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 كلمة التقدمي
 

أقدم هذا البحث العلمي إىل والدي الكرميني واحملبوبني يف حيايت "احلاج أنغ 

علمي حبرون" و"احلاجة نور ليلي موسي"، مها اللذين أعطين احلماسة الفائقة، 

ي هذا البحث وأقوم أمامها ويدعوين يف كل صالهتما، ودائًما تذكرين أبن أنته

مبالبس التخرج، وإىل زوجي احملبوب " حممد إحسان" الذي يسعي دائًما يف 

حتقيق ما أمتنه، وحياول دائًما بتشجعي وجيعلين متحمسا يف إجناز هذا البحث، 

ويقوم يف تضحية ما ميكن فعله أبن يتحقق أحالمي، وكذلك أخوايت: رومسا 

ي ولطيفة علمي هن الاليت يذكريت يف إنتهى هذا وردة علمي، امساء اندية علم

البحث، وكذلك ولدي حممد عّز راين وحممد سلطان فاتح وبنات أخت مها 

أمرية عالية علمي وأديبة أغىن علمي، أمكماوخالتكما تقدم هذا البحث لكم 
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مجيعًا وعسى أن ينفعكم يف احلياة العلمية، وأدعو هللا أبن ينفعين وإايكم هذا 

 مني....البحث آ
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 كلمة التمهيد
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان 

حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني. احلمد هللا على مجيع نعمه ومنه 

إتتم وفضله على خملوقه الضعيف، والثناء عليه جبميع ماقد أعطه للباحثة يف 

إجنازي هذا البحث حتت موضوع " إدرة منهج اللغة العربية قسم التعليم اللغة 

العربية يف جامعة أنتاسارى اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسني". والصالة 

والسالم على حبيبك سيدان حممد صلى عليه وسلم اليت هدى الناس إىل صراط 

 ى دين اإلسالم واألمن.مستقيم وأخرجهم من الظلمات إىل النور ومجعهم عل

يف هذه الفرصة أود أن أعرب شعور الفرح والسرور وأشكر على مجيع 

املساعدات والتوجيهات واإلهتمام للباحثة من خالل أجناز هذا البحث، وكلمة 

 الشكر اخلاص إىل: 
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الفروفيسور الدكتور  احلاج سيف الدين سبدا، م.أغ، كمدير برانمج  .1

 نتاسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.الدراسا العليا يف جامعة أ

الدكتور أمحد جوهيدي، م. ف د.، كرئيس برانمج دارسة إدارة الرتبية  .2

 اإلسالمية.

الدكتورة إان مطمئنة، م. أ، كمشرفة األول يف كتابة أطروحة املاجسرت.  .3

شكرًا كثريًا على مجيع األوقات واإلهتمام والتشجيع  وأيضًا شكراً  

والفهم يف استكمال هذه الرسالة، ولذلك أصبحت جلميع النصائح 

 الكتابة أكثر تركيزاً.

الدكتور فيصل مبارك سيف، كمشرف الثاين يف كتابة أطروحة   .4

املاجسرت، شكرًا على كل ما تبذوله للباحثة من األوقات واألفكار 

 واإلشادات الصادقة حيت ميكنين  اإلنتهاء يف كتابة الرسالة.
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اضرات واملوظفني برانمج الدراسا العليا يف جامعة مجيع املاضرين واحمل .5

أنتاسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني الذين قدموا التوجيهات 

 واملعرفة للكاتبة أثناء الدراسة يف برانمج الدراسات العليا.

رئيس وموظف املكتبة اجلامعة اإلسالمية أنتاسارى واملكتبة برانمج   .6

المية أنتاسارى الذين قدموا اخلدمة الدراسات العليا اجلامعة اإلس

 للكاتبة أثناء إعداد هذه الرسالة.

الدكتور أمحد مرادي كرئيس قسم التعليم اللغة العربية ووكيله األستاذ  .7

حسب هللا املاجسرت الذي أعطى فرصة للباحثة ألدى الباحث يف قسم 

التعليم اللغة العربية، وشكرًا  كثريأ على مجيع املساعدة والدعم 

 املشاركة والتحفيز والدعاء يف إجناز هذا البحث.و 
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وتتمين الكاتبة أن هذا البحث هلا أمهية ومفيدة لكل مجيع األطراف، 

 وأسال هللا أن يوفقين ملا حيبه ويرضه واحلمد هللا رب العاملني.

 2018نوفمرب  25بنجرماسني 

 

الكاتبة
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 امللخص
 

هج اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتساري : إدارة مناحلاجة نورحلمة

اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسني. املشرف األول الدكتورة. اانا مطمئنة، املاجسرت، 

واملشرف الثاين: الدكتور فيصل مبارك سيف املاجسرت. الرسالة العلمية للدرسات 

 (2018جرماسني )العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بن

 

هتدف هذه الدارسة ملعرفة إدارة منهج اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية يف 

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسني، مع اإلدارة سوف يتغري األمور وتصبح 

كيف ختطيط منهج اللغة العربية قسم (.  1أكثر انتطامًا وتوجيهاً. وتشتمل هذه األهداف 

(. كيف تنفيذ 2بية يف جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسن؟ تعليم اللغة العر 

منهج اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية يف 
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(. كيف تقومي منهج اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتسارى 3بنجرماسن؟ 

 نجرماسن؟اإلسالمية احلكومية يف ب

هذا البحث يستعمل نوع البحث النوعي، اليت تستعمل النوعية الوصفية. أجريت 

هذه الدراسة يف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية يف 

بنجرماسن، واملخربون يف هذا البحث هم رئيس قسم اللغة العربية، وانئبه، واملوظفني 

ون يف قسم تعليم اللغة العربية. البياانت اليت مت مجعها إبستخدام واحملاضرين الذين يعلم

 Dataمجع البياانت )املقابلة، املالحظة، والواثئق ومن مث حتليلها من خالل املراحل : 

Collection مقياس البياانت ،)(Data Reduction( عرض البياانت ،)Data 

Display إستنتاج البياانت ،)(Data Conclusion و .) أما التحقيق من صحة

(، Transferability(، النقل )Credibility)البياانت تتضمن من: املصداقية 

 (.Dependabilityاإلعتماد )
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نتائج حبث إدارة املناهج اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة أنتساري 

(. ختطيط منهج اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة 1اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسني، 

العربية يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسني، أن منهج اللغة العربية قد مت 

وختطيطه بدقة من قبل رئيس قسم اللغة العربية ومع احملاضرين لتحديد خرجات تصميمه 

الطالب الذين يتمكنون التنافس يف عامل التعليم واملهنة. ولكل مواد الدارسية مت حتديدها من 

تنفيذ منهج اللغة العربية قسم تعليم اللغة (. 2قبل احملاضرين الذين يعلمون تلك املواد، 

ة أنتسارى اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسن، أن احملاضرين ينفذون التدريس العربية يف جامع

ابلطرق والوسائل املطلوبة يف تدريس تلك املهارات )اإلستماع، الكالم، القرأة، الكتابة(، 

ألن تلك املهارات هلا مراحل خاصة، وذلك تنفيذها خمتلف حسب املراحل وإحتياجات 

تقومي منهج اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة (. 3الطالب يف تلقي املعرفة، 

أنتسارى اإلسالمية احلكومية يف بنجرماسن، يقوم احملاضرون إبجراء التقومي وفقاً إلحتياجات 
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الطالب يف كل مرحلة من املراحل كل املهارة، ولكن يف الواقع يقوم احملاضرون مرتني يف كل 

 (. final test( واإلختبار النهائي )middle testنصفي )سنة الدراسية وهو اإلختبار ال
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Abstrak  

Hj. Noor Hilmah, 1302531051: Manajemen Kurikulum Bahasa Arab pada jurusan Bahasa 

Arab UIN Antasari Banjarmasin, Pembimbing I Dr. Inna Muthmainnah, MA. Ph.D dan 

Pembimbing II Dr. Faisal Mubarak Seff, Lc. MA. Tesis pada Program Pasca Serjana UIN 

Antasari Banjarmasin, (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen kurikulum Bahasa Arab pada 

jurusan Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin. Tujuan tersebut meliputi 1). Bagaimana 

perencanaan kurikulum Bahasa Arab pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari 

Banjarmasin, 2). Bagaimana implementasi kurikulum Bahasa Arab pada jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin, 3). Bagaiman evaluasi kurikulum Bahasa Arab pada 

jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin. 

Penelitian ini menggunakan jenis pnelitian kualitatif menggunakan deskriptif kualitatif. 

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

kemudian dianalisis melalui tahapan koleksi data, reduksi data, display data, dan verifikasi 

data. Adapun pengecekan keabsahan data meliputi : kredibilitas, dependabilitas, trasferabilitas 

dan konfirmabilitas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Perencanaan kurikulum Bahasa Arab pada 

jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin, bahwa kurikulum Bahasa Arab 

secara menyeluruh telah dirancang dan direncanakan oleh ketua jurusan dan beserta para 

dosen pengajar untuk menentukan output yang mampu bersaing didunia pendidikan dan dunia 

karir. Dan untuk setiap mata kuliah telah ditentukan oleh masing-masing dosen pengampu 

mata kuliah, 2).  implementasi kurikulum Bahasa Arab pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

UIN Antasari Banjarmasin dengan metode dan media yang diperlukan dalam mengajar 

maharah (istima’, kalam, qiraah, kitab), karena keempat maharah itu memiliki tahapan 

masing-masing, maka pelaksaannya pun beragam sesuai tahapan dan kebutuhan mahasiswa 

dalam nerima ilmu tersebut, 3). evaluasi kurikulum Bahasa Arab pada jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin dengan melakukan evaluasi sesuai kebutuhan 

mahasiswa pada tiap tahapan masing-masing maharah. Evaluasi sebanyak dua kali dalam satu 

semester yaitu pertengahan dan akhir semester. 
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ABSTRACT 

Hj. Noor Hilmah, 1302531051: Management of Arabic Language Curriculum in 

Department of Arabic Language of Antasari State Islamic University (UIN), 

Banjarmasin, Supervisor I Dr. Inna Muthmainnah, MA, Ph.D and 

supervisor II Dr. Faisal Mubarak Seff, Lc, MA. Thesis on Graduate 

Program in State Islamic University (UIN), Banjarmasin, (2018) 

The aim of  this research was to determine management of arabic language 

curriculum in departement of Arabic Language of Antasari State Islamic 

University (UIN), Banjarmasin. The aim includes 1) how to schem arabic 

language curriculum in departement of Arabic Language of Antasari State 

Islamic University (UIN), Banjarmasin, 2) how the implementation of arabic 

language curriculum in departement of Arabic Language of Antasari State 

Islamic University (UIN), Banjarmasin 3) how to evaluate arabic language 

curriculum in departement of Arabic Language of Antasari State Islamic 

University (UIN), Banjarmasin. 

This research was qualitative descriptive. The datas were done by 

interviews, observations, and documentation, then analyzed by data collection, 

data reduction, data display, and verification. Data was validated which was 

involved credibility, depentability, transferability, and confirmability. 

The result showed that 1) management of arabic language curriculum in 

department of Arabic language of Antasari State Islamic University (UIN), 

Banjarmasin was designed and schemed by chair of department and all arabic 

lecturer to determined the capable to compete in education and carrier’s output, 

while the courses was determined by its supporting lecturer. 2) the 

implementation of Arabic language curriculum in department of Arabic language 

of Antasari State Islamic University (UIN), Banjarmasin was applied by method 

amd media to  teach the competence in Arabic language includes listening, 

speaking, reading, and writing. These methods has its own steps thus the 

implementation is according to the needs and stages of students. 3) the evaluation 

of arabic language curriculum in department of Arabic language of Antasari 

State Islamic University (UIN), Banjarmasin was depends on the needs of students 
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on every stage of competence. The evaluation was conducted twice per semester 

which was on the middle and end of semester. 
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