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MOTTO 

 

ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالهِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ ....   1يَػْرَفِع اَّلله

. 
.......niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.....   (QS. Al-Mujadilah: 11) 

 

  

                                                 
1
....., Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, (Kudus: Menara Kudus), hlm 

543  
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ABSTRAK 

 

Zanu Miftahun Nikmah, “Kesiapan Guru Bahasa Arab dalam menerapkan 

Kurikulum 2013 di MAN Sabdodadi Bantul Yogyakarta”.  Skripsi. Yogyakarta: 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan guru bahasa Arab 

dalam menerapkan Kurikulum 2013 di MAN Sabdodadi Bantul dilihat dari 

kompetensi kepribadian/personal, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan 

kompetensi profesional.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitiannya 

adalah waka Kurikulum dan guru bahasa Arab kelas X MAN Sabdodadi Bantul. 

Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pelaksanaan Kurikulum 2013 

mata pelajaran bahasa Arab di MAN Sabdodadi Bantul telah berjalan dengan 

baik. 2) Kesiapan guru bahasa Arab dalam menerapkan Kurikulum 2013, 

dinyatakan siap. Hal ini diperoleh dari analisis indikator yang peneliti ukur. 

Adapun untuk kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi profesional, 

serta kompetensi pedagogik guru bahasa Arab terhadap penerapan Kurikulum 

2013 dinyatakan siap. 

 

Kata Kunci: Kesiapan, Guru Bahasa Arab, Kurikulum 2013. 
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 جتريد
 

يف املدرسة  ٖٕٔٓدريس سنة تمنهاج الة العربية يف إجناز زانو مفتاح النعمة, " إستعداد  معلم اللغ
.البحث . يوكياكرتا. كلية تعلم الرتبية جامعة سوناف   "الثنوية االسالمية احلكمية سبدودادي بنتوؿ يوكياكرتا

 كاليجاؾ اإلسالمية احلكومية  يوكياكرتا.
يف  ٖٕٔٓدريس سنة تمنهاج الجناز إيف الغرض من هذا البحث يعين ملعرفة إستعداد  معلم اللغة العربية 

الشخصية و اإلجتماعية  و  مية سبدودادي بنتوؿ يوكياكرتا من حيث كفاءةو املدرسة الثنوية االسالمية احلك
 الرتبوية و اإلحرتافية. 

املنهج املستخدـ يف هذا البحث هو املنهج الكفي. و موضوع البحث مها نائب رئيس املدرسة و معلم 
سالمية احلكمية سبدودادي بنتوؿ يوكياكرتا  . مجع البينات بلمراقبة إلالثنوية ا يف املدرسة  ٓٔفصل اللغة العربية 

 و املقابلة و التوثيق. 
مية و سالمية احلكالثنوية اإل يف املدرسة ٖٕٔٓدريس سنة تمنهاج ال( تنفيذ ٔ: ثيعرؼ من نتائج البح

, مستعد. يوجد ٖٕٔٓلغة العربية يف إجناز منهاج التدريس ( إستعداد معلم الٕسبدودادي بنتوؿ يوكياكرتا جيد. 
الشخصية و اإلجتماعية  و الرتبوية و  هذا االمر من حملل املقياس الذي قاست الباحثة. و من حيث كفاءة

 , مستعد.  ٖٕٔٓاإلحرتافية معلم اللغة العربية يف اجناز منهاج الندريس سنة 
 

 كلمة  اصلية  ا 3102منهاج الندريس سنة , : اإلستعداد, معّلم اللغة العربية 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara 

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain 

lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf Latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T te ت

 ṡa ṡ ث
es (dengan titik 

di atas) 

 Jim J je ج

 ḥa ḥ ح
ha (dengan titik 

di bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Żal Ż ذ
zet (dengan titik 

di atas) 

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز
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 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ ص
es (dengan titik 

di bawah) 

 ḍad ḍ ض
de (dengan titik 

di bawah) 

 ṭa ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik 

di bawah) 

 ...„.... ain„ ع
koma terbalik di 

atas 

 Gain G ge غ

 Fa F ef ؼ

 Qaf Q ki ؽ

 Kaf K ka ؾ

 Lam L el ؿ

 Mim M em ـ

 Nun N en ف

 Wau W we و

 Ha H ha ه

 Hamzah ..´.. Apostrof ء

 Ya Y ye ى

 

2. Vokal 

a) Vocal Tunggal 

Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasiny sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A a َـ

 Kasrah I i ِـ

 ḍammah U u ُـ

 

Contoh : 

 Yażhabu -  َيْذَهبُ     Kataba - َكَتبَ 

 Su´ila - ُسِئلَ     Fa‟ala  - فَػَعلَ 

 żukira - ذُِكرَ 

b) Vokal Rangkap 

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf 
Nama 

 Fatḥah dan ya Ai a dan i .َ... ىْ 

 Fatḥah dan wau Au a dan u .َ... وْ 

 

Contoh : 

 haula – َهْوؿَ     kaifa - َكْيفَ 

 

 
3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan alif .َ...ا .َ... ى

atau ya 

Ā a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya ῑ i dan garis di .ِ... ى

atas 

 ḍammah dan .ُ... و

wau 

ū u dan garis di 

atas 

 

Contoh : 

 qῑla -  ِقْيلَ     qāla -  قَاؿَ 

 yaqūlu -  يَػُقْوؿُ     ramā -  َرَمى

4. Ta Marbuṭah 

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua 

a) Ta marbuṭah hidup 

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan  

ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 

b) Ta marbuṭah mati 

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh :  

 rauḍah al-aṭfāl   -  َرْوَضُة ااَلْطَفاؿْ 

- rauḍatul aṭfāl 

نَػوهرَةْ 
ُ
ِديْػَنُة امل

َ
 al-Madῑnah al-Munawwarah    - امل

- al-Madῑnatul- Munawwarah 
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 ṭalḥah    -  طَْلَحةْ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, 

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh : 

 nazzala -  نَػزهؿَ    rabbanā -  َربػهَنا

 al-hajju -  احَلج     al-birr -  الِبّ 

 nu„„ima -  نُػعِّمَ 

6. Kata Sandang 

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sambung/hubung. 

Contoh : 

 as-sayyidatu -  السهيَِّدةُ    ar-rajulu -  الرهُجلُ 
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 al-qalamu -   الَقَلمُ    asy-syamsu -  الشهْمسُ 

 al-jalālu -  اجَلاَلؿُ    al-badῑ„u -  الَبِدْيعُ 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah 

dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh : 

a) Hamzah di awal : 

 akala -  اََكلَ    umirtu -  اُِمْرتُ 

b) Hamzah di tengah : 

 ta´kulūna - تَْأُكُلْوفَ    ta´khużūna -  تَْأُخُذْوفَ 

c) Hamzah di akhir : 

 an-nau´u -  النَػْوءُ    syai´un -  َشْيءٌ 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula 

dirangkaikan. 

Contoh : 

ُر  الرهازِِقْي َوِافه هللاَ ََلَُو َخيػْ  - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqῑn 
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 - Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqῑn 

 Fa aufū al kaila wa al-mῑzāna - فََاْوفُػْوا الَكْيَل َو املِيػْزَافَ 

    - Fa auful-kaila wal- mῑzāna 

9. Huruf Kapital 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di 

antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri 

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : 

 Wa mā Muhammadun Illā rasūl -   َوَما حُمَمهٌد ِااله َرُسْوؿٌ 

ِبْيِ 
ُ
 Wa laqad raˈāhu bil-ufuqil-mubῑni -   َوَلَقْد رَاُه بِاالُُفِق امل

 Al-hamdu lillāhi rabbil-„ālamῑna -   احَلْمُدهلل َربِّ العَلِمْيَ 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh : 

َقرِْيب َنْصٌر ِمَن هللِا َوفَػْتحٌ  - Naṣrum minallāhi wa fatḥun qarῑb 

ًعا يػْ  Lillāhi al-amru jamῑ„an -  هلِل ْااَلْمُر مجَِ

    - Lillāhil-amru jamῑ„an 

  Wallāhu bikulli syaiˈin „alῑmun -  َوهللاُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلْيمٌ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan transfer of knowledge, transfer of value, 

transferof culture, dan transfer of religious yang diarahkan pada upaya 

untuk memanusiakan manusia. Salah satu asumsi pokok pendidikan adalah 

suatu proses pencapaian tujuan yang artinya pendidikan merupakan 

serangkaian kegiatan yang bermula dari kondisi-kondisi actual dan 

individu yang belajar dengan tertuju pada pencapaian individu yang 

diharapkan. Hakikat proses pendidikan ini sebagai upaya untuk mengubah 

perilakuindividuataukelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati 

berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, social dan budaya.  

Sudah menjadi kewajiban bahwa, pendidikan sebagai faktor 

signifikan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, 

menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pendidikan yang 

bermutu, agar masyarakat dapat mengantisipasi persaingan-persaingan 

yang akan dihadapinya dan mampu berpikir global, bertindak sesuai 

dengan karakter dan potensi lokal (think globally but act locally).
1
 Oleh 

karena itu manusia yang berkualitass dari sudut pandang pendidikan, 

secara jelas menjadi harapan dalam tujuan pendidikan nasional. 

                                                           
1
Masrur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Konstektual (Jakarta: 

Bumi Aksara 2007)hlm. 11  
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Salah satu komponen yang banyak menyita perhatian dari 

pelaksanaan sistem pendidikan nasional adalah persoalan kurikulum, 

bahkan tidak sedikit yang menganggap kurikulum sebagai inti dari 

kegiatan pembelajaran. Kurikulum merupakan faktor yang sangat penting 

dalam proses pendidikan. Bahkan, kurikulum dapat dikatakan sebagai 

syarat mutlak, hal tersebut membuktikan bahwa kurikulum merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran.
2
 

Dengan demikian, jika kurikulum sebagai syarat mutlak 

nampaknya telah menemukan kecocokan. Hanya saja, yang perlu 

dipahami selanjutnya adalah bahwa kurikulum yang baik harus selalu 

berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman.
3
 Hal ini 

dimaksudkan agar dapat menjawab tantangan global dewasa ini. 

Disamping itu, tugas lanjut dari kurikulum adalah menyesuaikan antara 

pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
4
 

Kebijakan kurikulum 2013 ditujukan dalam upaya perbaikan 

kurikulum sebelumnya. Memasuki tahun ajaran baru 2014/2015, 

implementasi kurikulum ini masih menghadapi satu kendala besar yang 

harus segera ditangani, yaitu persoalan kesiapan guru sebagai kunci 

keberhasilan implementasi Kurikulum 2013. 

                                                           
2
Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2004)hlm. 3 
3
 Khaeruddin dan Mahfud Junaedi, KTSP Konsep dan Implementasinya di Madrasah, ( 

Yogyakarta: Pilar Media, 2007)hlm. 4 
4
 E Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Sebuah Panduan Praktis, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya:2007)hlm. 19 
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Kurikulum 2013 mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah 

satunya dari segi persiapan. Kurang optimalnya sosialisasi kepada seluruh 

pelaksana di lapangan membuat guru belum siap dalam menghadapi 

Kurikulum 2013.
5
Guru menjadi jajaran yang paling dituntut memahami 

Kurikulum 2013. Selama ini dikabarkan banyak guru „keberatan‟ karena 

kurikulum 2013 jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya (KTSP).
6
 

Kurikulum 2013 mengharapkan guru sebagai fasilitator dan 

mampu menciptakan pembelajaran yang efektif sehingga dapat 

menghindari kejenuhan belajar. Salah satu yang dapat dilakukan untuk 

menghindari kejenuhan belajar adalah adanya inovasi dalam proses 

pembelajaran. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 

guru harus bisa membuat siswa lebih aktif belajar melalui berbagai 

pendekatan: discovery learning, problem based learning, maupun project 

based learning, disini sangat diperlukan kreativitas guru. 

MAN Sabdodadi Bantul sudah menggunakan kurikulum 2013 

sejak tahun ajaran 2014/2015, khususnya pada mata pelajaran bahasa 

Arab. Saat ini pembelajaran bahasa Arab yang menggunakan kurikulum 

2013 sedang diterapkan di kelas X dan XI. Adapun distribusi pembagian 

jam pelajaran bahasa Arab kurikulum 2013 di MAN Sabdodadi adalah 3 

jam setiap minggunya. Pada kurikulum 2013, siswa dituntut lebih aktif 

sedangkan guru adalah sebagai fasilitator. Oleh karena itu, kesiapan guru 

                                                           
5
 Enco Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 35-37 
6
K-13 dan Revolusi Pendidikan, Kedaulatan Rakyat, (Yogyakarta), 21 Oktober 2015, 

hlm.12 
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berpengaruh pada implementasi kurikulum 2013. Menurut pemaparan dari 

guru bahasa Arab MAN Sabdodadi bahwa siap tidak siap harus siap, 

karena bagaimanapun juga kurikulum sudah dicetuskan oleh pemerintah, 

jadi guru harus mematuhi aturan dari pemerintah. Ada  beberapa prinsip 

yang harus diperhatikan bersama oleh guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, diantaranya silabus. Sebelum pembelajaran dimulai 

seyogyanya guru telah memperhatikan silabus. Namun fakta yang ada, 

silabus bahasa Arab untuk kelas XI dari pemerintah belum terdistribusi ke 

madrasah serta silabus untuk kelas X belum disahkan oleh menteri agama.
7
 

Ketersediaan buku juga tidak kalah pentingnya dalam proses 

pembelajaran, akan tetapi buku bahasa Arab Kurikulum 2013 terbitan 

Kementerian Agama yang mana banyak ditemukan ketidaksesuaian 

antaran teks dengan soal. Hal ini menjadikan kurang optimalnya 

penerapan kurikulum 2013 di MAN Sabdodadi. 

Dengan demikian peneliti tertarik untuk menganalisis “Kesiapan 

guru bahasa Arab dalam menerapkan Kurikulum 2013 di MAN Sabdodadi 

Bantul Yogyakarta”, karena kesiapan guru berpengaruh pada suksesnya 

proses pembelajaran. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti 

merumuskan sebagai berikut: 

                                                           
7
 Umi Adibah, selaku guru bahasa Arab di MAN Sabdodadi Bantul , wawancara pribadi, 

Bantul, 21 September 2015 
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1. Bagaimana kesiapan guru bahasa Arab terhadap penerapan 

Kurikulum 2013 di kelas X MAN Sabdodadi? 

2. Bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 mata pelajaran 

bahasa Arab di kelas X  MAN Sabdodadi? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kesiapan guru bahasa Arab terhadap penerapan 

Kurikulum 2013 di MAN Sabdodadi Bantul 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab 

Kurikulum 2013 di MAN Sabdodadi Bantul. 

2. Kegunaan 

a. Aspek Teoritis 

1) Memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Kurikulum 

2013, dari segala aspeknya. 

2) Memberikan informasi berkaitan dengan upaya-upaya, teknis 

manajerial strategis guru di dalam menerapkan Kurikulum 

2013. 

b. Aspek Praktis 

1) Kepala Madrasah, sebagai bahan pertimbangan untuk langkah-

langkah strategis dalam menerapkan Kurikulum 2013 

2) Guru bahasa Arab, penelitian ini diharapkan mampu untuk 

memberikan solusi-solusi atas problematika Kurikulum 2013. 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan 

skripsi ini dengan hasil penelitian sebelumnya. Dari hasil penelusuran 

peneliti, belum ada skripsi atau karya ilmiah yang membahas tema 

“Kesiapan guru bahasa Arab dalam menerapkan Kurikulum 2013 di MAN 

Sabdodadi Bantul.  

Adapun tema skripsi yang memiliki keterkaitan dengan tema yang 

diangkat oleh peneliti yaitu Wiji Lestari “Implementasi Kurikulum 2013 

dalam pembelajaran Bahasa Arab Di MAN 3 Yogyakarta (Ditinjau dari 

Kesiapan Guru dan Ketersediaan Media Pembelajaran)”, hasilnya 

pelaksanaan Kurikulum 2013 sudah bisa berjalan walaupun mengalami 

kendala diantaranya: heterogenitas siswa, dari segi kesiapan guru 

mencakup teknis pengajaran dan evaluassi, dari segi meddia masih 

terbatass karena kurangnya kreativitas guru dan waktu.
8
 Perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini hanya akan berfokus 

pada kesiapan guru, sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertempat 

di MAN Sabdodadi Bantul. 

Kedua, Abdul Chabib “Problematika Implementasi KTSP dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Nurul Ummah Kotagede 

Yogyakarta (Tinjauan Kesiapan Guru dan Siswa)”, hasilnya Implementasi 

KTSP dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah Nurul 

Ummah Kotagede Yogyakarta ditinjau dari kesiapan guru ternyata masih 

                                                           
8
 Wiji Lestari, Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran Bahasa Arab Di MAN 

3 Yogyakarta (Ditinjau dari Kesiapan Guru dan Ketersediaan Media Pembelajaran), Skripsi 

Pendidikan Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga)  
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kurang siap. Adapun tinjauan kesiapan siswa, mereka sudah cukup siap 

dengan adanya KTSP.
9
 Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti 

adalah penelitian ini berfokus pada Kurikulum 2013. 

Ketiga, Puput Rahmat Saputra, dengan judul “Respon dan 

Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Pemberlakuan 

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 

5 Yogyakarta”, dalam skripsi ini berisi tentang respon dan kesiapan guru 

terhadap pemberlakuan Kurikulum 2013 mata pelajaran PAI.
10

 

Dari beberapa telaah pustaka diatas yang peneliti anggap relevan 

dengan apa yang akan diteliti, peneliti belum menemukan karya yang 

membahas: “Kesiapan guru bahasa Arab dalam merapkan Kurikulum 2013 

di MAN Sabdodadi Bantul.” seperti yang akan penulis teliti. 

 

E. Landasan Teori 

1. Kesiapan  

a. Pengertian Kesiapan 

Menurut Ahmat Izzat R., kesiapan adalah kemampuan 

seseorang yang tersembunyi untuk belajar dengan cepat dan 

mudah, agar dapat sampai kepada kemahiran yang tinggi di 

                                                           
9
 Abdul Chabib, Problematika Implementasi KTSP dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 

Madrasah Aliyah Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta (Tinjauan Kesiapan Guru dan Siswa),  
Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga) 

10
 Puput Rahmat Saputra, Respon dan Kesiapan Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap 

Pemberlakuan Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 

Yogyakarta , Skripsi Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga) 
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bidang-bidang tertentu apabila diberikan latihan-latihan 

semestinya
11

.  

Menurut Slameto, kesiapan adalah keseluruhan kondisi 

individu yang membuatnya siap untuk memberi respons/jawaban 

di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi 

pada suatu saat akan berpengaruh pada atau kecenderungan untuk 

memberi respons
12

. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesiapan adalah suatu 

kondisi yang dimiliki baik seseorang/individu dalam 

mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki setelah diberikan atau dibekali 

baik pengajaran maupun latihan-latihan yang sesuai. Kesiapan 

menghadapi dunia kerja sangat dibutuhkan setelah mempunyai 

bekal yang cukup agar bisa secara optimal meluangkan tenaga dan 

pikirannya dalam pekerjaan tersebut. 

b. Aspek-aspek Kesiapan 

Kondisi kesiapan individu mencakup setidak-tidaknya 3 

aspek, yaitu
13

: 

1. Kondisi fisik, mental, dan emosional 

2. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan 

                                                           
11

 Abdullah Al-Gali dan Abdullah Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, 

(Padang: Akademia Permata, 2012), hlm. 13. 
12

Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Salatiga: Rineka Cipta, 

1987), hlm. 115. 
13

Ibid., hlm. 115. 
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3. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah 

dipelajari. 

Kebutuhan yang disadari mendorong usaha/ membuat 

seseorang siap untuk berbuat, sehingga jelas ada hubungannya 

dengan kesiapan. 

Nana Syaodih Sukmadinata juga memaparkan, untuk dapat 

melakukan perbuatan belajar dengan baik anak atau individu perlu 

memiliki kesiapan, baik kesiapan fisik dan psikis, kesiapan yang 

berupa kematangan untuk melakukan sesuatu, maupun penguasaan 

pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang mendasarinya
14

. 

1. Kesiapan fisik dan psikis 

Guru juga dituntut untuk memiliki fisik dan mental yang 

sehat. Fisik yang sehat berarti terhindar dari berbagai macam 

penyakit. Guru yang sakit bukan saja tidak mungkin dapat 

melaksanakan tugas dengan baik, tetapi juga kemungkinan 

besar akan menularkan penyakitnya kepada anak-anak. 

Kesehatan mental berarti guru terhindar dari berbagai 

bentuk gangguan dan penyangga mental. Gangguan-gangguan 

mental yang diderita guru dapat mengganggu bahkan 

merusakkan interaksi pendidikan. Guru yang mengalami 

gangguan mental tidak mungkin mampu menciptakan 

hubungan yang hangat, bersahabat, penuh kasih sayang, penuh 

                                                           
14

 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 157. 
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pengertian dsb dengan para siswanya. Kesehatan fisik dan 

mental mutlak diperlukan dari orang-orang yang bekerja 

sebagai guru. 

2. Kematangan/kedewasaan untuk melakukan sesuatu 

Guru sebagai pribadi, pendidik, pengajar dan pembimbing 

dituntut memiliki kematangan atau kedewasaan pribadi. 

Minimal ada tiga ciri kematangan/kedewasaan. 

a) Orang yang telah dewasa memiliki tujuan dan pedoman 

hidup (philosophy of life). Seseorang yang telah dewasa 

tidak mudah terombang-ambing karena telah punya 

pegangan yang jelas, kemana akan pergi, dan dengan cara 

mana ia mencapainya. 

b) Orang yang telah dewasa mampu melihat segala sesuatu 

secara objektif. Tidak dipengaruhi oleh subjektivitas 

dirinya, lebih dari itu ia mampu bertindak sesuai dengan 

hasil penglihatan tersebut. 

c) Orang yang telah dewasa bisa bertanggung jawab. Orang 

dewasa adalah orang yang memiliki kebebasan, tetapi sisi 

lain dari kebebasan adalah tanggung jawab. Dia bebas 

menentukan arah hidupnya, perbuatannya, tetapi setelah 

berbuat ia dituntut tanggung jawab. Guru harus terdiri atas 

orang-orang yang bisa bertanggung jawab atas segala 

perbuatannya. Perbuatan yang bertanggung jawab adalah 
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perbuatan yang berencana, yang dikaji terlebih dulu 

sebelum dilakukan. 

3. Penguasaan pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang 

mendasarinya 

Selain harus memenuhi syarat-syarat kematangan, sehat 

jasmani dan rohani, guru juga harus memiliki ilmu dan 

kecakapan-keterampilan keguruan. Ilmu dan kecakapan-

keterampilan tersebut diperoleh selama menempuh pelajaran di 

lembaga pendidikan keguruan. 

Agar mampu menyajikan dan menyampaikan ilmu 

pengetahuan atau bidang studi yang diajarkannya dengan baik, 

ia harus menguasai ilmu atau bidang tersebut secara mendalam 

dan meluas. Guru juga dituntut menguasai strategi atau metode 

mengajar yang baik. Ia diharapkan dapat mempersiapkan 

pengajaran, melaksanakan dan menilai hasil belajar para siswa 

dengan baik. Dapat memilih dan menggunakan model-model 

interaksi belajar-mengajar yang tepat, mengelola kelas dan 

membimbing perkembangan siswa dengan tepat pula. 

2. Guru Bahasa Arab Profesional 

Guru merupakan faktor penting dan menentukan bagi keberhasilan 

pengajaran bahasa. Karena itu pemilihan tenaga pengajar perlu 

memperoleh perhatian dan harus dilakukan secara cermat dan penuh 

hati-hati. 
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Guru bahasa Arab adalah seorang pendidik yang mendidik dalam 

bidang bahasa Arab yaitu bahasa Negara bagian Timur Tengah dan 

juga merupakan bahasa bagi agama Islam, karena dua sumber-sumber 

utama Islam, yaitu al-Qur‟an dan al-Hadits yang ditulis dengan bahasa 

Arab
15

. Kriteria untuk mengukur seseorang layak/qualified atau tidak 

menjadi guru bahasa Arab dapat disebutkan sebagai berikut: 

a. Telah mempunyai dasar pengetahuan pendidikan dan ilmu jiwa 

di samping pengalaman mengajar. 

b. Ia juga ahli dalam bahasa Arab dan pengajaran bahasa Arab. 

c. Mencintai profesinya sebagai pengajar, mencintai bahasa Arab 

dan dapat menanamkan para murid rasa cinta pada bahasa 

Arab. 

d. Penuh vitalitas dan terbuka menghadapi murid, sehingga tidak 

kaku dan menjemukan, di samping ia dapat memikat untuk 

diperhatikan dan dicintai murid. 

e. Dapat mengemukakan ciri-ciri khas perantara (bahasa murid), 

persamaan-persamaannya dengan bahasa Arab, dan dapat 

mengetahui kesulitan-kesulitan pengucapan (pronounciation) 

pada masing-masing bahasa, karena mengetahui dasar-dasar 

ilmu fonetik empiris. 

                                                           
15

 Syamsuddin A, dkk., Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pokja 

Akademik, 2006), hlm. 56 
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f. Mengenal negeri-negeri dari segi kebudayaan, sosial dan 

politik serta ekonominya
16

. 

Djam‟an Satori mengatakan bahwa profesional menunjuk pada dua 

hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya, “Dia 

seorang yang profesional”. Kedua, penampilan seseorang dalam 

melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Dalam 

pengertian kedua ini, istilah profesional dikontraskan “non-profesional” 

atau “amatiran”. Dalam kegiatan sehari-hari seorang profesional 

melakukan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang telah dimilikinya, jadi 

tidak asal tahu saja
17

. 

Menurut Muhammad Nurdin, guru profesional adalah guru yang 

mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional, yang 

memenuhi kriteria administratif, akademis, dan kepribadian. 

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa guru bahasa Arab profesional 

adalah seorang pendidik yang mendidik dalam bidang bahasa Arab 

serta pembelajarannya yang juga memiliki keahlian, kemahiran, atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memiliki pendidikan profesi. 

Badan Standar Nasional Pendidikan  (BSNP) mengatakan bahwa 

guru harus menguasai empat kompetensi sebagai ciri guru profesional, 

diantaranya: 

                                                           
16

 Chatibul Umam, dkk., Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada Perguruan Tinggi 

Agama/ IAIN, (Jakarta: Departemen Agama R.I, 1975), hlm. 165 
17

Djam‟an Satori, dkk, Profesi Keguruan, ( Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 

2009), hlm. 1.4. 
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1. Kompetensi Personal, artinya seorang guru harus memiliki 

kepribadian yang mantap dan patut diteladani. 

2. Kompetensi Profesional, artinya seorang guru harus 

memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam dari bidang 

studi yang diajarkannya, mampu memilih dan 

menggunakan metode dan media yang diselenggarakannya. 

3. Kompetensi Sosial, artinya seorang guru harus mampu 

berkomunikasi, baik dengan siswa, sesama guru maupun 

masyarakat luas. 

4. Kompetensi Pedagogik, kompetensi ini merupakan 

kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta 

didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis. Secara subtansif kompetensi ini merupakan 

kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, RPP, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengatualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya
18

. 

Jadi guru apapun dalam bidang keilmuan, bahasa Arab sekalipun 

harus menguasai empat kompetensi diatas, karena empat kompetensi 

diatas merupakan faktor utama dalam mengatasi masalah guru. 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, ada beberapa sifat dan sikap 

yang harus dimiliki oleh guru profesional,yaitu: 

                                                           
18

 Suyanto dan Jihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki 

Milenium III, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), hlm. 29.  
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a) fleksibel. Seorang guru dalam menyatakan dan menyampaikan 

prinsip dan pendiriannya ia harus fleksibel, tidak kaku, 

disesuaikan dengan situasi, tahap perkembangan, kemampuan, 

sifat-sifat serta latar belakang siswa. Guru harus bertindak 

bijaksana, yaitu menggunakan cara atau pendekatan yang tepat, 

terhadap orang yang tepat dan situasi yang tepat. 

b) Bersikap terbuka. Seorang guru hendaknya memiliki sifat 

terbuka, baik untuk menerima kedatangan siswa, untuk ditanya 

oleh siswa, untuk diminta bantuan, juga untuk mengoreksi diri. 

Kelemahan atau kesulitan yang dihadapi oleh para siswa 

adakalanya disebabkan karena kelemahan atau kesalahan pada 

guru. Untuk memperbaiki kelemahan siswa, terlebih dulu harus 

didahului oleh perbaikan pada diri guru. Upaya ini menuntut 

keterbukaaan pada pihak guru. 

c) Berdiri sendiri. Berdiri sendiri secara intelektual, berarti ia 

telah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mengajar, 

juga telah mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan 

rasional dalam mengambil suatu keputusan atau pemecahan 

masalah. Berdiri sendiri secara sosial berarti ia telah dapat 

menjalin hubungan sosial yang wajar, baik dengan siswa, 

sesama guru, orang tua, serta petugas-petugas lain yang terlibat 

dalam kegiatan sekolah. Berdiri sendiri secara emosional 
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berarti guru telah dapat mengendalikan emosinya, telah dapat 

dengan tepat kapan dan dimana ia menyatakan suatu emosi. 

d) Peka. Peka atau sensitif berbeda dengan mudah tersinggung. 

Peka atau sensitif berarti cepat mengerti, memahami atau 

melihat dengan perasaan apa yang diperlihatkan oleh siswa. 

Dari ekspresi muka, nada suara, gerak-gerik, jalan nafasnya 

dsb. Guru hendaknya dapat memahami apa yang sedang 

dialami oleh siswa.  

e) Tekun. Pekerjaan seorang guru membutuhkan ketekunan, baik 

di dalam mempersiapkan, melaksanakan, menilai maupun 

menyempurnakan pengajarannya. Di sekolah guru tidak hanya 

berhadapan dengan anak-anak pandai tetapi juga anak yang 

kurang pandai. Mereka membutuhkan bantuan yang tekun, 

sedikit demi sedikit dan penuh kesabaran. Semua tugas-tugas 

tersebut menuntut ketekunan. 

f) Realistik. Seorang guru hendaknya bisa berpikir dan 

berpandangan realistik, artinya melihat kenyataan, melihat apa 

adanya. Guru hendaknya dapat memahami segala situasi yang 

dialami siswanya, dapat menerimanya dan terus berupaya 

untuk memperbaikinya. Guru tidak boleh mundur, ia harus 

tetap berupaya mengerjakan yang terbaik yang dapat ia 

kerjakan. 



17 
 

g) Melihat ke depan. Tugas guru adalah membina siswa sebagai 

generasi penerus bagi kehidupan di masa yang akan datang. 

Karena tugasnya yang demikian, maka ia harus selalu melihat 

ke depan, kehidupan bagaimana yang akan dimasuki para 

siswanya kelak, tuntutan apa yang akan dihadapi oleh para 

siswa dalam kehidupan tersebut, hal-hal apa yang dapat ia 

berikan kepada siswa untuk menghadapi masa yang akan 

datang. 

h) Rasa ingin tahu. Guru berperan sebagai penyampai ilmu 

pengetahuan dan teknologi kepada para siswa. Agar ilmu dan 

teknologi yang disampaikannya sejalan dengan perkembangan 

zaman, maka ia dituntut untuk selalu belajar, mencari dan 

menemukan sendiri. Untuk itu ia perlu memiliki rasa ingin tahu 

atau curiosity yang besar. Ia belajar bukan hanya untuk 

kemajuan dirinya tetapi juga untuk memajukan siswanya. 

i) Ekspresif. Belajar merupakan suatu tugas yang tidak ringan, 

menuntut semangat dan suasana yang menyenangkan. Guru 

harus berusaha menciptakan suasana kelas yang 

menyenangkan. Untuk itu diperlukan suatu ekspresi yang tepat, 

baik ekspresi dalam wajah, gerak-gerik maupun bahasa dan 

nada suara. Guru hendaknya ekspresif, dapat menyatakan 

ekspresi yang tepat dan menarik. Guru tidak boleh bebal, datar, 
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tawar. Penampilan yang datar dan tawar akan sangat 

membosankan para siswanya. 

j) Menerima diri. Seorang guru selain bersikap realistis, ia juga 

harus seorang yang mampu menerima keadaan dan kondisi 

dirinya. Sebagai guru ia harus memahami semua kelebihan dan 

kekurangan tersebut dan kemudian dapat menerimanya dengan 

wajar. Menerima diri tidak berarti pasif, tetapi aktif menerima 

dan berusaha untuk selalu memperbaiki dan 

mengembangkannya. Seseorang yang mampu memahami dan 

menerima diri adalah orang yang berpribadi sehat. 

3. Kurikulum  

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu 

curir yang artinya pelari, dan curare yang berarti tempat berpacu. Jadi 

istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di 

Yunani.
19

 

Secara terminologi para ahli mendefinisikan kurikulum adalah : 

a. Corrow and Crow: kurikulum adalah rancangan pengajaran 

atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis 

untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh 

ijazah.
20
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Rama Yulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hlm 150 
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Enco Mulyasa, Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan, Sebuah Panduan Praktis, 
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b. M. Arifin: kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang 

harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem 

institusional pendidikan.
21

 

 Istilah kurikulum pada dasarnya tidak hanya terbatas pada 

sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar 

(learning experience) yang dialami siswa dan memengaruhi 

perkembangan pribadinya. Kurikulum merupakan kegiatan yang diberikan 

dibawah tanggung jawab sekolah.
22

 Sehingga kurikulum tidak dibatasi 

pada kegiatan di dalam kelas, tetapi mencakup kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa di luar kelas. 

4. Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai diterapkan 

pada tahun pelajaran 2013/2014. Kurikulum ini adalah  pengembangan 

dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis 

Kompetensi pada tahun 2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan pada tahun 2006. Yang menjadi titik teka pada kurikulum 

2013 adalah adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard 

skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan 

pengetahuan. 

Kedudukan kompetensi yang semula diturunkan dari mata 

pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. 

Selain itu, pembelajaran lebih bersifat tematik integratif dalam semua mata 
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 Tim Pengembangan MKDP, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Press, 

2011), hlm 2. 
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pelajaran. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Kurikulum 2013 

adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan 

menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang berupa sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan.
23

 

a. Tujuan dan Fungsi Kurikulum 2013 

Tujuan dan Fungsi Kurikulum 2013 secara spesifik mengacu pada 

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

Dalam undang-undang Sisdiknas ini disebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara 

tujuannya, secara khusus adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skill dan 

soft skill melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam 

rangka menghadapi tantanngan global. 

2. Membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, 

kreatif, dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan negara 

Indonesia. 

3. Meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan 

menyiapkan administrasi mengajar, sebab pemerintah telah menyiapkan 

semua komponen kurikulum beserta buku teks yang digunakan dalam 

pembelajaran. 
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4. Meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah serta warga 

masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan 

kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. 

5. Meningkatkan persaingan yang sehat antar-satuan pendidikan tentang 

kualitas pendidikan yang akan dicapai. Sebab sekolah diberikan 

keleluasaan untuk mengembangkan Kurikulum 2013 sesuai kondisi satuan 

pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah.
24

 

b. Landasan Pengembangan Kurikulum 

Dalam penyusunan Kurikulum 2013 dilandasi beberapa aspek sebagai 

berikut: 

1) Aspek Filosofis 

Dalam konteks ini landasan filosofis Kurikulum 2013, yaitu 

pendidikan yang berbasis nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan 

peserta didik, dan masyarakat. kurikulum berorientasi pada 

pengembangan kompetensi. 

2) Aspek Yuridis 

Suatu landasan yang digunakan sebagai payung hukum dalam 

penyusunan dan pengembangan kurikulum. Landasan yuridis yang 

digunakan salah satunya yaitu Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 

tentang Implementasi Kurikulum 2013. 
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3) Aspek Konseptual 

Suatu landasan yang didasarkan pada ide atau gagasan yang 

diabstraksikan dari peristiwa konkret.
25

 

c. Komponen Kurikulum 

Kurikulum memiliki lima komponen utama, yaitu: 

1) Tujuan 

Dalam perspektif pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional 

dapat dilihat secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa: “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan, menjadi warga negara yang 

demokratis, serta bertanggung jawab”. 

2) Materi 

Berkenaan dengan penentuan materi pembelajaran dalam 

Kurikulum 2013, pendidik memiliki kewenangan penuh untuk 

menentukan materi pembelajaran, sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang hendak dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. 

Dalam prakteknya untuk menentukan materi pembelajaran perlu 

memperhatikan hal-hal berikut: 
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a) Sahid (valid); dalam arti materi yang dituangkan dalam 

pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. 

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

peserta didik. 

c) Kebermaknaan; materi yang dipilih dapat memberikan manfaat 

akademis maupun non akademis. 

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

aspek tingkat kesulitannya maupun aspek kelayakannya terhadap 

pemanfaatan materi dan kondisi setempat. 

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

memotivasi, menumbuhkan rasa ingin tahu. 

3) Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru mendapat reaksi 

dari kalangan progresivisme. Menurut kalangan progresivisme, yang 

seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu 

sendiri. 

Pembelajaran cenderung bersifat kontekstual, metode dan teknik 

pembelajaran yang digunakan tidak lagi dalam bentuk penyajian dari guru 

tetapi lebih bersifat individual, langsung, dan memanfaatkan proses 

dinamika kelompok (kooperatif), seperti: pembelajaran moduler, 

observasi, simulasi atau role playing, dan diskusi. 

Oleh karena itu, dalam  prakteknya seorang guru mengembangkan 

strategi pembelajaran  secara variatif, menggunakan berbagai strategi yang 
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memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakn proses belajarnya secara 

aktif, kreatif, dan menyenangkan. 

4) Organisasi kurikulum 

Terdapat enam  pengorganisasian  kurikulum, yaitu: mata pelajaran 

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

pada anak, inti masalah, dan eletic program. 

5) Evaluasi 

Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja 

kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator 

kinerja yang dievaluasi tidak hanya tebatas  pada efektivitas saja, namun 

juga relevansi, efisiensi. Salah satu komponen kurikulum penting yang 

perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar. 

Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengemukakan tiga 

pendekatan dalam evaluasi kurikulum, yaitu: pendekatan penelitian 

(analisis komparatif), pendekatan objektif, dan pendekatan campuran 

multivariatif.
26

 

5. Pembelajaran Bahasa Arab Kurikulum 2013 

Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh seorang pendidik 

dalam menciptakan kegiatan belajar materi tertentu yang kondusif untuk 

mencapai tujuan. Dengan demikian, pembelajaran bahasa asing (arab) 

adalah kegiatan mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh seorang  

pendidik agar anak didiknya memahami materi bahasa asing (arab) yang 
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 Loeloek Endah Poerwati dan Sofyan A, Panduan Memahami Kurikulum 2013, 

(Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2013), hlm. 202-213. 
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sedang diajarkan dengan kegiatan belajar yang baik, sehingga kondusif 

untuk mencapai tujuan belajar bahasa asing (arab).
27

 Pembelajaran bahasa 

Arab meliputi beberapa kemahiran yang harus dimiliki oleh pembelajar, 

yaitu: maharah al- istima’ (keterampilan mendengarkan), maharah al-

kalam (keterampilan berbicara), maharah al-qira’ah (keterampilan 

membaca), dan maharah al-kitabah (keterampilan menulis). 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup.
28

 

1) Kegiatan Pendahuluan:  

Hal yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan ini adalah: 

a) Menyiapkan pesrta didik secara psikis dan fisik untuk 

mngikuti proses pembelajaran; 

b) Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai 

manfaat dan aplikassi materi ajar dalam kehidupan sehari-

hari , dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, 

nasional, dan internasional; 

c) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan 

dipelajari; 

d) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 

yang akan dicapai; dan 
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e) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian 

kegiatan sesuai silabus. 

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan menggunakan model pmbelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar 

yang disesuaikan dengan karakteristik pesrta didik dan 

mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau 

tematik terpadu dan/ atau saintifik dan/atau inkuiri dan 

penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yangg 

menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project 

based learning) disesuaikan dengan karakteristik 

kompetensi dan jenjang pendidikan. 

a) Sikap 

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu 

alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari 

menerima, menjelaskan, menghargai, menghayati, hingga 

mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi 

pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk 

melakukan aktivitas tersebut. 

b) Pengetahuan 

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 

hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam 
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domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan 

dengan  aktivitas belajar dalam domain keterampilan. 

Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, 

dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar 

berbassis penyingkapan / penelitian  (discovery/inquiry 

learning). Untuk mendorong peserta didik kreatif dan 

kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarrankan 

menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah (project based 

learning). 

c) Keterampilan 

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, 

menanya mencobaa, menalar, menyaji, dan mencipta. 

Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang 

diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk 

melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk 

mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan 

pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis 

penyingkapan / penelitian (discovery / inquirylearning) dan 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan massalah (project based learning). 
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3) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara 

individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk 

mengevaluasi: 

a) Seluruh rangkaian aktivitas dan hassil-hassil yang diperoleh 

untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hassil pembelajaran 

yang telah berlangsung. 

b) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran. 

c) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian 

tugas , baik tugas individual maupun kelompok; dan 

d) Menginformasikan rencana pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah-langkah 

operasional dan ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam 

mencari jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah dibuatnya. 

Langkah-langkah metodologis tersebut sangat tergantung kepada 

permasalahan dan rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Oleh 

karena itu, peneliti harus memaparkan secara transparan metode 

penelitiannya. 
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 Setidaknya, ada beberapa hal yang harus ada dalam bagian metode 

penelitian ini, antara lain: 
29

 

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. 

Pendekatan  kualitatif  adalah penelitian yang lebih menekankan pada 

pengumpulan data yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan 

menggunakan analisis kualitatif dalam pemaparan data, analisis data, dan 

pengambilan kesimpulan.
30

 

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan )field 

research) yaitu peneliti mengumpulkan data dari narasumber yang 

ditunjuk di MAN Sabdodadi Bantul.  

b. Waktu dan Tempat penelitian 

Tempat penelitian: MAN Sabdodadi Bantul Yogyakarta 

Waktu penelitian: 21 September 2015 – 20 Februari 2016. 

c. Penetuan Sumber Data 

Sumber data adalah darimana data penelitian itu akan diperoleh 

dan dikumpulkan. Sumber data bisa berupa orang, benda, atau entitas 

lainnya.Untuk bisa memperoleh data penelitian yang valid dan reliable, 

maka peneliti perlu menentukan teknik penentuan sumber data 

penelitiannya.
31
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Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Wakil Kepala bidang kurikum MAN Sabdodadi Bantul (Drs. 

Sudarwanto, M.Pd), akan menjadi sumber data untuk 

memperoleh informasi tentang Kurikulum di MAN Sabdodadi. 

2. Guru mata pelajaran bahasa Arab, Umi Adibah, S.Pd.I selaku 

guru mata pelajaran bahasa Arab di kelas X menjadi sumber 

data untuk memperoleh informasi tentang penerapan 

Kurikulum 2013. 

3. Dokumentasi. 

Dokumentasi madrasah disini menjadi sumber data yang akan 

melengkapi sejarah berdirinya Madrasah, keadaan Madrasah, 

keadaan pendidik dan peserta didik, sarana dan prasarana, dan 

lain-lain. 

d. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah  

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetapkan.
32

 Penulis menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut dalam menganalisis data : 
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 Observasi 

Observasi adalah sebuah metode pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis tentang fenomena yang diteliti 

untuk mendapatkan bahan-bahan dan keterangan.
33

 

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

pengamatan langsung tentang implementasi kurikulum 

2013 pada pembelajaran bahasa Arab di MAN Sabdodadi 

Bantul. 

 Interview (wawancara) 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan  makna dalam suatu topik tertentu.
34

 Dalam 

penelitian ini, wawancara dilakukan secara bebas 

terpimpin, yakni pewawancara membawa pedoman 

wawancara yang merupakan garis besar tentang persoalan-

persoalan yang membutuhkan jawaban dalam proses 

penelitian ini.
35

 

 Dokumentasi 

Metode dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu 

melakukan pengamatan data terkait sumber-sumber tertulis 
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mengenai data guru, jumlah siswa, dokumen-dokumen 

MAN Sabdodadi Bantul, yakni Gambaran umum 

Madrasah, yang meliputi letak geografis, sejarah berdirinya, 

struktur organisasi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan pembelajaran bahasa Arab. 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar penelitan 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 160). 

Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman teks 

wawancara guna memperoleh data dari sumber data. Teks 

wawancara ini berisi tentang Kurikulum 2013, meliputi; apa 

kurikulum yang pernah diterapkan di MAN Sabdodadi, pengertian 

Kurikulum 2013, kesiapan guru dalam menerapkan Kurikulum 

2013, faktor pendukung dan penghambat penerapan Kurikulum 

2013, apakah sarana dan prasarana di MAN Sabdodadi sudah 

lengkap untuk menunjang pelaksanaan kurikulum 2013. 

 

e. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah langkah-langkah atau prosedur yang 

digunakan seorang peneliti untuk menganalisis data yang telah 
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dikumpulkan sebagai sesuatu yang harus dilalui sebelum mengambil 

kesimpulan.
36

 Berikut langkah-langkah analisis data model Miles and 

Huberman:
37

 

a) Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

b) Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Dalam penyajian data, Peneliti akan 

menggunakan uraian singkat dalam bentuk teks yang bersifat 

naratif. 

c) Conclusing Drawing/ verification 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

                                                           
36
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Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti –bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif, 

yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrument 

penelitian Dalam penelitian ini penulis menyajikannya dengan 

menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Untuk itu 

teknik yang digunakan dalam menganalisia data kualitatif ini, peneliti 

menggunakan teknik deskriptif analitik non statistik, yaitu 

penyelidikan yang tertuju pada masa sekarang atau masalah-masalah 

aktual dengan menggunakan data-data yang mula-mula disusun, 

dijelaskan kemudian dianalisis.
38

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Bab I  : Memuat Pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum 

kepada pembaca mengenai isi skripsi, yang didalamnya membahas : Latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

                                                           
38
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Bab II : Merupakan penyajian data terdiri atas : Sejarah dan Profil 

Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul, letak geografis, struktur 

organisasi, kondisi guru, kondisi siswa, sarana danpra sarana, serta  

kurikulum MAN Sabdodadi Bantul. 

Bab III : merupakan penyajian data dan analisis data yang terdiri dari : 

kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada 

pembelajaran bahasa Arab di MAN Sabdodadi Bantul. 

Bab IV : kesimpulan dan saran sebagai akhir dari pembahasan skripsi. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai 

Kesiapan Guru dalam menerapkan Kurikulum 2013 pada pembelajaran 

bahasa Arab, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian 

adalah: 

1. Perihal kesiapan guru bahasa Arab di MAN Sabdodadi Bantul 

terhadap penerapan Kurikulum 2013 dinyatakan siap. Hal ini diperoleh 

dari analisis indikator yang peneliti ukur. Adapun untuk kompetensi 

personal; yakni kepribadian guru. Ibu Umi merupakan sosok guru 

teladan di MAN Sabdodadi, beliau satu-satunya guru berpredikat 

hafidzah di madrasah ini. Kompetensi sosial, kemampuan ibu Umi 

dalam berkomunikasi dengan civitas akademik maupun masyarakat 

sekitar MAN Sabdodadi, sangat bagus. Kompetensi profesional, 

tingkat keprofesionalan beliau dapat diukur dari penguasaan substansi 

keilmuan yang terkait dengan bidang studi serta penguasaan struktur 

dan metode keilmuan, yang mana dari kedua indikator keprofesionalan 

dinyatakan beliau telah mumpuni. Kompetensi pedagogik, kemampuan 

guru terkait pemahaman, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi 

Kurikulum 2013 dinyatakan berjalan sesuai kaidah. Oleh karena itu, 
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Kesiapan guru bahasa Arab terhadap penerapan Kurikulum 2013 

dinyatakan siap.  

2. Melalui data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, 

maka pelaksanaan Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Arab di 

MAN Sabdodadi Bantul dinyatakan telah berjalan dengan baik. Hal 

tersebut dapat dilihat dari; perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran yang telah sesuai kaidah-kaidah penerapan Kurikulum 

2013.  

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Kesiapan guru dalam 

menerapkan Kurikulum 2013 terhadap pembelajaran bahasa Arab di MAN 

Sabdodadi Bantul, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan khususnya jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab sebagai institusi yang mencetak kader guru 

Bahasa Arab yang profesional, sebaiknya terus mengajarkan dan 

memotivasi mahasiswa (calon guru) untuk lebih kreatif dan inovatif 

dalam mengajar. Karena kesuksesan penerapan kurikulum itu terletak 

pada kesiapan guru,keprofesionalanannya dalam menjalankan sebagai 

tenaga pendidik.  

2. Bagi guru Bahasa Arab di MAN Sabdodadi Bantul, tingkatkan lagi 

keprofesionalan ibu, dengan tekun membaca referensi-referensi terkait 

pengembangan pengetahuan Bahasa Arab demi tercapainya tujuan 
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pembelajaran Bahasa Arab berbasis Kurikulum 2013. Dalam hal 

penggunaan media pembelajaran, perlu ditingkatkan lagi agar siswa 

dapat mudah memahami pelajaran. Penggunaan sarana prasarana 

laboratorium bahasa perlu dibiasakan, karena pembelajaran bahasa 

akan lebih maksimal bila dilakukan di ruangan yang kondusif. 

3. Bagi Kementrian Agama, perlu adanya peningkatan lagi dalam hal 

persiapan, karena ditemukan beberapa kekurangan dalam hal 

persiapan penerapan Kurikulum 2013, diantaranya: 

a. Ditemukan banyak sekali buku pegangan siswa yang mudah rusak 

dan lembaran-lembarannya terlepas dari induk bukunya. 

b. Ditemukan ketidaksinkronan antara teks dengan soal latihan 

dalam buku panduan guru dengan buku pegangan siswa. Oleh 

karena itu, perlu adanya pembenahan dalam perbaikan mutu buku 

Bahasa Arab Kurikulum 2013 terbitan Kementrian Agama. 

 

C. Penutup 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan karunia-NYA kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat 

terselesaikan. Dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan. 

Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan adanya kritik dan saran 

yang membangun dari para pembaca dan pemerhati pendidikan sebagai 

kritik dan saran. 
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Kepada semua pihak yang telah membantu untuk teselesainya 

penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung, peneliti 

mengucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza’. 
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Pedoman Wawancara 

A. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum 

a. Profil madrasah 

1. Kapan MAN Sabdodadi berdiri? 

2. Kurikulum apa saja yang pernah diterapkan di MAN 

Sabdodadi? 

b. Pengertian Kurikulum 2013 

1. Apa yang anda ketahui tentang K13? 

2. Apa perbedaan K13 dengan kurikulum sebelumnya (KTSP)? 

c. Penerapan K13 di MAN Sabdodadi 

1. Bagaimana penerapan k13 di MAN Sabdodadi? 

2. Upaya apa yang telah dilakukan madrasah agar k13 dapat 

terlaksana secara optimal? 

3. Apa saja sarana dan prasarana madrasah untuk 

mengoptimalkan k13? 

d. Manfaat k13 

1. Apa hal positif yang diperoleh madrasah dalam penerapan k13? 

 

B. Guru mapel Bahasa Arab 

a. Profil guru 

1. Sejak kapan mengajar di MAN Sabdodadi? 

2. Apa latar belakang pendidikan anda? 

3. Berapa kali pertemuan mengajar bahasa Arab dalam seminggu? 

4. Pelatihan/workshop apa saja yang penah anda ikuti? 

b. Pengertian k13 

1. Apa yang anda ketahui tentang k13? 

2. Apa perbedaan k13 dengan KTSP? 

c. Penerapan k13 dan kesiapan guru 

1. Bagaimana bentuk kesiapan anda dalam menerapkan k13 pada 

pembelajaran bahasa Arab? 



2. Upaya apa saja yang anda lakukan untuk mengoptimalkan 

penerapan k13? 

3. Apakah siswa sudah siap dengan pembelajaran bahasa Arab 

k13? 

4. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan k13 pada 

pembelajaran bahasa Arab? 

5. Media apakah yang anda gunakan pada proses pembelajaran 

bahasa Arab k13? 

 

 



CATATAN LAPANGAN I 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : 21 September 2015 

Jam    : 10.00 WIB 

Tempat   : Ruang Guru  

Sumber Data   : Ibu Umi A, S. Pd. I(guru bahasa Arab kelas X) 

Deskripsi Data: 

Informan adalah guru bahasa Arab MAN Sabdodadi Bantul. Wawancara 

kali ini diperoleh permasalahan yang ada terkait tentang problematika penerapan 

Kurikulum 2013 di MAN Sabdodadi Bantul.Pertanyaan yang diajukan terkait 

seputar permasalahan penerapan Kurikulum 2013 dan kesiapan guru bahasa Arab 

dalam menerapkannya.  

Interpretasi: 

Guru bahasa Arab memberikan data-data terkait permasalahan penerapan 

Kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab yang dilihat dari kesiapan guru 

sebelum mengajar, proses mengajar, dan penggunaan media pada proses 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN II 

 

Metode Pengumpulan Data  : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : 14 Desember 2015 

Jam    : 10.00 WIB 

Tempat   : Ruang Jahit 

Sumber Data   : Ibu Umi A, S. Pd. I (guru bahasa Arab kelas X) 

Deskripsi Data: 

Pada wawancara ini peneliti ingin mengetahui tingkat kesiapan ibu Umi 

Adibah selaku guru bahasa Arab dalam menerapkan Kurikulum 2013.Pertanyaan 

yang diajukan terkait tentang pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013, 

pelaksanaan Kurikulum 2013, serta evaluasi. 

Intrepetasi: 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui kesiapan guru dalam 

menerapkan Kurikulum 2013 pada pembelajaran bahasa Arab di MAN Sabdodadi 

Bantul. Hal itu peneliti ukur dengan menggunakan indikator kompetensi personal, 

sosial, pedagogik, serta profesional.  

 

 

 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN III 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/ Tanggal   : 14 Desember 2015 

Jam    : 14.00 WIB 

Tempat   : Ruang kelas XI IPA 1 

Sumber Data   : Bapak Drs. Sudarwanto, M. Pd (waka Kurikulum) 

Deskripsi Data: 

Pada wawancara ini peneliti ingin mengetahui kesiapan MAN Sabdodadi 

Bantul dalam menerapkan Kurikulum 2013.Pertanyaan yang diajuukan terkait 

dengan kesiapan MAN Sabdodadi Bantul dalm menerapkan Kurikulum 2013 serta 

upaya madrasah dalam penerapan Kurikulum 2013. 

Intrpetasi: 

Beliau menjelaskan bahwa dalam mempersiapkan penerapan Kurikulum 

2013, kepala madrasah bersama dengan waka Kuurikulum mensosialisasikan 

Kurikulum 2013 kepada para guru di MAN Sabdodadi. Dalam pelaksanaannya, 

madrasah memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran 

berbasis Kurikulum 2013 agar terlaksana secara optimal. 

 

 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN IV 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi 

Hari/ Tanggal   : 13 Januari 2015 

Jam    : 10.15 WIB 

Tempat   : Ruang Kelas X IIS 1 

Sumber Data   : Pembelajaran bahasa Arab 

Deskripsi Data: 

Observasi ini peneliti ingin mengetahui proses pembelajaran bahasa Arab 

di kelas X IIS 1.Dari observasi ini diketahui bahwa guru memberikan materi 

tentang hobi dengan metode yang kreatif. Guru menggunakan media audio 

kemudian siswa diminta untuk mendengarkan. Selanjutnya, siswa diminta untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait tentang tema yaitu hobi. 

Dalam hal penugasan, guru mengelompokkan siswa untuk mendiskusikan teks 

yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. 

Intrepetasi: 

Dari hasil observasi tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran bahasa 

Arab berbasis Kurikulum 2013 telah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan 

dengan proses pembelajaran yang sesuai kaidah Kurikulum 2013. Ibu Umi telah 

mampu menerapkan Kurikulum 2013 pada pembelajaran bahasa Arab dengan 

baik. Antusias siswa cukup membuktikan bahwa pembelajaran bahasa Arab yang 

disampaikan oleh guru diterima dengan baik. 

 

 

 



CATATAN LAPANGAN V 

 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi 

Hari/ Tanggal   : 16 Januari 2015 

Jam    : 07.15 WIB 

Tempat   : Ruang Kelas X MIA 2 

Sumber Data   : Pembelajaran bahasa Arab 

Deskripsi Data: 

Observasi kali ini peneliti ingin mengetahui pembelajaran bahasa Arab dan 

evaluasi pembelajaran di kelas X MIA 2.Dari hasil observasi diketahui, guru 

membacakan hiwar (percakapan), kemudian guru memberikan pertanyaan secara 

acak kepada siswa. Kelas MIA lebih aktif dibandingkan kelas IIS, karena 

keinginan untuk menjawab pertanyaan dari guru di kelas MIA 2 ini lebih besar 

dibanding kelas IIS yang rata-rata menunggu pertanyaan dari guru (tidak berebut).  

Interpretasi: 

Hasil observasi tersebut dapat diketahui bahwa pembelajaran bahasa Arab 

di kelas X MIA 2 dapat berjalan dengan baik. Proses evaluasi pembelajaran juga 

telah berjalan sesuai kaidah evaluasi pada Kurikulum 2013. Penilaian psikomotor 

diperoleh ketika seorang siswa diminta untuk membacakan hiwar di depan kelas. 

Penilaian afektif diperoleh dari hasil pengamatan guru terhadap sikap/perilaku 

keseharian siswa.  Sedangkan, penilaian kognitif diperoleh dari tugas mandiri 

maupun tugas kelompok yang diberikan guru. 

 

 

 



FORMAT OBSERVASI PEMBELAJARAN 

Nama Guru  : Umi Adibah, S.Pd.I 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : الهواية/ hobi 

Kelas  : X IIS 1 

Jam / Ruang :  

No. INDIKATOR/ ASPEK YANG DIAMATI 

Realisasi 

Ket. 

Ada Tidak 

I PRAPEMBELAJARAN    

1. Membangun motivasi siswa. √   

2. Melakukan kegiatan apersepsi/ pretes. √   

3. Memberikan acuan. √   

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN    

A. Penguasaan materi pembelajaran    

4. 

Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran. 

√   

5. 

Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan. 

√   

6. 

Menyampaikan materi dengan jelas dan 

sesuai dengan herarki belajar. 

√   

7. 

Mengkaitkan materi dengan realitas 

kehidupan. 

√   

B. Pendekatan/ strategi pembelajaran.    

8. 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai. 

√   



9. Melaksanakan pembelajaran secara runtut.  √   

10. Menguasai kelas. √   

11. 

Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual. 

√   

12. 

Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif. 

√   

13. 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan. 

√   

C. 

Pemanfaatan sumber belajar/ media 

pembelajaran 

   

14. 

Menggunakan media secara efektif dan 

efisien. 

√   

15. Menghasilkan pesan yang menarik. √   

16. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media. √   

D. 
Pembelajaran yang memicu dan 

memelihara keterlibatan siswa. 

   

17. 

Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran. 

√   

18. 

Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon 

siswa. 

√   

19. 

Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa dalam belajar. 

√   

20. 

Memberikan penguatan secara verbal atau 

non verbal. 

√   

E. Penilaian proses    



21. Memantau kemajuan belajar selama proses. √   

F. Penggunaan bahasa     

22. 

Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara 

jelas, baik, dan benar. 

√   

23. 

Menyampaikan pesan dengan gaya yang 

sesuai 

√   

III. PENUTUP    

24. 

Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa. 

√   

25. 

Melakukan peniaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) 

√   

26. 

Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas 

sebagai bagian remidi/ pengayaan. 

√   

 

Dari beberapa poin tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: 

Guru dapat menguasai kelas dengan baik, materi sudah dikuasai 

dengan memadai. Guru juga memberikan perhatian dan apresiasi yang baik 

pada siswa yang bertanya dengan memberikan tanggapan secukupnya 

terhadap pertanyaan siswa, memberikan ilustrasi mengenai materi agar siswa 

lebih paham. Metode yang digunakan sudah cukup mengena bagi siswa. 

Secara keseluruhan, semua aspek yang dijadikan objek observasi sudah bisa 

direalisasikan oleh guru mata pelajaran bersangkutan dengan baik. 

 



STRUKTUR ORGANISASI MAN SABDODADI BANTUL 

 

 

 

 

 

KEPALA 

SEKOLAH 

KA. TATA  

USAHA 

WAKA. UR 

KURIKULUM 

WAKA. UR 

KESISWAAN 

WAKA. UR 

SARPRAS 

DEWAN 

SEKOLAH 

WAKA. UR 

HUMAS 

KOORDINATO

R GURU 
GURU- GURU 

SISWA 



Silabus 

 

Satuan Pendidkan  : MAN Sabdodadi Bantul 

Kelas    : X 

Semester   : I  

Kompetensi Inti  : 

KI 1      : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 

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 dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis 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. 

KI 4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

  



 

Kompetensi Dasar Materi Kegiatan  Pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber Belajar 

 

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 

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:  

 يت؛الشخ البياناث

 فى العامت المرافق

 المدرست؛

 وفى األسرة فى الحياة

 الطالب سكن

baik secara lisan 

Wacana berupa 

paparan maupun 

dialog tentang:  

 الشخيت؛ البياناث

 العامت المرافق

 المدرست؛ فى

 األسرة فى الحياة

 سكن وفى

 الطالب

 

Mengamati : 

 Menyimak dan menirukan 

pengucapan huruf dan 

ujaran dengan tepat. 

 Mendengarkan kata-kata 

yang pengucapannya mirip. 

 Menyimak wacana sambil 

memperhatikan model 

guru/kaset/film dan 

menirukan pelafalan dan 

intonasinya. 

 Tugas :  

PR, Tugas 

perorangan/kelompok 

 Observasi:  

1. mengamati cara dan 

sikap siswa 

berkomunikasi dan 

memahami wacana 

serta 

menjelaskannya 

sesuai tema/topik. 

 Abdurrahman bin Ibrahin Al 

Fauzan, 2003,  Al Arabiyah 

Baina Yadaik, jilid 1 , 

Riyadh : Al Muassasah Al 

Waqf Al Islami.  

 

Team Musyawarah Guru 

Bina PAI MA, 2009,  LKS Al-

Hikmah , Sragen : Akik 

Pustaka 



maupun tertulis. 

3.2  Melafalkan kata, 

frasa, dan kalimat 

Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan :  

 الشخيت؛ البياناث

 فى العامت المرافق

 المدرست؛

 وفى األسرة فى الحياة

 الطالب سكن

 

  Mengamati cara meminta 

perhatian, mengecek 

pemahaman, meminta izin, 

memuji, serta cara 

meresponnya dalam bahasa 

dan budaya Arab. 

 Mengamati cara 

memberitahu dan 

menanyakan tentang fakta, 

perasaan dan sikap, serta 

meminta dan menawarkan 

barang dan jasa terkait 

tema/topik. 

Menanya: 

 Menjawab pertanyaan dalam 

wacana sederhana secara 

lisan dengan bermain peran. 

 Menjawab pertanyaan dalam 

wacana secara tertulis/lisan. 

 Menjawab pertanyaan lisan 

yang diajukan lawan bicara  

 

Mengeksperimentasi/Mengeks

plorasi: 

 Melafalkan huruf dan kata 

2. Mengamati siswa 

dalam memahami 

struktur yang 

dipelajari dan 

menyusun karangan 

sederhana sesuai 

tema/topik 

3. mengamati cara 

siswa melakukan 

tugas dalam 

memahami dan 

menjelaskan teks 

sastra Arab. 

 

 Portofolio:  

1. Kumpulan tugas dan 

kreativitas 

berbahasa siswa 

sesuai tema/topik, 

spt. mengumpulkan 

wacana tentang 

keluarga dan 

kehidupan sehari-

hari dari majalah, 

internet, dan 

sebagainya yang 

mengandung 

struktur kalimat yang 

 



sesuai dengan yang 

diperdengarkan sesuai 

model ucapan guru/native 

dari kaset/film. 

 Menyusun huruf, kata, dan 

kalimat sederhana sesuai 

konteks 

 Menyanyikan lagu 

sederhana sesuai 

tema/topik/topik. 

 Mengumpulkan kalimat 

tentang cara memberitahu 

dan menanyakan tentang 

fakta, perasaan dan sikap, 

serta meminta dan 

menawarkan barang dan 

jasa terkait topik 

 Mengumpulkan kalimat yang 

terdapat didalamnya cara 

memberitahu dan 

menanyakan tentang fakta, 

perasaan dan sikap, serta 

meminta dan menawarkan 

barang dan jasa terkait topik. 

 Menentukan isi wacana lisan 

maupun tulisan secara 

perorangan maupun 

berkelompok. 

dipelajari. 

2. Kumpulan tugas-

tugas karangan 

sederhana dari 

siswa sesuai 

tema/topik. 

 

 Tes:  

Ulangan harian, UAS, 

Tes lisan/tulisan, Tes 

unjuk kerja (performansi) 



 Mengumpulkan kalimat-

kalimat yang didalamnya 

terdapat struktur yang 

dipelajari dari berbagai 

sumber. 

Mengasosiasikan: 

 Membandingkan cara 

meminta perhatian, 

mengecek pemahaman, 

meminta izin, memuji, serta 

cara meresponnya dalam 

bahasa Arab. 

 Membandingkan cara 

memberitahu dan 

menanyakan tentang fakta, 

perasaan dan sikap, serta 

meminta dan menawarkan 

barang dan jasa terkait topik. 

 Menyimpulkan isi wacana 

lisan maupun tulisan. 

 Mencari informasi umum 

dan rinci dari suatu wacana 

lisan/tulisan. 

Mengkomunikasikan: 

 Menjelaskan isi wacana 

lisan yang diperdengarkan 



sesuai tema/topik/topik.  

 Menjelaskan cara meminta 

perhatian, mengecek 

pemahaman, meminta izin, 

memuji, serta cara 

meresponnya dalam bahasa 

Arab. 

 Menjelaskan isi wacana 

yang dipertanyakan 

3.3. Memahami secara 

sederhana unsur 

kebahasaan, struktur 

teks dan unsur 

budaya dari teks 

terkait topik : 

 الشخيت؛ بياناثال

 فى العامت المرافق

 المدرست؛

 وفى األسرة فى الحياة

 الطالب سكن

 yang sesuai 

dengan konteks 

penggunaannya. 

3.4.Memahami cara 

penyampaian serta 

cara merespon, 

mengidentifikasi 

Wacana berupa 

paparan maupun 

dialog tentang:  

 الشخيت؛ البياناث

 العامت المرافق

 المدرست؛ فى

 األسرة فى الحياة

 سكن وفى

 الطالب

 

 

 

Mengamati 

 Membaca wacana sesuai 

tema/topik. 

 Mengidentifikasi isi bacaan 

tentang tema/topik 

 Mencari informasi umum dan 

rinci dari suatu wacana 

lisan/tulisan. 

Menanya: 

 Menceritakan 

keadaan/kegiatan yang 

tampak pada gambar 

sesuai wacana secara 

lisan. 

 Melakukan Tanya jawab 

sederhana tentang tema 

atau topik yang dipelajari. 

Tugas : 

 PR,tugas, 

perorangan/kelompok. 

Observasi: 

 Mengamati cara siswa 

berkomunikasi dalam 

bahasa Arab sesuia 

tema atau topic. 

 Mengamati sejauh 

mana siswa memahmi 

unsure kaidah 

nakiroh,ma’rifah,  yang 

terdapat dalam teks 

sesuai tema. 

Portofolio: 

 Mengumpulkan tugas 

dan kreatifitas 

berbahasa siswa sesuai 

 Abdurrahman bin Ibrahin Al 

Fauzan, 2003,  Al Arabiyah 

Baina Yadaik, jilid 1 , Riyadh : 

Al Muassasah Al Waqf Al 

Islami.  

 

Team Musyawarah Guru Bina 

PAI MA, 2009,  LKS Al-Hikmah 

, Sragen : Akik Pustaka 



cara memberitahu 

dan menanyakan 

tentang fakta, 

perasaan dan sikap 

terkait topik 

 الشخيت؛ البياناث

 فى العامت المرافق

  فى الحياة المدرست؛

 سكن وفى األسرة

 الطالب

mendeskripsikan 

secara sederhana 

unsur kebahasaan, 

dan struktur teks 

النكرة والمعرفت )بأل  

والضمائر واإلضافت 

 بمعنى الالم(

yang sesuai dengan 

konteks 

penggunaannya. 

 Melakukan Tanya jawab 

tentang nakiroh ma’rifah,fi’il 

madhi, mudhorik, fa’il, 

mufrod, mudzakkar, 

muannas. 

 

Mengeksperimentasi 

 Menentukan isi wacana 

lisan maupun tulisan 

secara perorangan 

maupun berkelompok. 

Mengasosiasikan : 

 Mencari persamaan dan 

lawan kata. 

 Menemukan makna kata 

 Mencari persamaan dan 

lawan kata. 

 Membandingkan ciri-ciri 

isim nakiroh dan ma’rifah. 

 Menemukan perbedaan 

antara nakiroh, ma’rifah, fi’il 

madhi, mudhorik, fa’il, 

mufrod, mudzakkar, 

muannas. 

 

Mengkomunikasikan 

dengan tema. 

Tugas: 

Ulangan harian. Tes 

lisan/tulisan, unjuk kinerja. 



 Menyampaikan isi wacana 

tulis sesuai tema atau topic 

secara lisan atau tulisan.. 

 

4.1. Melakukan dialog 

sederhana sesuai 

konteks dengan 

tepat dan lancar 

terkait topik: 

 الشخيت؛ البياناث

 فى العامت المرافق

 المدرست؛

 وفى األسرة فى الحياة

 الطالب سكن

Dengan 

memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya 

secara benar dan 

sesuai konteks. 

 

4.2Menyampaikan 

berbagai informasi 

lisan sederhana  

tentang : 

Wacana berupa 

paparan maupun 

dialog tentang:  

 الشخيت؛ البياناث

 العامت المرافق

 المدرست؛ فى

 األسرة فى الحياة

 سكن وفى

 الطالب

 

Mengamati : 

 Mengamati cara meminta 

perhatian, mengecek 

pemahaman, meminta izin, 

memuji, serta cara 

meresponnya dalam bahasa 

dan budaya Arab. 

 Mengamati cara 

memberitahu dan 

menanyakan tentang fakta, 

perasaan dan sikap, serta 

meminta dan menawarkan 

barang dan jasa terkait 

tema/topik. 

 Mendengarkan kata-kata 

yang pengucapannya mirip. 

Menanya: 

 Melakukan percakapan 

(muhadatasah) sederhana 

tentang tema/topik yang 

dipelajari. 

 Menjawab pertanyaan dalam 

 Tugas :  

PR, Tugas 

perorangan/kelompok. 

 

 

 Observasi:  

4. mengamati cara dan 

sikap siswa 

berkomunikasi dan 

memahami wacana 

serta 

menjelaskannya 

sesuai tema/topik. 

5. mengamati cara 

siswa melakukan 

tugas dalam 

memahami dan 

menjelaskan teks 

sastra Arab. 

 

 Portofolio:  

3. Kumpulan tugas dan 

kreativitas 

berbahasa siswa 

 Abdurrahman bin Ibrahin Al 

Fauzan, 2003,  Al Arabiyah 

Baina Yadaik, jilid 1 , Riyadh : 

Al Muassasah Al Waqf Al 

Islami.  

 

Team Musyawarah Guru Bina 

PAI MA, 2009,  LKS Al-Hikmah 

, Sragen : Akik Pustaka 



البياناث الشخصيت؛ 

المرافق العامت فى 

المدرست؛ الحياة فى 

 األسرة وفى سكن الطالب

dengan 

memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya secara 

benar dan sesuai 

konteks. 

 

wacana sederhana secara 

lisan dengan bermain peran. 

 Melakukan tanya jawab 

tentang cara memberitahu 

dan menanyakan tentang 

fakta, perasaan dan sikap, 

serta meminta dan 

menawarkan barang dan 

jasa terkait topik.  

 Menjawab pertanyaan dalam 

wacana secara lisan. 

Mengeksperimentasi/Mengeks

plorasi: 

 Mencoba melafalkan cara 

menyapa, berpamitan, 

terima kasih, meminta izin, 

instruksi dan 

memperkenalkan diri yang 

dilakukan oleh orang Arab 

dengan intonasi yang benar. 

 Mempraktikkan cara 

berkenalan 

 Melakukan percakapan 

dengan menggunakan 

bahasa Arab sesuai dengan 

tema yang dipelajari 

 Melafalkan huruf-huruf  

sesuai tema/topik, 

spt. mengumpulkan 

wacana tentang 

keluarga dan 

kehidupan sehari-

hari dari majalah, 

internet, dan 

sebagainya yang 

mengandung 

struktur kalimat yang 

dipelajari. 

 

 Tes:  

Ulangan harian, UAS, 

Tes lisan/tulisan, Tes 

unjuk kerja (performansi) 

 



hijaiya, kata dan kalimat 

sesuai dengan yang 

diperdengarkan sesuai 

model ucapan 

guru/kaset/film. 

Mengasosiasikan: 

 Membandingkan cara 

meminta perhatian, 

mengecek pemahaman, 

meminta izin, memuji, serta 

cara meresponnya dalam 

bahasa Arab. 

 Membandingkan cara 

memberitahu dan 

menanyakan tentang fakta, 

perasaan dan sikap, serta 

meminta dan menawarkan 

barang dan jasa terkait topik. 

Mengkomunikasikan: 

 Menyampaikan isi 

gambar/bagan kegiatan 

sehari-hari secara lisan. 

 Menjelaskan cara meminta 

perhatian, mengecek 

pemahaman, meminta izin, 

memuji, serta cara 



meresponnya dalam bahasa 

Arab. 

 Mempraktikkan cara 

memberitahu dan 

menanyakan tentang fakta, 

perasaan dan sikap, serta 

meminta dan menawarkan 

barang dan jasa terkait 

tema/topik 

 Menjelaskan isi wacana 

yang dipertanyakan 

 Menyampaikan isi wacana 

tulis secara lisan. 

 Melafalkan huruf-huruf  

hijaiya, kata dan kalimat 

sesuai dengan yang 

diperdengarkan sesuai 

model ucapan 

guru/kaset/film 

 Menyampaikan isi teks 

sastra Arab secara 

lisan/tulisan. 

4.3. Menyusun teks lisan 

dan tulis sederhana 

untuk 

mengungkapkan 

informasi terkait topik 

: 

 Fakta :  

Wacana berupa 

paparan maupun 

dialog tentang: 

 الشخيت؛ البياناث

 العامت المرافق

Mengamati : 

 Membuat karangan  tentang 

tema dan topic yang 

dipelajari secara tertulis. 

 Merangkai kalimat acak 

menjadi kalimat yang benar 

 Tugas :  

PR, Tugas 

perorangan/kelompok. 

 

 Observasi:  

1. mengamati cara 

 Abdurrahman bin Ibrahin Al 

Fauzan, 2003,  Al Arabiyah 

Baina Yadaik, jilid 1 , Riyadh : 

Al Muassasah Al Waqf Al 

Islami.  

 



 الشخيت؛ البياناث

 فى العامت المرافق

 المدرست؛

 وفى األسرة فى الحياة

 الطالب سكن

dengan 

memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya secara 

benar dan sesuai 

dengan konteks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرست؛ فى

 األسرة فى الحياة

 سكن وفى

 الطالب

 

sesuai dengan kaidah yang 

telah dipelajari 

 Mencari informasi umum dan 

rinci dari suatu wacana 

lisan/tulisan. 

Menanya: 

 Menanyakan sesuatu secara 

tertulis sesuai tema/topik.  

 Melakukan tanya jawab 

sederhana tentang 

tema/topik yang dipelajari.  

 Menjawab pertanyaan 

dalam wacana sederhana 

secara tertulis. 

Mengeksperimentasi/Mengeks

plorasi: 

 Merangkaikan huruf-huruf 

hijaiyah menjadi kata 

sesuai dengan 

kaidah.menentukan 

nakiroh dan ma’rifah, fi’il 

madhi, mudhorik, fa’il, 

mufrod, mudzakkar, 

muannas dalam kalimat. 

 

 Menyusun huruf, kata, dan 

siswa menyebutkan 

cara menyapa, 

berpamitan, terima 

kasih, meminta izin, 

instruksi dan 

memperkenalkan diri 

dalam budaya Arab 

sesuai lintas budaya 

Indonesia. 

2. Mengamati cara 

siswa berkomunikasi  

dalam bahasa Arab 

sesuai tema/topik. 

3. Mengamati sejauh 

mana siswa 

memahami unsur 

kebahasaan dan tata 

bahasa Arab serta  

budaya Arab yang 

terdapat dalam teks 

sesuai tema/topik. 

 

 

 

 Portofolio:  

1. Mengumpulkan 

tugas dan 

kreativitas 

Team Musyawarah Guru Bina 

PAI MA, 2009,  LKS Al-Hikmah 

, Sragen : Akik Pustaka 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalimat sederhana sesuai 

konteks  

 Merangkaikan huruf-huruf 

hijaiyah menjadi kata sesuai 

dengan kaidah. 

Mengasosiasikan: 

 Mencari nilai dalam teks 

sastra Arab yang dipelajari 

 Menganalisis secara 

sederhana budaya Arab 

dalam teks sastra Arab. 

Mengkomunikasikan: 

 Menyusun kata/frasa yang 

tersedia menjadi kalimat. 

 Menyusun karangan 

sederhana sesuai 

tema/topik. 

 Menggunakan tata bahasa 

Arab dalam kalimat 

sederhana secara tertulis. 

 Menyusun karangan 

sederhana dengan struktur 

yang tepat 

 Menyusun kata/frasa yang 

tersedia menjadi kalimat. 

 Mempresentasikan hasil 

berbahasa siswa 

sesuai tema/topik, 

spt. mengisi 

formulir biodata 

pribadi, membuat 

tabel kegiatan 

sekolah, dsb. 

2. kumpulan tugas 

dan kreativitas 

berbahasa siswa 

sesuai tema/topik, 

seperti membuat 

teks atau bacaan 

dengan tema/topik 

identitas diri atau 

film singkat. 

 

 

 Tes:  

Ulangan harian, Tes 

lisan/tulisan, unjuk 

kinerja (performansi). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karangan di depan siswa 

lainnya. 

 Membuat teks sederhana 

dengan bahasa sendiri 

sesuai tema/topik. 
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\4rteri Pokok
Alokasi WaktLl
Tahun Pelajaran
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Bahasa Arab
xt2
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:4x45menil
: 2015/2016

Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan meflgamalkan ajaran agama yallg dianutnya.
2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli

(gotong royong, keljasama, toleran, damai) santun, rcspol1sif dal1 pro-iklil
dau rrenunjukkan sikap sebagai bagian dari solLrsi atas berbagai penltasrluhan
dalam berinteraksi secara efektil sosial dan alam sefta dalam menempatkan
diri scbagai cerminan bangsa dalam pergaulan clunia.

3.Mcmahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi peDgetahuirll
faktual, konseptual, procedural , dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknoiogi, seni, budaya, dan humanior.l
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan. kenegaraan, dan peraclaban
terkeit penyebab fenomena dan kejadian. serta menerapkan pengctahuan
procedural pada bidang kajian !-ar1g spesillk sesUai densan Lrxl(ilt (lun
minrtnva urrtu]( memecahkan nlasalah.

4. Mcngohh, menalar, dan menyaji dalan renah konkret dan ranrh abstrrk
terk!it dengan pengernbangan dari yang clipelajarinya di sekollh secrra
mandiri, dan rn anrpu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar dan Indil(ator

KompccnsiDrsar

N4cnsyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasl
pcngentar komlrnikasi inlemasional yang diwujucll(an (ialam scntnlleal
be la]ar

Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam rnelaksanakan komunikasi
antar peribadi dengan guru dan teman

Nlemahami cara menvapa. ber-pamitan. metigr.tcapkan lerifiAl(asih. mcntitrtt
nriliLl'. m!'mintu izin. instnrksi scrli1 cilra rlcrcsfonltva terl(ait krfik !rJ}
ul, JIJ u)\]Jl(lenearr menlperhalil(au1 unsul licbahasnan. strulilrLr. tck. Llllt
runsLrr [Tuclirr,r yanr sesuai konteks penLlgunliu)nya.

It-

2.1

1I

1.1

1.2 Nlclai'llhan l(ata, t'ritsl dan kalimat bahasa Arrb vcng berkaitan dc'nsin !rJi
!:!lJ l]r}rlr

lndikltor
. Mengidentifikasi kosakata tentang ,;_rllJ a)ttll .irtJA

. l\,lenjelaskan isi teks yang didengnr yang berkaitan dengan a)JJr Lr.r

. Menjawab pertanyaan lisan yang diajukan

. Menyimak dan meniml(4r pengltcapan ujaran denqan tcpilt

. \ler,.lcngitko r l.r :-kaL.-r 1.,.." Tcreucitl.. t,\. r . f.



. Menyimak wacana sambil menrperhatiknn nlodel gurtllliilse!/illm don

menirul.an pell la lrn din :nlona.in\ir.

. Mengamati cara memberitahu dan menanyakan tentang lhkta. Peraslliln
dan sikap, meminta, meliawarkao barang danjasa dalanl bahlsi Arlb

. N,lencocokkan gambar dengan apa yang didengar.

. \,1enja\\,ab fertanyaan dalam wacina se(lerhana secitm lc Lllis,llisan.
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l\.4enggambar

llenqqambar

Pensil gambar

Berwarna

Surat menyurat

Surat

a_";Jt

;J,JJ1

'aa"-j

Teman perempuan r

Pemandangan

(.jama')

Bola basket

senggang

isi

memotret

' ')ca

' ij*l\,f

tfi

Hobi Il-"^

Hobi (jamak)
-, [ 1;i

LJ,v

.:i

i(;J1

. 'i;l! --iL\11

J');i1

Saya senantlasa

Saya senang

Perpustakaan

Buku-bu ku

[,4ajalah

Datang ,J'I

Tennis meja

Bola voli

I\,4eringkas

Mendikusikan

l;t;tn
,;.[st 1;<t

'-1ir

pembimbing Menggunakan

berlatih
' ': Jurnalistik .. :.. .. .

ai!>_^zJ I
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I'ertemuan I

Siswa nerespon salara dln
peftanyaan dari guru be rLrbungrn
dengan kondisi dan pembeLajaran

sebelumnya.

Siswa menerima infonnasi tentang
keterkaitan pembelajaran seblumnya
dengan pembelajaran yang akan
d ilaksanakan

Siswa menerima informasi tujuan
pembelajaran dan manfaahya daiam
kehidupan

2x45 mcnil

l-s m.,ritI)r'ndflhulLrlln

60 menita. Mengamati

b. Menanya

Siswa mendapat kosa kata
baru tentang u*ll arlJn

LFJJIJSis\'va menyimak dan
mengamati penielasan dari
gurx tentang -*ll '.li^

Siswa mencari afli mufrodat
dalam yang belum diketahui
dalam kanrus atau di buku

Siswa meDutup bukr.r,

kemudian guru membacakan
nufrodat dan sisu,a
menirukan

Siswa menganikan nakna
mufrodat yang clibacakan
guru

Siswa membaca mulrodat
dengan tepat beserta
mdknanya

Guru nT emberi latihan untuk
mengetahui penguasann
siswi terhadxp mufrodat
baru.

Guru membuat penilaian
terhadlp siswa

Siswa mengaiulian beberipa
penanyaan tenlarng kosn krta
yang sulit atau belum
dimenge i

Sisua mengajLrkiin

pertanyaan mengcnai -iilll

Kegiatan Inti



4-rJl J i-LJl

c. Mengolah, Menalar

. Siswa saling berlilnya ja\\,ab
tentang

r Siswa secara acak menjawab
peftanyaan guru

I'( n utup a. Siswa bersama gum membuat
kesimpulan tentaig !).ul ,jrlJ,l

--;*-l'lSiswa melakul.:rn rellel<si
terhadap kegiatan yang sudah
dilakukan

b. Siswa dan guru merencanakan tindak
lanjut pembelajaran untuk pertemuan
selanjutnya

c. Guru dan siswa menutup pelajaran
dengan bacaan tahmid dan salam

l5 menir

G. Penilaian Hasil Belajar

PenilaiAn Kognirif

a. Teloik
> Tes tulis

b. Bentuk
! lsian singkat

c. Instrumen
Isian Sinqkat

I cr.-iti 
.JI9 qj-j,

: . F:U L[!] t (j)i iL-)i , :^zi . I
I\: 3LJl ;-J'U ;-.j '[^Y\',)t)

! a.Ju tsi riG .r

:..,lAi

. ,..1',



r -rii 'a;r-^ u . i

: .;lJ{l

r ,.At't! ""5" :i; 3; . c

t "'(ir 3r U; q-r; riu]

, utA

. , ii

I a--l2u f,l r)!. .I .

, ot{

, otA

Penilaian Afektif:

a. Tenknik
! Pengukuran Sikap

b. llenluk
i Observasi Perilaku

c. lnstrumen
i Skala Penilaian

No Nnmx

PenilAixn

Sil(rp Kerir Kelompok Ket

Pxrtisipisi Akrif Konrntlil(xtit Kol,rborxlil'



2

3

I(et:A=Sempurna
B - Baik

C = Cukup

D = Kurang

Pcnilxiin Psikomotor

a. Tekdk
) Tes Unjuk Kerja

b. Bentuk
> Rating Scale

KeterangaD :

A. Mampu mengulas kembaii materi yang telah disampaikan

B. Mampu membuat contoh sendiri atas materi yang telah disampajkan

SKOR:

Bantul, l 3 Januar; 20 t6

96-100 = A

86-95 = A-

8l-85 = B+

76-80: B

71-75 = B-

66-70 - C

<66:D

Cunr BTlyrsr Arnb

,/lM
urni /oiunr,, s.pa.r

NrP. 19761 10520050t2001

c. Instrumen

No Nama
Penilai,rn

K€t
B c

I
2

3

io"\^!d
-- NlPi 67t

Sabdodadi



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pembelajaran b.Arab menggunakan 

media audio di kelas X MIA 2 Siswa kelas X MIA 2 

mendengarkan penjelasan 

guru 

Pembelajaran b.Arab menggunakan LCD di Kelas X 

IIS 1 

Siswi membacakan teks  untuk 

meningkatkan  maharah qira’ah 
Siswa berkelompok mengerjakan tugas dari guru 



 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bukti prestasi yang diraih siswa-siswi MAN 

Sabdodadi Bantul 



 
 
 

 

 

 

  



1  ADITYA NUGRAHA X-MIPA-1 77

2  AKHMAD IKHDAN NIZAR X-MIPA-1 77

3  ANANDA EKO WAHYUDI X-MIPA-1 78

4  ANISA NURHAYATI X-MIPA-1 77

5  ANYSA WIGUNA X-MIPA-1 78

6  ARIF SUBANI X-MIPA-1 78

7  AZIZ INDRA PURNOMO X-MIPA-1 80

8  BELINDA ANDRIANI X-MIPA-1 79

9  ENDAH NURVITASARI X-MIPA-1 78

10
 FERDIANSYAH SUSILO 

WIBOWO
X-MIPA-1 79

11  HASNI HASTIYANI X-MIPA-1 78

12  HULWATUL HUMAIROH X-MIPA-1 79

13  IDA AYU NURSANTI X-MIPA-1 79

14  ILHAM BAKHTIAR X-MIPA-1 79

15  INTAN MUTIAWATI X-MIPA-1 80

16  ISTIARA DWI KUSUMA X-MIPA-1 80

17  KHOIRUR ROHMAN X-MIPA-1 78

18  MUHAMMAD AL FIAN X-MIPA-1 78

19  MUHAMMAD IKHWAN RIFAI X-MIPA-1 80

20  MUHAMMAD ZAINUDIN X-MIPA-1 80

21  MUSTATI'UL MUNAWAROH X-MIPA-1 78

22  NAILIS ZULFATINNI'AMAH X-MIPA-1 80

23  NUR LITA ROZANA X-MIPA-1 78

24  RAHMAD WIDYA SAPUTRA X-MIPA-1 77

25  RIDWAN GALIH NUGROHO X-MIPA-1 78

26  ROKHIM TRIKAYASA X-MIPA-1 79

27  SITI MAISAROH X-MIPA-1 80

28  XFIN WULAN SAYEKTI X-MIPA-1 79

29  YOGA PRATAMA X-MIPA-1 78

30  ZUAN AKBAR SYAH X-MIPA-1 80

DAFTAR NILAI KELAS X MIA 2

No. Nama Peserta Didik Kelas Nilai 



No. Nama Peserta Didik Kelas Nilai 

1  ADAM DARUSSALAM X-IPS-1 77

2  AFIKA ROHMAH X-IPS-1 77

3  AHMAD MUZAKKI FALAHUDDIN X-IPS-1 77

4  AMALIA LUTHFIA AYU ANGGRAENI X-IPS-1 76

5  ANGGA WINANTO X-IPS-1 76

6  ANNISA NUR EKASAFITRI X-IPS-1 77

7  ANWAR ANAS X-IPS-1 78

8  CANDRIKA MUTIARA SARASWATI X-IPS-1 77

9  DIAH NURSAFITRI X-IPS-1 78

10  ENDAH USWATUN HASANAH X-IPS-1 79

11  FADHIL FATHURAHMAN X-IPS-1 77

12  FARKHAN HIDAYAT X-IPS-1 77

13  FENDHA RONY PRADELLA X-IPS-1 79

14  HASYIM ASYHARI X-IPS-1 78

15  IHSAN AZZUKH RUFI X-IPS-1 78

16  ISNAINI SUGIYANTA PUTRI X-IPS-1 78

17  JOKO ANJAS ADITYA X-IPS-1 77

18  LUTHFI NURRAHMAWATI X-IPS-1 76

19  MIFTACHUL JANNAH X-IPS-1 77

20  MUHAMMAD AGUS MARYANTO X-IPS-1 78

21  MUHAMMAD FAUZAN X-IPS-1 77

22  MUHAMMAD SYAHRILLAH ASMURI X-IPS-1 78

23  NOFAT ISPRIANTO X-IPS-1 77

24  PITA SARI LESTARI X-IPS-1 78

25  RAHMAD RUDIANTO X-IPS-1 77

26  RENI KRISTIANI X-IPS-1 78

27  REZA ADITYA RAHMANTO X-IPS-1 78

28  RIA SUSANTI X-IPS-1 77

29  RIFKI SEPTIANA X-IPS-1 77

30  RIYANA IKA NUR ARYANI X-IPS-1 77

31  RIZKA HIDAYATI X-IPS-1 78

32  SISKA DAMAYANTI X-IPS-1 78

33  YOGEY ISGINATA X-IPS-1 78

DAFTAR NILAI SISWA KELAS X IIS 1
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Berwarna '{tli Saya senang

Surat menyurat "^:.;r;li Perpustakaan 'asai

Surat ;Jt'Jl Buku-buku Ai
Teman perem-
pua n

Majalah -),;Ai
Pemandangan
Uama') pu:,-sr Datang a Jr)
Bola basket il:Jr 65 Tennis meja rJ,GJt , 

j,
senSgang i.r4l Bola voli a?ur a-jtr

tst o'i#i Meringkas , rtl,-
Memotret tP- Mendikusikan ,;rtrr
Pembimbing j;ei Menggunakan ,1.;.,
Berlatih

, r, tt"* J urna listik ;,,;;li
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KEMEN I ERIAN ACAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALUAGA

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOCYAKARTA

: Zanu Miftzrhun Niknah
: I2.120071

: I)cndiclikan Uahasa Arab

: KESIAP \ CL'RLJ BAI IASA AIIAB I)AL,\NI MEN ERAPI(AN

Kl RIKUL l,Nl20ll Dl \'lAN SABDODADI BAN'IIILYOGY,\KARIA

Demikian agar menjadl maldunr dan clapat dilalsanrakar sebzrik-baiknya'

Wussulun Ialdikun WLtYh

an. Dckan
Ketlra JLlrusao I'BA

Dn llAluad Bsdlr'VLS.L
NrP. r9590l l,+ 198803 I 001

QiO
Jln. Laksda AdisuciPto. Itlp. 0274-5 I 1056. F&\. 027'1 5 I 9734 Yog\ akal1a

Nomor : UIN.2/lO.PBd/l'P.00.91029'/12015
LanlDirx]l : I (Sattr) jilid pr('posrl

Pe. il;rl : Penrrniukrn Pcmbimbing Skrip'i

Yog\akafia- 6 Okiober 2015

Kcprda Yth. :

ttan,k Drs.lL Zairr:rl \l.ifirr Ahrrra(I. \'l.Ag'
Doiss Jurrrsrn PB A l-J. urtr. ll.l ru I "rbi\ 

Jlr J-' l(eg'un'-m

UIN Suian Kaliiaga
Yog/akafta

Assak nuh\uiku,n rt/L Wh.

Berdasarlcu hasil mp|1l pirnpiniul Ir. (ultas ltmlr fa$ilah darl Keguruan UN 
-Sunarl

i1"i,i*" v"s'"f*" paia tangg,al 5 oktober'20l5 perihal penBaiuan Proposal Skrip'i

;;;i';7;,r', i'cndidikii Balasa,\rab lahun Akademik 20 I 5/z0 I 6 selelalr

;;;;;r ;;J;i dapat disctLrjui Fakultas- maka Bapak/lbu telah ditetapk'u sebagri

pembimbing SkriPsi Saudala:

Natlna
NIM
Jumsi.ui
Judul

/4
Tembusan dikirim kcpacla )th :

l. Dosen pembirnbing.
2. Mahirsisrva Ybs.



KEMENTERIAN AGAMA
UMVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN I'A.LIJAGA

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KXGURUAN
JIn. Marsda AdisuciptoYogyakata Telp. (02?4) 513056, Fax.519734

Ernail : tarbivahAuin-snka.ac.id

Nomor :UlN.o2lDT.1/TL.004e17/2015
Lampiran : 1 Bendel Proposal

Perihal : Pemohonan Izin Riset

Yogyakarta, 5 November 2015

Kepada:
Yth. Kepala MAN Sabdodadi
Di Bantul

Assalama' aklikunl Wr. tYh.

Dengan homat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan pen)'usunal skipsi
dengaD judul: "KtrSlAPAN GURU BAHASA AILA.B DALAM
MENERA.PKAN KURIKULUM 2013 DI MAN SABDODADI BANTUL
YOGYAI(A RTA-. d.p<r Luk.ur penelitl.rn.

Oleh karena itu, karni meDgharap dapatlah kiranla Bapak tnernberi izin kcpada:

Zanu Miftahun Nikmah
124200'11

VII
Pendidikaur Bahasa Arab
JPPI Minhaiul Muslim Ngentak Sapen Caturtunggal Depok
Sleman Yogyakarta

Urtuk nengadalan pcnelitian di MAN Sabdodadi Bantul Yogyakarta dengan

metode pengunpularl dala meliputi obseNasi, wawancara dan dokunentasi
mulai tInlggal 09 Novernbcr 2015 20 lebrua.i 2016.

Demikian atas diperkenannya, kami sampaikan terima kasih.

llas s a la n u' a lai k urt LYr. Wb.

l. Dekan (sebagai lapora:r)

2. Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab
3. Malrasiswa yang bercangkutan (untuk dilaksarukan)

Nama
NlM
Semester

Julusan

Alamat

TenTbusan:

9730310199803 1 002



PEMERINTAH DAEMH DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 5628.11 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213 -

SURAT KETEMNGAN / IJIN
o7o/RE G/v/1 53/1 1/201 5

Jvrembaca su€r :WAKIL DEKAN BTDANG AKAOEMIK Nomor
FAK. ILMU TARBIYAH DAN
KEGURUAN

: 5 NOVEMBER 2015

: utN.02tof ..1tTL.OOt 494712015

: IJIN PENELITIAN/RISET
rvreng nsar: 1' pe€ru*n pernerintah Nomor4l^rahun 2006, renl€ng perizinan tagi eorgurua n iinggi Asin g, L€mbaga penerilian dafpens6mbasan Asins, Badai usaha Asins dan ora;e 

^,;r;";;;il;; drian pen6,rian dan pensembarsan d

' I:f:'"T,:J;['li1;]::'"1*trJ#J::*:"l tenrans Pedoman Peno ran dan pensembansan d Linsk nsan

' iffixil:::iliiii"#:,:1,T:nJ;:,,:j;ffi,Hiill:,I:l_.11.1,:::":: .ncan rusas dan Funss saiuan oqar sas d

4. perarur€n Gubemur DaeEh rs,im€M.yoeyakana No;,; ;;;;" il;H:;; p€doman perayanan pedzrnan, R€komendasipetaksana.n sutuei, penoritian, pendara;; *"*.0"*"^, r""n*ri"" o"",i,Jo",."o""nun o,o*€h tsrmewa yosyakada.
D lU INxAN u n tu k me taku ka n kes iara n su fle i/penelitla n/pendaraan/pengemba n 9an/peng kajian/sludi Ia p a n 9a n kepada iNAMA IZANU MIFTAHUN NIKMAH

^"*, lffljl3x'Jr,uu ranarvar oau KEGURUAN , 
'ENDTDTKAN 

BAHAS^ 
^^lJ,tjl^; 

lllilll,
JUdII . KESIAPAN GURU BAHASA

SABDODADI aorrra 
"onffiou*DALAM 

MENERAPKAN KURTKULUM 201s Dt MAN
Lokas : DTNAS pENDtDtKAN, pEMUgt_?tl_gUHRAGA Dty, KANWTL KEMENTERTAN AGAMA Dtywakl! ,10 NOVEMBER 2015 sra i0 FEBRUARI 2016

I Mtr verahkan su€l releEnqan/lh .urud/pe n slitian/pendab a n/p6ng6mbanga n/peng kaj a n/slud i rapa n gan .) dari peme ntah Daerah Dry::.^: _*l: ly-,11"" " "!rur insrirJSr yars beNerar e menee Larra, iin d har..Lo.' fi ;:[Hil1i:illSll'."j""JJ:";l:j"i "f"ia cubemur oaorah ,stimewa yosvakana rne,a,u B ro Adm].is,Es pembansuna, serda
..,nl."" 0"" j,J,0* 

"10 
,;;;,";: "'"'"''gsah tuproad)meraruiwebsite adbans josjaprov.eo.rd dan menuii,""" 

"""*"" r".,'rl"g-,,i"n
3 rln in hanva drpeqLrnakan untuk kepenuan ihah, dan pemegang ljin wajrb m6niaar keienluan yang b6rreku dirokas kegiar.n;.i:Jffill1,;::i,1ffiT;3"ji,HJ:[ffJ1:,]ii,."",";;:;;;;;;,;,*;;il:;tJ",,.0".*.,,wak.nyase,€ahmeoeajuka.

5 ri. yans diberjkan dapal dibararkan sewakru-waktu apabila pemegang llin intridak memenuhikgte uan yang beiaku.

Dketuarkan di yogyakana

Pada ranssa 10 NOVEMBER 2015
A.n Sekretads Daerah

Asisren Peekonom an dan pembangunan

Ub,
Kepala Bio Admin strasi pombangohan

embusan: 8503 2 006
1, GU-BERNUR OAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN}2, BUPATI BANTUL C.Q BAPPEOA AAI.ITUI3. DIN,AS.PENDID'KAN, PEMUDA OAN OLAHMGA DIY4. KANWL KEIlIENTERIAN AGAMA DIYr yd5lir,.igl 

"'raruc 
exnoeurk prr. ILMU TARBIvAH oAN KEGURUAN, utN suNAN KALTJAGA

6, YANG BERSANGKUTAN

rcP'#----
B I sE hhrlq\--

R\*



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)
Jln.Robet Wolter l4onginsidi No. 1 Bantul 5s711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

Website: bappeda.b.ntulkab. go.id Webmail: !3!!EdA@!3!lq!!ab.gqi!L

SURA.T IIETER,{NG4N4ZII
Nomor : 070 / Req / 4228 / sl ! 201 5

Menunjuk surat

Mengingat

Dari Sekrelarlat Daerah DIY

Tangoal r 10 Nopember 2015

Nomor : 070/REGlr'/15311 1/2015
Perihal : UIN PENELITIAN

a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tenlang Pembenllkan Ogan sasi
Lembaga leknis Daerah Di Lngkungan Pemerntah Kabupaten Banlu
sebagaimafa telah dlubah dengan Peraturan Daerah Kab!paten Baniul
Nomor 16 Tahun 2009 teniang Perubahan Aias PeraL!ran Daerah Nomor 17

Tahun 2007 tenlang Pembenlukan Oganisasl Lembaga Teknis Daerah D

L ngkungan Pemerntah Kabupatef Baflul:
b Peraluran Gubemur Daelah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009

lentang Pedoman Pelayanan Perilnan Rekomendasr Pelaksanaan Suruei
PeneLilian Pengembangan, Pengkajan dan Studi Lapangan d Daerah
lslimewa Yogyaka(ai

c. Peraluran Bupati Bantul Nomor r7 Tahun 2011 tentang llin Kuliah Kerja
Nyaia (KKN) dan Prakiek Lapania. (PL) Perguruar-r Tngli di Kabupaten

Bant!l

ZANU MIFTAHUN NIKMAH
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruanf UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Diizinkan kepada

NIP/N Nl/No. KTP
NomorTep /HP

Keg aian

3402046601940002
oag664270537
KESIAPAN GURU BAHASA ARAB
KURIKULUM 2013 DI MAN SABDODAD]
I\IAN SABDODADI BANTUL
12 Nopember 2015 s/d 12 Februari 20'16

DALAM MENERAPKAN
BANTUL YOGYAKARTA

Dengan ketentuan sebagai berikut:
1 Dala'rl melaksanakan keglalan lersebut harus selalu berkoordinas (menvampaikan maksud dan iujuan)

dengaf institusi Pemern6h Desa selempat serta dlnas atau instansi ierkat unl!k mendapalkan peturiuk

2 Wajib menjaga keiertiban dan memaluh perailrran perundangan yang berLaku

3 lzin hanya digunakan uniuk kegl3tan sesuailzin yang diberikani

4. Pemegang izin wajib melaporkan pel3ksanaan kegialan bentuk softcopy (CD) dan hardcopv k'opada

Pemennlah Kabupaien Bantul c.q Bappeda Kabupalen Bantu seie ah selesai melaksanakan kegiatani

5. lzln dapal d bata kan sewakiu{aktu apab la Udak memenuh kelenlua. terseb!t d atas:

6. Memen!hl kelenluan, eiika dan norma yang ber ak! d okasi keglala.l dan

7 lzif n lidak boleh dsalahgLrnakan untuk tuluan terlenlu vang dapai menggangg! kelertban umum dan

kestabilan pemer niah' 
Dikeluarkan di :Bantul
Pada tanqqal : 12 Nopember 2015

Tembusan disamparkan kepada Yth
1. BLrpati Kab Bantul (sebagai laporan)

2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Po lt k Kab Bantul

3 Ka. Kantor Kementerian Agama Kab BantuL

4. Ka. IVIAN Sabdodadi Bantul

5. Dekan Fakultas llmu Tarblyah dan Keguruan lJlN
gi 6. Yang Bersangkutan

nelit an dan
Kasubbid

1998032004

Sunan Kalljaga, Yogyakarta
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KEMINI'ER'AN ACAMA

UNIVEllSIlAS 1SI,AM NI]CERl STJNAN KALIJACA
IAKUI,TAS II,MU 'TAIiBIYAIl DAN KEGURIJAN

YOCYAKARTA

I]UKTI StrMINAII PIIoI'OSAI,

Nana Mahasis*,a

Norlor Induk

Jrrrusan

Scmester

Tahun,^kadeftik

Judul Skripsi

Zanu Miftahun Nikmah

t2420071

PBA

VII

20t5/2016

KESlAPAN CURIJ BAHASA ARAB DAI-AM MENERAPKAN
KI]RIKUL,UI\4 20IJ D] MAN SABDODADI BANTUL
YOCYAKARTA

Telah mengikuti seminar rise! tanggal : l9Oktober20t5

Selanjutn)a. kepada Mahasiswa lersebul supal/a berkonsultasi kepada pembinbing
berdasarkan hasil-hasil serninar untuk penrentpurnaan proposal lebih laniui.

Yogyakafta, l9 Oktobcr 2015

Moderator

Dls. H. Zainel Arifin Ahmed. M
NtP. 19621025 t99t0l I 005

Ag.



QtO untverstlos Ls om Negerisunon Kolrtogq- - FM-UINSK-BM-O6/RO

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa rZanu Miftahun Nikmah
Nomor lnduk
Pembimblng
Judul Skripsi

Fakultas
Program Studi

: 12420071
: Drs. H. ZainaLArifln Ahmad M.Ag
: KESIAPAN GURU BAHASA ARAB DALAI\,,I I\,lENERAPKAN KURIKULUM
2013 DI MAN SABDODADI BANTUL YOGYAKARTA

: llmu Tarbiyah dan Keguruan
: Pendidikan Bahasa Arab

C

Tanggal Materi Bimbingan

A Cc Prr,prt.^[

J. x}l 2$c
iil) $evi i i

l0lu-

1.
loit k-ntorohz.r. lnft.rurvren

AC L tt\ftcvrnar]

b,
a i ?u [,', ,6r

&npl;r,^"rl

,/r,

'%'

]
AC

Yogya
Pemb

Drs H Zaina ifin Ahmad, i\,4 Ag

*","" **; T

3o/ rots
/

19621025 199 03 1 005
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MINISTRY OF RELIG]OUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERS1TY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGTISH COMPETENCE CER.TIFICATE

No: UIN.02/L,yPtr403.2 t2.42 -13.1 561 D0L6

Herewith the undersigned certifies that:

Name : ZANU MIFTAHUN NIKMAH
Date of Birth : January 26,1994
Sex : Female

took TOEC (Test of English Competence) held on January 15, 20,16 by
Center for Language Development of State lslamic University Sunan
Kalijaga and got the following result:

Listening Comprehension

COI{\'ERTED SCORE

37

Structure & Written Expression

Reading Comprehension

Total Score
Validity: 2 yea6 since the certificate's issued

w

42

Yogyakarta, January 15, 2016
Director,

ii.li-ulql1

i:i;i".1
L'j!".;;
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang befianda tangan dibawah ini:

Nama

NIM

Jurusan

Fakultas

: Zanu Miftahun Nikmah

:12420071

: Pendidikan Bahasa Arab

: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya

serupa yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi

lain dan skripsi saya ini adalah asli karya saya sendiri dan bukan meniru dari hasil karya

orang lain.

Yograkarta, 1 1 Februari 2016

Yanr menyatakan

12420071
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama   : Zanu Miftahun Nikmah 

Tempat, tanggal lahir  : Bantul, 26 Januari 1994 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Agama   : Islam 

Kebangsaan  : Indonesia 

Alamat Asal  : Candi Srihardono Pundong Bantul Yogyakarta 

Alamat Asrama : JPPI Minhajul Muslim Ngentak Sapen CT Depok Sleman  

Nama Ayah  : Drs. H. Marhadi Fu’ad, M.S.I 

Nama Ibu  : Dra. Suparmi 

Alamat Orang Tua : Candi Srihardono Pundong Bantul Yogyakarta 

PENDIDIKAN 

 SD N Monggang  (2006) 

 MTs Ali Maksum PP Krapyak Yogyakarta  (2009) 

 MAN Yogyakarta II  (2012) 

PENGALAMAN ORGANISASI 

 PMII Rayon Fakultas Tarbiyah  

 LPM Paradigma  

 PAC IPPNU Kecamatan Pundong 

 PC IPPNU Kabupaten Bantul 
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