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  الملخص

 وزير نظام عند العربية اللغة منهج تنفيذ " ،)73211043( الرمحن فيض    
"  برجان اإلسالمية، ثانويةال" النووى" مدرسة ىف 2008 سنة 2 رقم  الّدينية الّشؤون

 وايل جامعة العربية اللغة تعليم قسم يف الرتبية كلية مسارانج، 2012 العلمي، حبث
 .مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو

 وزير نظام عند العربية لغةال منهج تنفيذ معرفة إىل البحث هذا ويهدف   
 تعليم يف الثاين املستوى على ولاأل الصف يف 2008 سنة 2 رقم  الّدينية الّشؤون

 ةالكفاء معيار وملعرفة فروارجا، برجان اإلسالمية، ثانويةال" النووى" درسةمب العربية اللغة
  .فيها ةاألساسي ةالكفاء و
 املصدر وهو األساسي املصدر األول. نوعان لباحثل املستخدم املصدر    

 مدرسة يف العربية اللغة نهجم تنفيذ هو ،البحث لقيام أساسا الباحث اخذه الذى
 ستخدمها الذى املصدر هو الثانوي املصدر الثاين.  برجان اإلسالمية، ثانويةال" النووى"

   .األساسي ملصدرا ستكمالال الباحث
 طريقة فهي البحث هذا يف البيانات جلمع الباحث ا قامت اليت الطريقة    

 هي القياسية والطريقة التقييمي التحليل طريقة. التوثيق وطريقة املشاهدة وطريقة املقابلة
 يأيت مث املنهج، من أّوال القاعدة ذكر يتم حيث اخلاص، اىل العام من االنتقال
  .اخلالصة

" النووى" مدرسة يف العربية اللغة منهج تنفيذ أن على يدل البحث هذا نتائج    
 سنة 2 رقم الدينية الشؤون وزير نظام مع مناسب جافوروار  برجان اإلسالمية، الثانوية

 التعليم عملية ويف التعليم قبل املعلم استعداد إىل يالحظ أن ميكن احلال هذا. 2008
. 2008 سنة 2 رقم الدينية الشؤون وزير بنظام ناسب قد احملتوي معيار و .وبعدها

 كفاءة معيار أما. فيها املستخدم األساسي الكتاب إىل يالحظ أن ميكن احلال هذا
 أن ميكن احلال هذا 2008 سنة 2 رقم الدينية الشؤون وزير بنظام ناسب املتخرج
َعلمُ  املوضوعات إىل يالحظ

ُ
 اإلستماع وهي اللغة، كفاءات أربعة على واشتمال امل

 .والكتابة والقراءة المكوال
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Abstrak 

Nama : Faedurrohman 

NIM : 073211043 

Judul  :Pelaksanaan Kurikulum Bahasa Arab Berdasarkan Peraturan 
  Menteri Agama nomor 2 Tahun 2008 di Madrasah Aliyah “an-
  Nawawi”, Berjan Purworejo. 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
kurikulum bahasa arab berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 2 
tahun 2008  kelas satu semester dua di Madrasah Aliyah “an-Nawawi” 
Berjan Purworejo, dan untuk mengetahui Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar di sekolah tersebut. 

  Sumber yang digunakan oleh peneliti ada 2 macam: pertama, 
sumber primer, yaitu sumber yang digunakan oleh peneliti sebagai 
dasar dalam melaksanakan penelitian, adalah pelaksanaan Kurikulum 
Bahasa Arab berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 
2008 di Madrasah Aliyah “an-Nawawi”, Berjan Purworejo. Kedua, 
sumber sekunder yaitu sumber yang digunakan oleh peneliti untuk 
menyempurnakan sumber primer. 

  Metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 
data dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode observasi 
dan metode otentifikasi. Metode yang digunakan untuk menganalisa 
data adalah metode analisis nilai dan metode qiyasiyyah, adalah 
menyimpulkan dari yang umum ke khusus sehingga sampai  pada 
kesimpulan. 

  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
kurikulum bahasa arab di Madrasah Aliyah “an-Nawawi” Berjan 
Purworejo sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 
2008, hal ini dapat dilihat dari persiapan yang dilakukan oleh guru 
sebelum mengajar sampai setelah mengajar. Standar isi sudah sesuai 
dengan peraturan menteri agam nomor 2 tahun 2008, hal ini dapat 
dilihat dari buku utama yang digunakan. Adapun standar kompetensi 
lulusan di Madarasah Aliyah “an-Nawawi” juga sudah sesuai dengan 
Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2008, hal ini dapat dilihat dari 
tema-tema yang diajarkan yang didalamnya mencakup 4 kompetensi 
bahasa yaitu mendengar, berbicara, membaca, menulis. 
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 اإلهداء

  الباحث أهدى

  البسيط البحث هذا

  رستمزية سيت احلّجة والديت إىل

  املرحوم العزيز عبد عمري والدي

   وأسريت عائليت يف احملبوبني وأخوايت إخواين إىل

  املاجستري ناسخ حممد الدكتور إيل

  إنستيتوت مبوناس وأصدقائيت وأصدقائي أساتيذ كل إىل

  2007 سنة العربية اللغة تعليم قسم يف أصحايب إيل

  أمني. اجلزاء بأحسن جيزيهم أن اهللا أسأل
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  والتقدير الشكر كلمة

 واملسلمني، واإلسالم واحلديث القرآن لغة العربية اللغة جعل الذي العاملني رب هللا احلمد
 .العربية اللغة على حث الذي هللا رسول على والسالم والصالة

 :  إىل والتقدير الشكر إلقاء الباحث يريد

 احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية كعميد املاجستري شجاعي الدكتور فضيلة .1
 بسمارنج

 جبامعة الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم كرئيس املاجستري عاشقني الليث السيد فضيلة .2
 .بسمارنج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل

 جبامعة الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم ككاتب املاجستري صديق حمفوظ السيد فضيلة .3
 .بسمارنج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل

 راضيني كانا ذينلال مشرفنيك املاجستري موانيت دوي و املاجستري شجاعي الدكتور فضيلة .4
 .البحث هذا كتابة يف للتوجيه شغلهما حالل والفكرة الوقت لواسعة وخملصني
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 البحث إقامة يف للكاتب الفرصة أعطى اليت فروارجا برجان ،اإلسالمية الثانوية "الناوى" مدرسة .6
 . فيها

 .البحث هذا وإمتام كتابة يف والدوافع واخلدمات املساعدات منحوا قد الذين الّزمالء .7

 بغري يشاء من جيزي فإنه اجلزاء أحسن اهللا وجزاهم الشكر جزيل الرسالة هذه كاتب من .8
. عليها اطّلع ملن ومساعدة والّدنيا الّدين ىف نافعة الرسالة هذه جيعل أن وعسى. حساب
 .العاملني رب هللا واحلمد
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