِقيَّةِ ۲)

 النَِّكَرةُ  اْلَمْعرَِفةُ  اَنْ َواُع اْلَمْعرَِفةِ 
............ ............ ............ 

............ ............ ............ 

............ ............ ............  

............ ............ ............ 
 

(  َهِذِه َحِلْيَمة ، ِهَي ِمْن ُُسَْطَرة، َوِهَي َتْسُكُن ِِف بَ ْيِت َعمَِّها ۴)  
 النَِّكَرةُ  اْلَمْعرَِفةُ  اَنْ َواُع اْلَمْعرَِفةِ 
............ ............ ............ 

............ ............ ............ 

............ ............ ............ 

............ ............ ............ 

............ ............ ............ 

............ ............ ............ 
 

 

 



 Kunci Jawaban 

َها(  لَْيَسْت لَِفرِْيَدٍة َصِديْ َقة  تَ ْعرِف ُ ١)  

ْعرَِفةُ اْلمَ  اَنْ َواُع اْلَمْعرَِفةِ   النَِّكَرةُ  
ْسُم َعَلم  اِ   َصِديْ َقة   َفرِْيَدةٍ  

  َها ِاْسُم َضِمي ْر  
 

الشَّْرِقيَّةِ  ( َهِذِه اَْلَمْدَرَسُة تَ َقُع ِِف َجاَكْرتَا۲)  

 النَِّكَرةُ  اْلَمْعرَِفةُ  اَنْ َواُع اْلَمْعرَِفةِ 
َشارَةُ ا ِاْسمُ  ْْلِ  َهِذهِ  

------- 
 اَْلَمْدَرَسةُ        أل-اَْلَمْعرَِفُة ب

ْسُم َعَلم  اِ   َجاَكْرتَا 

 الشَّْرِقيَّةِ        أل-اَْلَمْعرَِفُة ب
 

(  َهِذِه َحِلْيَمة ، ِهَي ِمْن ُُسَْطَرة، َوِهَي َتْسُكُن ِِف بَ ْيِت َعمَِّها ۴)  
 النَِّكَرةُ  اْلَمْعرَِفةُ  اَنْ َواُع اْلَمْعرَِفةِ 

َشارَةُ ا ِاْسمُ  ْْلِ  َهِذهِ  

-------  

ْسُم َعَلم  اِ   َحِلْيَمة   

ْسُم َعَلم  اِ   ُُسَْطَرة 

 ِهيَ  ِاْسُم َضِمي ْر  
اَْلَمْعرَِفةُ  ُمَضاف إىل  بَ ْيتِ  
اَْلَمْعرَِفةُ  ُمَضاف إىل َها   َعمِّ

 

 



C. Tugas/Portofolio 

Skor penilaian sebagai berikut: 

a. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang 

ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100. 

b. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 

ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90. 

c. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang 

ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada 

kekurangan, nilai 80. 

 

J. PENGAYAAN 

Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar, mengerjakan. 

a. Menerjemahkan teks bacaan 

b. Menjawab soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru (guru mencatat dan 

memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam 

pengayaan). 

 

K. REMEDIAL 

Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan tugas 

untuk menerjemahkan teks bacaan dan membuat rangkuman tarkib yang berkaitan 

dengan pembahasan. Guru akan melakukan penilaian kembalai. Remedial 

pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atau kesepakatan antara 

peserta didik dan guru. 

 

L. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA 

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “evaluasi” dalam 

buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. 

 

 

Nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah nilai rata-rata pada pilihan ganda/uraian dan tugas x 50%. 



b. Jumlah nilai rata-rata pada kolom diskusi, penerapan x 50%. 

Nilai akhir = nilai A (skala sikap) + nilai B (unjuk kerja). 

 

Bandar  Lampung, 15-07-2016 

Mengetahui,  

Kepala MA Al Hikmah    Guru Mata Pelajaran 

 

 

Abdul Aziz, SH, M. Pd.I    Muhtaruddin, S. Pd.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto-foto Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab MA Al-Hikmah 

 Kedaton Bandar Lampung 

 

 
 



 

 
 



 

 

 


