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 ملخص
تعليم اللغة العربية  في 3102تطبيق المنهج الدراسي ل غير اللعوية مشكالتال

 في مدرسة الخيرية الثانوية سيدومليو ادي عشرلطلبة الصف الح
 حزيمة إيما

لتنمية  KTSPهو إكمال من ادلنهج على مستوى الوحدات التعليمية  3102ادلنهج 
وموازنة بني قدرة ادلهارة الوجدانية وادلهارة احلركية واليت تتكون من ادلوقف وادلهارة وادلعرفة. كان 

لتحقيق اجلودة . العلمي يؤكد على استخدام ادلدخل هو ادلنهج الذي 3102ادلنهج الدراسي 
تالية: ادلبادئ البعض ، تستخدم األنشطة التعليمية 3102ادلصممة يف وثيقة ادلنهج الدراسي 

. واستنادا إىل الفعالةادلرحية و تطبيق بعض اإلسرتاتيجية أو الطريقة و يركز التعليم على الطلبة،
يف مدرسة اخلريية  اليت جتد الباحثة عند ادلالحظة وادلقابلةالنظريات السابقة والبيانات األولية 

عدم احلماسة ورغبة الطالب يف اتباع تعلم اللغة العربية، هناك بعض ادلشكالت منها:  ،الثانوية
 ادلدرس يف استخدام الطريقة غري متنوعة، جيد ادلدرس الصعوبة يف تطبيق ادلدخل العلمي، وأنه مل

تطبيق ل غري اللغوية ما مشكالت:فمشكالت هذا البحث هي. األصيل يقدر على تطبيق التقومي
يف تعليم اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر يف مدرسة اخلريية  3102ادلنهج الدراسي 

تطبيق لشكالت غري اللغوية ادلللوصف ومعرفة  هدف هذا البحث هو .الثانوية سيدومليو؟
عربية لطلبة الصف احلادي عشر  يف مدرسة اخلريية يف تعليم اللغة ال 3102ادلنهج الدراسي 

 الثانوية سيدومليو.
ادلدخل الكيفي. وموضوع البحث هو يف مدرسة  بنوع هذا البحث هو حبث ميداين

باستخدام طريقة ادلالحظة، وادلقابلة،  أساليب مجع البيانات اخلريية الثانوية سيدومليو.
ة بتحليل البيانات، جتدها بعض النتائج التالية: عدم بعد أن قامت الباحثواالختبار، والوثائق. 

يستخدم ادلدرس فقط طريقة واحدة هي احلماسة ورغبة الطالب يف اتباع تعلم اللغة العربية، 
طريقة احملاضرة، جيد ادلدرس الصعوبة يف تطبيق ادلدخل العلمي، وعدم التنشئة اإلجتماعية فيما 

مل يكن   3102البيان هي تنفيذ ادلنهج الدراسي  واخلالصة من ذلك. 3102يتعلق بادلنهج 
احثة ادلعلم لرتقية مهنية ادلعلم لتحقيق األهداف من تعليم اللغة العربية كامال. وبالتايل فتقرتح الب

 .3102باستخدام ادلنهج الدراسي 
 تعليم اللغة العربية ، 3102: مشكالت ادلنهج الدراسي  مفاتيحالكمات ال
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع .أ

شرح  سوف تشرح الباحثةالة العلمية، الرس لتجنب عن األخطاء يف فهم ىذه

ىذه الرسالة وموضوع التعاريف ادلوجودة يف ىذا الرسالة العلمية لفهم األبواب التالية. 

في تعليم  3102تطبيق المنهج الدراسي ل غير اللغوية شكالتالم"ىوالعلمية 

 .في مدرسة الخيرية الثانوية سيدومليو" الحادي عشر اللغة العربية لطلبة الصف

 والتطبيق مشكلة. ال0

بأن ادلشكلة ىي  مث نفهم 1ادلشكلة ىي األسئلة، وادلشكلة، واألمور الصعبة.

 اليت حتتاج إىل كيفية حلوذلا. واحدة من ادلشكلة
التطبيق ىو عملية أو طريقة  بينما2

 أو ختطيط. والتطبيق ىو كطريقة لتنفيذ األنشطة من أجل حتقيق األىداف احملددة.

 3102 . المنهج الدراسي3

 ىو ادلنهج ادلستخدم يف نظام التعليمي 3112ادلنهج الدراسي 

.اإلندونيسي.
3

لسنة  23تطبيق من القوانني برقم  ىو 3112ادلنهج الدراسي ىذا   

                                                             
1
 Arthur S Rebet dan Emily S Rebet,  Kamus Psikologi, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 

2010), hlm.749 
2
 Sudarsono, Kamus Filsafat dan Psikologi,(Yogyakarta:PT Rineka Cipta,1993), hal.207 

3
 http://id.m.wikipedia.org 
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ادلنهج الدراسي القائم على مال ىو استمرار واكت 3112هج الدراسي . وادلن3112

، لكنو يشري KTSP على مستوى الوحدة التعليميةالدراسي وادلنهج  KBKالكفاءة 

عن نظام التعليم  3112لسنة  UU 31دلوقف، وادلعرفة كما ىو زلدد يف إىل كفاءة ا

 حيث أن كفاءة اخلرجيني ىي مؤىل ادلوقف، وادلعرفة، وادلهارة 23،4الوطين فصل 

 ية ادلتفق عليها.وفقا دلعايري الوطن

 . تعليم اللغة العربية2

تعليم اللغة العربية ىو أنو جهد لتعليم الطالب يف تعلم اللغة العربية وادلدرس  

 5كادلرشد بتنظيم بعض العناصر ادلختلفة للحصول على األىداف ادلطلوبة.

 . مدرسة الخيرية الثانوية اإلسالمية سيدومليو4

ة اإلسالمية حيث تقوم الباحثة بإجراء مدرسة اخلريية ىي ادلدرسة الثانوي

البحث واليت تقع يف قرية سيدودادي ناحية سيدومليو مبدرية المبونج الغربية. لذلك 

عليم يف ت 3112مشكالت تطبيق ادلنهج الدراسي موضوع ىذه الرسالة العلمية عن 

 .يف مدرسة اخلريية الثانوية سيدومليو احلادي عشراللغة العربية لطلبة الصف 

 

                                                             
4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 6, ayat (3) 
5
 Abduh wumjy, Ilmu Lughah at-Tatbiqy, (Malang:UIN Malang Press,2008).163 
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 أسباب إختيار الموضوع  .ب

 ىناك األسباب يف اختيار موضوع ىذه الرسالة العلمية وىي:

لتنمية وموازنة بني قدرة ادلهارة ىو ادلنهج الذي يطور بو  3112هج الدراسي ادلن. 1

واليت تتكون من ادلوقف وادلهارة  hard skills وادلهارة احلركية soft skills الوجدانية

ىو ادلنهج الذي يؤكد على أبعاد الًتبوية  3112كان ادلنهج الدراسي  وادلعرفة.

وتقدمي السؤال، دخل العلمي مثل ادلالحظة، باستخدام ادلاحلديثة يف التعليم 

 والتفكري، واحملاولة.

يطلب من الطالب أن يكونوا أكثر نشطا وإبداعا  3112 . يف ادلنهج الدراسي3

 وإبتكارا يف حّل كل ادلشكالت اليت يواجهوهنا يف ادلدرسة.

 ة العربية ليست ىي اللغة الدينية، ولكن اللغة العربية ىي اللغة يتم تعلمهااللغ. 4

واللغة آية القرآن واحلديث وكذلك النصوص العربية. لفهم أو تفسري  اإلنسان

خاصة يف جوانب ادلؤسسات عروفة ببعض اتجمتمع ادلدروس إحدى الربية كالع

 التعليمية اإلسالمية. لذلك تعترب اللغة العربية درسا مهما عند الطالب.

ادلنهج الدراسي الثانوية اإلسالمية إحدى ادلؤسسات باستخدام  . أن مدرسة اخلريية3

مستوى الوحدة واليت كانت سابقا تستخدم ادلنهج الدراسي على  3112

 .KTSPالتعليمية 
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 ج. خلفيات البحث

الًتبية تؤّكد أن و  تنمية األفراد أو اتجمتمع. تكميلالًتبية ىي عملية ضرورية ل

من خالل ىذه على شخصية األفراد أو اتجمتمع جبانب إىل نقل ادلعرفة والتجربة. 

يل القادم، إىل اجل ميكن لألمة نقل القيمة الدينية والثقافة والفكرة والكفاءةالعملية 

تنمية اإلمكانات البشرية حىت يكونوا أغراض وأىداف معينة شلا تؤدي إىل  ذلا لًتبيةوا

  6مستعدين حقا لتلبية احلياة ادلستقبلية ألمة وبلد أكثر إشراقا.

إن الًتبية يف البيئة ادلدرسية ىي الًتبية الرمسية اليت تتكون من التعامل بني 

كان ادلعلم والطالب واألىداف   ادلعلم والطالب يف حتقيق األىداف التعليمية.

يف أي عملية التعلم والتعليم، فسوف  7التعليمية ىي ادلكونات الرئيسية ألداء التعليم.

 يواجو الطالب بعض ادلشكالت مبا يف ذلك تعلم اللغة العربية. 

باستخدام العديد من ادلصادر يوجد إن اللغة العربية ىي لغة العامل، حيث 

ندونيسيا اللغة العربية ليست ىي كدروس دينية، وإمنا ىي كدروس يف إ  اللغة العربية.

وقد كانت اللغة العربية  8لفهم وتفسري آيات القرآن واألحاديث والنصوص العربية.

 من أىم الدروس ادلعروفة ببعض الناس،

                                                             
6
 Nur Kholis,”Pendidikan dalam mewujudkan Teknologi”.Jurnal Kependidikan. Vol. 1 

No. 1, November 2013, hlm.25 
7
 Nana Saodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum teori dan praktek (Bandung:PT 

Remaja Rosdakarya,1997), hlm.191 
8
 Wa Muna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta,2011), hlm. 1 
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   مكانة شلاثلة سسات التعليمية اإلسالمية. وبالتايل فإن اللغة العربية ذلاوخاصة يف ادلؤ 

 يف كل ادلدرسة. كاللغات األجنبية األخرى

إذا حتدثنا عن التعليم فإنو ال ميكن أن ينفصل عن ادلنهج الدراسي، ألن 

 ادلنهج ىو اجلهاز جيب أن يدرسو الطالب.
9
وادلنهج ىو ادلكونات التعليمية    

لقد  10من ادلعلم أو رئيس ادلدرسة.من قبل كل الوحدات التعليمية إما  كادلصدر

، 1794، وادلنهج 1793ومن تغيري ادلناىيج ىي ادلنهج تغريت ادلناىيج مرة عديدة 

11ج إىل ادلنهج القائم على الكفاءة.تغريت ادلناىي 3114مث يف سنة  1774وادلنهج 
  

وادلنهج على  KBKىو إكمال من ادلنهج القائم على الكفاءة  3112ادلنهج 

وتشكيل  هبدف إىل ترقية جودة العملية التعليمية KTSPمستوى الوحدات التعليمية 

 12جيني يف كل الوحدات التعليمية. اخللقية وفقا دلعايري الكفاءة اخلر 

لو إختالف بادلنهج على مستوى الوحدات التعليمية  3112ادلنهج الدراسي 

KTSP . تنمية وموازنة بني قدرة ادلهارة الوجدانية على  3112ادلنهج يؤكدsoft skills 

ادلنهج وأن . واليت تتكون من ادلوقف وادلهارة وادلعرفة hard skillsوادلهارة احلركية 

                                                             
9
 Ahmad Janan Asifudin, Mengukir Pilar-Pilar Pendidikan Islam (Yogyakarta: Suka 

Press,2010),hlm 111 
10

 E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;Sebuah panduan Praktis (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya,2009), hlm. 4 
11

 Syarwan Ahmad, Problematika kurikulum 2013 dan kepemimpinan intruksional kepala 

sekolah. Jurnal Pencerahan. Vol. 8 No. 2, 2014, hlm  99 
12

  E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;Sebuah panduan Praktis,hlm. 7 
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ىو ادلنهج الذي يؤكد على أبعاد الًتبوية احلديثة يف التعليم  3112الدراسي 

وأما  .باستخدام ادلدخل العلمي مثل ادلالحظة، وتقدمي السؤال، والتفكري، واحملاولة

لو خصائص يف  KTSPعلى مستوى الوحدات التعليمية ادلنهج  عند منشور مصلح

 13أنشطة التعلم والتعليم فهي التجربة، واالستكشاف، والتفاعل، والتواصل، والتفكري.

عملية تعليمية  3112م على أساس ادلنهج من حيث ادلبدأ، تعد أنشطة التعلي

وقف، وادلعرفة توفر الفرصة للطالب لتنمية إمكاناهتم حىت تصبح قدرة متزايدة يف ادل

وبالتايل  14والكفاءة الالزمة حلياهتم يف اتجمتمع واألمة وادلسامهة يف رفاىية اإلنسانية.

اجلودة فإن أنشطة التعليم توجو إىل دتكني مجيع اإلمكانات ادلتوقعة. ولتحقيق 

 ئ التالية:فتحتاج أنشطة التعليم إىل استخدام ادلباد، 3112قة ادلنهج ادلصممة يف وثي

 . يركز التعليم على الطالب1

 . تطوير إبداعية الطالب3

 . تكوين حالة التعليم ادلرحية2

 . حيتوي على القيمة، واألخالق، واحلركية4

 ادلتعددة من خالل تطبيق بعضتوفري اخلربات التعليمية . 3

                                                             
13

  Mansur Muslich, KTSP Dasar Pemahaman Dan Pengembangan,(Jakarta:Bumi 

Aksara,2008),hlm.53-55 
14

  Lampiran Keputusan Menteri Agama RI  No.165,Tahun  2014 Tentang Kurikulum  

Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab pada  Madrasah, hlm. 
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 اإلسًتاتيجيات واألساليب التعليمية ادلرحية والسياقية والفعالة. 

 3112اليوم، لقد بدأت يف تنفيذ اختبار ادلناىيج العامة للعام  ويف ىذا

ىذه الديناميكية ىي نتيجة  هبدف إىل حتسني اجلودة العملية والنتائج التعليمية.

من تغيريات نظام السياسية واالجتماعية والثقافية واإلقتصادية والعلوم والعلوم منطقية 

نهج كمجموعة من اخلطة التعليمة جيب ألن ادل والتكنولوجية يف الدولة واتجمتمع.

 15تطويرىا حسب ادلتطلبات والتغيريات احلادثة يف اتجمتمع.

على أىداف التعليم الوطين يف القانون رقم  3112يعتمد ىذا تغيري ادلنهج 

مكتوب فيو نظام التعليم الوطين والذي ىو على النحو التايل: "أن  3112لسنة  31

ليم الوطين ىي لتطوير إمكانات الطلبة وتثقيف األمة وتطوير الرجل كلهم أىداف التع

ىم الرجل سوف يصريون أمري ادلؤمنني وادلخلصني اهلل سبحانو وتعاىل ولديهم ادلعالفة 

وادلهارات والصحة البدنية والروحية وشخصيتو والتوجيو الذايت وثابتة ولديهم شعور 

 16بادلسؤولية ادلدنية واجلنسية.

 76:17كما قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي يف سورة األعراف: 

                                                             
15

 Ibid hlm 302 
16 Hidayat Sholeh, Pengembangan Kurikulum Baru,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), hlm. 111 
17

 Depag RI., Al-Qur’an dan terjemahan,( Jakarta: CV Pustaka Agung 

Harapan,2006),hlm .2003 
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ألولئك الذين من السماء واألرض ذكورة يعرف أن اهلل يفتح بركاتو من األية ادل

يكون ذلا يؤمنون ويتقون باهلل. أن تغيريات ادلناىيج احلادثة يف نظام التعليم الوطين قد 

سلبية أو إجيابية. جتلب ىذه اآلثار إىل ادلشكالت العديدة اليت مل يتم إما آثار سلتلفة 

إال على ادلستوى مطبق التعليمي سهولة، وىذه ادلشكالت ال يواجهها  حلوذلا ب

 18ادلستوى اإلقليمي خاصة للمدرس يف ادلدرسة. دلركزي حىتا

حظة ادلديرية العامة للًتبية اإلسالمية، ىناك مشكلتان يف تعلم بناء على مال

ىي  ةادلشكلة اللغوي 19اللغوية وادلشكلة غري اللغوية. ، مها ادلشكلةاللغة العربية

وترتبط إرتباطا مباشرا باللغة اليت مت دراستها، مثل  ادلشكالت اليت يواجهها الطالب

األصوات والقواعد )الًتاكيب/القواعد واإلعراب(. بينما ادلشكلة غري اللغوية ىي 

ولكنها تؤثر على مقدار النجاح وفشل تعلم ادلشكالت اليت ال تتعلق بلغة الطالب، 

فسية للطالب، وكفاءة ادلعلم، وطريقة التدريس، وادلرافق اللغة، مثل العوامل الن

 والتسهيالت، وبيئة اللغة.
20

 

                                                             
18

 Zainudin, Revormasi Pendidikan Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis 

Sekolah,(Yogyakarta:PT Pustaka Pelajar,2008), hlm 215 
19

 Direktorat Jendral Pendidikan Islam Indonesia, Kementrian Agama Republik 

Indonesia. Modul Pembelajaran Bahasa Arab, hlm 3 
20

  Ibid, 6-7 
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س اللغة العربية على أساس و ، تعرف الباحثة أن در ة ادلالحظةواستنادا إىل بداي

من حدى . ىذه ادلدرسة إيف مدرسة اخلريية الثانوية دروس إلزاميةىي  3112ادلنهج 

تستخدم  اكانت سابقواليت   3112كمدرسة رائدة لتطبيق ادلنهج مية  ادلؤسسات التعلي

أن ىذه ادلدرسة قد نفذت ادلنهج . KTSPادلنهج على مستوى الوحدات التعليمية 

إىل اليوم. كانت عملية التعليم يف تلك ادلدرسة مل  3116منذ سنة  3112الدراسي 

يف  3112 تطبيق ادلنهج تكن كاملة، ويظهر ذلك احلال من ادلشكلة غري اللغوية يف

طالب، مثل ت ادلتعلقة بنفس ال( ادلشكال1تعليم اللغة العربية، ىذه ادلشكالت ىي: 

( ادلشكالت ادلتعلقة 3عدم احلماسة ورغبة الطالب يف اتباع تعلم اللغة العربية، 

ام الطريقة، وادلوارد التعليمية، جيد ادلدرس الصعوبة يف تطبيق بادلدرس، مثل استخد

يم، كمثل ادلدرس مل قة بالتقي( ادلشكالت ادلتعل2خل العلمي  يف عملية التعليم، ادلد

وأن  تطبيق التقومي األصيل على مجيع اجلوانب كل الكفاءة األساسية، يقدر على

 21النتائج مل حتصل على معيار االكتمال األدىن. 

وازنة بنتائج التعلم لدى الطالب. وحيصل غري مت يةمينشطة التعلأن األ

الطالب على النتائج من القيمة ادلعرفية، والعاطفية، والسلوكية، ومن معيار االكتمال 

                                                             
21

  Observasi, tangga 4 Februari 2019 
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على احلقيقة جيب أن يقدر الطالب على حتصيل معيار االكتمال األدىن   22األدىن. 

طلبة الصف بعض ، ولكن 93ادلقرر من قبل مدرسة اخلريية الثانوية اإلسالمية وىو 

حيصلون على معيار االكتمال األدىن. ظهرت البيانات عن معيار مل  احلادي عشر

مبدرسة اخلريية الثانوية اإلسالمية  احلادي عشرتمال األدىن لطلبة الصف االك

 سيدومليو كما يلي:

 0جدول 
  3102/3102للعام الدراسي  عشرة نتائج تعلم اللغة العربية طلبة الصف

معيار االكتمال 
 األدنى

نتائج االختبار 
 آلخر السنة

 البيان النسبة المائوية

57 20-27  %7  كامل 
57 57-21  %21  كانل 
57 <57 %77  غير كامل 
 

طالبا مل  21من  63استنادا إىل اجلدول السابق، تستنبط الباحثة أن %

تسبب حيصلون على معيار االكتمال األدىن فنعترب أن الطلبة غري ناجح يف التعلم. 

 .3112ىذه ادلشكالت إىل عدم تطبيق ادلنهج الدراسي 

                                                             
22

 Lampiran Keputusan Menteri Agama RI  No.165,Tahun  2014 Tentang Kurikulum  

Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab pada  Madrasah, hlm. 
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أغوس سوفرينطا كمدرس اللغة العربية يف وانطالقا من نتيجة ادلقابلة مع السيد 

أن ىذه ادلدرسة قد نفذت  مدرسة اخلريية الثانوية اإلسالمية سيدومليو، إنو قال : "

 3112، ولكن عدم التنشئة اإلجتماعية فيما يتعلق بادلنهج 3112ادلنهج الدراسي 

ليمي لدرس إما التنشئة من احلكومة أو ادلدرسة، ويسعى ادلدرس يف تطوير ادلقرر التع

.ط التعليمية والوسائل األخرى غري كافية". ائالوساللغة العربية، لكن 
23

بالنسبة  وأما 

ية اإلسالمية مدرسة اخلريية الثانو يف  3112للصورة العامة عن تنفيذ ادلنهج الدراسي 

 سيدومليو فهي كالتايل:

 3جدول 
 في مدرسة الخيرية الثانوية سيدومليو 3102تطبيق المنهج 

 المعيار المؤشرات الرقم
Ada Tidak Ada 

    النظر والبعث للمدرسة 1
    إعداد خطة التدريس 3
    ادلقرر التعليمي 2

 3117 فربايري 4ادلصدر: نتيجة ادلالحظة يف التاريخ 

مدرسة اخلريية الثانوية سيدومليو   واالستنباط من اجلدول أعاله، قد قامت

ترغب الباحثة إلجراء  مشكالت البحث السابق، نظرا إىل. 3112بتطبيق ادلنهج 

البحث يف مدرسة اخلريية الثانوية سيدومليو، ألن ىذه ادلدرسة إحدى من ادلدرسة اليت 

                                                             
23

  Agus Supriyanto, Guru Bahasa Arab MA Al-Khairiyah Sidomulyo, Wawancara, 

Tanggal 4 Februari 2019 
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ن ىناك ادلشكالت العديدة يف تطبيقو. فلذلك ، بيد أ3112ادلنهج الدراسي  نفذت 

المنهج  غير اللغوية تطبيقلكالت مشال"أخذت الباحثة موضوع البحث عن 

مدرسة في  الحادي عشرتعليم اللغة العربية لطلبة الصف في  3102الدراسي 

 .الخيرية الثانوية سيدومليو"

 د. تركيز البحث

 3112تطبيق ادلنهج الدراسي ل غري اللغوية كالتشادليركز ىذا البحث على 

مدرسة اخلريية الثانوية يف   احلادي عشر تعليم اللغة العربية لطلبة الصفيف 

 والطلبة، وادلدرس.، ىذه ادلشكالت ىي ادلشكلة  غري اللغوية مثل ادلنهج، سيدومليو

 مشكلة البحث ه.

مشكالت نظرا إىل خلفيات البحث وتركيزىا، فمشكلة ىذا البحث ىي: ما 

احلادي  تعليم اللغة العربية لطلبة الصفيف  3112الدراسي  ادلنهج لتطبيقاللغوية  غري

 ؟مدرسة اخلريية الثانوية سيدومليويف عشر 

 و. هدف البحث

 غري اللغوية كالتشادلىدف البحث من ىذا البحث ىو : للوصف ومعرفة 

 يف   ادي عشراحل تعليم اللغة العربية لطلبة الصفيف  3112تطبيق ادلنهج الدراسي ل

 .مدرسة اخلريية الثانوية سيدومليو
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 ز. فوائد البحث

 . الفائدة النظرية1

من ادلتوقع أن تسهم ىذه نتائج البحث يف ادلعرفة العلمية حىت تكون مصدرا 

 للباحث التايل.

 . الفائدة العملية3

يف حتسني جودة التعليمية أ. للمدرس، يرجى أن يكون ىذا البحث مسامها إجيابيا 

 خاصة لتعليم اللغة العربية.

ب. للباحث، ىذا البحث ىو زلل لزيادة ادلعرفة العلمية وتطبيق ادلعرفة احملصولة 

 من الدراسة.

ج. للطلبة، من خالل معرفة ادلشكالت فيمكن أن يضبط الطالب أمناط التعلم 

 وزيادة الفكرة الواسعة خاصة يف تعليم اللغة العربية. 3112يف ادلنهج 

سة، من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث تقوميا عن ما يتعلق بتطبيق ادلنهج د. للمدر 

 يف ترقية أنشطة التعلم والتعليم يف ادلدرسة. 3112

 ح. الدراسات السابقة

 ىذه الدراسة ىي دراسة جديدة، ولكن توجد الدراسات السابقة كمصدر 



14 

 

ظ الباحثة ىناك الباحثة يف حبث ادلصادر ادلتعلقة مبوضوع ىذه الدراسة. كما تالح

تبحث عن ادلناىيج الدراسية للغة العربية وخاصة دلشكالهتا الدراسات العديدة 

وتطبيقها. فلذلك تسعى الباحثة يف إجراء البحث عن مشكالت تطبيق ادلنهج 

مدرسة اخلريية الثانوية يف  احلادي عشر يف اللغة العربية لطلبة 3112الدراسي 

 ات السابقة ادلتعلقة مبوضوع ىذه الدراسة:. فيما يلي بعض الدراسسيدومليو

، قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين البحث العلمي كتبها نورول فورمنساري

يف  3112حتت ادلوضوع "تطبيق ادلنهج الدراسي  3113إينتان اإلسالمية احلكومية 

باندار  تعليم اللغة العربية لطلبة الصف العاشر يف مدرسة احلكمة الثانوية كيداتون

يبحث ىذا البحث عن العوامل ادلؤثرة يف تطبيقو. ظهرت نتائج البحث  المبونج".

يف تعليم اللغة العربية لطلبة  3112أن التخطيط مناسب بتطبيق ادلنهج الدراسي 

 الصف العاشر يف مدرسة احلكمة الثانوية كيداتون باندار المبونج.

م اللغة العربية جبامعة سونان  البحث العلمي كتبو فاتح رزق ويبوو، قسم تعلي

حتت ادلوضوع " مشكالت تطبيق  3113كاليجاغا اإلسالمية احلكومية يوغياكارتا 

واتيس للعام  3يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  3112ادلنهج الدراسي 

يوضح ىذا البحث أن مشكالت تعليم اللغة العربية  ".3113-3114الدراسي 

ومشكلة األنشطة  التخطيط، مشكلة األنشطة الرئيسيةاحلادثة وىي مشكلة 



13 

 

األساسية، وزلاولة ادلدرس يف حّل ىذه ادلشكالت ىي جيب أن يتعلم ادلدرس قبل 

 التعليم، ويفهم ادلدرس الطالب ورلموعة الدراسة لدعم اللغة العربية. 

البحث العلمي كتبها ادلّكوي شكرا شحبانا، قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 

حتت ادلوضوع "تطبيق تعليم  3116سونان كاليجاغا اإلسالمية احلكومية يوغياكارتا 

يف مدرسة ادلعلمني كيبومان للعام الدراسي  3112اللغة العربية للمنهج 

. يوضح ىذا البحث أن تطبيق تعليم اللغة العربية مل يسري جيدا، 3113/3116

، والوسائل  3112لدراسي هبيكل ادلنهج األن إعداد خطة التدريس غري مناسب 

 التعليمية مل تكن كاملة.

بناء على ثالث الدراسات السابقة،  فريكز ىذا البحث على ادلشكلة غري 

( 1للغة العربية، ىذه ادلشكالت ىي: يف تعليم ا 3112يف تطبيق ادلنهج اللغوية 

لم ب يف اتباع تعادلشكالت ادلتعلقة بنفس الطالب، مثل عدم احلماسة ورغبة الطال

( ادلشكالت ادلتعلقة بادلدرس، مثل استخدام الطريقة، وادلوارد التعليمية، 3اللغة العربية،

( ادلشكالت 2ليم، جيد ادلدرس الصعوبة يف تطبيق ادلدخل العلمي  يف عملية التع

يم، كمثل ادلدرس مل يقدر على تطبيق التقومي األصيل على مجيع اجلوانب  ادلتعلقة بالتقي

 األدىن.وأن النتائج مل حتصل على معيار االكتمال  ساسية،كل الكفاءة األ
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 تعليم اللغة العربية .أ

 لغة العربية. تعريف تعليم ال1

األنشطة ادلصممة من قبل ادلعلم حىت يقوم الطالب بأنشطة أن التعليم ىو 

 التعلم لتحقيق األىداف أو الكفاءات ادلطلوبة. 
1

أنو   Mulyasaبينما التعليم عند  

اعل بُت الطالب مع بيئتو، حىت يتوقع فيو تغيَت السلوك إىل أحسن كعملية التف

ويف عملية التفاعل ىناك العديد من العوامل ادلؤثرة منها العوامل الداخلية اإلجتاه. 

 2والعوامل اخلارجية.

من  من التعريفات السابقة، ديكن تعريف تعليم اللغة العربية على أنو جهد

 3يف تعلم اللغة العربية وادلعلم كمثابة لتحقيق األىداف ادلطلوبة.لتعليم الطالب  ادلعلم

 . أهداف تعليم اللغة العربية2

حيتاج الطالب إىل تعليم اللغة العربية حىت يقدرون على التواصل مع بيئتهم 

 نطقا كان أو كتابا. 

                                                             
1
 Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan 

Pembelajaran, hlm. 190 
2
 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik dan Implementasi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya,2002), hlm. 100 
3
 Abduh wumjy, Ilmu Lughah at-Tatbiqy, (Malang:UIN Malang Press,2008).163 
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أن أىداف تعليم اللغة العربية ىي إلتقان علوم اللغة وادلهارات اللغوية. باإلضافة 

 عامة لتعليم اللغة العربية ىي: إىل ذلك، فهناك أىداف 

يقدر الطالب على فهم القرآن واحلديث كمصدر أحكام التعاليم  . أ

 اإلسالمية

 بقدر الطالب على احملادثة وكتابة التعبَت التحريري باللغة العربية  . ب

ج. يقدر الطالب على فهم الكتب الدينية والثقافة اإلسالمية ادلكتوبة باللغة 

 العربية.

 مشكالتب. ال

5. 4ادلشكلة ىي ادلسألة، وادلشكلة أهنا مسألة وأمور صعبة.
وبالتايل فإن ادلراد  

بينما ادلسألة ىي احلالة تسبب  6بادلشكلة فهو ادلسألة حتتاج إىل كيفية حلوذلا.

 الصعوبة عند رلموعة الناس يف عمل الشيئ.
7

 

 ج. مشكالت تعليم اللغة العربية 

 . المشكالت اللغوية1

                                                             
4
 Arthur S Rebet dan Emily S Rebet,  Kamus Psikologi, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 

2010), hlm.749 
      

5
 Muhammad Tri Ramdhani, “Problematika Pembelajaran Pendidikan Bahasa Arab SDN 

3 Telangkah Desa Hampalit Kabupaten Katingan”. Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 2 No. 2 

(Desember 2015), hal. 28 
6
 Sudarsono, Kamus Filsafat dan Psikologi,(Yogyakarta:PT Rineka Cipta,1993), hal.207 

7
 Sudarsono, Kamus Filasafat Psikologi, hlm.148 
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غة بأسلوب عملي علم اللغة يف اللغة العربية وىو علم الذي يهتم بدراسة الل

، والداللة. أن ادلشكالت األصوات، والصرف، والنحو  ويتكون من اجملاالت التالية:

اللغوية ىي ادلشكالت اليت يواجهها الطالب وترتبط إرتباطا مباشرا باللغة اليت مت 

 8دراستها، مثل األصوات والقواعد )الًتاكيب/القواعد واإلعراب(.

 . المشكالت غير اللغوية2

وادلشكالت غَت اللغوية ىي ادلشكالت اليت ال تتعلق بلغة الطالب، ولكنها 

ة تؤثر على مقدار النجاح وفشل تعلم اللغة، مثل العوامل النفسية للطالب، وكفاء

9ادلعلم، وطريقة التدريس، وادلرافق والتسهيالت، وبيئة اللغة.
ىناك بعض ادلشكالت   

 :احلادثة، منها

 ادلشكالت ادلتعلقة بنفس الطالب  . أ

وكان الطالب لو الطالب ىو أساس ادلشكلة يف رتيع األنشطة التعليمية. 

ومن العوامل وميسر.  يف عملية التعليم، ألنو ادلعلم يعمل كحافزمكانة خاصة 

الداخلية ىي الذكاء، االىتمام، الرغبة، ادلوىبة، والتشجيع. لكل الطالب 

 مشكالت اخلاصة، لذلك جيب أن يعرف ادلعلم طبيعة الطالب وخصائصو.

 ادلشكالت ادلتعلقة بادلعلم . ب
                                                             

8
 Direktorat Jendral Pendidikan Islam Indonesia, Kementrian Agama Republik Indonesia, 

Modul Pembelajaran Bahasa Arab, 3 
9
 Ibid, 7 
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التعليم، ألن جناح الطالب يعتمد  علم ىو ادلوضع الرئيسي يف عمليةادل

 ومن ادلشكالت ادلتعلقة بادلعلم، ىي: علم يف التعليم.على طريقة ادل

 ( مشكلة إتقان ادلعلم حنو ادلواد التعليمية6

ديكن أن تتأثر معرفة ادلعلم وقدرتو بالتعليم السابق، حيث يكون ما يتم 

قان ادلواد تقدديو للطالب مناسبا حقا بكفاءة ادلعلم. وينبغي على ادلعلم إت

 10احلال على نتائج التعلم لدى الطالب.ادلدروسة، ألن حيدد ذلك 

 ( مشكلة إتقان ادلعلم حنو إدارة الصف الدراسي2

إدارة الصف ىي القدرة جيب أن ديتلكها ادلعلم إلنشاء حالة التعليم 

إدارة الصف جيب أن يكون ادلعلم لو قدرة متعددة  ادلثلي يف عملية التعلم. ويف

 11على إدارتو، ألن الصف الدراسي ىو بيئة التعلم من بيئة ادلدرسة.

 ج. ادلشكالت ادلتعلقة بطريقة التعليم

الطريقة ىي وسيلة لتقدمي ادلواد التعليمية لتحقيق األىداف ادلقررة، فإنو 

ريقة، ألن الطريقة كأداة لتحديد جناح أو فشل الديكن أن جتاىل وظيفة الط

مشكلة الطريقة ىي مشكلة فهم ادلعلم حنو طريقة التعليم،  12الطالب يف التعلم.

                                                             
10

 Uzar Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 9  

 
11

  Ibid, hlm. 10 
12

  Ahmad Rohani dan Abu Ahmad, Pengelolaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka 

Cipta,2004), hlm. 113 
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كن أن يستددم الطر  وادلعلم الذي يواجو ىذه مشكلة الطريقة، فإنو ال دي

يرى ادلعلم أن الطريقة اجلديدة ىي  13يف اليوم.األخرى من غَت الطر  ادلستددمة 

لذلك تعترب الطريقة اجلدية طريقة صعبة يف تنفيذىا.  طريقة غريبة وال فعالة،

التعليم، فينبغي على ادلعلم استددام  ولتجنب عن وجود ادلشكلة ادلتعلقة بطريقة

 الطر  ادلتنوعة وادلدتلفة حبيث ال يسئم الطالب يف اتباع التعليم.

 يمد. ادلشكالت ادلتعلقة بالتقي

التقومي أو التقييم ىو عملية رتع ادلعلومات لقياس جناح الطالب يف 

عايَت يم ىي صعوبة ادلدرس يف تكوين معلم. أن ادلشكلة احلادثة يف التقيالت

 14األسئلة، ألن خلفيات الطلبة سلتلفة من ناحية ادلعرفة، والعاطفة، والسلوكية.

ىذه ادلشكالت تسبب إىل إختالف إستجابة الطلبة حنو ادلادة. وباإلضافة إىل 

 درس قدرة حقيقية من الطلبة. ذلك، ال يعرف ادل

 ه. ادلشكالت ادلتعلقة بالبيئة

تقصد بالبيئة ىي احلالة ادلادية كمثل موقع ادلدرسة، ادلرافق والتسهيالت. 

وىناك العالقة بُت الناس، كمثل العالقة بُت الطالب واألخرين، والطالب مع 

                                                             
13

 Saekan Muchith,dkk, Cooperative Learning,hlm. 124 
14

 Ahmad Rohani dan Abu Ahmad, Pengelolaan Pengajaran,(Jakarta:Rineka Cipta,2004) 

hlm. 171 
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 ادلدرس، والطالب مع األسرة يف البيت.
أن ادلشكلة احلادثة وىي ادلرافق 15

 .سهيالت يف تلك ادلدرسة غَت كافيةوالت

 و. ادلشكالت ادلتعلقة بادلنهج 

رتيع ادلنهج ىو دليل يستددمو ادلعلم لتطوير عملية التعليم. كان 

األنشطة التعليمية يبدأ من التدطيط، واختيار ادلواد، وتعيُت ادلدخل/الطريقة، 

أن ادلشكالت احلادثة وىي عدم  16يعتمد على ادلنهج.فكلو والوسائل، والتقومي 

لطالب عن ادلنهج ادلستددم يف تلك ادلدرسة ، التنشئة اإلجتماعية بُت ادلدرس وا

حبيث يقلل فهم ادلدرس والطالب يف أىداف ادلنهج. كان ىناك أيضا تغيَت يف 

 السياسة احلكومية أدى إىل إرباك ادلدرس والطالب حىت يتأثر على نتائج التعلم.

 د. المنهج الدراسي

 . تعريف المنهج الدراسي1

ح العملية التعليمية، وبدون ادلنهج اجليد ادلنهج ىو أداة مهمة لضمان جنا 

وادلناسب، يسصعب ادلدرس يف حتقيق األىداف ادلطلوبة. إن كلمة ادلنهج من أصل 

يلزم  مسافةة اجلري، أي مبعٌت مساف  "curere " و "curir اللغة اليونانية يعٍت كلمة "

لح يف الًتبية. لكل فرد أن يقوم هبا من بدايتها إىل النهاية، مث استددم ىذا ادلصط
                                                             

15
 Hamruni, Strategi dan model-model Pembelajaran aktif menyenangkan,(Yogyakarta: 

Fakultas UIN Sunan Kalijaga,2009), hlm. 13 
16 Annurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung:Alvabeta,2009),hlm. 194 
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تعريف ادلنهج يف الًتبية يعٌت رلموعة من الدروس اليت يسَت عليها الطالب للحصول 

 17على الشهادة.

 18ادلنهج الدراسي مبفهومو الضيق وادلوسع، ىو كما يلي:

 دلنهج الدراسي مبفهومو الضيق جدا وىو رلموعة من ادلواد الدراسية . أ

، وىو رتيع الدروس نظريا أو عمليا ادلنهج الدراسي مبفهومو الضيق  . ب

تعريف ىذا ادلنهج  ع عملية التعليمية احملددة.يقدمو إىل الطالب أثناء إتبا 

 زلدود على توفَت ادلعرفة وادلهارات للطالب ألمهية شدصيتهم.

ج. ادلنهج الدراسي مبفهومو الواسع ىو رلموعة من اخلربات الًتبوية اليت 

تنظمها ادلدرسة داخل ادلدرسة أو خارجها هبدف مساعدة الطالب على 

نو قدراتو وجتعلو يدرك ويتصرف وحيسن الوصول إىل أفضل ما دتكنو م

 وينفعل كما ىي احلال يف رلتمعو.

حضور ادلنهج الدراسي كإحدى العناصر التعليمية حيث أن دورىا الرئيسي  

كدليل يف أنشطة التعليم. تسَت أنشطة التعليم سَتا جيدا من خالل االىتمام حبالة 

دلنهج الدراسي. وحيتل ادلنهج ادلنهج الدراسي، ألنو تعتمد اخلربات الًتبوية على ا

 مكانة مركزية يف عملية التعليم.
                                                             

17
 Fuja Siti Fujiawati, Jurnal Pendidikan dan kajian Seni, Vol.1, April 2016, hlm 18-20 

18
 Suharsini Arikunto dan Lia Yuliani, Managemen Pedidikan, (Bandung: Aditya 

Media,2012), hlm. 85 
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ومن بعض ادلفاىيم ادلذكورة،  فيمكن االستنباط أن ادلنهج لو ثالثة مفاىيم 

 19ادلنهج كنظام، وادلنهج كمجاالت الدراسية.كمادة، منها ادلنهج  

 . وظيفة المناهيج الدراسية2

دلناىيج ىي توجيو مسار العملية التعليمية. ويف على وجو عام، فإن وظيفة ا

 20ىذه احلالة يعمل ادلنهج كأداة التالية:

 األىداف التعليميةادلنهج كأداة لتحقيق  . أ

البد أن حتدد األىداف التعليمية، ألن ىذه األىداف مهمة يف حتقيق 

األىداف التعليمية مثل أىداف الًتبية ادلنهج. ويف نظام التعليم الوطٍت، ىناك 

 الوطنية، أىداف ادلناىج، األىداف ادلؤسسة واألىداف التعليمية.

 ب. ادلنهج كأداة لضمان اجلودة التعليمية

ر إدارة التعليم يف إندونيسيا من قبل قسم الًتبية الوطنية. وادلنهج أنو  تدي

يف سلتلف ادلؤسسات  كأداة جلهاز التعليم )ادلدرس، رئيس ادلدرسة، ادلفتش(

 التعليمية.

 ادلنهج كأداة لتحقيق مصاحل اجملتمع ج.

 لتكملة إحتياجات اجملتمع ذتكن صياغتها يف ادلناىج الدراسية حبيث 
                                                             

19
 Ibid, hlm 20  

20
 Sa’dun Akbar dan Hadi Sriwiyana, Pengembangan Kurikulum dan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS),(Yogyakarta: Cipta media, 2010), hlm.12-15 
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 يسَت التعليم وفقا الحتياجات اجملتمع. ديكن أن

 البالدد. ادلنهج كأداة لتحقيق أمهية 

جيب إدارج الدرجات ألسس اخلمسة يف ادلنهج الدراسي، أي أنو ليس 

 يف ادلواد فحسب، بل يدرلها يف سلتلف ادلوضوعات.

 ه. ادلنهج كأداة للوصول إىل أىداف ادلؤسسات التعليمية

ىناك القيمو ادلعينة  نطر والبعث واألىداف.لكل الوحدات التعليمية ال

 تدعمها الوحدة التعليمية أكقر من القيمة األخرى.

 ادلنهج كأداة لتطوير التعليم و.

وألن ادلنهج كدليل لتنظيم التعليم والتعلم، فمن الضروري أن يتم تصميم 

 ادلمارسة التعليمية على أساس ادلنهج الدراسي ادلستددم.

 ة يف تنفيذ ادلنهجالعوامل ادلؤثر . 2

 كفاءة ادلعلم . أ

كفاءة ادلعلم ذلا تأثَت كبَت على جناح تنفيذ ادلناىج. سيكون ادلعلم قادراً على  

، قال إن تنفيذ ادلناىج  Nana Syaodih Sن لديو كفاءة. وفًقا تنفيذ ادلنهج إذا كا

إلخالص الدراسية على مستوى ادلدرسة يعتمد بشكل كبَت على اإلبداع وادلهارات وا

 وادلثابرة لدى ادلعلمُت.
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الكفاءات اليت جيب أن ديتلكها ادلعلمون يف تطوير وتنفيذ ادلناىج الدراسية ىي  

 21الكفاءة ادلهنية والكفاءة االجتماعية والكفاءة الشدصية.

( 6بشأن ادلعلمُت واحملاضرين ، تنص الفقرة ) 2222لعام  62رقم  UUوفًقا  

تغطي الكفاءة  1على أن "كفاءة ادلعلم كما ىو مشار إليو يف ادلادة  62من ادلادة 

 22اءة االجتماعية والكفاءة ادلهنية.الًتبوية وكفاءة الشدصية والكف

احًتاف ادلعلم ىو موقف العمل الذي يتحملو ادلعلم يف دعم عملو على  

الكفاءات  أساس الفهم الذي يدرسو يف إجراء مهنة جيب أن يقوم على االحًتاف

اف يعٍت الطبيعة اليت جيب أن ديتلكها كل االحًت  تشمل ادلعرفة واخلربة واإلبداع.

زلًتف يف القيام بعملو ، حبيث ديكن إجناز العمل بشكل جيد ، مليء بالردود على 

ما مت القيام بو على أساس التعليم واإلبداع. عالوة على ذلك ، فإن "احًتافية ادلعلم" 

مُت مسؤولُت جلعل ادلعل ىي مسة جيب أن توجد لدى ادلعلم يف أداء عملو بانتظام

 23وديكنهم تطوير مهاراهتم دون مقاطعة مهامهم الرئيسية.

 ىناك العديد من اخلصائص اليت حيتاج إليها احملًتف: 

 دائما وضع خطط ملموسة ومفصلة جاىزة للتنفيذ يف أنشطة التعلم. ( أ
                                                             

21
 Erlina, Tela’ah Kurikulum (Lampung:Fakta Perss Fakults Tarbiyah IAIN Raden Intan 

Lampung,2009),hlm. 46-47 
22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 
23

 Umi Hanifah, “Meningkatkan Profesionalisme Siswa dalam mengatur dan 

Mengembangkan RPP melakui Perkembanagan Kurikulum dan Kursus Perencanaan 

Pembelajaran”, Jurnal Al-Bayan: jurnal pendidikan bahasa Arab,11(1),hlm 6 (2019) 
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إن الرغبة يف تغيَت العقليات القددية إىل عقليات جديدة تضع الطالب كمهندسُت  ( ب

لمُت "ماليزيُت" وكشركاء للطالب حىت معماريُت يبنون األفكار ويعملون كمع

 .تكون عملية التعلم ذات مغزى جلميع األفراد

ج( الرغبة يف تغيَت منط أدوار الطالب ، من كمستهلكُت )مثل النسخ ، واالستماع ، 

واحلفظ ،( إىل أدوار كمنتجُت لألفكار )السؤال ، والبحث ، والكتابة ، والكتابة ، 

ور ادلعلم كميسِّر )تسهيل عملية التعلم(. أسلوب وما إىل ذلك( جيب أن يعمل د

 .التدريس جيب دتكُت وحالة بدال من ادلمارسة

د( جيرؤ على إقناع مديري ادلدارس وأولياء األمور واجملتمع لتكون قادرة على تلقي 

 االبتكارات التعليمية التعليمية باستددام اجلدال ادلنطقي والناقد.

 .إنتاج األعماله( أن تكون خالقة يف تطوير و 

( امرأة 6، ديكن وصف كفاءة ادلعلم على أهنا تشمل  Sardiman,AMوفقا  

( إدارة برامج التعليم والتعلم فيما يتعلق بالتدطيط والتنفيذ وتقييم 2تتقن ادلوضوع. 

( ادلهرة باستددام وسائل اإلعالم أو موارد 2( إدارة الفصول ، 2التعلم والرمسي ، 

( 1( إدارة التفاعالت التعليمية والتعلم ، 1األساس التعليمي ، ( إتقان 2التعلم ، 

( معرفة وظائف برنامج 1القدرة على تقييم حتصيل الطالب ألغراض التدريس ، 
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( فهم مبادئ وتفسَت نتائج 62( معرفة وتنفيذ إدارة ادلدرسة ، 1التوجيو واإلرشاد ، 

 البحوث التعليمية للتدريس.

 لماستعداد الطالب للتع . ب

ال يعد إعداد تعلم الطالب منفصالً عن األنشطة التعليمية للمعلم ، ألنو يؤثر  

على عملييت التعلم ويعمل معو. إن جناح الطالب يف حتقيق أىداف التعلم يف شكل 

ادلعرفة والكفاءات وادلواقف والقيم يتأثر بشدة جبودة عملية تعلم الطالب نفسها. 

 خلاصة بالطالب من خالل استعدادىم للتعلم ، يتم حتديد جودة عمليات التعلم ا

 24وديكن مالحظة جاىزية تعلم الطالب من مستوى نضج التفكَت.

 2113ه. المنهج الدراسي 

 2113. تعريف المنهج الدراسي 1

ىذا  25ىو ادلنهج ادلستددم يف نظام التعليم اإلندونيسي. 2262ادلنهج 

ىو  2262. وادلنهج 2262لعام  22رقم   UUىو التطبيق من  2262ادلنهج 

وادلنهج على مستوى الوحدات التعليمية  KBKإكمال من ادلنهج القائم على الكفاءة 

KTSP ، لى كفاءة ادلوقف، وادلعرفة والقدرة ادلتكاملة كما ورد يف لكنو يؤكد كثَتا ع

                                                             
24

 Erlina, Tela’ah Kurikulum (Lampung:Fakta Perss Fakults Tarbiyah IAIN Raden Intan 

Lampung,2009),hlm. 47-48 
25

 http://id.m.wikipedia.org 
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يث تكون كفاءة اخلرجيُت ىي ح 26عن نظام التعليم الوطٍت 2222لعام  22القانون 

هارة وفقا للمعايَت الوطنية. ىذا العرض ىو اختبار عام مؤىالت ادلوقف، وادلعرفة وادل

، ومن ادلتوقع أن يسجل رتيع اآلراء وادلدخالت من 2262للمنهج الدراسي 

 اجملتمع.
27

 

 2113أهداف المنهج الدراسي . 2

إلعداد الناس القادر على أن يعيش ىي  2262أن أىداف ادلنهج الدراسي 

وقادرين على ادلسامهة يف حياة  رينومنتجُت ومبدعُت ومبتككمواطنُت سللصُت 

 28لعادلية.اجملتمع واألمة، والدولة،واحلضارة ا

 2113المنهج الدراسي  مبادئ .3

 29فتحتاج أنشطة التعليم إىل استددام ادلبادئ التالية:

 . يركز التعليم على الطالب6

 . تطوير إبداعية الطالب2

 . تكوين حالة التعليم ادلرحية2
                                                             

26
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 6, ayat (3) 
27

 Syarwan Ahmad, “Problematika Kurikulum 2013 dan kepemimpinan Intruksional 

Kepala Sekolah”, Jurnal Pencerahan [Online], Vol. 8, No.2, 2014, hlm 186 
28

 Surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Implementasi Kurukulum 2013 di 

Madrasah,(KEMENAG RI,2014), hlm. 4 
29 Lampiran Keputusan Menteri Agama RI  No.165,Tahun  2014 Tentang Kurikulum  

Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab pada  Madrasah, hlm. 

302 
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 توي على القيمة، واألخال ، واحلركية. حي2

. توفَت اخلربات التعليمية ادلتعددة من خالل تطبيق بعض اإلسًتاتيجيات 2

 واألساليب التعليمية ادلرحية والسياقية والفعالة.

، التعلم Patricia Cranton اط التعلم الفعالة. وفقاجيب على ادلعلم تطبيق أمن 

 الفعال لو اخلصائص التالية:

 .تعرف ادلعلم على خصائص الطالب( ي1

 .( الطالب على دراية بأىداف التعلم2

 .( ىناك مالحظات للطالب وادلعلمُت2

 .( يشارك الطالب بنشاط يف التعلم2

 .( يقدم ادلعلم أمثلة أو رسوم توضيحية لتسهيل حتقيق األىداف2

 .( عرض خربات التعلم ادلنهجية1

 30.( مرنة ، وليس جامدة أو ساكنة1

 2113أسس المنهج الدراسي  .4

على أساس اجلوانب القانونية، واجلوانب الفلسفية   2262مت تطوير ادلنهج 

 يتم استددامها مبثابة اجلوانب القانونية ىي األسس احلكومية اليت واجلوانب النظرية.

                                                             
30

 Erlina, Tela’ah Kurikulum (Lampung:Fakta Perss Fakults Tarbiyah IAIN Raden Intan 

Lampung,2009),hlm. 44 
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مصدر القانون يف إعداد وتطوير ادلنهج اجلديد. واجلوانب النظرية ىي األساس اليت 

تبُت عن األفكار والنظريات زراء العلماء عن العوامل ادلؤثرة يف تكوين ىذا ادلنهج 

2262. 

 2113. مكونات المنهج الدراسي 5

 لتعليمية، ومنها:ادلكونات اليت جيب أن يهتم هبا يف ادلؤسسات ا

 األىداف . أ

ىي إلعداد الناس القادر على أن  2262أن أىداف ادلنهج الدراسي 

يعيش كمواطنُت سللصُت ومنتجُت ومبدعُت ومبتكرين وقادرين على ادلسامهة يف 

 .واحلضارة العادلية حياة اجملتمع واألمة، والدولة،

 احملتوى . ب

للطالب يف أنشطة التعلم ومن زلتوى ادلنهح ىو كل ما يتم تقدديو 

دلنهج الدراسي من يتكون زلتوى ا والتعليم من أجل حتقيق األىداف التعليمية.

 أنواع الدروس ادلدروسة وزلتوى الربامج يف كل رلال من رلاالت الدراسة.

 الطريقة/اإلسًتاتيجية ج.

مكونات الطريقة من التدطيط واجلهاز لتحقيق األىداف تشتمل 

فرصة يف تطوير طر  التعليمية ادلدرس لو  ،2262ادلنهج  االتعليمية. يف ىذ



26 
 

اإلبداعية واالبتكارة لنقل الدروس واليت يتمكن الطالب من تنفيذ عملية التعلم 

اختيار الطر  يف ادلنهج الدراسي جيب أن  بالنشاط وادلرحية مع اإلبداع العايل.

 يكون مناسبا بادلواد واألىداف التعليمية.

 د. التقومي

أن التقومي  Schwartz. عند ي التقومي ادلنهج على رتيع جوانب التعلمحيتو 

فال تسَت أنشطة التعليم سَتا  31وحتديد فوائد التجربة.ىو برنامج لتقدمي اآلراء 

، جيب أن يكون التعليم ناجحال جلعجيدا بدون ادلكونات الرئيسية السابقة. 

 32 رتيع ادلكونات متكاملة.

 2113. خصائص المنهج الدراسي 6

 :كما يلي   2262ائص للمنهج الدراسي ىناك بعض اخلص

وازن بُت تنمية موقف الروحية واإلجتماعية، والفضول، واإلبداع، تطوير ت . أ

 والتعاون مع قدراهتم الفكرية واحلركية.

ادلدرسة ىي جزء من اجملتمع الذي يوفر جتربة التعليم ادلدطط ذلا واليت يطبق   . ب

 الطالب ما تعلمو يف ادلدرسة إىل اجملتمع وتعود بالنفع على اجملتمع كمصدر

 .التعلم
                                                             

31
 http://juharti.wordpress.com  

32
 Nana Saodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum teori dan praktek (Bandung:PT 

Remaja Rosdakarya,2009), hlm.93-94 

http://juharti.wordpress.com/
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تطوير ادلواقف وادلعرفة وادلهارات وتطبيقها يف ادلواقف ادلدتلفة يف ادلدرسة ج. 

 واجملتمع.

 د. يوفر الوقت الكايف لتطوير ادلواقف وادلعرفة وادلهارات.

ه. تعترب الكفاءة يف شكل الكفاءات األساسية الطبقة دلواصلة احملددة يف كفاءة 

 الدروس األساسية.

صر تنظيم الكفاءة األساسية، حيث كل الكفاءات الكفاءة األساسية يف عناو. 

األساسية وعمليات التعليم مطورا لتحقيق الكفاءة اليت ورد يف الكفاءة 

 األساسية.

تطوير الكفاءة األساسية على أساس مبدأ الًتاكمي، يعزز بعضا بعضا )عزز( ز. 

 وأثرى )التدصيب( بُت مستوى الدرس والتعليم )منظمة األفقية والرأسية(.

 2113. مزايا وعيوب المنهج 7

 لكل ادلنهج ادلستددم يف إندونيسيا مزايا وعيوب، منها:

 2262مزايا ادلنهج  . أ

 ( إبداعيا وإبتكاريا6

 وادلوضوعاتتظهَت الًتبية اخللقية يف رتيع جوانب الدراسة ( 2

 2262ب. عيوب ادلنهج 
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 ( كان للمعلم والطالب نفس القدرة6

اه عملية التعليم ونتائج التعلم يف ادلنهج الدراسي ( عدم التوازن بُت إجت2

2262.33 

 2113. الخطة الدراسة للمنهج الدراسي 8

اخلطة الدراسة ىي اخلطّاط يف الدروس أو ادلوضوعات ادلعينة اليت حتتوي على 

اءة األساسية والكفاءة الرئيسية، وادلواد الدراسية، واألنشطة التعليمية، والتقييم، الكف

وتقسيم الوقت، وادلوارد التعليمية. واخلطة الدراسة ىي أشياء رئيسية يف أنشطة 

 ألهنا تستددم كادلصدر الرئيسي يف تكوين وتطوير ختطيط تنفيذ التعليم. التعليم،

لكن يعتمد تطوير  الذي وضعتو احلكومة، ىناك سبعة النطا  من ادلنهج 

خالل االىتمام بكفاءات واحتياجات  كل ادلؤسسات التعليمية منادلنهج  على  

ادلنطقة احمللية. يف ىذا البحث تشرح الباحثة عن ما تتعلق بسبعة النطا  من ادلنهج 

 34الدراسي كما يلي:

 الكفاءة الرئيسية . أ

 الكفاءة الرئيسية ىي مقدار القدرة على حتقيق معايَت الكفاءة اخلّرجية 

                                                             
33

 Murni Eva marlina, “Kurikulum 2013 yang Berkarakter,” JUPIIS Vol. 5, No. 2, 

hlm.33-34 
34

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

SMP/MTs,SMA/MA, hlm 135 
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 جيب أن ديتلك الطالب يف كل الصف الدراسي.اليت 

 الكفاءة األساسية . ب

ألساسية ىي مقدار القدرة على حتقيق معايَت الكفاءة الرئيسية الكفاءة ا

ىي الكفاءة األساسية أن من خالل التعليم. فنعترب  جيب أن ديتلك الطالباليت 

للمواد اليت يدرسها الطالب. فيما يلي اجلدول عن الكفاءة الرئيسية أساسية صورة 

 XI.35والكفاءة األساسية لدرس اللغة العربية لطلبة الصف 

 ادلواد الدراسية . ج
ادلواد الدراسية ىي ادلواد التعليمية سيتم تقدديها للطالب يف أنشطة 

ب أن تكون ادلواد مناسبة مبعايَت بالكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية التعليم. جي

 للحصول على معايَت الكفاءة اخلرجيية. ادلقررة يف خطة الدراسة

 األنشطة التعليمية  . د

ىي عملية التفاعل بُت الطالب مع األخرين وبُت الألنشطة التعليمية 

ن تعتمد أنشطة التعليم على ختطيط جيب أ ادلدرس مع الطالب وادلوارد التعليمية.

 تنفيذ التعليم ادلصمم من قبل ادلدرس.

 . التقوميه

                                                             
35

 Lampiran Keputusan Menteri Agama RI  No.165,Tahun  2014 Tentang Kurikulum 

Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab pada Madrasah  
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 التقومي ىو عملية رتع ادلعلومات لقياس نتائج التعلم لدى الطالب.

 . تقسيم الوقتو 

يف حتقيق كل الكفاءات. يتم حتديد تقسيم الوقت ىو األوقات ادلتاحية 

 ة.الوقت على أساس توسيع ادلواد ادلدروس

 . ادلوارد التعليميةز

ادلوارد التعليمية ىي ادلصادر وادلراجع وادلواد ادلستددمة ألنشطة التعليم. 

ومن ادلوارد التعليمية ىي الوسائل ادلطبوعة واإللكًتونية والبيئة ادلادية والطبيعة 

 اإلجتماعية والثقافة. 

 2113. تخطيط تنفيذ التعليم للمنهج الدراسي 9

عن معيار عملية  2262لعام  12ارة التعليمية والثقافية رقم كما ورد يف اإلد

للقاء توسط، أن ختطيط تنفيذ التعليم ىو خطة األنشطة التعليمية التعليم اإلبتدائي وادل

واحد. يوضح البيان أعاله أن ختطيط تنفيذ التعليم ىو رلموعة من التدطيط يف 

طيط تنفيذ التعليم من سمسة إجراء التعليم وجيب أن ديتلكو كل ادلدرس. يتكون خت

36ادلكونات الرئيسية، ىي:
  

 األىداف التعليمية . أ

                                                             
36

 Fadillah, Implimentasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA.hlm 148-150 
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األىداف التعليمية وىي كل ما يتم حتقيقو يف أنشطة التعليم. يف 

تعليمية بالكفاءة الرئيسية أو الكفاءة تتعلق األىداف البعض األحيان 

 األساسية.

 ادلواد الدراسية . ب

وىي حبث رئيسي يف أنشطة ادلوضوعات ادلعينة  ادلواد الدراسية أهنا

يف تعيُت ادلواد الدراسية، منها:  التعليم. ىناك األشياء جيب االىتمام هبا 

الوقت، اخلصائص اإلقليمية، احتياجات الطالب، تقسيم كفاءة الطالب، 

 والتغطية ادلادية.

 ج. طريقة التدريس

طريقة التدريس ىي الطريقة أو اإلسًتاتيجية ادلستددمة لتوصيل ادلواد 

 ادلعينة يف عملية التعليم حبيث ديكن حتقيق األىداف التعليمية.

 د. ادلوارد التعليمية

ادلوارد التعليمية ىي ادلصادر وادلراجع وادلواد ادلستددمة ألنشطة 

يم. ومن ادلوارد التعليمية ىي الوسائل ادلطبوعة واإللكًتونية والبيئة ادلادية التعل

 والطبيعة اإلجتماعية والثقافة.

 تقومي نتيجة التعلم ه.
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التقومي ىو عملية رتع ادلعلومات ادلدتلفة لقياس مقدار جناح الطالب 

 يف أنشطة التعليم. شكل التقومي ىو التقيم التحريري أو ادلالحظة.

 المعايير لكفاءة الخريجين .11

ادلعايَت لكفاءة اخلرجيُت ىي ادلعايَت ادلتعلقة مبؤىالت قدرة اخلرجيُت اليت 

تتكون من ادلواقف، وادلعرفة والكفاءات. بعد أن يتم عملية التعليم ادلتكاملة، من 

.: ادلتوقع أن ديتلك خرجيُت ادلدرسة العالية بعض ادلواقف، وادلعرفة وادلهارات التالية
37

 

 3جدول 
 لكفاءة الخريجين المدرسة الثانوية المعايير

Madrasah Aliyah 

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, dan 

procedural dan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 

budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan 

kejadian yang tampak mata. 

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif 

dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai 

dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain 

sejenis. 

                                                             
37

 Ibid,hlm 36 
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 2113و. تعليم اللغة العربية للمنهج الدراسي 

 اللغة العربية . المعايير لمحتوى مادة1

معايَت احملتوى ىي ادلعايَت لنطا  ادلواد ومقدار الكفاءة للحصول على كفاءة 

وىر األىداف التعليمية أن تناسب معايَت احملتوى جب ستويات ادلعينة.ادلاخلرجيُت يف 

الوطنية يف رلال ادلواقف الروحية وادلواقف اإلجتماعية، وادلعرفة وادلهارات. مادة اللغة 

 العربية يف ادلدرسة الثانوية ذلا األىداف التالية:

 أىداف مادة اللغة العربية . أ

مادة اللغة العربية ىي مادة دراسية توجو إىل تشجيع وتوجيو وتطوير 

وإمناء ادلواقف اإلجيايب جتاه العربية تقابليا وانتاجيا على حد  قدرةوبناء ال

سواء. القدرة التقبلية ىي القدرة على فهم كالم األخرين وفهم القراءة. القدرة 

على استددام اللغة كأداة اإلتصال، إما شفويا أو كتابيا. اإلنتاجية ىي القدرة 

األساسية اليت تتكون  ق الكفاءاتدرسة الثانوية ىي لتحقياللغة العربية يف ادل

 مهارة اإلستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. من أربع ادلهارات اللغوية

 ( تطوير القدرة على االتصال 6مادة اللغة العربية ذلا األىداف التالية: 
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يف اللغة العربية، إما شفهيا أو كتابيا واليت تشتمل على أربع ادلهارات اللغوبة  

( تزايد الوعي بأمهية اللغة 2اع، والكالم، والقراءة، والكتابة. ىي اإلستم

العربية كإحدى اللغات األجنبية لتصبح أداة رئيسية للتعلم، والسيما يف دراسة 

ادلتبادلة بُت ( تطوير الفهم عن العالقات 2مصادر تعاليم الدين اإلسالمي. 

لطالب أن ديلك التبصر اللغة والثقافة وتوسيع آفا  ثقافية. وبالتايل، يتوقع ا

 بُت الثقافات وادلشاركة يف الثقافة ادلتنوعة للطالب. 

 ة اللغة العربية يف ادلدسة الثانويةنطا  ماد  . ب

مادة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية حتتوي على اخلطاب الشفوي 

التعارف، األسرة، اذلواية، العمل، ادلراىقة، الصحة، ادلرافق والكتايب عن 

عامة، السياحة، قصص اإلسالم، األعياد اإلسالمية و الشدصيات ال

  38اإلسالمية.

 . المعايير لعملية تعليم اللغة العربية2

 أن اخلطو األوىل يف التعليم ىي تكوين ختطيط تنفيذ التعليم والذي يتكون من:

 بيانات ادلدرسة، الدرس، الصف/ادلستوى . أ

 سيةادلادة الرئي  . ب

                                                             
38

 Ibid, hlm 37-55 
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 ج. تقسيم الوقت

 د. األىداف التعليمية، الكفاءة األساسية وادلؤشرات

 الوسائل، األدوات، وادلوارد التعليميةه. 

 و. خطوات التعليم والتقييم األصيل

جيب على كل ادلدرس تكوين ختطيط تنفيذ التعليم حيث يعّلمو ادلدرس ادلادة 

ة، واألنشطة ذي حيتوي على ادلقدمالتعليمية. واخلطوة الثانية ىي تنفيذ التعليم ال

 :الرئيسية، واالختتام

 ادلقدمة . أ

 يستعد ادلعلم الطالب استعدادا تاما التباع عملية التعليم،

ادلادة ادلدروسة يف ادلاضي، ويشرح عن األىداف يقدم ادلعلم السؤال عن  

 التعليمية والكفاءة األساسية احملصولة.

 األنشطة الرئيسية  . ب

يم للحصول على األىداف لرئيسية ىي عملية التعلاألنشطة ا

بالنشاط وفقا للرغبة والتنمية ادلادية والنفسية التعليمية. يشجع ادلعلم الطالب 

لدى الطالب. ويف ىذه األنشطة الرئيسية، يستددم ادلدرس الطريقة ادلناسبة 
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خلصائص الطالب وادلواد التعليمية من خالل عملية ادلالحظة، ورتع 

 مات واإلتصاالت.ادلعلو 

 ج. االختتام

خيتتم ادلدرس الدرس بتلديص ادلادة و التقومي والتفكَت على األنشطة 

العملية ونتيجة التعليم، مث ختطيط التعليمية. وتقدمي العالقة ادلتبادلة حنو 

 39أنشطة التعليم العالجي وتقدمي األنشطة التعليمية لألسبوع القادم.

 لتقييم تعليم اللغة العربية المعايير ز.

التقييم الًتبوي ىو كعملية رتع ادلعلومات لقياس جناح الطالب يف التعلم. 

 يتكون ىذا التقييم من التقييم األصيل، والتقييم الذايت، والتقييم على أساس

لدراسية وآلخر السنة بوتوبوليو، واالختبار اليومي، واالختبار لنصف السنة ا 

 الدراسية.

 تقييم على كفاءة ادلواقف. ال6

يقوم ادلدرس بالتقييم على كفاءة ادلواقف من خالل ادلالحظة والتقييم الذايت 

 . peer evaluationوالتقييم 
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 Ibid, hlm 300 
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ادلالحظة ىي أسلوب التقييم مع احلواس مباشرة أو غَت مباشرة  . أ

باستددام دليل ادلالحظة ما فيها رلموعة ادلؤشرات دلواقف الطالب اليت 

 حظ ادلدرس أثناء عملية التعليم.سوف يال

ىو أسلوب التقييم بأن يطلب من الطالب للتعبَت عن  التقييم الذايت  . ب

 يف سيا  حتقيق الكفاءة.ضعفهم وزلسناهتم 

التقييم بُت الطالب وىو أسلوب التقييم بأن يطلب من الطالب لتقييم  ج.

 مقدار حناحهم يف التعلم.

ادلعلم داخل ادلدرسة أو خارجها حتتوي د. الرسائل العلمية ىي سجالت 

على ادلعلومات عن نتيجة ادلالحظة  لعيوب أو زلسنات سلوك 

 الطالب.

 . التقييم على كفاءة ادلعرفة2

يقوم ادلعلم بتقييم كفاءة ادلعرفة اليت حصل عليها الطالب من خالل 

قييم، فيستعد االختبارات التحريرية واالختبارات الشفهية والواجبات. قبل أن يتم الت

( االختبارات التحريرية ىي يف شكل 6ادلدرس أدوات التقييم واليت تتكون من 

 ( االختبارات 2األسئلة من متعدد، واإلجابات القصَتة، وصحيح اخلطأ، وادلطابقة، 

 ( الواجبات ىي يف شكل العمل ادلنزيل.2الشفهية ىي يف شكل قائمة األسئلة، 
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 ة. التقييم على مهارة الكفاء2

كفاءة الطالب، فينبغي على ادلعلم تقييم كفائتهم من خالل  تقييم   دلعرفة

األداء وىو التقييم الواجب على أن يظهر الطالب كفائتهم ادلعينة باستددام 

االختبارات ادلمارسة وتقييم بورتوبوليو. ولتوضح ىذا البيان عن أدوات التقييم، 

( االختبارات ادلمارسة ىي التقييم 6فيمكن أن تشرح الباحثة تعريفها كالتايل: 

طالب الكفاءة. الواجب على أن يقدم الطالب االستجابة حنو سلوكهم ادلناسب مب

كمثل التدطيط، والتنفيذ والتقرير كتابيا أو لفظيا.   learning tasks( ادلشاريع وىي 2

ة رغبات ( تقييم بورتوبوليو ىو تقييم رتيع أعمال الطالب يف اجملاالت ادلعينة دلعرف2

 40وإبداعيتهم يف فًتة زمنية معينة. الطالب وتنميتهم وإجنازاهتم

                                                             
40

 Ibid, hlm 311 
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث .أ

 fieldمن أنواع البحث ادليداين )ىذا البحث  من حيث مجع البيانات

research ،) الوصفي، هذا البحث من أنواع البحث النوعي و ف هاحتليلمن حيث أما و

وىو البحث الذي يقوم على فلسفة وضعية ويستخدم لفحص وضع الكائن الطبيعي 

مجع البيانات التثليث )رلموعة( و حتليل  لباحث ىو كأداة الرئيسية و تقنياتحيث ا

بدال من  بطريقة إستقرائية أكثر تأكيدا على ادلعٌت و نتائج البحوث  البيانات

 1.التعميمات

 موضوع البحث وزمانه  .ب

سية لدرانصف السنة ال 9102من فربايري  4يف تاريخ  ىذا البحث يعقد

. كان موضوع البحث وىو يف مدرسة اخلريية الثانوية 9102/9102للعام الدراسي 

 اإلسالمية سيدوموليو.

 

 
                                                             

1
 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta 

cv,2017), hlm.  
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 ر البياناتادج. مص

البيانات  ىذه 2مصادر البيانات يف ىذا البحث ىي ادلوضع من البيانات احملصولة.

 تتكون من مصادر البيانات الرئيسية ومصادر البيانات الثانوي، وىي:

أما مصادر  3 . مصادر البيانات الرئيسية ىي البيانات تأخذ الباحثة مباشرة.0

 البيانات الرئيسية من ىذا البحث كما التايل:

درسة اخلريية الثانوية مبلمنهج الدراسي رئيس ادلدرسة لادلدرسة/نائب  رئيس .أ

 اإلسالمية سيدوموليو.

مدرس اللغة العربية لطلبة احلادي عشر مبدرسة اخلريية الثانوية اإلسالمية   .ب

 سيدوموليو.

 ج. طلبة احلادي عشر مبدرسة اخلريية الثانوية اإلسالمية سيدوموليو.

لثانوية ىي بأن تأخذ الباحثة البيانات من الوثائق ادلتعلقة . مصادر البيانات ا9

 ويف ىذا البحث، الوثائق ىي كالبيانات الثانوية. 4ببحثها.

 جمع البيانات د. طريقة

لبحث البيانات الصاحلة، فتحتاج الباحثة إىل حتقيق صحة البيانات باستخدام 

 الطرق ادلناسبة.
                                                             

2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hlm 129 

3
 Sumadi, Metode Penelitian (Jakarta:Rajawali,1987) hlm. 93 

4
 Ibid 
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 حثة بعض الطرق ذات الصلة  كما يلي:ويف مجع البيانات تستخدم البا 

 . طريقة ادلالحظة0

ادلالحظة أو ادلراقبة ىي طريقة جلمع البيانات بإجراء ادلالحظة حول 

غري ادلشاركة، حيث أن البحث ىو ادلالحظة  نوع ادلالحظة يف ىذا 5األنشطة اجلارية.

قامت  ادلالحظ فقط يالحظ أنشطة الطالب وال يشارك يف األنشطة ادللحوظة.

الباحثة باستخدام ىذه الطريقة للحصول على البيانات ومجع ادلعلومات عن 

أن ادلعلومات أو  لتعليم اللغة العربية. 9102مشكالت تطبيق ادلنهج الدراسي 

 ىي كالتايل: يت مجعتها الباحثة من خالل طريقة ادلالحظةالبيانات ال

 أحوال بيئة ادلدرسة اخلريية الثانوية اإلسالمية سيدوموليو. .أ

 ادلرافق والتسهيالت ادلدرسية  .ب

ج. عملية تعليم اللغة العربية لطلبة احلادي عشر مبدرسة اخلريية الثانوية 

 اإلسالمية سيدوموليو.

 . طريقة ادلقابلة9

لتبادل اإللتقاء بني شخصني ( وىي 9119) Esterbergأن ادلقابلة عند 

يف  األغراض ادلبحوثة ادلعلومات واآلراء من خالل السؤال واجلواب حبيث يعرف

                                                             
5
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,2010) hal. 220 
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وأةه يقسم ادلقابلة إىل بعض األنواع منها ادلقابلة ادلنهجية، وادلقابلة  ادلوضوع ادلعني.

  6شبو ادلنهجية، وادلقابلة غري ادلنهحية.

يف ىذا البحث تستخدم الباحثة ادلقابلة شبو ادلنهجية واليت هتدف إىل كشف 

ادلشكالت ادلفتوحة، حيث يطلب الباحث بعض اآلراء من ادلقابل. تستخدم ىذه 

ومشكالتو يف درس اللغة  9102البيانات عن تطبيق ادلنهج الدراسي الطريقة جلمع 

ستجري ادلقابلة إىل أفراد  العربية يف مدرسة اخلريية الثانوية اإلسالمية سيدوموليو.

 خمتارة وىم:

رئيس ادلدرسة/نائب رئيس ادلدرسة للمنهج الدراسي يف مدرسة اخلريية الثانوية  .أ

 اإلسالمية سيدوموليو.

 9102داد ادلدرسة يف تنفيذ ادلنهج الدراسي ( استع0

 حبث ادلفاىيم عن دروس اللغة العربية( 9

 ادلشكالت اليت تواجهها ادلدرسة اخلريية الثانوية اإلسالمية سيدوموليو (2

خاصة لدرس اللغة العربية وىي عن  9102يف تطبيق ادلنهج الدراسي  

 .ادلشكالت اللغوية أو غري اللغوية و كيفية حلوذلا

 ب. مدرس اللغة العربية ادلدرسة اخلريية الثانوية اإلسالمية

                                                             
6
 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta cv, 

2017), hlm. 231 
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ادلدرسة اخلريية  ( عملية تنفيذ تعليم اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر 0

 الثانوية اإلسالمية سيدوموليو.

ادلدرسة  ( ادلشكالت يف تعليم اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر 9

غري اللغوية وكيفية سيدوموليو. وادلشكالت اخلريية الثانوية اإلسالمية 

 حلوذلا.

ج. ادلقابلة مع طلبة الصف احلادي عشر يف مدرسة اخلريية الثانوية اإلسالمية 

 سيدوموليو.

 9102اآلراء عن مهلية تعليم اللغة العربية باستخدام ادلنهج الدراسي ( 0

 ( ادلشكالت يف اتباع تعليم اللغة العربية9

 لطلبة الصف احلادي عشر ( عملية التعليم2

 9102( نتائج الطلبة دلدة ادلرحلة الواحدة باستخدام ادلنهج الدراسي 4

 وخاصة لدرس اللغة اعربية.

 ( اآلراء عن درس اللغة العربية4

 . طريقة التوثيقية2

هتدف ىذه طريقة التوثيقية إىل حتقيق البيانات مباشرة من موضوع البحث، 

لصلة، والقواعد،  والصور، واألفالم، والبيانات وىي تشتمل على الكتب ذات ا
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أن ادلعلومات أو البيانات اليت مجعتها الباحثة من خالل طريقة  7ادلتعلقة بالبحث.

 التوثيقية ىي كالتايل:

 سة اخلريية الثانوية اإلسالمية سيدوموليوالوثيقة عن تاريخ بناء ادلدر  .أ

 الوثيقة عن النظر والبعث دلدرسة اخلريية الثانوية اإلسالمية سيدوموليو  .ب

ج. الوثيقة عن حالة بيئة ادلدرسة )بيانات ادلدرسني، وأعضاء ادلوظفني، 

 والطلبة(.

 د. الوثيقة عن ادلرافق والتسهيالت ادلدرسية

ذ التعليم للربنامج السنوي، والربنامج ادلرحلي ه. الوثيقة عن ختطيط تنفي

 لدرس اللغة العربية طلبة الصف احلادي عشر.

 طلبة الصف احلادي عشر ل عن نتيجة وإجناو تعلم اللغة العربيةو. الوثيقة 

 ز. الوثيقة عن مصدر التعلم )الكتب العربية للمدرس أو الطلبة(.

 فحص صحة البيانات ه.

ص صحة البيانات، لكن ىذا البحث يستخدم أن ىناك بعض الطرق لفح

أسلوب التثليثي. التثليثي ىو من أحد الطرق لفحص صدق صحة البيانات 

باستخدام عامل أو شيئ خارج البيانات نفسها لفحص تلك البيانات أو للموازنة 

                                                             
7
 Sudaryono, Metodologi Penelitian (Jakarta:Raja Grafido Persada,2017), hlm. 219 
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التثليث يف ىذا البحث ىو تثليث الطريقة وتثليث ادلصادر. تثليث  8البيانات احملصولة.

الطريقة يتم عن طريق استخدام بعض األساليب يف مجع البيانات ادلختلفة وللحصول 

. وأما تثليث ادلصادر تتم عن 0.0على البيانات من نفس ادلصادر كما يف الصورة 

 0.9.9تدقيق البيانات من ادلصادر ادلختلفة مع نفس األساليب كما يف الصورة  طريق

 

 1.1الصورة 
 تثليث المصادر

 
 

 

 

 

 

 

 1.1الصورة 
تثليث الطريقة

 

 

 

                                                             
8
 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2007), 

hlm. 4 
9
 Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta 

cv,2017), hlm. 330-331 

 ق ادلقابلةتدقي

 الوثائق
 دلالحظةا

نفس مصادر 
 البيانات

 ادلقابلة 
A ادلصدر  

B ادلصدر    

 C ادلصدر
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باإلضافة إىل ذلك، كانت مشاركة الباحث ذلا دور مهم يف مجع البيانات. 

الباحث ميكن ترقية مقدار موثوقة البيانات اجملموعة، بدليل على أن الباحث ومبشاركة 

 دلعلومات من نفسو ونفس ادلستجيب.يستطيع أن يقوم باختبار عدم صحة ا

 و. أسلوب تحليل البيانات

حتليل البيانات ىو عملية البحث والًتتيب بشكل منهج احلقائق ادلوجودة من 

لوثائق بطريقة تنظيم احلقائق إىل الطبقة، والشرح إىل ادلقابلة، والتسجيل ادليدان وا

الفروع أو الوحدة، واختيار البيانات ادلهمة اليت سيدرسها مث التلخيص حىت أن يسهل 

أن أساليب حتليل البيانات تشتمل على  10الباحث أو الشخص اآلخر على فهمو.

  11ثالث اخلطوات، وىي ختفيض البيانات، وعرض البيانات، وحتقيق البيانات.

 . ختفيض البيانات0

يشري ختفيض البيانات إىل عملية االختيار، والًتكيز على البيانات 

ن البحث. ويتم ادلهمة أو غري ادلهمة والبحث عن ادلواضيع وأمناطها يف ميدا

إجراء ختفيض البيانات عن طريق تصنيف البيانات على أساس جوانب 

 مشكلة البحث.

 
                                                             

10
Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung:Alfabeta 

cv,2017), hlm. 244 
11

 Ibid,.246 
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 . عرض البيانات9

عرض البيانات ىو رلموعة من ادلعلومات ادلنظمة اليت ميكن القيام 

وبعد عرض البيانات، فيعرض الباحث بتلخيص النتائج واختاذ اإلجراءات. 

وانب البحثية، بعرض البيانات يسهل البيانات يف شكل الوصف عن اجل

 الباحث على فهم ما حدث وتفسري البيانات وحتليلها، و رسم االستنتاج.

 . حتقيق البيانات أورسم االستنتاح2

واخلطوة الثالثة من عملية حتليل البيانات يف ىذا البحث ىي حتقيق 

، غامض، مؤقت ال يزالأن االستنتاج األول ىو  البيانات أو رسم االستنتاج.

، وسوف ترتكز أكثر كان، فإن االستنتاج  البيانات مع زيادةوال شك، ولكن 

تتغري إذا مل يتم العثور على أدلة قوية تدعم ادلرحلة ادلقبلة جلمع البيانات. 

وميكن أيضا أن يكون أعمق إذا كان البحث الذي أجراه موضوعا لتحقيق 

 . الًتاضي من أجل ضمان صحتها
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث

 وصف البيانات .أ

البحث كما يف ىذا البحث. استخدمت البيانات ىي جزء مهم يف كل 

. فيما يلي وصف البيانات  الباحثة بعض األساليب للحصول على البيانات الالزمة

 احملصولة بناء على األساليب ادلستخدمة:

 . لمحة المدرسة1

 أ. تاريخ التأسيس دلدرسة اخلريية الثانوية سيدومليو

اإلسالمية وىي فرع  أن مدرسة اخلريية الثانوية سيدومليو إحدى ادلدارس

. كان 3122من فروع ادلدرسة اخلريية بانتني، أسست ىذه ادلدرسة يف عام 

مؤسس ادلدرسة اخلريية ىو السيد عبد اهلل السيوطي مع زمالئو اآلخرين. والسيدة 

قرر األوىل إىل اليوم. بعد سبام اإلعداد، فياحلاجة سييت فطانة ىي كرئيسة ادلدرسة 

من قبل جلنة ادلدرسة اخلريية بانتني حبضور رئيس ادلنطقة  رمسية ةاخلريي بناء ادلدرسة

 1ورئيس القرية سيدومليو.

 النظر والبعث دلدرسة اخلريية الثانوية سيدومليو .ب
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 ( النظر2

 تقدمي ادلساذنة يف التنمية.ربقيق اجلودة البشرية لإلسالم وىو القادر على 

 ( البعث3

 إنشاء حالة التعلم والبيئة ادلواتية وادلتناغمة والدشنقراطية وادلهنية.

 ( األىداف4

إرساء أسس الذكاء، وادلعرفة، أن األىداف العامة للمدرسة اخلريية ىي 

 2والشخصية النبيلة للعيش ادلستقل واتباع التعليم باإلستمرار.

 1.1الصورة 
 ترتيب المنظمة لمدرسة الخيرية الثانوية سيدومليو
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رسة اخلريية الثانوية سيدومليو، إال واحد منهم يدّرس اللغة العربية مدرسا يف مد 24ومن 

ىو السيد أغوس سوفريانطا، وأنو كادلخرب لتقدمي ادلعلومات احملتاجة ذلذا البحث. وأما 

طلبة الصف  26طالبا.  89 عدد الطلبة يف مدرسة اخلريية الثانوية سيدومليو فهو

. موضع البحث إثنا عشرطلبة الصف  43طلبة الصف احلادس عشر، و 42العاشر، و 

احلادي عشر كان معظم طلبة الصف    3.احلادي عشر يف ىذا البحث ىم طلبة الصف

ذات اإلقتصاد ضعيف كما ون من العائلة يف مدرسة اخلريية الثانوية سيدومليو ىم يأت

 ذكره السيد أغوس سوفريانطا عند ادلقابلة كالتايل:

ادلدخالت التعليمية ألنو من يسجل إىل اخنفاض "أن مشكالت الطلبة ىي 

االختيار. وزنب أن يكون الطالب نشيطني، ومل يقدر ىذه ادلدرسة أنو مقبول دون 

، 3124كمثل يف ادلنهج الدراسي بأنفسهم  الطالب على أن يتعلم أو يبحث ادلادة 

ال أحد الطلبة تقدمي األسئلة، ألن أىم الشيئ عند الطلبة ىو الذىاب إىل ادلدرسة و 

 4لتكميل كشف الغياب".

في  XIلغة العربية لطلبة الصف في تعليم ال 1112. تنفيذ المنهج الدراسي 1

 مدرسة الخيرية الثانوية سيدومليو

 3124التنشئة اإلجتماعية للمنهج الدراسي أ. 
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بني ادلدرس وأولياء  3124تعقد التنشئة اإلجتماعية للمنهج الدراسي 

األمر يف تلك ادلدرسة من خالل اجتماع اللجنة يف أول السنة الدراسية، بينما 

ادلعقودة يف أثناء برنامج  3124للطالب عن ادلنهج الدراسي  التنشئة اإلجتماعية

MOPDIK طالب ، فقال بعضهم أن ىناك  4. وعندما تعقد الباحثة ادلقابلة مع

يف أول الدخول إىل ادلدرسة، بينما  3124التنشئة اإلجتماعية للمنهج الدراسي 

دراسي اإلجتماعية للمنهج المل تعقد التنشئة  ويقول الطالب اآلخرون أن

3124. 

 

 احلادي عشرلصف أداء معلمي اللغة العربية لطلبة اب. تقييم 

عن ادلدرس أو احملاضر،  3116لعام  51رقم  RIكما شرح يف القانون 

كفاءات ىي الكفاءة الًتبوية، والكفاءة الشخصية،   5أن واجبة ادلدرس أن شنلك 

ولتحقيق ىذه أربعة الكفاءات فتعقد  5والكفاءة اإلجتماعية، والكفاءة ادلهنية.

مدرسة اخلريية الثانوية ادلراقبة من ادلركز والتقييم من ادلدرس يف كل ادلستوى 

 ادلرحلي حىت شنلك كل ادلعلم قيمة خاصة.
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مج السنوي لدرس اللغة ، الربنامج ادلرحلي، والربنا RPPج. زبطيط تنفيذ التعليم 

 احلادي عشرالعربية لطلبة الصف 

أربعة دلعلم بأنو شنلك ال شنكن استخدام تقييم أداء ادلعلم كمعيار ا

أن معظم ادلعلم مل بقدرون على تطبيق الكفاءة الًتبوية، والكفاءة  الكفاءات.

العربية، أنو ادلهنية يف عملية التعليم. عندما تعقد الباحثة ادلقابلة مع مدرسي اللغة 

يتشكل  RPPقال " اليقوم ادلدرس بإعداد زبطيط تنفيذ التعليم بنفسو، ألن فيو 

إال بتبديل االسم واخلصة ادلناسبة وأن ادلدرس   MGMPبشكل جيد من  

لقد  يف ادلالحق. RPPظهرت األمثلة من  6باألسابيع الفعالة وتطوير ادلؤشرات".

. أما الربنامج  3124أعّدت احلكومة اخلطة الدراسة للغة العربية يف ادلنهج 

 السنوي وادلرحلي يظهر يف ادلالحق. 

 د. ادلوارد التعليمية

وبناء على نتيجة ادلالحظة، أن عملية التعليم يف مدرسة اخلريية الثانوية 

الوسائل ادلطبوعة من الكتاب ادلدرسي. يوضح ىذا البيان  سيدومليو باستخدام

 من  مدرس اللغة العربية كما يلي:
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ادلدرسي الكتاب بتصوير الطلبة  للمعلم الكتاب ادلدرسي، ويدرس" كان 

.من ادلعلم".
7



 تخدمة يف عملية التعليم، اإلسًتاتيجية والوسائل ادلسه. الطريقة

أن الطريقة ادلستخدمة يف مدرسة اخلريية الثانوية ىي الطريقة احملاضرة. 

، لكنو يف الواقع مل 3124بيد أن ىذه ادلدرسة قد نفذت ادلنهج الدراسي 

.  ومن خالل مالحظة الباحثة أهنا 3124تناسب عملية التعليم بتعليم ادلنهج 

خدمة يف عملية التعليم يف مدرسة اخلريية الثانوية، مل ذبد الطريقة ادلتنوعة ادلست

بًتمجة الكلمة أو بعمل وادلدرس إال بتقدمي ادلواد مث يطلب من الطالب للقيام 

ستاذ أغوس سوفريانطا  أن استخدام الطريقة وفقا لقول األ األسئلة. لذلك

 .مناسبةاحملاضرة غري 

ئذ يستخدمو الطريقة "غالبا ما يستخدم ادلدرس الطريقة احملاضرة، وحين

jigsaw ."أن سنتار ادلدرس الطريقة  8ولكن التعليم مل زنصل على النتائج اجليدة

ال شنكن أن يفهم ادلناسبة حبالة الصف الدراسي، بالرغم أّن عملية التعليم نشط 

 ستخدام الطريقة األخرى.ادلادة والسيما با مجيع الطالب
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، إهنا  Tsabita Atiqa Zahra احلادي عشركما شعر أحد طلبة الصف 

 يف تعلم ون بالصعوبةيشعر الطالب ألن  يف شرح ادلادة أرغب يف طريقة ادلدرس

، وباستخدام الطريقة احملاضرة شنكن أن يساعد الطالب على فهم اللغة العربية

، ليس ادلعلم كمصدر التعلم وحده.  لذلك  3124يف ادلنهج الدراسي  9ادلادة.

قادرا على زبليط الوسائل التعليمية وتنظيم بيئة التعليم. ادلعلم  أن يكون رنب

ادلوارد التعليمية ىي الوسائل ادلطبوعة واإللكًتونية والبيئة ادلادية ومن أنواع 

 والطبيعة اإلجتماعية والثقافة.

 

في مدرسة الخيرية  الحادي عشرتقويم تعليم اللغة العربية لطلبة الصف  . 2

 الثانوية سيدومليو

 تقومي التعليمأ. 

بق. يؤكد يم التعليم للمنهج الساعن تقي 3124سنتلف التقومي للمنهج 

على التقومي األصيل، وىو أنشطة التقومي على قدرة الطالب يف  3124ادلنهج 

تطبيق مجيع كفاءة ادلواقف وكفاءة ادلعرفة. قامت مدرسة اخلريية الثانوية بتطبيق 

التقومي األصيل خاصة يف تعليم اللغة العربية، لكن ىذا التطبيق مل يكن كامال.  
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ظة يف كفاءة ادلواقف. أجرى ىذا تقييم ادلالحظة أثناء مث قام ادلعلم بتقييم ادلالح

عملية التعليم، بينما ادلدرس مل يطبق التقييم الذايت كما يشرح أحد طالب 

 التايل:كاحلادي عشر  الصف  

"أن التقييم ادلستخدم ىو تقييم ادلالحظة، ومل يطبق ادلدرس التقييم الذايت 

 10يف مدرسة اخلريية الثانوية سيدومليو".

باإلضافة إىل تقييم كفاءة ادلواقف، ىناك تقييم كفاءة ادلعرفة يف شكل 

االختبارات التحريرية واالختبارات الشفوية. ولكفاءة ادلهارات يف شكل 

م، كما قالت يف عملية التعلياالختبارات العملية. يطبق ادلدرس كفاءة ادلهارات 

ادلنزلية.  أولياء صفا أن ادلدرس يأمر الطالب حبفظ ادلفردات وبعمل الواجبات

يم األصيل من ثالثة الكفاءات، فهناك األسباب مل يطبق ادلدرس يتكون التقي

.  ىذه األسباب كما ذكره السيد أغوس سوفرينطا التقومي األصيل تطبيقا تاما

   عند ادلقابلة.

ادلدرس ىو بعمل الواجبات ادلنزلية، وتنفيذ التقومي شكل التقومي من  "

الذايت يف آخر السنة الدراسية. إذا مت تطبيق التقومي األصيل تطبيقا كامال ومناسبا 
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ح ادلدرسة اخلريية الثانوية يف جنا أن  11، فكثرت واجبات الطلبة". 3124بادلنهج 

 ظهرت يف نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف  3124تطبيق ادلنهج 

 .احلادي عشر

 1112المنهج الدراسي شكالت في تطبيق ب. الم

منها عدم  3124بعض العوامل للمشكالت يف تطبيق ادلنهج الدراسي 

ب واماستهم يف اتباع ، أقل رغبة الطال3124عن ادلنهج  فهم ادلدرس والطالب

تعليم اللغة العربية، عدم إبداع ادلعلم يف تطبيق الطريقة، اإلسًتاتيجية، الوسائل، 

وادلوارد التعليمية وكذلك ادلرافق والتسهيالت غري كاملة. يصعب ادلعلم يف تطبيق 

العديد من ادلعلم مل يتقن العلوم التقومي األصيل ويف نسخ نتائج التعلم، ألن 

وجية وعدم التنشئة اإلجتماعية عن طريقة نسخ نتائج التعلم، ألن التقومي التكنول

وأما  12ىو التقومي جلميع جوانب التقومي األصيل. 3124يف ادلنهج الدراسي 

 يطبق ادلدرس ادلدخل فهي مل  3124ادلشكالت اخلاصة يف تطبيق ادلنهج 

 العلمي ببعض األسباب التالية:

ىي عند السيد أغوس سوفريانطا أن ادلشكالت يف تطبيق ادلدخل العلمي 

عدم اماسة الطلبة يف تعلم اللغة العربية، ألهنم ال يعتربون اللغة العربية مادة 
                                                             

11
 Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Supriyanto di Ruang Guru, Senin, 5 Agustus 

2019 
12

 Hasil Wawancara dengan Waka Kurikulum di ruang Guru, Selasa 6 Agustus 2019 



56 
 

، حبيث فحسب تعليمية يف االختبار الوطين.  وإتاحة الفرصة للطلبة عند االختبار

 13ال يقدم الطلبة األسئلة عند التعليم.

 ب. تحليل البيانات

بعض ادلشكالت، منها ادلشكلة ادلتعلقة بالطلبة،  3124يواجو تطبيق ادلنهج 

لة ادلتعلقة بادلنهج الدراسي خاصة لتعليم وادلعلم، وعملية التعليم، والتقومي. وادلشك

حيث أنو يف السابق يستخدم ادلنهج على  احلادي عشر اللغة العربية لطلبة الصف

 أساس الوحدات التعليمية . 

فكانت مدرسة اخلريية الثانوية ذلا كيفية ويف مواجهة ادلشكالت السابقة، 

ليم اللغة العربية سريا جيدا. حللول ادلشكالت. هبذه الكيفية من ادلتوقع أن يسري تع

يف تعليم اللغة العربية وكيفية  3124فيما يلي البيان عن مشكالت تطبيق ادلنهج 

 يف مدرسة اخلريية الثانوية سيدومليو: احلادي عشر حلوذلا لطلبة الصف

 . المشكالت المتعلقة بالطلبة وكيفية حلولها1

  اخنفاض ادلدخالت التعليمية أ.

تعلقة بالطلبة يف تعليم اللغة العربية ىي اخنفاض أن ادلشكالت ادل

ادلدخالت التعليمية، ألن أىم الشيئ عند الطلبة ىو الذىاب إىل ادلدرسة 
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لتكميل كشف الغياب. ىذه احلاالت ادلؤثرة يف عملية التعليم، ألن اذلدف 

واحدة من  ست ىي للدراسة.الرئيسي من حضور الطالب إىل ادلدرسة لي

زبذىا ادلدرسة ىي مواصلة ربسني جودة ادلدرسة. وجلودة التعلمية اخلطوات اليت ا

واجلودة  شنكننا النظر إىل أمرين، ذنا  أهنا تشري إىل العملية التعليمية ونتائج التعلم.

 14التعليمية يف سياق نتائج التعلم ىي تشري إىل إجناز التعلم لدى الطلبة.

 ب. عدم رغبات الطلبة واماستهم يف اتباع تعليم اللغة العربية

أما ادلشكالت األخرى فهي أن يكون الطلبة نشطني يف تعليم للغة 

كما أن خلفيات الطلبة من ادلدرسة العامة وما   3124العربية باستخدام ادلنهج 

لكافية يف درس اللغة العربية. أن مادة اللغة العربية يف مدرسة عندىم ادلعرفة ا

اخلريية الثانوية ىي مادة إلزامية اليت رنب أن يدرسها الطلبة. نظرا إىل ىذه 

 15احلاالت، فيجب على ادلعلم تقدمي التشجيعات إىل الطلبة.

 حلولها وكيفية لمدرسالمتعلقة با. المشكالت 1

 أ. إعداد زبطيط تنفيذ التعليم

على فهم واستعداد ادلدرس يف تطبيق تغيري  3124يعتمد جناح ادلنهج 

دون ادلعلم ادلهنيني ال يتغري ادلنهج الدراسي تغيريا جيدا يف جودة . 3124ادلنهج 
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الذي وكيفية حلول ىذه ادلشكالت ىي إجراء مراقبة اإلشراف من ادلركز  التعليم.

يتكون من تقييم الكفاءة الًتبوية، والكفاءة الشخصية، والكفاءة اإلجتماعية 

 والكفاءة ادلهنية حىت أن شنلك كل ادلعلم قيمة خاصة ألربعة الكفاءات.

استنادا إىل البحث الذي قام بو السيد أغوس سوفريانطا أن حبثو لو 

عليم اللغة العربية دون . ىذه نتيجة مثالية ليست ىي عملية تنتيجة مثالية وجيدة

ادلشكالت. كان معظم الطلبة مل يقدرون على تطبيق الكفاءة الًتبوية والكفاءة 

ادلهنية يف عملية التعلم، ألن يف الواقع ادلعلم لو ادلشكالت يف إعداد زبطيط 

وكيفية حلول ىذه ادلشكالت ىي ربسني الكفاءة ادلهنية للمعلم يف  تنفيذ العليم.

 3124لعام  76فيذ التعليم. وفقا إلدارة التعليمية الثقافية رقم إعداد زبطيط تن

أن ادلدرس زنتاج االىتمام ببعض األسس يف إعداد زبطيط تنفيذ التعليم. واحدة 

من األسس ادلهتمة بإعداد زبطيط تنفيذ التعليم ىي خصائص الطلبة. ومن أىم 

لرغبة، وتطوير اللغة اإلدراكية أو ادلعرفية، اىي القدرة  رنب معرفتها اخلصائص

 16وأسلوب التعلم.

من خالل اإلىتمام هبذه أسس ادلنهج، يسهل ادلعلم على تعيني 

تعليمية ادلستخدمة يف عملية التعليم االسًتاتيجية، الطريقة، الوسائل وادلوارد ال
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  Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik untuk Implementasi Kurikulum 

2013,(Jakarta:Bumi Aksara,2014),hlm. 261-262 
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حبيث زنصل ادلعلم على األىداف التعليمية، ويقدر ادلعلم على تنظيم الصف 

 الدراسي خاصة للطالب الذين زنتاجون إىل ادلعاملة اخلاصة.

عن طريق نسخ  RPPلذلك ال شنكن للمعلم إعداد زبطيط تنفيذ التعليم 

RPP  منMGMP رسة إال بتبديل اذلوية واخلصة. أو كرسات تدريبات من ادلد

ألن ادلعلم ىو الشخص القادر على فهم خصائص الطالب، فال ينبغي أن 

جبانب إىل ذلك، ليس إلعداد يكون زبطيط تنفيذ التعليم مساويا جلميع الفصل. 

زبطيط تنفيذ التعليم يف أول السنة الدراسية حىت أن تكون ادلادة مالئمة دبوضوع 

 .RPPزبطيط تنفيذ التعليم ادلادة ادلصممة يف 

 ب. استخدام الطريقة غري متنوعة

ىي  3125واحدة من العوامل احملددة يف جناح تنفيذ التعليم للمنهج 

طريقة التعليم. أن الطريقة ىي األداة ادلستخدمة لتطبيق نشاط التعليم للحصول 

ليمية على إىل األىداف التعليمية باألمثل. ويعتمد جناح تطبيق اإلسًتاتيجية التع

 17كيفية ادلعلم يف استخدام طريقة التعليم.

أن ادلشكالت احلادثة من حيث الطريقة ىي الصعوبة يف تغيري فكرة 

. student centeredإىل عملية التعليم  teacher centeredادلعلم من عملية التعليم 
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 Wina Sanjaya, Kajian Kurikulum dan Pembelajaran,(Bandung:PaskaSarjana 

Universitas Pendidikan Indonesia,2007), hlm.432 
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فادلعلم هبذه مشكالت الطريقة أنو ال يريد أن يستخدم الطريقة األخرى سوى 

 الطريقة احملاضرة، حيث يركز التعليم على ادلعلم  حىت يصبح الطالب سلبيا.

الىتمام التعليم الفعالة وادلرزنة وادلناسبة دبعايري العملية، فإنو زنتاج ا

يؤكد التعليم تأكيدا كثريا على ادلمارسة، فينبغي على كل  باألشياء التالية منها،

ادلعلم اختيار واستخدام الطريقة ادلناسبة خبصائص الطالب. أن التعليم الذي 

يؤكد على ادلمارسة وىو مهارة الكتابة، مهارة القراءة، مهارة الكالم، مهارة 

بق ادلمارسة دلهارة اإلستماع  يف مدرسة اخلريية اإلستماع واحلوار. لكنو مل يط

اليزال باستخدام  احلادي عشرالثانوية سيدومليو. تعليم اللغة العربية للصف 

الطرق القدمية كمثل طريقة احملاضرة و طريقة االستجواب حيث يركز التعليم 

يؤكد على  3124على ادلعلم وصار الطالب سلبيا. بينما التعليم يف ادلنهح 

 طالب.ال

وكيفية حلول ىذه ادلشكالت باإلضافة إىل توفري البيئة اإلبداعية، ىناك 

احلاجة إىل التعاون بني ادلعلم لتحديد أو اختيار الطريقة ادلناسبة ادلستخدمة لكل 

عملية التعليم. كل الطريقة ذلا مزايا وعيوب، ومن أىم األشياء عند ادلعلم ىو 
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،  3124واضحة وال سيما للمنهح الدراسي الطريقة ادلستخدمة ذلا األىداف ال

 18رنب أن تكون الطريقة جذابة ومرزنة عند الطالب.

فهي تغيري فكرة ادلعلم  3124وأما الطرق األخرى لنجاح تطبيق ادلنهج 

فهم عن طيفية تطبيق ادلنج الدراسي. تتوافق ىذه التغيريات حىت يشعره بوعي لل

  19.(IPTEK) بتنمية العلوم والتكنولوجية

 ج. استخدام الوسائل وادلوارد التعليمية غري متنوعة

لم والتعليم. أن الوسائل وادلوارد التعليمية ذلا دور ىام يف عملية التع

وتعليم اللغة العربية يف مدرسة اخلريية الثانوية ذلا ادلشكالت ادلتعلقة بالوسائل 

وادلوارد التعليمية، حيث يستخدم ادلعلم ادلوارد التعليمية على شكل الكتاب 

 ادلدرسي، ومل يستخدمو الوسائل التعليمية ادلتنوعة.

تخدام البيئة  وكيفية حلول ىذه ادلشكالت ىي يطلب من ادلعلم اس

كادلوارد التعليمية، ألنو شنكن أن رنعل التعليم فعاال ولسهولة يف إعداد الكفاءة 

 الرئيسية والكفاءة األساسية واألىداف التعليمية.
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  Fadillah, Implementasi Kurukulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA, hlm.189 
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  E.Mulyasa,Guru dalam Implementsi Kurikulum 2013,hlm.46 
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عن أذنية استخدام ويصعب ادلعلم يف أدناء إبداعيتو إذ أنو ال يعرف 

يكون ذلا جاذبية الوسائل التعليمية. إذا مت استخدام الوسائل بشكل جيد، فقد 

 خاصة يف نظر الطالب،  وشنكن استخدام عمل الطالب كوسائل يف التعليم.

 د. معظم ادلعلم مل يتقنوا العلوم والتكنولوجية

ادلشكالت العامة اليت يواجهها ادلعلم ىي طريقة نسخ نتائج التعلم، ألن 

اعية عن طريقة العديد من ادلعلم مل يتقن العلوم التكنولوجية وعدم التنشئة اإلجتم

ىو التقومي جلميع  3124نسخ نتائج التعلم، ألن التقومي يف ادلنهج الدراسي 

واحدة من كثفية حلول ىذه ادلشكالت ىي تنفيذ جوانب التقومي األصيل. 

التنشئة اإلجتماعية اخلاصة عن العلوم التكنولوجية حىت ال سناف ادلعلم يف 

 (.IPTEKلعلوم والتكتولوجية )استخدام التكنولوجي ودائما يتبع تنمية ا

 

 3124ه. عدم التنشئة اإلجتماعية والتدريبات عن ادلنهج 

ادلنهج ىو أحد ادلكونات اليت ذلا دور مهم يف نظام التعليم، وليس 

للمنهج رلرد  أىداف رنب ربقيقها، فإن ادلنهج يقدم فهما خلربات التعلم. أن 

رية يف ىذا البلد،  ولكن ىناك يتغلب تطبيق ادلنهج الصحيح على ادلوارد البش
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بسبب ادلعرفة احملدودة النتعلقة دبفهوم  3124صعوبات يف تنفيذ ادلنهج الدراسي 

 20التعليم والتقييم ادلعني.

ادلعلم، أن بعض  يبدأ من ربسني جودة 3124لنجاح تطبيق ادلنهج 

ادلشكالت يف جودة ادلعلم خاصة يف تنفيذ التعليم. ىذالشيئ أمر مهم ألن 

 مفتاح النجاح يف تطبيق ادلنهج والتعليم ىو كفاءة ادلهنيني.

باإلضافة إىل ذلك، زنتاج ادلعلم إىل بعض التنشئة اإلجتماعية أو التدريبات، إما 

ة التعليمية. ألن التنشئة اإلجتماعية ىي التنشئة ادلتعلقة بادلنهج  أو االسًتاتيجي

مل يقدر ادلعلم على إتقان  21خطوة مهمة لدعم أو ربديد التنشئة حنو ادلنهج.

العلوم والتكنولوجية  يف نقل نتائج التعلم لدى الطالب. ومل رند ىناك 

عن كيفية نقل النتائج اليت تعتمد على نظام التقسسم  اإلرشادات العامة

 ادلرجعي.

 رند ادلعلم الصعوبة يف تطبيق ادلدخل العلميو. 

رند ادلعلم الصعوبة يف تطبيق ادلدخل العلمي، ألنو على رأي ادلعلم، 

شنكن جلميع ادلواد استخدام ادلدخل العلمي. يطلب من ادلعلم إتقان الكفاءة 

 نفيذ التعليم.األساسية كشرط يف ت
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 Ridwan Abdullah Sani, Pembelajaran Saintifik dan Implementasi Kurikulum 

2013,hlm.5 
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 E. Mulyasa,Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013,hlm.10 
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إحدى الطرق ادلستخدمة من قبل ادلعلم يف تطبيق ادلدخل العلمي كما 

قال معلم اللغة العربية  "أن تطبيق ادلدخل العلمي يعتمد على قدرة ادلعلم يف 

جعل الطالب القادرين على تقدمب األسئلة بالنشط، وينبغي عليو إعطاء الدافع 

، قد رنعل ادلعلم الطالب النشطني يف وتعزيز اماسة الطالب يف اتباع التعليم

 طرح األسئلة لكنهم غري ادلتحمس يف التعلم. 
22



 يم التعليم وكيفية حلولها. المشكالت المتعلقة بتقي2

 يم األصيل بالكامل. مل يقدر ادلعلم على تطبيق التقيأ

التقييم على نتيجة التعلم فحسب،  وإدنا ال شنكن أن يطبق التقومي أو 

 3124ىو يطبق على عملية التعلم. أما التقومي ادلستخدم وفقا للمنهح الدراسي 

فهو التقومي األصيل. ىذا التقومي األصيل ىو التقومي الشامل يبدأ من أول التعليم 

نها م 3124إىل آخره. ىناك ثالثة ادلكونات الرئيسية لنطاق التقومي يف ادلنهح 

 التقييم للمواقف وادلعرفة، وادلهارة.

على وجو عام، قامت مدرسة اخلريية الثانوية بتطبيق التقومي األصيل 

، ومل يكن ىذا التطبيق كامال. باإلضافة إىل تقييم كفاءة 3124ادلناسب بادلنهج 

ادلواقف، ىناك تقييم ادلالحظة. يعقد ادلعلم بتقييم ادلالحظة أثناء عملية التعليم، 
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أن كفاءة ادلعرفة يف شكل االختبارات التحريرية و الواجبات ادلنزلية. ولكفاءة 

ادلهارات يف شكل االختبارات العملية. ىناك كيفية حللول ىذه ادلشكالت، ىي 

ترقية فهم ادلعلم يف تنفيذ التقييم وادلمارسة وإعداد أدوات التقييم، ألن خصائص 

 23 لتصديقية وذات الصلة.ناسبة، وااألداة اجليدة ىي األداة ادل

 ب. ربديد نتيجة ادلعيار االكتمال األدىن اليت ىي غري مناسبة بقدرة الطالب

يم األصيل، شنكن معرفة النتائج احملصولة من ام التقيمن خالل استخد

يتم ربديد جناح ، 86يف مرحلة واحدة دبعيار االكتمال األدىن تعليم اللغة العربية 

التقييم على أساس معيار االكتمال األدىن بالنظر إىل ثالثة ادلكونات ادلتعلقة 

بتنفيذ التعليم. ومن ثالثة ادلكونات السابقة ىي تعقيد ادلواد والكفاءة، والقدرة 

  24اإلستيعابية، والقدرة األولية للطالب.
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 Kunandar,Penilaian Autentik,hlm.82 
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 1.1الصورة 

في تعليم اللغة العربية  1112الصورة العامة لمشكالت تطبيق المنهج الدراسي 
 مدرسة الخيرية الثانوية سيدومليو فيالحادي عشر  لطلبة الصف 

 

  

   

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

احلادي  يف تعليم اللغة العربية لطلبة الصف 3124تنفيذ ادلنهج 
 نوية سيدومليويف مدرسة اخلريية الثا عشر

 

عدم استعداد احلكومة يف تنفيذ ادلنهج 
3124 

 3124اعية /التوجيو للمنهج التنشئة اإلجتم ادلرافق والتسهيالت
 

البد للجامعة تقدمي 
التنشئة اإلجتماعية أو 

التدريبات ادلتعلقة بادلنهج 
 3124الدراسي 

Pergutuan tinggi 

sekiranya memberikan 

sosialisasi/pelatihan/pe

mbinaan terkait 

kurikulum 2013 

 ادلدرس

 RPPإعداد  .أ
 استخدام الطريقة .ب

العلوم إتقان ج. 
 التكنولوجية

 د. التقومي األصيل
 . ادلدخل العلميه
 

أن ادلوارد والوسائل  
 التعليمية غري متنوعة

 

 الطلبة

 عملية التعليم

ومل ربصل النتائج على معيار 
 االكتمال األدىن

مل زنصل على ادلنهج 
 3124الدراسي 
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 ج. حدود البحث

ىذا البحث لو حدود كمثل البحوث األخرى، ومن حدود ىذا البحث ىو  

 كالتايل:

 وقت. حدود ال2

أن الوقت ادلستخدم زلدود يف ىذا البحث، ألنو يعقد البحث يف نصف 

 السنة الدراسية. وبالتايل فإن ادلالحظة حنو عملية التعليم غري جيدة.

 القدرة احملدودة للباجث . 3

ال شنكن أن ينفصل البحث عن مدى القدرة وادلعرفة ادلمتلكة للباحث، 

ل التوجيهات واالرشادات من خاصة يف إعداد  البحث العلمي. ومن خال

 احملاضر، شنكن أن يساعد الباحث على تكميل ىذه نتائج البحث. 

 حدود موضوع البحث. 4

ىذا البحث إال يف مدرسة اخلريية الثانوية سيدومليو، حىت شنكن يعقد 

 احلصول على النتائج ادلختلفة إذا أعقد ىذا البحث يف ادلدارس األخرى.
 



 الباب الخامس

 واقتراحات واختتام استنتاجات

 استنتاجات .أ

بنا على حتليل البيانات يف البيان السابق، فيمكن االستنتاج أن مشكالت تطبيق 

يف مدرسة اخلريية  XIربية لطلبة الصف احلادثة يف تعليم اللغة الع 3102ادلنهج الدراسي 

 الثانوية سيدومليو ، وىي كما يلي:

. ادلشكالت ادلتعلقة بالطلبة وىي عدم رغبات الطلبة ومحاستهم يف اتباع تعليم اللغة 0

 العربية.

 .  ادلشكالت ادلتعلقة بادلدرس أو ادلعلم وىي:3

طوير ختطيط تنفيذ التعليم ، أن ادلعلم مل يتم ت RPPأ. إعداد ختطيط تنفيذ التعليم 

 ومل يطبقو باإلستمرار. 

ب. استخدام الطريقة غري متنوعة حىت مييل ادلدرس إىل استخدام طريقة احملاضرة 

 أو طريقة االستجواب.



ج. استخدام ادلوارد والوسائل التعليمية غري متنوعة ويتأثر بادلرافق والتسهيالت 

 احملدودة يف ادلدرسة.

العديد من ادلعلم مل ادلشكالت اليت يواجهها ادلعلم وىي  على وجو عام، أن د.

 يتقنوا العلوم التكنولوجية.

. ادلشكالت ادلتعلقة بالتقومي، ومل يقدر ادلعلم على تطبيق التقومي األصيل على مجيع 2

 اجلوانب كل الكفاءة األساسية.

خل العلمي  يف . ادلشكالت ادلتعلقة بادلنهج وىي جيد ادلدرس الصعوبة يف تطبيق ادلد4

من إما التنشئة  3102عملية التعليم، عدم التنشئة اإلجتماعية فيما يتعلق بادلنهج 

 .االستعداد من حيث ادلرافق والتسهيالت احلكومة أو ادلدرسة، وكذلك عدم

 ب. اقتراحات

يف  3102مشكالت تطبيق ادلنهج الدراسي واستنادا إىل نتيجة البحث عن 

يف مدرسة اخلريية الثانوية سيدومليو، فتقدم الباحثة  XIلبة الصف تعليم اللغة العربية لط

 . ىذه االفًتاحات كالتايل:3102اقًتاحات لتصحيح وتكميل ادلنهج الدراسي 

ادلدرسة  للباحث التايل، من ادلتوقع أن يبحث الباحث عن ىذه ادلشكالت يف. 0

لبيان الوصفي أو وميكن أن يعرض الباحث ىذه نتائج البحث يف شكل ا ادلتعددة.



اجلدول حبيث أن تكون ىذه نتائج البحث مصدرا للحكومة يف تصحيح ادلنهج 

 .3102الدراسي 

  3102. جيب أن يتبع ادلعلم التنشئة اإلجتماعية لنجاح دلنهج الدراسي 3

للحكومة، يرجى من أن تقيس احلكومة إمكانات البشرية قبل تطبيق ادلنهج . 2

اإلجتماعية الكافية إىل كل ادلؤسسات التعليمية، وفهم الدراسي، وتقدمي التنشئة 

 احلالة ادلوجودة يف ميدان البحث.

 ج. االختتام

شكرا جزيال إىل اهلل الذي قد أعطى اذلداية والقوة للباحثة احلمد هلل رب العادلني 

عت الباحثة أن حبثها كثري من وهبذا و حىت تقدر على إدتام كتابة ىذه الرسالة العلمية. 

فًتجى الباحثة النقد واالقًتاحات  واخلطاءات وبعيد عن الكمال والصواب، نقصانال

وأخريا أقول جزيل الشكر إىل مجيع الناس الذي قد أعطوين  .لتكميل ىذه الرسالة العلمية

يا رب  أمني التوجيهات واإلرشادات عسر اهلل أن يعطيهم اجلزاء والرمحة واذلداية .

 العادلني.
    . 
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3. Data Siswa 

Kelas : XI 

No Nama L/P 

1. Abdul Ghofur L 

2. Agung Romadhon L 

3. Arya Pangestu L 

4. Arny Maulida P 

5. Aulia Saufa P 

6. Dian Kusumawati P 

7. Dimas Kurniawan L 

8. Fadiel Hanif Arirauf L 

9. Imas Juwita Nur Hayati P 

10. M.Arifudin L 

11. Miftahul Jannah P 

12. Muhammad Hafis L 

13. Muhammad Irman L 

14. Muhammad Nur Arifin L 

15. Nanda Salsabila P 

16. Nova Eriza P 

17. Okta Viana P 

18. Putri Lestari L 

19. Putro Teno Sasongko L 

20. Raehan Nisa Azzahra L 

21. Risma Puspitasari P 

22. Sholehudin Ali Hasan L 

23. Sri Puji Lestari P 

24. Sudarno L 

25. Sulani L 

26. Suprapto L 

27. Tara Putri Sadewi P 
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30. Tri  Puji Ani Astuti P 

31. Windia Dewi Saputri P 

 

L/P Kelas XI 

Laki-Laki 14 

Perempuan 17 

Jumlah 31 

 



 

Rekap Hasil Observasi Proses Pembelajaran Bahasa Arab di MA Al-

Khairiyah Sidomulyo 

Nama Guru : Agus Supriyadi, S.Pd.I 

Kelas  : XI 

Hari/Tanggal : Jum’at 3 Agustus 2019 

No Tahap Indikator Ya Td

k 

KET 

1 Kegiatan 

awal 

Pembelajaran 

1. Menyusun rancangan 

pembelajaran dengan 

lengkap 

    

  2. Menyiapkan peserta didik 

secara psikis dan fisik 

untuk mengikuti pelajaran 

    

  3. Mengawali dengan 

membaca do’a pembuka 

dan salam 

   Doa hanya 

dilakukan di 

awal masuk 

  4. Di awal pembelajaran 

Guru mengadakan 

apersepsi atau present 

   Langsung masuk 

pada materi 

  5. Guru menyampaikan 

kompetensi minimal yang 

harus dicapai di awal 

pembelajaran 

   Meneruskan 

meteri 

pertemuan 

selanjutnya 

2 Kegiatan Inti 

Pembelajaran 

1. Menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 

piker keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampu 

    



  2. Mengembangkan mteri 

pelajaran yang diampu 

secara kreatif 

    

  3. Menggunakan media 

pebelajaran yang 

bervariatif 

    

  4. Metode yang digunakan 

dalam pembelajaran 

bervariatif 

    

   5. Megelola kelas agar 

kondusif dan inovatif 

   Masih kurang 

inovativ 

  6. Suasanan dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

a. Tenang (kelas tidak rebut) 

b. Tertib (kelas tidak harus 

diam, tenang, tetapi 

pembelajaran dengan 

lancar) 

c. Dinamis (hidup tidak 

pasif) pembelajaran 

menekankan pada aspek 

kognitif, afektif dan 

psikomotor 

   Masih ada 

peserta didik 

yang tidur 

dikelas dan 

mengobrol 

  7. Memahami berbagai 

strategi berkomunikasi 

yang efektif, empatik, dan 

santun, secara lisan, 

tulisan 

   Bahasa yang 

digunakan 

kurang baku 

3 Pembelajara 

saintifik 

1. Mengamati     

2. Menanya     



3. Mencoba     

4. Menalar     

5. Mengkomunikasikan     

4 Kegiatan 

Akhir 

pembelajaran 

1. Menarik kesimpulan 

terhadap seluruh 

rangkaian aktivitas 

pembelajaran 

    

  2. Memberikan umpan balik 

terhadap proses dan hasil 

pembelajaran 

    

  3. Memberikan kegiatan 

tindak lanjut dalam bentuk 

pemberian tugas 

    

  4. Menginformasikan 

rencana kegiatan 

pembelajaran untuk 

pertemuan berikutnya 

    

5 Penilaian/Eva

luasi 

pembelajaran 

1. Evaluasi pembelajaran 

(Teknik penilaian secara 

otentik) 

    

2. Jenis penilaian bervariasi     

3. Menentukan aspek-aspek 

proses dan hasil belajar 

yang penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

    

  4.  Memahami prinsip-     



prinsip penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan 

karakteristik mata 

pelajaran yang diampu 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah/Madrasah : MA Al-Khairiyah 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : XI/1 (Satu) 
Materi Pokok                  :  لّرعاية الصحيةا  

Alokasi Waktu                  : 4 x 90 menit (2 JP) 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai)santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

5. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang 

diwujudkan dalam semangat 

belajar. 

 

2.2. Menunjukkan perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, dan 



bertanggung jawab dalam 
melaksanakan komunikasi 
transaksional dengan guru dan 
teman 

 

3.2. Mengidenti fikasi bunyi, 

makna kalimat, gagasan, unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 
unsur budaya bahasa Arab yang 

berkaitan dengan topik:  
لّرعاية الصحيةا  

baik secara lisan maupun 
tertulis 

 

 

3.2.1 Menirukan ujaran (kata,frasa, 

kalimat) dengan tepat. 

3.2.2 Melafalkan ujaran (kata,frasa, 

kalimat) dengan intonasi yang 

tepat. 

 

4.2. Mengungkapkan dialog, 
informasi lisan atau tulisan, 
merespon berita sederhana 
terkait topik : 

لّرعاية الصحيةا  
 

dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks 

dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks 

4.2.1.Melakukan percakapan sesuai 

konteks 

4.2.2 Mengungkapkan informasi lewat 

lisan dan tulisan terkait topik 

 

6. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini , siswa dapat : 

 Menentukan tulisan (kata, frasa atau kalimat )yang benar  sesuai dengan 

ungkapan yang didengar. 

 Menentukan benar/salah ujaran yang didengar. 

 Melafalkan kosa kata-kosa kata baru/ sulit 

 Menirukan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan tepat. 

 Melafalkan ujaran (kata,frasa, kalimat) dengan intonasi yang tepat. 

 Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks 

 Melakukan percakapan sesuai konteks 

 

7. MATERI PEMBELAJARAN 

 

Kosa kata terkait 

قَ ْلب,َخلق, َأََل َشِدْيد, ُصَداع, طَِبْيب, َمْعُرْوف, اِيَاَدُة الطَِّبْيب,َصْوَدلِيَّة, َصْيَدِل, َمِعَدة, 
 زُكاَم, ُسَعال,ِاْسَهال, الِتَهاب, َعْيِِنْ الُيْمََن, َعْيِِن الُيْسَرى, َماَذا ِبك؟, عندي َأَل, َشَفاكَ 



Teks Bacaan terkait 

رِْيضِ 
َ

 ِعَياَدُة امل
َلة ِف الُغْرَفة َرْقم  اِضي ُعْدناَخِلي ْ

َ
ْوِر الثَاِنْ ِمْن ُمْشَتْشَفى ِف الدَّ  8ٓ2ِِف اأُلْسبُ ْوع امل

 )الِشَفاء(. َكاَن ِعْنَدَىا َأََل َشدْيَد ِف عضيَءيْ نَ َها الُيْسَرى.

Pengenalan Tarkib sebagai berikut: 

ِديْ َنة.1
َ

. الدُْكتُ ْور َمْرَوان طَِبْيٌب َمْعُروٌف ِف َىِذِه امل  

الّسانَِلَة؟. َىْل تُرِْيد َأْن َتْشََتِي األَْدويََة 8  

ْسِجد احلَرَام ِف اأُلْسُبوِع الَقاِدمِ 3
َ

ى امل . يَ ُزْور َعمِّ  

ب ُُّهُهم اللُ 4 ْعِمنُ ْوَن الَصابُِرْوَن ُيُِ
ُ

.امل  

ْسِلَماِت الّصاحِلَاتِ 5
ُ

. يَ ْهِدي اللُ امل  
Teks dialog seperti: 

 +: َىْل ِاْستَ رَْيُت األَْدِويَة ِمَن الَصْيَدلِيَّة؟

َواء الَثِِن َمْوُجْود.  = : نَ َعْم, َواء اأَلوَّل َمْوُجْود, َحبَّة َواِحَدة قَ ْبَل الن َّْوم, َوالدَّ الدَّ
 َثََلُث َحبَّات يَ ْوِميَّا بَ ْعَد اأَلْكِل.

َواء الثَاِلُث؟  +: َوالدَّ
َواء الثَاِلث َغْْي َموُجْود اليَ ْوم.  = : َاِسف, والدَّ

ى.+: َسَأْشََتيِو ِِف َصْيَدلِية ُأْخرَ   

 

 

 

 



8. METODE PEMBELAJARAN 

 Ceramah 

9. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Media    : Kartu Mufrodat  

2. Alat/Bahan   : Teks Istima’ (Mufrodat dan hiwar 

/Qiro’ah), spidol. 

3. Sumber Pembelajaran : Kamus, Buku Ajar Bahasa Arab MA kelas XI,. 

 

10. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan I 

a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui 

pemutaran film pendek.  

 Guru memberikan pengantar topik/appersepsi keterampilan dengan 

menanyakan cita-cita kepada peserta didik 

 

b. Kegiatan Inti: 

  Mengamati 

 Peserta didik memperhatikan kosa kata yang dipaparkan di 
slide/papan tulis 

 Peserta didik  membaca kosa kata yang dipaparkan di slide/papan tulis 

 Peserta didik menyimak bunyi kata-kata yang diperdengarkan guru. 

 Peserta didik menyimak bunyi kata-kata yang diperdengarkan guru. 

 Peserta didik menirukan bunyi yang didengar dari guru. 

 Peserta didik membuat catatan-catatan kecil tentang mufrodat baru 

yang berkaitan dengan cita-cita. 

 

 Menanya  

  Peserta didik menanyakan kosa kata baru/sulit yang berkaitan dengan 

topik 

  Peserta didik melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan topik 

 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Peserta didik mencari makna kosa kata di kamus 
 Peserta didik menemukan arti mufrodat tentang cita-cita dengan 

menempelkan kartu yang tersedia secara acak. 



 Mengasosiasi 

 Peserta didik membedakan kata-kata yang didengar dari guru 
 Peserta didik mencocokkan antara kosa kata dengan kalimat 

 

 Mengkomunikasikan  

 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/ 

frasa/kalimat sesuai dengan makhroj yang tepat. 

 Peserta didik menjelaskan cara pelafalan huruf hijaiyyah/ kata/ 

frasa/kalimat sesuai dengan intonasi yang tepat. 

 Peserta didik menyampaikan tulisan kata/ frasa/kalimat yang benar 

sesuai dengan apa yang diperdengarkan. 

 Peserta didik menjelaskan makna kata sulit sesuai dengan konteks. 

 Peserta didik menjelaskan tata cara dialog yang benar  sesuai dengan 

konteks. 

 

c. Kegiatan Penutup: 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan. 
 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah. 

Pertemuan II 

a. Kegiatan pendahuluan (15 Menit) 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas,  posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri kepada peserta 
didik. 

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru memotivasi siswa dengan memaparkan illustrasi melalui 

pemutaran film pendek.  

 Guru memberikan pengantar topik/appersepsi keterampilan dengan 

menanyakan cita-cita kepada peserta didik 

 

 

b. Kegiatan Inti: 

  Mengamati 

Peserta didik melakukan kegiatan berikut: 

 Memperhatikan contoh dialog 



 Membuat teks dialog terbimbing 

 Membaca paragraf secara utuh  

 Menanya  

 Peserta didik menanyakan susunan kalimat yang tidak dipahami 

kepada teman-temannya. 

 

 Eksplorasi/eksperimen 

 Peserta didik mengerjakan soal latihan 

 Peserta didik berlatih berdialog 

 Mengasosiasi 

 Peserta didik menyimpulkan isi berita dengan menggunakan kosa 

kata, struktur dan tanda baca yang benar. 

 

 Mengkomunikasikan  

 Peserta didik menjelaskan yang sudah dipelajari di depan kelas 

d. Kegiatan Penutup: 

 Guru dan peserta didik membuat simpulan pelajaran. 

 Guru memberi refleksi sederhana terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan. 

 Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

 Guru menyampaikan rencara pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. 

 Guru memberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah. 

11. PENILAIAN 

1. Jenis/teknik penilaian 

   (Unjuk Kerja / Kinerja melakukan Praktikum / Sikap) 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 

sikap/Lembar Observasi/Pertanyaan langsung/Laporan 

Pribadi/Kuisioner/Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/Lembar penilaian 

portofolio 

3.   Pedoman penskoran (terlampir) 

Sidomulyo,   

Agustus 2019 

 

Kepala Madrasah 

 

 

 

Dra. Siti Fatonah 

NIP. 

Guru Bidang Studi 

 

 

 

Agus Supriyanto, S.Pd.I 

NIP. 



 



 

Data Sarana dan Prasarana MA Al-Khairiyah Sidomulyo 

 

N

o 

Aspek yang diamati Ada/Tidak  

1 Ruang Kepala Sekolah Ada 

2 Ruang TU Ada 

3 Ruang Kelas Ada 

4 Perpustakaan Ada 

5 Lab. Komputer Ada 

6 Lab. Bahasa Tidak 

7 Internet Tidak 

8 Buku pelajaran peserta didik Ada 

9 Sarana Olah Raga Ada 

10 Masjid Ada 

11 UKS Tidak 

12 Kamar Mandi dan WC Ada 

13 Lapangan Ada 

 



SILABUS 

 

Satuan Pendidikan : MA Al-Khairiyah  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : XI/1 

Kompetensi Inti : 

KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan  menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3   : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual,  konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan procedural pada bidang  kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI 4 :  Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta  dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 

mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

Kompetensi Dasar Materi Pokok 
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Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1 Mensyukuri 

kesempatan dapat 

mempelajari bahasa 

Arab sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional yang 

diwujudkan dalam 

semangat belajar  

2.1 Menunjukkan 

perilaku santun dan 

peduli dalam 

melaksanakan 

komunikasi antar 

pribadi dengan guru 

dan teman. 

2.2 Menunjukkan 
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Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

perilaku jujur, 

disiplin, percaya diri, 

dan bertanggung 

jawab dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

transaksional dengan 

guru dan teman. 

2.3 Menunjukkan 

perilaku tanggung 

jawab, peduli, 

kerjasama, dan cinta 

damai, dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

fungsional  

3.1 Mengidentifikasi 

bunyi kata, frasa, dan 

kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan :  

 آمااللمراهقينوالصحة؛الرعاية

 الصحية؛النظافةفياإلسالم

 baik secara lisan 

maupun tertulis. 

3.2 Melafalkan kata, 

frasa, dan kalimat 

Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :  

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعاي

 ة

 الصحية؛النظافةفياإلسالم

3.3 Menemukan makna 

atau gagasan dari 

ujaran kata, frasa, dan 

kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan : 

Unit 1 

A. Kemampan 

mendengar

kan 

(istima’)  

dengan 

tema yang 

berkaitan 

dengan  

 آمااللمراهقينو

 الصحة

B.  

Kemampuan 

berbicara(hiwa

r) dengan tema 

yang berkaitan 

dengan  

 آمااللمراهقينو 

 الصحة

C.   

Kemampuan  

membaca  

(qiro’ah) 

dengan tema 

yang berkaitan 

A. Istima’ 

Mengamati 

Mendengarkan  kata,  

frasa atau kalimat yang 

diperdengarkan 

berkaitan dengan materi 

pelajaran 

Menanya  

Mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan 

kata,  frasa atau kalimat 

yang diperdengarkan  

Mengeksploasi 

Membaca wacana  yang 

berkaitan dengan kata,  

frasa atau kalimat yang 

diperdengarkan   

Mengasosiasi  

Membandingkan tulisan 

kata, frase atau kalimat 

di papan tulis dengan 

yang terdapat dalam 

wacana  

Mengomunikan 

Menulis kata,  frasa atau 

kalimat yang 

diperdengarkan.  

Menceritakan kembali 

 Lembar 
kerja 

 Unjuk 

kerja 

 Tes 
tulis 

 Tes 
Lisan 

 

 

24 JP 

( 24 × 

45 

menit ) 
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Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعاي

 ة

 الصحية؛النظافةفياإلسالم

  baik secara lisan 

maupun tertulis. 

3.4 Memahami secara 

sederhana unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya dari teks 

terkait topik : 

ة؛الرعايةآمااللمراهقينوالصح  

 الصحية؛النظافةفياإلسالم

yang sesuai   dengan 

konteks 

penggunaannya. 

4.1 Melakukan dialog  

sederhana sesuai 

konteks dengantepat 

dan lancar terkait 

topik : 

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعايةالص

 حية؛النظافةفياإلسالم

 dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya secara benar 

dan sesuai konteks. 

4.2 Menyampaikan 

berbagai informasi 

lisan sederhana  

tentang : 

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعاي

 ةالصحية؛النظافةفياإلسالم

 dengan 

dengan  

 آمااللمراهقين

 والصحة

D.  

Kemampuan 

menulis(kitaba

h) dengan tema 

yang berkaitan 

dengan  

 آمااللمر

 اهقينوالصحة

  

 

 

isi wacana yang 

diperdengarkan  (lisan 

dan tulisan) 

B. Hiwar  

Mengamati 

Mendengarkan dan 

menirukan teks dialog 

yang diperdengarkan  

berkaitan dengan materi 

pelajaran 

Menanya  

Mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan 

makna kosa kata baru 

yang terdapat dalam teks 

dialog diperdengarkan  

Mengeksplorasi 

Membaca teks dialog 

dan  mencari makna 

kosa kata yang belum 

dipahami di kamus     

Mengasosiasi  

Melakukan latihan 

dialog dengan 

pasangannya 

Mengomunikan 

Mendemonstasikan 

dialog di depan kelas   

C. Qiro’ah  

Mengamati 

Mendengarkan bacaan 

wacana yang 

diperdengarkan yang 

berkaitan dengan materi 

pelajaran 

Menanya  

Mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan 

makna kosa kata baru  

yang belum dipahami 

yang terdapat dalam 
wacana  

Mengeksplorasi 

Siswa membaca wacana  
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Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya secara benar 

dan sesuai konteks. 

4.3 Menyusun teks lisan 

dan tulis sederhana 

untuk 

mengungkapkan 

informasi terkait 

topik : 

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعاي

 ةالصحية؛النظافةفياإلسالم

       dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya secara benar 

dan sesuai dengan 

konteks.  

secara bergantian 

dengan nyaring. 

Siswa mencari makna 

wacana secara 

berkelompok    

Mengasosiasi  

Mendiskusikan 

membaca wacana yang 

baik dan benar seta 

mendiskusikan 

terjemahan  wacana 

dengan teman 

kelompoknya 

Mengomunikan 

Mempesentasikan hasil 

diskusi kelompok di 

depan kelas  

D. Kitabah 

Mengamati 

Memperhatikan kalimat 

yang dipelihatkan/ditulis 

di papan tulis.  

Menanya  

Mengajukan pertanyaan 

yang  berkaitan dengan 

kalimat yang 

dipelihatkan /ditulis di 

papan tulis  

Mengeksplorasi 

Membaca meteri tarkib 

yang sesuai dengan 

kalimat yang 

dipelihatkan /ditulis di 

papan tulis    

Mengasosiasi  

Mencari kalimat lain 

yang tedapat dalam 

wacana yang sudah 

dipelajari yang sesuai 

dengan tarkib yang 

dipelajari . 

Mengomunikasikan 

Membuat kalimat yang 

sesuai dengan takib yang 
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Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

dilajari secara lisan/ 

tulisan  

3.1 Mengidentifikasi 

bunyi kata, frasa, dan 

kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan :  

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعاي

 ة

 الصحية؛النظافةفياإلسالم

 baik secara lisan 

maupun tertulis. 

3.2 Melafalkan kata, 

frasa, dan kalimat 

Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :  

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعاي

 ة

 الصحية؛النظافةفياإلسالم

3.3 Menemukan makna 

atau gagasan dari 

ujaran kata, frasa, dan 

kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan : 

لرعايآمااللمراهقينوالصحة؛ا

 ةالصحية؛النظافةفياإلسالم

  baik secara lisan 

maupun tertulis. 

3.4 Memahami secara 

sederhana unsur 

kebahasaan, struktur 

Unit 2 

A.Kemampuan 

mendengarkan 

( istima’) 

dengan tema 

yang berkaitan 

dengan  

 الرعاية

 الصحية

B.Kemampuan 

berbicara(hiwa

r) dengan tema 

yang berkaitan 

dengan  

 الرعاية

 الصحية

C.Kemampuan 

membaca  

(qiro’ah) 

dengan tema 

yang berkaitan 

dengan  

 الرعاية

 الصحية

D.Kemampua

n 

menulis(kitaba

h) dengan 

tema yang 

A. Istima’ 

Mengamati 

Mendengarkan  kata,  

frasa atau kalimat yang 

diperdengarkan 

berkaitan dengan materi 

pelajaran 

Menanya  

Mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan 

kata,  frasa atau kalimat 

yang diperdengarkan  

Mengeksploasi 

Membaca wacana  yang 

berkaitan dengan kata,  

frasa atau kalimat yang 

diperdengarkan   

Mengasosiasi  

Membandingkan tulisan 

kata, frase atau kalimat 

di papan tulis dengan 

yang terdapat dalam 

wacana  

 Mengomunikan 

Menulis kata,  frasa atau 

kalimat yang 

diperdengarkan.  

Menceritakan kembali 

isi wacana yang 

diperdengarkan  (lisan 

dan tulisan) 

B. Hiwar  

Mengamati 

Mendengarkan dan 

menirukan teks dialog 

yang diperdengarkan  

berkaitan dengan materi 

 

 Lembar 

kerja 

 Unjuk 
kerja 

 Tes 
tulis 

 Tes 

Lisan 

 

24 JP 

( 24 × 

45 

menit ) 
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ungan 
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ar 
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r 
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Ajar 

Bahas
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s 

Bahas
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Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

teks dan unsur 

budaya dari teks 

terkait topik : 

 آمااللمراهقينوالصحة؛الرعاية

 الصحية؛النظافةفياإلسالم

 yang sesuai dengan 

konteks 

penggunaannya. 

4.1 Melakukan dialog  

sederhana sesuai 

konteks dengantepat 

dan lancar terkait 

topik : 

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعايةالص

 حية؛النظافةفياإلسالم

 dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya secara benar 

dan sesuai konteks. 

 

4.2 Menyampaikan 

berbagai informasi 

lisan sederhana  

tentang : 

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعاي

 ةالصحية؛النظافةفياإلسالم

 dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya secara benar 

dan sesuai konteks. 

4.3 Menyusun teks lisan 

dan tulis sederhana 

berkaitan 

dengan   

 الرعاية

 الصحية

   

   

pelajaran 

Menanya  

Mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan 

makna kosa kata baru 

yang terdapat dalam teks 

dialog diperdengarkan  

Mengeksplorasi 

Membaca teks dialog 

dan  mencari makna 

kosa kata yang belum 

dipahami di kamus     

Mengasosiasi  

Melakukan latihan 

dialog dengan 

pasangannya 

Mengomunikan 

Mendemonstasikan 

dialog di depan kelas   

C. Qiro’ah  

Mengamati 

Mendengarkan bacaan 

wacana yang 

diperdengarkan yang 

berkaitan dengan materi 

pelajaran 

Menanya  

Mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan 

makna kosa kata baru  

yang belum dipahami 

yang terdapat dalam 

wacana  

Mengeksplorasi 

Siswa membaca wacana  

secara bergantian 

dengan nyaring. 

Siswa mencari makna 

wacana secara 

berkelompok    

Mengasosiasi  

Mendiskusikan 

membaca wacana yang 

baik dan benar seta 
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Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

untuk 

mengungkapkan 

informasi terkait 

topik : 

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعاي

 ةالصحية؛النظافةفياإلسالم

       dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya secara benar 

dan sesuai dengan 

konteks.  

mendiskusikan 

terjemahan  wacana 

dengan teman 

kelompoknya 

Mengomunikan 

Mempesentasikan hasil 

diskusi kelompok di 

depan kelas  

D. Kitabah 

Mengamati 

Memperhatikan kalimat 

yang dipelihatkan/ditulis 

di papan tulis.  

Menanya  

Mengajukan pertanyaan 

yang  berkaitan dengan 

kalimat yang 

dipelihatkan /ditulis di 

papan tulis  

Mengeksplorasi 

Membaca meteri tarkib 

yang sesuai dengan 

kalimat yang 

dipelihatkan /ditulis di 

papan tulis    

Mengasosiasi  

Mencari kalimat lain 

yang tedapat dalam 

wacana yang sudah 

dipelajari yang sesuai 

dengan tarkib yang 

dipelajari . 

Mengomunikasikan 

Membuat kalimat yang 

sesuai dengan takib yang 

dilajari secara lisan/ 

tulisan  

3.1 Mengidentifikasi 

bunyi kata, frasa, dan 

kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan :  

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعايةالص

Unit 3  

A.Kemampuan 

mendengarkan 

( istima’) 

dengan tema 

yang berkaitan 

dengan  

A. Istima’ 

Mengamati 

Mendengarkan  kata,  

frasa atau kalimat yang 

diperdengarkan 

berkaitan dengan materi 

pelajaran 

 

 Lembar 
kerja 

 Unjuk 

kerja 

 Tes 
tulis 

24 JP 

(  × 45 

menit ) 
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ar 
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Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 حية؛النظافةفياإلسالم

 baik secara lisan 

maupun tertulis. 

3.2 Melafalkan kata, 

frasa, dan kalimat 

Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :  

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعايةالص

 حية؛النظافةفياإلسالم

3.3 Menemukan makna 

atau gagasan dari 

ujaran kata, frasa, dan 

kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan : 

نوالصحة؛الرعايآمااللمراهقي

 ةالصحية؛النظافةفياإلسالم

  baik secara lisan 

maupun tertulis. 

3.4 Memahami secara 

sederhana unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya dari teks 

terkait topik : 

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعاي

 ةالصحية؛النظافةفياإلسالم

 yang sesuai dengan 

konteks 

penggunaannya. 

4.1 Melakukan dialog  

sederhana sesuai 

konteks dengantepat 

dan lancar terkait 

topik : 

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعاي

   النظافةفياإلسالم

B.Kemampuan 

berbicara(hiwa

r) dengan tema 

yang berkaitan 

dengan  

 النظافةفياإلسالم

C.Kemampuan  

membaca  

(qiro’ah) 

dengan tema 

yang berkaitan 

dengan  

 النظافةفياإلسالم

D.Kemampuan 

menulis(kitaba

h) dengantema 

yang berkaitan 

dengan  

 النظافةفياإلسالم

  

Menanya  

Mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan 

kata,  frasa atau kalimat 

yang diperdengarkan  

Mengeksploasi 

Membaca wacana  yang 

berkaitan dengan kata,  

frasa atau kalimat yang 

diperdengarkan   

Mengasosiasi  

Membandingkan tulisan 

kata, frase atau kalimat 

di papan tulis dengan 

yang terdapat dalam 

wacana  

 Mengomunikan 

Menulis kata,  frasa atau 

kalimat yang 

diperdengarkan.  

Menceritakan kembali 

isi wacana yang 

diperdengarkan  (lisan 

dan tulisan) 

B. Hiwar  

Mengamati 

Mendengarkan dan 

menirukan teks dialog 

yang diperdengarkan  

berkaitan dengan materi 

pelajaran 

Menanya  

Mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan 

makna kosa kata baru 

yang terdapat dalam teks 

dialog diperdengarkan  

Mengeksplorasi 

Membaca teks dialog 

dan  mencari makna 

kosa kata yang belum 
dipahami di kamus     

Mengasosiasi  

Melakukan latihan 

 Tes 
Lisan 

 

r 

 Buku 
ajar 

Bahas

a Arab 

dari 

Keme

nag 

 Kamu
s 

Bahas

a Arab 

 Buku 

pendu

kung 

lain 
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Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 ةالصحية؛النظافةفياإلسالم

  dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya secara benar 

dan sesuai konteks. 

 

4.2 Menyampaikan 

berbagai informasi 

lisan sederhana  

tentang : 

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعاي

 ةالصحية؛النظافةفياإلسالم

 dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya secara benar 

dan sesuai konteks. 

4.3 Menyusun teks lisan 

dan tulis sederhana 

untuk 

mengungkapkan 

informasi terkait 

topik : 

آمااللمراهقينوالصحة؛الرعايةالص

 حية؛النظافةفياإلسالم

       dengan 

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya secara benar 

dan sesuai dengan 

konteks.  

dialog dengan 

pasangannya 

Mengomunikan 

Mendemonstasikan 

dialog di depan kelas   

C. Qiro’ah  

Mengamati 

Mendengarkan bacaan 

wacana yang 

diperdengarkan yang 

berkaitan dengan materi 

pelajaran 

Menanya  

Mengajukan pertanyaan 

yang berkaitan dengan 

makna kosa kata baru  

yang belum dipahami 

yang terdapat dalam 

wacana  

Mengeksplorasi 

Siswa membaca wacana  

secara bergantian 

dengan nyaring. 

Siswa mencari makna 

wacana secara 

berkelompok    

Mengasosiasi  

Mendiskusikan 

membaca wacana yang 

baik dan benar seta 

mendiskusikan 

terjemahan  wacana 

dengan teman 

kelompoknya 

Mengomunikan 

Mempesentasikan hasil 

diskusi kelompok di 

depan kelas  

D. Kitabah 

Mengamati 

Memperhatikan kalimat 
yang dipelihatkan/ditulis 

di papan tulis.  

Menanya  
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Waktu 

Sumber 

Belajar 

Mengajukan pertanyaan 

yang  berkaitan dengan 

kalimat yang 

dipelihatkan /ditulis di 

papan tulis  

Mengeksplorasi 

Membaca meteri tarkib 

yang sesuai dengan 

kalimat yang 

dipelihatkan /ditulis di 

papan tulis    

Mengasosiasi  

Mencari kalimat lain 

yang tedapat dalam 

wacana yang sudah 

dipelajari yang sesuai 

dengan tarkib yang 

dipelajari . 

Mengomunikasikan 

Membuat kalimat yang 

sesuai dengan takib yang 

dilajari secara lisan/ 

tulisan  

            Sidomulyo,   Agustus 2019 

Mengetahui,  

Kepala MA Al-Khairiyah                                    Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Dra.Siti Fatonah Agus Supriyanto,S.Pd.I 

NIP. NIP.  
 



 



Lampiran 4 

 

Wawancara Guru bahasa Arab  

Daftar Pertanyaan: 

1. Sudah berapa lama anda mengajar bahasa arab? 

2. Terkait dengan kurikulum 2013 apakah ada pelatihan-pelatihan khusus 

mengenai Kurikulum 2013? 

3. Apakah ada sosialisasi khusus tentang kurikulum 2013 kepada Guru, 

Karyawan dan Peserta Didik? 

4. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab di kelas XI? 

5. Apakah proses pembelajaran yang berlangsung di kelas sudah sesuai 

denganpembelakaran Kurikulum 2013 (Pendekatan saintifik)? Jika iya apa 

saja contohnya? 

6. Problem apasaja yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas XI? 

7. Menurut anda bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi 

problem-problem tersebut? 

 

Hari/Tanggal/Jam : Senin, 5 Agustus 2019 

Lokasi   : Ruang Guru 

Sumber Data  : Agus Supriyanto, S.Pd.I 

Jawaban: 

1. Saya mengajar di MA Al-Khairiyah dari tahun 2015 

2. Sosialisasi kurikulum 2013 masih secara umum seperti woekshop itupun 

yang berangkat hanya perwakilan setiap guru mata pelajaran, sedangkan 

sosialisasi untuk setiap mata pelajaran seperti diklat untuk bahasa Arab 

belum pernah ada. 

3. Ada, sosialisasi sekolah khususnya untuk orang tua peserta didik kelas XI 

pada tahun ajaran baru. 



4. Masih belum bisa menerapkan pembelajaran dengan kurikulum 2013 

secara ideal, apalagi untuk kelas XI, sebagai guru harus bisa mengikuti 

kemauan mereka, meskipun dalam proses pembelajaran mereka aktif 

tetapi belum tentu mereka memahami, apalagi jika menggunakan metode 

selain ceramah, mereka memang antusias tetapi konsepnya tidak masuk, 

jika ulangan nilainya masih banyak yang dibawah KKM. 

5. Belum bisa, Karena peserta didik di sini pembelajaran dengan cara guru 

member tahu atau menerangkan terlebih dahulu saja nanti saat ulangan 

atau mengerjakan tugas masih banyak yang belum bisa. Apalagi mereka 

dituntut untuk mencari dan mempelajari materi sendiri. Mereka untuk 

bertanya saja hanya saat ulangan, saat pembelajaran mereka tidak mau 

bertanya. 

6. a. Problem yang berkaitan dengan peserta didik 

input peserta didiknya, karena di MA Al-Khairiyah siapa saja yang 

mendaftar akan diterima tanpa adanya seleksi yang ketat. Selain itu peserta 

didik dituntut aktif dan peserta didik belum bisa jika mereka harus 

mempelajari atau mencari materi sendiri layaknya kurikulum 2013, untuk 

bertanya saja mereka masih sangat jarang, karena bagi mereka yang 

terpenting itu berangkat ke sekolah mengisi daftar hadir 

b. Problem yang dihadapi guru 

1) Sarana dan Prasarana yang ada di MA Al-Khairiyah kurang cukup 

mendukung, seperti LCD Proyektor belum ada dan buku paket yang 

kurang, sehingga peserta didik berinisiatif memotocopy, dan Lab 

bahasa yang belum tersedia. 

2) RPP sudah ada contohnya tiap MGMP, tinggal mengembangakan 

sendiri terutama indikatornya. 

3)  Alokasi waktu yang tersedia sangat kurang jika harus menerapkan 

metode pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. 

4)  Problem yang dihadari saat menerapkan pendekatan saintifik yaitu 

salah satunya dari peserta didiknya sendiri tidak ada semangat untuk 



belajar bahasa Arab karena menganggap bukan mata pelajaran yang 

ada di Ujian Nasional. 

 

c.  Problem yang berkaitan dengan metode 

1) Untuk apersepsi kadang saya lakukan, sesuai dengan materinya. 

Sedangkan untuk pretest/posttes tidak pernah karena hasilnya sama 

saja kadang malah hasil posttes nya lebih jelek disbanding hasil 

present. 

2) Lebih sering ceramah, pernah menggunakan metode lain tetapi hasilnya 

kurang memuaskan. 

3) Medianya hanya buku papan tulis spidol. 

4) Sumber belajar yang saya gunakan buku paket. 

 

d. Problem yang berkaitan dengan evaluasi 

1) Bentuk penilaian di antaranya saya memberikan tugas atau PR, 

sedangkan untuk penilaian diri dan penilaian teman sebaya dilakukan  

secara global di akhir semester. 

2)  Penilaian otentik jika benar-benar di terapkan secara ideal maka tugas 

siswa akan banyak. Jika tiap KD harus diterapkan pesnilaian yang 

sesuai dengan kurikulum 2013 maka waktunya tidak akan cukup. 

3)  Hasil belajar sudah bagus. Tapi jika berbicara nilai yang murni maka 

untuk satu kali ulangan paling hanya satu dua yang tuntas. 

7.   Segarusnya pemerintah sebelum menerapkan suatu kurikulum harus 

mengukur dulu SDM yang ada. Dan memaksimalkan pelatihan untuk 

guru-guru juga maksimal. 



Lampiran 5 

Wawancara Peserta Didik  

Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah ada sosialisasi dari sekolah mengenai Kurikulum 2013? 

2. Bagaimana pendapat anda dengan adanya mengenai proses pembelajaran 

bahasa Arab  dengan menggunakan Kurikulum 2013? 

3. Apa yang menjadi masalah anda ketika mengikuti pembelajaran bahasa 

Arab? 

4. Media apa saja yang biasa digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 

5. Metode apasaja yang digunakan oleh guru? Apakah metode yang 

digunakan bervariasi? 

6. Sumber belajar apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran? 

7. Jenis penilaian yang biasanya dilakukan oleh guru? 

8. Bagaimana hasil belajar yang diperoleh selama meggumakan kurikulum 

2013, khusunya mata pelajaran bahasa Arab? 

9. Apa pendapat anda mengenai Kurikulum 2013? 

 

 

 

Hari/tanggal  : Sabtu 3 Agustus 2019 

Lokasi   : Perpustakaan 

Sumber Belajar : Tsabita Atiqa Zahra 

Jawaban 

1. Pernah, saat awal masuk Masa Orientasi Peserta Didik 

2. Tidak enak, karena saya dari SD sampai SMA baru ini belajar bahasa 

Arab. 

3. Rasanya males. 

4. Tidak ada  

5. Biasanya hanya diterangkan saja atau Qawaid dan Terjemah  



6. Buku paket 

7. Buku paket itu juga kita photocopy sendiri 

8. Diberi PR atau disuruh maju mengerjakan di depan kelas. 

9. Baik Alhamdulillah tuntas. 

10.  Pelajaran bahasa arab itu sulit 

 

Hari/tanggal/jam : Sabtu 3 Agustus 2019 

Lokasi   : Perpustakaan 

Sumber Belajar : Ahmad Ghofur 

Jawaban 

1. Tidak ada sosialisasi kurikulum 2013 

2. Tidak enak 

3. Bikin pusing 

4. Papan tulis dan spidol 

5. Menerangkan lalu di tanya 

6. Papan tlis sama spidol 

7. Buku paket 

8. Penilaian pernah dilakukan penilaian diri sendiri dan penilaian teman 

sebaya, tapi hanya seklai dalam satu semester 

9. Hasilnya jelek 

10. Diberlakuakan sama seperti kurikulum KTSP 

 

 

 

Hari/tanggal/jam : Sabtu 3 Agustus 2019 

Lokasi   : Perpustakaan 

Sumber Belajar : Aulia Saufa 

Jawaban 

 

1. Tidak pernah 

2. Enak saja, kebetulan saya dari pondok 



3. Enjoy Saja 

4. Buku paket 

5. Ceramah sama qawaid wa tarjamah 

6. Papan tulis sama spidol aja 

7. Buku paket 

8. PR sama ngapalin mufrodat 

9. Alhamdulillah tuntas 

10. Bagus 

 



Wawancara Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum 

Daftar Pertanyaan: 

1. Bagaimana persiapan sekolah dan guru dalam melaksanakan kurikulum 

2013? 

2. Apakan ada pelatihan khusus mengenai kurikulum 2013? 

3. Apakah ada sosialisasi khusus tentang Kurikulum 2013 kepada guru, 

karyawan, peserta didik? 

4. Dalam kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan berkarakter. 

Terkait denga hal tersebut selain dalam proses pembelajaran, 

bagaimanakah upaya sekolah dalam menerapkan pendidikan berkarakter? 

5. Menurut anda selama menggunakan beberap semester berlalu, apakah 

sekolah ini dapat dikatakan berhasil dalam menerapkan kuriklum 2013? 

6. Apakah ada problem yang dialami sekolah dalam penerapan kurikulum 

2013 di sekolah khususnya pada pembelajaran bahasa arab? 

7. Apa saja problem yang berkaitan dengan peserta didik? 

8. Apa saja problem yang berkaitan dengan kinerja Guru pengampu mata 

pelajaran bahasa Arab? 

9. Apa saja problem yang berkaitan dengan Metode, media, sumber belajar? 

10. Apa saja problem yang berkaitan dengan penilaian hasil belajar peserta 

didik? 

11. Solusi apa yag anda berikan untuk mengatasi problem tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hari/Tanggal/ : Selasa 6 Agustus 2019  

Lokasi   : Ruang Waka Kurikulum 

Sumber Data  : Muhammad Zaenudin, S.Pd.I 

Jawaban 

1. Salah satu persiapan sekolah dalam melaksanakan kurikulum 2013 yaitu 

dengan memberangkatkan beberapa guru yang terpilih pada kegiatan 

PLPG saja, selebihnya dari sarana dan prasana belum dikatakan siap. 

2. Ada, Namun kurang 

3. Ada, sosialisasi kurikulum 2013 untuk wali murid yaitu melalui rapat 

komite, sosialisasi kepada peserta didik yaitu saat MOPDIK, dedangkan 

untuk guru yaitu salah satunya PLPG tersebut. 

4. Untuk penanaman karater dalam kurikulum 2013 yaitu dilakukan dalam 

proses pembelajaran yaitu salah satunya dengan sikap. Penenmana 

karakter tersebut juga disesuaikan dengan karakter mata pelajaran, karena 

setiap mata pelajaran yaitu salah satunya diterapkan dalam ekstrakulikuler 

pramuka, dimana ekstrakuler pramuka menjadi wajib dalam kurikulum 

2013. 

5. Jika dilihat dari hasil belajar peserta didik maka MA Al-Khairiyah 

Sidomulyo dapat dikatakan berhasil. 

6. a. Problem yang dihadapi peserta didik 

 Untuk peserta didik mereka dituntut lebih mandiri, karena pada 

Kurikulum 2013 guru berperan sebagai fasilitator bukan sebagai objek. 

Namun pada kenyataannya tidak mudah mengarahkan peserta didik untuk 

lebih mandiri. 

b. Problem yang berkaitan dengan kinerja guru 

  Untuk penilaaian kinerja guru, dalam satu semester ada 

monitoring atau supervise dari pusat. Selain itu juga dilakukan penilaian 

antar guru. Sedangkan problrm yang dihadapi oleh para guru adalah dalam 



hal mengimput nilai raport, karena masih banyak guru yang belum 

menguasai IT sehingga mengalami kesulitan dalam memasukkan nilai 

yang begitu rinci. 

c. Problem yang berkaitan dengan metode, media, sumber belajar 

Media: papan tulit, spidol. Belum ada LCD atau Proyektor 

Metode: Ceramah  

Sumber belajar: peserta didik memfotocopy buku paket guru karena 

keterbatasan buku paket. 

d. Problem yang berkaitan dengan penilaian hasil belajar peserta didik 

 Untuk hasil penilaian hasil belajar peserta didik, problemnya 

yaitu dalam memasukkan nilai raport, karena kurang adanya sosialisasi 

mengenai cara menginputkan nilai raport. 

9. Untuk mengatasi problem yang terjadi salah satunya yaitu menegadakan 

pelatihan atau sosialisasi kepada guru-guru mengenai cara menginput nilai 

raport. 



Dokumentasi Penelitian 
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Ruang kelas MA Al-Khairiyah Sidomulyo 
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Masjid MA Al-Khairiyah Sidomulyo 

 

 

Kantor dan Lapanagan MA Al-Khairiyah Sidomulyo 
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