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PENGANTAR 
 

Dewasa ini kita lihat bahwa perkembangan bahasa Arab terus mengalami kermajuan yang sangat 

luar biasa dan terus berkembang dari masa kemasa. Sebagai bahasa dunia dan bahasa umat Islam 

perkembangan bahasa Arab tidak hanya merambah komunitas muslim akan tetapi jauh merambah 

dunia pendidikan dengan berbagai latar agama, etnis dan  kebudayaan. Bahkan di beberapa 

universitas terkemuka jurusan bahasa Arab dijadikan sebgai salah satu juruasan  pavorit yang 

banyak diminati para pelajar seperti di Lepzigh Universty, Hankukk Univrsty, Sanghai university 

dan beberapa university ternama lainnya. 

        Dalam konteks Negara kita Indonesia, sesungguhnya hadirnya bahasa Arab tidak dapat 

dipisahkan dari masuknya Islam di nusantara, hal ini tidak terlepas dari tujuan awal pembelajaran 

bahasa Arab adalah untuk tujuan mempelajari agama. Hal ini ditandai dengan munculnya pondok-

pondok pesantren yang mengajarkan bacaan alqur’an, doa, sholat dan lain sebagainya. Namun 

seiring dengan perkembangan zaman dan juga tuntutan kehidupan dewasa ini bahasa Arab tidak 

hanya dipelajari untuk tujuan tertentu, melainkan dengan berbagai macam tujuan diantaranya 

adalah bahasa Arab untuk Tujuan Haji dan Umrah, untuk tujuan wisata, kedokteran, diplomasi dan 

lain sebagainya. Maka melalui buku kecil ini penulis ingin menghadirkan kehadapan pembaca 

tentang bahasa Arab untuk tujuan khusus dengan harapan kiranya pembaca tercerahkan dengan 

hadirnya buku ini yang dilengkapi dengan beberapa kajian mengenai  budaya dan juga bahasa 

Arab untuk tujuan tertentu. 

 

Banjarmasin, 15 Desember 2020 

                                                                            Penulis 

 

 

                                                                                     Faisal Mubarak  
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Bagian Satu: 

 

BAHASA DAN  TRADISI  KULTUR SOSIAL  BUDAYA ARAB 

 

REORIENTASI TUJUAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling dekat dengan umat 

Islam, hal ini tidak lain dikarenakan  bahasa sumber Agama baik Al qur’an maupun Hadist  ditulis 

dalam bahasa Arab.  Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab di Indonesia bahwa tujuan 

pembelajaran bahasa Arab tersebut tidak terlepas dari adanya keinginan untuk mempelajari dan 

memahami sumber agama. Tentu sebagai umat muslim meyakini bahwa dengan memahami agama 

langsung dari sumbernya akan membawa kepada kedalaman pemahaman agama. Hal ini berbading 

lurus dengan seseorang yang hanya memahami teks Arab dari terjemahan-terjemahan yang beredar 

yang tentu akan dipengaruhi oleh pemahaman sipenerjemah. 

     Pada tahap pertama pembelajaran bahasa Arab yang dibahas seputar ilmu-ilmu bahasa Arab 

seperti Qawaid, Sharf, Balghah, Arudh serta kitab klasik atau yang biasa dikenal dengan kitab 

kuning yang berkaitan dengan tema Fiqh, Hadist, Tajwid dan lain-lain. Karena orientasi awal 

pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan agama. Disamping untuk tujuan agama metode yang 

digunakan dalam pembelajaran juag condong terpusat pada satu metode  yaitu metode  gramatikal-

terjemah yang mana memiliki tujuan agar siswa dapat memahami  buku berbahasa Arab 1. 

            Model Pembelajaran yang sudah dikembangkan di atas adalah sebuah model pembelajaran 

yang menumpukan hanya pada satu aspek keterampilan berbahasa yaitu maharoh Qiroaah ( 

membaca), padahal pembelajaran bahasa Arab sesungguhnya tidak hanya keterampilan membaca 

saja, akan tetapi ada keterampilan lain seperti  istima (mendengar), kalam (berbicara) dan juga 

kitabah menulis yang mana semua keterampilan tersebut harus diajarkan dalam pembelajran 

bahasa Arab 2. 

          Melihat dari pada itu, maka perlu ada perubahan dan reorientasi tujuan pembelajaran bahasa 

Arab dari yang hanya mengajarkan satu tujuan saja kepada pengajaran yang konprehensip dan 

lengkap dengan empat keterampilan. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi mengingat dewasa ini 
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perkembangan bahasa Arab yang tidak hanya diajarkan un tuk tujuan tertentu akan tetapi juag 

diajarkan untuk berbagai macam tujuan.  

     Pada saat ini memang pembelajaran bahasa Arab terus mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, hal ini menuntut pembelajaran secara konprehensif dengan berbagai tujuan. Sebagai contoh 

saat ini di era baru pembelajaran bahasa Arab diarahkan untuk pembelajaran dengan tujuan khusus 

atau yang sering dikenal dengana Teaching Arabic for Specific Purposesng. Dari segi kehususan 

materinya   memiliki karekteristik kebutuhan dan kompetensi yang spesifik, seperti tujuan 

akademis, profesi, bisnis, kepariwisataan, diplomasi dan lainnya. 

            Perubahan paradigm pembelajaran bahasa Arab dari tradisional yang menekankan pada 

satu aspek keterampilan saja adalah bukan perkara yang mudah. Untuk memulai hal ini harus 

ditumbuhkan kesadaran akan pentingnya pebelajaran bahasa Arab  yang seutuhnya. Tidak lagi 

berpikir bahasa sekedar untuk tujuan yang terbatas serta kompetensi yang sempit, akan tetapi lebih 

dari itu bahasa Arab diajarkan sebagai bahasa yang sempurna. 

            Konsekwensi dari perubahan orientasi pembelajaran bahasa Arab tentu akan membawa 

kepada perubahan semuanya, mulai dari Kurikululum, materi, serta kosa kata yang disampaikan. 

Hal ini juga menuntut untuk dipelajarinya bahasa Arab untuk semua keterampilan yang ada tanpa 

membatasai pada satu keterampilan dalam pembelajaran.  

            

BAHASA	DAN	TRADISI	KULTUR	BUDAYA	ARAB	
 

Ketika kita berbicara tentang bahasa sesungguhnya  tidak terlepaskan dengan budaya, hal ini 

mengingat karena bahasa adalah bagian dari budaya dan ciri serta identitas penutur. Dalam 

ungkapan lain sering dikemukakan bahwa bahasa adalah wadah kebudayaan, dan tidak mungkin 

berbicara dengan menggunakan bahasa tanpa kehadiran budaya. Bahasa adalah media pertama 

untuk berbicara mengenai budaya3.  

      Pembelajar bahasa Arab sesungguhnya sangat memerlukan pemahaman budaya, karena tanpa 

itu tidak akan bisa memahami makna kosakata dan susunan kalimatnya tanpa memahami  budaya 

masyarakat Arab Muslim sebagai penutur asli.  Bagaimana mungkin seorang pembelajar bahasa 

Arab akan dapat memahami syair-syairnya, tanpa memahami ranah dan ruang lingkup sosdial 

budaya yang tergambar dalam untaian setiap bait syiir.  
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      Maka sesungguhnya belajar bahasa adalah secara tidak langsung belajar budaya penutur. 

Pembelar bahasa Arab tidak akan bisa memahami makna konsep dan susunan kalimatnya tanpa 

memahamai budaya penutur bahasa tersebut. Dalam satu penelitian Fathi Yunus tahun 1979, di 

mana di antara tujuan penelitiannya adalah mengetahui sikap orang dan tempat-tempat yang ingin 

dikunjungi  ketika mengunjungi Negara Arab. 

     Bahasa Arab memperkenalkan budaya masyarakat Arab Muslim kepada para pembelajarnya. 

Bahasalah yang memberi pola/ciri pada masyarakat penuturnya denga pola yang khas yang akan 

dilihat sebagai sesuatu yang unik dan berbeda bagi masyarakat  yang berada di luar komunitas 

tersebut.  Orang luar akan melihat setiap individu masyarakat penutur bahasa Arab tersebut sebagai 

bagian yang mewakili keseluruhan sifat yang membedakannya dengan sifat masyarakat lain. 

Dalam konteks karakter dan kepribadian masyarakat Arab pada umumnya memiliki karakter dan 

kebudayaan yang berbeda-beda seperti memuliakan tamu, pemurah, tidak pendendam, suka basa 

basi ( muzamalah) serta intonasi yang tinggi dalam berbicara. 

   i 
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BAHASA ARAB  BERBASIS ONLINE 
 

      Kemajuan teknologi informasi banyak membawa dampak positif bagi kemajuan dunia 

pendidikan, saat berbagai perangkat teknologi menawarkan beragam media pilihan bagi dunia 

pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran. Dunia ini sering diistilahkan dengan global 

village (kampung global). Istilah ini sangat erat kaitannya dengan teori McLuhhan (1962) bahwa 

dunia saat ini telah menciut menjadi sebuah kampung kecil karena kecanggihan teknologi elektrik. 

Pergerakan informasi yang begitu cepat dapat diketahui oleh berbagai manusia di tempat yang 

berbeda pada saat yang sama. Sekarang ini, istilah global village banyak digunakan sebagai 

metapora untuk mendeskripsikan internet dan jaringan dunia luas (www/World Wide Web). 

Dengan internet, jarak fisik tidak lagi menjadi halangan bagi orang-orang untuk melakukan 

aktivitas komunikasi secara langsung.  

     Oleh karena itu, maka lingkungan sosial (social sphere) menjadi begitu terbuka karena 

terbukanya jaringan tersebut. Orang-orang dapat mengakses berbagai informasi dan berinteraksi 

satu sama lain secara langsung. Dengan menjamurnya fasilitas-fasilitas bernuansa global dalam 

Internet, hal-hal yang bisa kita lakukan menjadi hampir tidak terbatas, sebut saja fasilitas Google 

Earth, yang seolah memasukkan seluruh dunia ke dalam komputer kita; atau mesin pencari Google 

yang membawa kita menjelajahi dunia ini dalam hitungan menit, bahkan detik. Demikian pula 

halnya dengan situs-situs pertemanan global, seperti Facebook, kita dapat menjangkau orang-

orang yang tinggal, bahkan di tempat-tempat yang kita belum pernah dengar namanya. Semua ini 

memang hasil dari revolusi teknologi informasi yang telah menjadikan dunia mirip kampung 

global (global village) seperti yang pernah diprediksi oleh McLuhan. 

     Dengan pesatnya kemajuan zaman khususnya dibidang teknologi dan informasi, maka kualitas 

pembelajaran yang dikembangkan harus mampu memperbaiki berbagai kelemahan pendidikan 

yang ada. Salah satu cara yang dapat dikembangkan adalah mengubah sistem pembelajaran 

konvensional dengan sistem pembelajaran yang lebih efektif dan efesien dengan dukungan sarana 

dan prasarana yang memadai. Pembelajaran dengan memanfaatkan sarana TI adalah  salah satu 

alternatif yang tepat dan dapat mengatasi berbagai persoalan pembelajaran.   
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     Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran 

serta memperluas jaringan pendidikan dan pembelajaran. Teknologi telah menjadikan ilmu 

pengetahuan lebih mudah diakses, dipublikasikan, dan disimpan. Selain itu pemanfaatan teknologi 

diharapkan pula dapat mengurangi biaya pendidikan. 

     Perkembangan teknologi multimedia telah menjanjikan potensi besar dalam merubah cara 

seseorang untuk belajar, dan memperoleh informasi. Multimedia menyediakan peluang bagi 

pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga menghasilkan hasil yang 

maksimal. Dengan multimedia siswa diharapkan mendapatkan informasi tidak lagi terfokus pada 

buku teks semata-mata, akan tetapi dengan jaringan internet akan semakin menambah kemudahan 

dalam mendapatkan informasi yang di harapkan. 

     Kecenderungan perubahan dan inovasi dalam dunia pendidikan akan terus terjadi dan 

berkembang dalam memasuki abad ke-21 ini. Perubahan tersebut antara lain: lebih mudah dalam 

mencari sumber belajar, lebih banyak pilihan untuk menggunakan dan memanfaatkan ICT, makin 

meningkatnya peran media dan multimedia dalam kegiatan pembelajaran, waktu belajar lebih 

fleksibel, penggunaan pembelajaran berbasis Komputer, video, televisi, e-learning, semua itu 

memacu perkembangan pendidikan sepanjang hayat (longlife education)i. 

     Melihat perkembangan itu semua, maka bukan waktunya lagi guru untuk memberikan 

pengajaran secara konvensional (teacher centered learning) dengan hanya menggunakan metode 

ceramah dan hafalan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Stine (2002:6), “Cara belajar sistem 

pendidikan kita yang diterapkan kepada kita sejak masa kanak-kanak, yaitu cara belajar kuno dan 

tidak produktif, pendekatan model lama ini sebenarnya lebih menimbulkan keburukan daripada 

kebaikan dan membuat proses belajar menjadi sulit bagi anak, sejak dulu sekolah mengajarkan 

kepada anak-anak untuk menghafal, tanpa berfikir”i. 

     Belajar bahasa merupakan usaha yang tidak gampang dan kadang menjenuhkan, kadang kala 

membuat orang frustasi. Hal ini disebabkan karena belajar bahasa upaya untuk membangun konsep 

baru dalam diri seseorang untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan pemilik bahasa. 

Kejenuhan itu muncul bagaikan sebuah sumbatan yang dapat mematahkan minat anak untuk 

belajar bahasa Arab, belum lagi adanya persepsi anak yang menempatkan bahasa Arab sebagai 

bahasa yang rumit dan sulit untuk dipelajari. Hal ini tentunya memerlukan kepekaan pengajar 

dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan jauh dari nuansa yang 

menakutkan dan menyeramkan bagi anak untuk mempelajarinya. 



 10 

 
Proses Belajar Mengajar (PBM) seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak di luar 

pengalaman siswa sehari-hari, sehingga materi ini menjadi sulit diajarkan guru dan sulit dipahami 

siswa. Visualisasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengkongkritkan sesuatu 

yang abstrak, dan dengan tayangan yang lebih menarik dan memudahkan siswa untuk belajar serta 

bisa digunakan kapanpun mereka mau.  

     Seiring dengan adanya vandemi covid-19 yang merubah semua lini kehidupan tak terkecuali 

dunia pendidikan yang membawa perubahan dari pembelajaran tatap muka menuju ke 

pembelajaran secara online melalui berbagai macam media. Hadirnya berbagai macam program 

pembelajaran online menghiasi dunia pendidikan bahasa Arab di masa pandemi diantaranya adalah 

Arabic online yang diperkenalkan oleh Saudi Electronic Universty Arab Saudi. 

      Program Arabic Online SEU adalah merupakan salah satu program unggulan yang di buat oleh 

Saudi Electronic Universiti Arab Saudi. Program ini diperkenalkan ke halayak ramai mulai tahun 

2017. ini terdiri dari 16 pelajaran atau daras dan setiap daras  dilengkapi a dipungut biaya dengan 

audio visual secara online. Hadirnya program Arabic online sangat membantu dalam pembelajaran 

bahasa Arab, hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat penggunaanmedia ini dalam pembelajaran 

bahasa Arab bagi semua lini dengan tanpa dipungut sepeserpun bagi pembelajar yang ingin 

mempelajarinya. 

     Program Arabic online merupakan dan titik balik dalam sejarah pengajaran Bahasa Arab 

kepada penutur asing, dan tidak diragukan lagi akan menghasilkan paradigma baru dalam 

pemahaman budaya. Arabic-Online.net akan memungkinkan penutur asing bahasa Arab untuk 

mempelajari bahasa dunia ini. Situs ini juga akan menawarkan kepada penutur bahasa Arab di luar 

negeri dan keturunan mereka, yang tinggal di lingkungan non-Arab dan karenanya ingin 

menguasai kosakata dan keterampilan membaca dan menulis, sebuah kesempatan untuk mengatasi 

kekurangan ini. Arabic-Online.net akan memenuhi kebutuhan pengajaran bahasa Arab kepada 

penutur asing dengan menyediakan program online terpadu yang memungkinkan studi bahasa 

Arab di mana saja di dunia, menembus batas waktu dan ruang, serta hambatan perjalanan dan 

pergerakan. 

Tingkat-tingkat pengajaran pada program ini didasarkan pada Kerangka Kerja Acuan 

Eropa Umum untuk Bahasa. Kursus ini, oleh karena itu, disajikan, dalam format berbasis modul 

terintegrasi, empat keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca dan menulis), dan 

komponen utama bahasa (suara, kosakata dan struktur). Program ini juga mempertimbangkan 
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kemahiran linguistik, komunikatif, dan budaya peserta dengan menyajikan materi secara bertahap 

berdasarkan tingkat kemampuan peserta. Program ini menggabungkan format virtual dan belajar 

mandiri, dengan memanfaatkan platform pembelajaran bahasa dunia yang dikembangkan oleh 

Rosetta Stone. Titik awal Arabic-Online.net adalah tes penempatan saat peserta akan menentukan 

tingkat kelas yang harus mereka ambil. Program ini biasanya dimulai dengan komponen kesadaran 

fonemik. Tahap ini menyajikan suara-suara dalam bahasa Arab (kumpulan lengkap suara-suara 

dalam bahasa Arab dan artikulasinya akan diberikan), huruf-huruf Arab dan berbagai varian 

grafemisnya. Program ini terdiri dari 16 tingkatan, dan tes pencapaian akan diberikan pada akhir 

dari ke-6 tahap tersebut. Peserta yang telah menyelesaikan persyaratan program akan ditawarkan 

sertifikat kemahiran bahasa Arab untuk penutur asing yang disertifikasi oleh Saudi Electronic 

University. 
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STANDARISASI TES BAHASA ARAB 

 

 

     Berbicara tentang standarisasi tes tentunya tidak terlepas dari evaluasi atau penilaian. Kata 

evaluasi sendiri berasal dari bahasa Inggris evaluation yang mengandung kata dasar value atau 

nilai. Kata value atau nilai dalam istilah evaluasi berkaitan dengan keyakinan bahwa sesuatu hal 

itu baik atau buruk, benar atau salah, kuat atau lemah, cukup atau belum cukup dan sebagainya. 

Dalam ungkapan lain disebutkan bahwa evaluasi diungkapkan sebagai suatu proses 

mempertimbangkan suatu hal atau gejala dengan mempergunakan patokan-patokan tertentu yang 

bersifat kulaitatif, misalnya baik tidak baik, kuat lemah, tinggi rendah dan sebagainya8. Tujuan 

evaluasi adalah dalam pembelajaran adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efesiensi 

tenaga dan sarana, serta  biaya dalam pembelajaran secera konfrehensip. Selain itu juga bertujuan 

untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik setelah mendapatkan layanan pendidikan. 

      Evaluasi sangat penting dalam pembelajaran. Muhbib9 menyebutkan setidaknya ada tujuh 

signifikansi diantaranya dalam adalah  evaluasi yang diimplementasikan dalam bentuk placement 

test dapat menentukan tingkat kemampuan peserta dididik sebelum program dimulai. Di sisi lain 

juga evaluasi memiliki fungsi untuk mengukur pemerolehan keterampilan peserta didik, baik 

kelebihan maupun kelemahannya, sehingga pendidik dapat memberikan solusi atas 

permasalahnnya. 

     Diantara bentuk tes evaluasi yang cukup popular di Indonesia adalah TOAFL. TOAFL adalah 

singkatan dari “ Test of Arabic as Foreign Language”. Penamaan ini muncul seiring dengan 

munculnya test bahasa Ingris yang dikenal dengan TOEFL. Dalam perkembangannya test ini 

mula-mula dimunculkan oleh Pusat Bahasa UIN Jakarta pada tahun 1998 dengan nama “ al- 

ikhtibarat alarabiyyah li-addirasat al-islamiyyah li-al ajanib”. Namun hanya saja istilah TOAFL 

lebih populer dan mudah diucapkan. 

     Munculnya test ini tidak lain didasari oleh tidak adanya test bahasa Arab standar seperti 

TOEFL, dengan harapan test ini mampu mengukur tingkat kemampuan pasif seseorang dalam 
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berbahasa Arab dengan materi test yang cukup komprehensif, dan menuntut pemahaman dan 

penguasaan mufradat yang cukup banyak. Pada tahun 1998 sampai dengan sekarang TOAFL terus 

tumbuh berkembang dari masa kemasa dan dapat diapastikan hampir setiap UIN/IAIN memiliki 

model test tersebut untuk mengukur kemampuan siswanya , tidak terkecuali Program studi 

Pendidikan bahasa Arab dengan timnya membuat jenis tes bahasa Arab dengan bentuk TOAFL 

yang dapat mengukur kemampuan dalam berbahasa Arab bagi mahasiswa pasca sarjana IAIN 

Antasari Banjarmasin.  

     TOAFL sebagai alat ukur dalam mengukur kemampuan seseorang dalam berbahasa Arab 

adalah bukanya satu-satunya yang digunakan dalam hal ini,namun masih banyak jenis lain yang 

digunakan di dunia ini, misalkan di negara Arab seperti Jordan, Arab Saudi, Mesir dan negara 

Arab lainnya mereka juga menggunakan standard amsing-masing dalam mengukur kemampuan 

berbahasa Arab Bahkan yang lebih menarik lagi di tahun 2014 muncul seorang ilmuan Jerman 

Prof. Eckehard Schulz dari Leipzg University yang membuat test bahasa Arab yang karyanya di 

akui secara internasioanal khususnya di Eropah .  

     Visi TOAFL: “ Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa studi Islam dan ilmu pengetahuana.” 

Misi TOAFL adalah standarisasi dan sertifikasi tingkat 1 . Panduan TOAFL UIN Jakarta yang di 

kelurakan oleh pusat Bahasa UIN . 2 . Karya beliau al-lughah al arbiyyah al muashiroh. 3 

kemampuan bahasa Arab pseserta studi Islam dan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya untuk 

Program S1, S2, dan S3. Adapun tujuan dari TOAFL adalah untuk menumbuhkan kesadaran pserta 

studi Islam dan ilmu pengetahuan akan signifikansi bahasa Arab sebagai media utama studi Islam, 

serta mampu meningkatkan penguasaan kebahasa Araban berwacana studi Islam baik klasik 

maupun kontemporer. 

      Adapun aspek-aspek tes dan jumlah yang di ujikan yang terdiri dari tiga aspek. Pertama adalah 

Fahm al-Mas’mu yang terdiri dari 50 item soal yang meliputi kemampuan memahami makna dari 

sebuah pernyataan atau juga berupa dialog yang di dengarkan baik yang tersirat maupun tersurat 

dengan waktu sekitar 30-35 menit dengan satu kali dibacakan dan tidak ada pengulangan. Kedua, 

Fahm al-Tarakib wa al-Ibarat terdiri dari 15 item meliputi kemampuan melengkapi kalimat serta 

kemampuan menganalisis ungkapan. Ketiga, Fahmu Qawaid Sharfiah wa nahwiyyah terdiri dari 

20 item meliputi kemampuan memahami kedudukan (I’rab), bentuk kata, istilah-istilah nahu, 

sharaf dan analisis struktur kata yang salah dengan alokasi waktu sekitar 30 menit. Keempat, Fahm 
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al-Mufradat wa al-Nash adalah terdiri dari 25 item meliputi kemampuan memahami taraduf 

(sinonim) atau kedekatan makna, dan memahami makna yang tersirat dalam beberapa wacana dan 

balaghah dengan alokasi waktu sekitar 50 menit. Substansi soal dalam TOAFL didasarkan pada 

buku-buku bahasa Arab standar baik klasik maupun kontemporer, adapun skor penilaian adalah 

semua jawaban dicocokkan dengan kuncinya, dengan jawaban salah tidak dikenakan finalti 

dengan rumus nilai benar yang diperoleh ditambah 20 untuk bagian satu, 30 untuk bagian dua dan 

tiga. Dalam artian skor mentah x 10/3= skor akhir. 
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Bagian Dua: 

PENGEMBANGAN BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN KHUSUS 

 

Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus 

 

 

     Dewasa ini perkembangan bahasa Arab untuk tujuan khusus terus  mengalami perkembangan 

yang sangat pesat, hal ini tidak terlepas dari  aktivitas kebahasaan yang memerlukan kondisi riil di 

lapangan yang sesuai dengan kebutuhan  masyarakat.  Meskipun banyak bermunculan teori-teori 

pembelajaran bahasa akan tetapi tampaknya semuanya akan tertuju pada suatu teori yang berpusat 

pada kebutuhan pemelajar dan tujuannya yang spesifik dalam mempelajari bahasa, begitu juga 

dengan metode pembelajaran. Tujuan mempelajari bahasa Arab juga menentukan pendekatan, 

metodologi, serta teknik dalam pembelajaran. Sehingga tujuan pembelajaran harus dirumuskan 

agar tepat sasaran.  

     Dalam merumuskan pembelajaran bahasa Arab para ahli bahasa sering mengklasifikasikannya 

menjadi dua tujuan, baik yang sifatnya umu  amupun yang sifatnya khusus. Radhiyah zainuddin 

mengelompokkan  dua arah tujuan  yaitu bahasa Arab sebagai tujuan menguasai kemahiran dan 

bahasa sebagai alat dan wahana untuk menguasai pengetahuan lain. 

     Apabila tujuan pembelajaran ditujukan untuk menguasai kemampuan akademis, maka 

kemampuan berbahasa Arab secara formal (fusha) adalah sesuatu yang harus dilakukan. 

Sementara jika penguasaan bahasa ditujukan untuk komunikasi dan pegaulan maka bahasa Arab 

non formal (Ammiyah) yang dipelajari10. 

     Dalam ungkapan lain Thu’aimah11 mengemukakan bahwa program pembelajaran bahasa Arab 

bagi non Arab pada umumnya terbagi menjadi dua, pertama: Program pembelajaran bahasa Arab 

bagi kehidupan yang melibatkan karakteristik pembelajar, tujuannya tidak lain untuk 

berkomunikasi dengan orang Arab dalam situasi hidup yang berbeda. Program ini merupakan 

program umum yang mencakup keragaman profesi masyarakat, karakteristik, dan kepentingan 
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mereka. Mereka memperlajari bahasa Arab untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan 

dalam bentuk umum. Seperti di pasar, di lembaga, di rumah, di perjalanan, dan lain sebagainya.  

     Kedua:  program pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus, yaitu program pembelajaran 

yang melibatkan pembelajar dengan kebutuhan khusus dan spesifik. Diantara yang termasuk 

dalam jenis ini adalah pembelajaran untuk keperluan akademik, pembelajaran untuk keperluan 

pekerjaan, untuk keperluan bisnis, untuk keperluan tenaga kependidikan, untuk keperluan 

kesehatan dan medis, dan lain-lain. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran bahasa Arab untuk 

memenuhi kebutuhan komunikasi sesuai latar belakang aktifitas pembelajar. 

     Dalam penyusunan kurikulum untuk pembelajaran bahasa Arab bagi tujuan khusus ditandai 

dengan penyusunan program atau kurikulum dengan spesifikasi tertentu, hal ini melihat dari 

berbagaimacam latar dan profesi pekerjaan serta keperluan untuk berkomunikasi bahasa Arab. Hal 

ini memerlukan suatu program pembelajaran khusus untuk tujuan tertentu. 

     Tujuan dari pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus adalah agar siswa mampu 

berkomunikasi dalam bahasa Arab yang disesuaikan dengan profesi dan latar belakang pekerjaan 

masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Model pembelajaran 

yang dikembangkan tentunya harus mampu mengarahkan pembelajar untuk dapat berkomunikasi 

di tempat kerja masing-masing.  

      

 

Kurikulum Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus 

 

Kurikulum adalah sesuatu  yang tidak terlepaskan dari pendidikan formal, hal ini mengingat 

kurikulum adalah bagian dari proses  belajar mengajar. Setiap proses belajar pembelajaran 

diarahkan untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan tertentu, baik aspek keterampilan maupun aspek 

pengetahuan lainnya yang dapat dikembangkan. Supaya mampu mengembangkan keterampilan 

yang diiginkan, maka perlu adanya materi, serta metode yang sesuai dengan karekteristik 

pembelajaran (1 Muhammad Zaini, Pengembangan kurikulum, ( Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 

16-17). 

      Pengembangan kurikulum tidak semata hanya untuk mengembangkan materi, akan tertapi 

ianya berkenaan dengan  capaian kualaitas pendidikan yang ingin diwujudkan. Pengembangan 

kurikulum untuk tujuan khusus tentuntunya banyak melibatkan aspek dan factor yang perlu 
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dipikirkan dalam menyusunnya. Istilah kurikulum sendiri sebenarnya berasal dari bahasa latin 

yaitu currere artinya lapangan perlombaan. Dalam bahasa Inggris disebut kurikulum, sedang kan 

dalam bahasa Arab lebih popular disebut “al manhaj”. 

     Dalam terminologi pendidikan sebenarnya ada dua pengertian kurikulum  yang diungkapkan 

para ahli pendidikan. Diantaranya ada yang mengemukakan bahwa kurikulum adalah suatu sistem 

yang denganya dapat memberikan pengalaman kepada peserta didik baik aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik dan memberikan pelatihan kepada mereka latihan yang sebenarnya baik di 

dalam lembaga pendidikan maupun di luar (Rusydi Ahmad Thu’aimah, Ta’lim al Arabiyah li 

Ghair al Nathiqina Biha (Rabath: Issesco) 1980 hal 60) 

     Seiring dengan perkembangan zaman kurikulum mengalami pergeseran yang disebabkan oleh 

beberapa faktor baik dalam maupun luar, karena harus menyikapi kondisi yang dinamis dan juga 

perubahan zaman. Ketimpangan yang sering terjadi dalam penyusunan kurikulum karena adanya 

respon terhadap perubahan kondisi sosial yang terjadi.  Berkaitan dengan kurikulum dalam bahasa 

Arab perlu difahami penggunaan bahasa sebagai alat berkomunikasi untuk tujuan tertentu dan juga 

berbagai ilmu pengetahuan. 

     Dewasa ini mempelahari bahasa kedua bukanlah perkara yang mudah, hal ini ditandai dengan 

berbagai macam masalah dan kompleksitas yang dihadapi, mengingat belajar bahasa tidak cukup 

hanya dengan memberikan panduan yang praktis, akan tetapi perlu melatih kemampuan di ruang-

ruang yang tidak terbatas. Perkermbangan zaman membawa inplikasi terhadap pembelajaran bahas 

yang memerlukan satu kurikulum yang konprehensip serta sesuai dengan tantangan social dan 

dunia kekinian. Dan diantara tantangan yang begitu Nampak adalah adanya keperluan untuk 

mengembangkan satu kurikulum dengan basis tujuan tertentu dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam berbagai lini dan sektor kehidupan. 
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Materi Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus 

      Mengemas sebuah materi bukanlah perkara yang mudah, tak terkecuali adalah berkenaan 

dengan materi bahasa Arab untuk tujuan khusus. Bahan ajar sebetulnya dapat didefenisikan 

sebagai materi bahan ajar yang didefenisikan  secara  lengkap dan teratur berasaskan asas 

pembelajaran yang digunajkan dalam proses pembelajaran antara guru dan murid. Tentunya bahan 

ajar dirancang untuk mencapai tujuan kompetensi tertentu(Tian Belawati, et.al, Pengembangan 

Bahan Ajar . (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hal. 1.3 

     Dalam upaya pengembangan bahan ajar bahasa Arab harus memperhatiakan asasya, hal ini 

tidak lain dan tidak bukan agar tujuannya tercapai dan juga sesuai dengan keadaan dan kondisi 

siswa yang mempergunakannya. Dalam menyusun bahan ajar ada beberapa asas yang perlu 

diperhatikan diantaranya adalah asas sosial budaya yang meliputi pemahaman tentang kebudayaan 

secara umum dan kebudayaan Islam secara khusus. Sesorang yang mempelajari bahasa asing tidak 

akan mampu memahaminya tanpa mempelajari budaya masyarakat setempat. Karena itu tidak  

salah sering diungkapkan “al-lugah wi’a al-tsaqafah” (bahasa adalah bejana kebudayaan). Nashir 

Abdullah Al Ghali dan Abdul Hamid Abdullah, Usus I’dad Al Kutub Al Ta’liimiyyat li Ghairi Al 

Naathiqiin bihaa. (Riyadh: Dar Al Gha, 1991), hal. 19 

     Asas yang kedua tidak kalah pentingnya adalah aspek psikologis dengan memperhatikan 

pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan siswa, perbedaan kemampuan secara 

intelektual, sesuai dengan tingkatan siswa dan juga mampu memotivasi siswa dalam belajar bahasa 

Arab. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam mengembangkan bahan ajar adalah aspek 

kebahasaan yang diajarkan pada siswa haruslah meliputi ketrampilan bahasa serta unsur lain yang 

disajikan dalam keterampilan berbahasa dan topic yang disajikan dari yang mudah menuju kepada 

yang sulit yang disesuaikan dengan prinsip dan dasar pengembangan bahan ajar. 
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     Dalam penyusunan bahan ajar ada beberapa langkah yang harus dilakukan diantaranya adalah: 

mengidentifikasi tujuan pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, melakuakan analisis 

serta mengembangkan butir soal dan strategi. Identifikasi tujuan pembelajaran dilakukan dengan 

memperhatikan dan mengadakan penilaian terhadap kebutuhan siswa, sedangkan anlisis belajar 

dilakukan dengan cara mengklasifikasi rumusan tujuan. 

     Dalam mengembangkan bahan ajar untuk tujuan khusus disamping memperhatikan prinsip dan 

asas yang sudah disebutkan di atas tadi hal yang terpenting adalah menentukan tujuan utama dalam 

pembelajaran bahasa Arab.  Kalau bahasa arab yang diinginkan dengan tujuan haji dan umrah 

maka tentusaja bahan dan materi seta kosakata yang diungkapkan seputar haji dan umrah, begitu 

juga denga materi lain seperti parawisata, kedokteran, diplomasi , perawat , perdagangan dan lain-

lain. 
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Bagian Tiga: 

 

PENGEMBANGAN BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH 

 

Orientasi Pembelajaran bahasa Arab Untuk Tujuan Haji dan Umrah                                 

     Bahasa Arab merupkan salah satu bahasa internasional yang banyak digunakan dalam bahasa 

komunikasi sehari-hari tak terkecuali ketika seorang muslim pergi ke kota haramain untuk 

melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka tidak ada kata lain yang digunakan melainkan dengan 

menggunakan bahasa Arab. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mohmd Salleh yang 

menyebutkan bahwa adanya keperluan dalam menyedikan satu buku bahasa Arab untuk tujuan 

haji dan umroh (KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN 

UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN, Mohd Sollah Mohamed Prof. Madya Dr. Mohammad 

Seman, Journal of Kesidang Jilid 1 2016: 70 – 85). 

    Melihat tingginya minat masyarakat muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dan 

umrah maka sudah hal yang tidak asing lagi perlunya dihadirkan satu buku yang berkenaaan 

dengan pengembanagan bahasa Arab untuk tujuan haji dan umrah yang tentunya tidak hanya 

meliputi aspek bahasa yang berkenaan dengan haji, akan tetapi juga yang berhubungan dengan 

budaya masyarakat setempat. Hal ini mengingat bahasa adalah merupakan bagian yang tidak bisa 

terpisahkan dari budaya. 

     Tema-tema yang disajikan pun dalam orientasi pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus 

haji dan Umroh seperti bandara, hotel, pasar, seputar ibadah di Mekkah dan juga kota Madinah 

serta tempat-tempat bersejarah lainnya yang ada di kota haramain tersebut.  Berikut kami sajikan 

beberapa percakapan-percakapan yang lajim digunakan mulai dari bandara, hotel, di Mekkah dan 

Madinah 
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Percakapan Ketika Di Bandara  ( راطملا يف ) 

 
.تازاوجلا ةلاص ىلإ ةرونملا ةنیدملاب زیزعلا دبع نب دمحم ریمألا  يلودلا راطملا يف مودقلا دنع  
لوألا راوحلا  

                         ؟ زاوجلا نیأ : يطرش
                لضفت اذھ :  جاجحلا
؟ كتروص هذھ :  فظوم  
من :  جاجحلا  
؟ مداق تنأ نیأ نم :  فظوم  
اتركاج نم :  جاجحلا  
؟ ةرئاط يأب :  فظوم  
ادوراج ةرئاطب :  جاجحلا  
      ؟ ةلحرلا مقر مك :  فظوم
707 مقر ةلحر :  جاجحلا  
                     ؟ كمسا ام :  فظوم
  دمحأ يمسإ :  جاجحلا
كزاوج ذخ :   فظوم  
ركش :  جاجحلا  
 
 
 
 
راطملاب قلعتت امیف ةماعلا تادرفملا  
 

ةمجرتلا مقر  تادرفملا   
cerah مئاق  1 

Jadwal لودج  2 
Penerbangan ةلحرلا  3 
Kedatangan مودق  4 

Tiket ةركذت  5 
Bingkisan ةطنش  6 

Tas ةبیقح  7 
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Hotel قودنفلا  8 

Kereta dorong تایبارع  9 
Bis ةلفاحلا  10 

Taxi ةرجألا ةرایس  11 
Ruang pemeriksaan Imegrasi تازاوجلا ةلاص  12 

Pemeriksaan bagasi بئاقحلا شیتفت  13 
Terlambat رخأتم  14 

Penerbangan internasional ةیلودلا تالحرلا  15 
Penerbangan domestik ةیلحملا تالحرلا  16 

Landing  طوبھلا  17 
Take off عالقإلا  18 

Penumpang  باكرلا  19 
kursi دعقم  20 

Mengikat sabuk pengaman ةمزحألا طبر  21 
Dilarang merokok نیخدتلا عونمم  22 

Toilet  23  ةایملا ةرود 
Rumah makan معطم  24 

 
تادرفملا   
 
  دعأو عمتساو رظنأ

ةیسنودنإ ةغل ةیماع ةغل  ةیبرع  ةغل  مقر   
Di	mana	passport	anda	?	 ؟ رفسلا زاوج نیف ؟ زاوجلا نیأ   

 
1.  

Apakah	ini	passport	anda	?	 ؟ كتروص يد ؟ كتروص هذھ   
 

2.  

Ya			 ةویأ معن   
 

3.  

Anda	datang	dari	mana	?	 ؟ نیف نم مداق ؟ مداق تنأ نیأ نم   
 

4.  

Penerbangan	nomer	berapa	
?	

؟ ةلحرلا مقر مك  ؟ مك ةرمن ةلحر  
 

5.  
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Siapa	nama	mu	?	 ؟ ةیإ كمسإ ؟ كمسا ام   

 
6.  

Bagaimana	kabar	anda	?	
 

؟ كرابخأ شیإ ؟ كلاح فیك   7.  
Dimana	toilet	? ؟ مامح نیف ؟ ةایملا ةرود نیأ    8.  

 
Apa	yang	anda	inginkan	? ؟ ىغبت شیإ ؟ دیرت اذام    9.  

 
Apa	ini	? 
 

؟ اذھ شیإ ؟ اذھ ام   10 

 
 
 
راطملا يف امھلوصو دنع يلعو دمحأ نیب ىرج ام يناثلا راوحلا  
  
مكیلع مالسلا :   دمحأ  

ھتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكیلعو :    يلع  
ابحرم الھسو الھأ :   دمحأ  

؟ كب الھأ :   يلع  
؟ يلع ای ةلحرلا تناك فیك :  دمحأ  

.ریخب x دمحلا :   يلع  
؟ تلصو ىتم :  دمحأ  

.ةعاسلا فصن لبق  تلصو :  يلع  
؟ كسفنب تیتأ لھ : دمحأ  

.معن :  يلع  
  ؟ كتبیقح هذھ لھ : دمحأ

ال :  يلع  
ةرایسلا فقوم ىلإ بھذن انب ایھ : دمحأ  

.بیط : يلع  
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بئاقحلا شیتفت  : ثلاثلا راوحلا  
 

؟ كتبیقح نیأ : كرمجلا شتفم  
  يتبیقح هذھ :          هللا دبع
؟ ةبیقحلا حتفإ : كرمجلا شتفم  
.بیط :          هللا دبع  
؟ اذھ ام : كرمجلا شتفم  
ءاود اذھ :          هللا دبع  
.ةطنشلا لفقأ ،صالخ : كرمجلا شتفم  
؟ يدیس ای ترشأ لھ :          هللا دبع  
معن : كرمجلا شتفم  
  .اركش :          هللا دبع

 
 
 
 
 

 

                                                                46 

Percakapan Ketika Di Hotel       ( قودنفلا يف ) 

 
  تادرفملا .2
 

ةیسنودنإ ةیماع  ىحصف    
Siapa nama anda ? ھیإ كمسإ ؟ كمسا نم   

 
Dari	mana	anda	berasal	?	 نیف نم ؟ دلب يأ نم   
Apakah	di	sini	ada	Tape	?	 لجسم ھیف ؟ لجسم دجوی لھ   

Kami	akan	turun		 
	

لزننس انحإ لزننس نحن   
Ambilkan	 يل رضحأ  تاھ  



 25 

 
 

Terima	kasih	banyak	
	

يوأ ركشتم اریثك اركش   
Kamar	berapa	?	 ؟ ماك ةفرغ ؟ ةفرغ يأ   

 
Nomer	 

	
ةرمن مقر    

Seprei	 
 

فشرشلا ریرسلا ةءالم   
Ambil	 

 
طح عض   

Baik	 
 

سیوك دیج   
Lihat	 

 
فش رظنأ   

Ini	 
 

يد هذھ   
Tidak	boleh	 

 
كیلع مارح زوجی ال   

 

قدنفلا يف : يناثلا راوحلا .3  

  ریخلا حابص    :     نوبزلا

؟ ةمدخ يأ  ،رونلا حابص    :   فظوملا  

كلضف نم ةفرغ دیرأ    :     نوبزلا  

ةفرشب مأ مامحب ةفرغ دیرت   :   فظوملا  

مامحب ةفرغ دیرأ   :     نوبزلا  

انھ يضقتس ةلیل مك  :   فظوملا  
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طقف ةدحاو ةلیل :     نوبزلا  

  كلضف نم كتیوھ ةقاطب ينیطعأ بیط :  فظوملا

 

 

نالعإلا اذھ أرقإ .4  

 

نوتاریش قودنف  

مكب بحری  

 

 ةزفلت ـ فیكم ءاوھ ـ نخاش ءام  ـ مامحب ةزھجم ةفرغ 100

 ـ ىھقم ـ يكیناكیم دعصم ـ فتاھ ـ ةفرش ـ ةجالث ـ ناولالاب

تارایسلل فقوم ـ لافطألل ةقیدح ـ حبسم ـ معطم  

مكتاقث لانن نأ ىنمتن  



 27 

 
  }5{ قدنفلا يف : ثلاثلا راوحلا .5

 

ينبیقح لمحا تحمس ول يخأ ای : جاحلا  

  ؟ ةفرغ ىأ ىلإ :  لایش

عبارلا رودلاب 450 مقر ةفرغ : جاحلا  

  . لضفت انلصو :  لایش

.انھ ةطنش عض : جاحلا  
 

.بیط :  لایش  
 
.كل اذھ ذخ : جاحلا  
 

.يدیس ای اركش : لایش  
 
.اوفع : جاحلا  
 
 
}6{ قدنفلا يف : ثلاثلا راوحلا .6   
 
؟ انھ ةلسغم دجوت لھ : جاحلا  
 

.قودنفلا يف دجوت ،معن :  لایش  
 
.سبالملا ضعب لسغ دیرأ : جاحلا  
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.ةلسغملل اھلصوأ انأو يل اھطعأ :  لایش  

 
.اھذخ يھ هذھ : جاحلا  
 

.يدیس ای رضاح : لایش  
 
.مامحلا فظن ،تحمس ول : جاحلا  
 

.يدیس ای بیط : لایش  
 
 
 

تادرفملا .7  
 

ةیسنودنإ ةیماع  ىحصف   
Tidak	ada	air	 ایوم يف ام ءاملا دجوت ال   

 
Tidak	mampu		 ردقن ام عیطتنسن ال   

 
Mandi	 

	
شورتن محتسن   

Sebentar	 
 

ایوش دعب لیلق دعب   
Sekarang	 

 
نیحد نآلا   

Saya	minta	teh	susu 
 

نبللاب ياش يل تاھ نبللاب ياش يلرضحأ   
Saya	minta	kopi	 

 
ةوھق يل تاھ ةوھق يل رضحأ   

Apa	yang	anda	inginkan 
 

؟ ىغبت شیإ ؟ دیرت اذام   
Saya	minta	coca	cola	 

 
الوكاكوك يل تاھ الوكاكوك يل رضحأ   

Saya	minta	juice	buah	 ةكاوف ریصع يل تاھ ھكاوف ریصع يلرضحأ   
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Keberikan	kepada	saya 
 

بج ينیطعأ   
tunggu ىنتسإ رظتنإ   

 
 
 

حرابمإ ةحرابلا   

 
 
 

بیحرتلا تاملكل تاحالطصملا .8  
كروزیو كیلإ يتأی نمل .أ  
 

.ابحرم يخأ ای الھأ +  
 
.يزیزع ای كب الھأ ـ  
 

يدیس ای ابحرم +  
 
.اركش ـ  
 

كلزنم نم رمی يذلا كبحاصل .ب  
 

             ةرایزلاب لضفت +
 

ةیوش لزنأ لضفت +  
 
اركش ـ   
.ىرخأ ةصرف يف ـ  
 

برشیو لكأی نیح كبحاصل .ج  
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انعم لضفت ـ  
 
اعم ياشلا برشن لاعت ـ  
 
 

سطعی نمل .ح  
 
مكایإو هللا انادھ /هللا كمحری ـ  
 

:ضیرم نمل .خ  
 
هللا كافش ـ  
 
 
 

أرقاو  عمسا.8  
 

؟ نآلا ةعاسلا ام +  
امامت ةثلاثلا  ـ  
 

ةعباسلا     =     07 :00 ةدحاولا   =      01 :00   
 

ةنماثلا     =     08 :00 ةیناثلا   =      02 :00   
 

ةعساتلا     =     09 :00 ةثلاثلا   =      03 :00   
 

ةرشاعلا     =     10 :00 ةعبارلا   =      04 :00   
 

ةرشع ةیداحلا     =     11 :00 ةسماخلا   =      05 :00   
  

ةرشع ةیناثلا     =     12 :00 ةسداسلا   =      06 :00   
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00: 24  
 
ةرشع ةیناثلا  
 
الیل  

00: 12  
 
ةرشع ةیناثلا  
 

الاوز  

00 : 18  
 
ةسداسلا  
 

ءاسم  

00: 06  
 
ةسداسلا  
 

احابص  
 

 
 

أرقاو عمسا.9  
 

؟ صیمقلا اذھ مك  
 

لایر ةئام  
 

فلأ    =     1000   ةرشع      =      10 
 

نافلأ    =     2000 نورشع      =      20   
 

فلآلا ةثالث    =     3000 نوثالث      =      30   
 

فلآلا ةعبرأ    =     4000 نوعبرأ      =      40   
 

فلآلا ةسمخ    =     5000 نوسمخ      =      50   
 

فلآلا ةتس    =     6000 نوتس      =      60   
 

فلآلا ةعبس    =     7000 نوعبس      =      70   
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نویلم دحاو =  1000000 نونامث     =      80   
  

نویلم نینثا =  2000000 توعست     =      90   
 

نییالم ةثالث =  3000000 ةئام     =    100   
 

 

 

 

Percakapan ketika di Pasar       ( قوسلا يف ) 

 

 

 ةیسنودنإ ةیماع ىحصف
		Juga ضرب اضیأ

 	kasih	Terima يوأ ركاشتم اركش

 	Jeruk  لاقترب

 	Delima  نامر

 	Apel  حافت

 	Anggur  بنع

 	Pir  يرثمك

 	Semangka  خیطب

 	Warung  ةلاقب

 	Took  ناكد

 	Pedagang  رجات

 	Sayur-sayuran  تاورضح

		Tin  نیت

	jagung	Biji  ةرذ

		tanah	Kacang  ينادوس لوف

		Strawberi  ةلورف

		Zaitun  نوتیز
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		Nenas  سانانأ

		Pisang  زوم

		Melon  مامش

	mereh	Bawang  لصب

	putih	Bawang  موث

		Mentimun  رایخ

		Wortel  رزج

		Cabai  لفلف

		Terong  ناجنذاب

		Papaya  ایابب

		Kentang  سطاطب
 

 قوسلا يف : يناثلا راوحلا
 

 ؟ حورت نیف /  ؟  بھذت نأ دیرت نیأ  +
 
 .قوسلا ىلإ حورت /قوسلا ىلإ  بھذأ   ـ
 

 ؟ يرتشت شیإ / ؟ يرتشت نأ دیرت اذام  +
 
 ایوش تاجاحلا ضعب يرتشأ نأ ىغبأ /.تاجاحلا ضعب يرتشأ نأ دیرأ   ـ
 

  ؟ انھ نع دیعب قوسلا لھ +
 
 .دیعب ،معن  ـ
 

 ؟ لاقبلا نم يرتشت ام  شیل / ؟ لاقبلا نم يرتشت ال اذامل  +
 
 .ھكاوفلاو تاورضحلا يرتشأ نأ دیرأ   ـ
 

 .بیط   +
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 ةیسنودنإ ةیبرع
		anbari	Kurma يربنع

 nabi)	(kurma	ajwa	Kurma ىوجع

 	sukkari	Kurma يركس

 	mentah	Kurma حلب

 	basah	Kurma بطرلا

 kurma رمت

 ?begitu	Bukankah ال الو

 	Permisi تحمس ول

 	Menjual عیب

 	Penjual عئاب

 	Berapa مكب

 dibantu	perlu	yang	Ada ةمدخ يأ

 	saya	Kepunyaan يدنع

 
 
 
  تادرفملا .

 ةیسنودنإ ةیماع ىحصف
 رامخ
 

 Kerudung  

 مارحإلا سبالم
 

 Pakaian ihram  

 ةطوف
 

 Handuk  

 رازإ
 

 sarung 

 ءاذخ
 

  Sepatu ةمزج
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 بروج
 

 Kaus kaki ةغاط

 صیخر
 

 Murah  

 ةوسنلق
 

 Peci  

 نولطنب
 

 Celana  

 ةمامع
 

 Sorban  

 ةیناطب
 

 Selimut  

 ةیبالج
 

 Jubbah  

 ةلناف
 

  

 مازح
 

 Sabuk  

 ةقاطب
 

 Kartu  

 ةحیرش
 

 Kartu perdana  

 ةحبسلا
 

 Alat tasbih  

 ةداجس
 

 Karpet  

 متاح
 

 Cincin  

 ةدالق
 

 Kalung  
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 بھذ
 

 Emas  

 هرعس
 

 Harganya  

 يقاب
 

 Sisa uang  

 ةلسلس
 

 Gelang  

 لیصأ
 

 Asli  

 ةضف
 

 Perak  

 روزم
 

 Palsu  

 
 
 
 
 
 

 

Percakapan Ketika Di Mekkah ( ةكم يف ) 

ةیسنودنإ ةیماع  ىحصف    
Siapa nama anda ? ھیإ كمسإ ؟ كمسا نم   

 
Dari	mana	anda	berasal	?	 نیف نم ؟ دلب يأ نم   
Apakah	di	sini	ada	Tape	?	 لجسم ھیف ؟ لجسم دجوی لھ   

Kami	akan	turun		 
	

لزننس انحإ لزننس نحن   
Ambilkan	 

 
يل رضحأ  تاھ  
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Terima	kasih	banyak	

	
يوأ ركشتم اریثك اركش   

Kamar	berapa	?	 ؟ ماك ةفرغ ؟ ةفرغ يأ   
 

Nomer	 
	

ةرمن مقر   
Seprei	 

 
فشرشلا ریرسلا ةءالم   

Ambil	 
 

طح عض   
Baik	 

 
سیوك دیج   

Lihat	 
 

فش رظنأ   
Ini	 

 
يد هذھ   

Tidak	boleh	 
 

كیلع مارح زوجی ال   
 

ةیسنودنإ ةیماع  ىحصف   
Tidak	ada	air	 ایوم يف ام ءاملا دجوت ال   

 
Tidak	mampu		 ردقن ام عیطتنسن ال   

 
Mandi	 

	
شورتن محتسن   

Sebentar	 
 

ایوش دعب لیلق دعب   
Sekarang	 

 
نیحد نآلا   

Saya	minta	teh	susu 
 

نبللاب ياش يل تاھ نبللاب ياش يلرضحأ   
Saya	minta	kopi	 

 
ةوھق يل تاھ ةوھق يل رضحأ   

Apa	yang	anda	inginkan 
 

؟ ىغبت شیإ ؟ دیرت اذام   
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Saya	minta	coca	cola	 

 
الوكاكوك يل تاھ الوكاكوك يل رضحأ   

Saya	minta	juice	buah	 
 

ةكاوف ریصع يل تاھ ھكاوف ریصع يلرضحأ   
Keberikan	kepada	saya 

 
بج ينیطعأ   

tunggu ىنتسإ رظتنإ   
 

 
 

حرابمإ ةحرابلا   
 

ةمركملا ةكم ىلإ جاجحلا ھجوت :لوألا راوحلا  

 

  ؟ كمسا نم ، يدیس ای :           جاحلا

.دمحأ يمسإ :  ةلفاحلا قئاس  

؟ دلب يأ نم :           جاحلا  

.رصم نم :  ةرایسلا قئاس  

  .فیكملا لغش تحمس ول :           جاحلا

.ةظحل ،بیط :  ةرایسلا قئاس  

؟لجسملا دجوی لھ :           جاحلا  

.كلضف نم معن :  ةرایسلا قئاس  

؟ ةكم ىلإ ةدج نم اولیك مك :           جاحلا  
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.ولیك 70 : ةرایسلا قئاس  

.عرست ال تحمس ول :          جاحلا  

.ةمالسلاب لصون هللا ءاش نإ : ةراسلا قئاس  

.نوتاریش قدنف يف لزننس نحن ،يدیسای عمسإ :         جاحلا  

 
مارحلا دجسملا لوخد    :يناثلا راوحلا .2  
 

؟ بھذت نیأ ىلإ  +  
 
  مارحلا دجسملا ىلإ   ـ
 
؟ انھ نم دیعب مارحلا دجسملا لھ ـ  
 

ولیك دحاو دعب ىلع ھنإ ال +  
 
رصعلا يلصنل كانھ ىلإ يشمن انب ایھ  ـ  
 

؟ مارحلا دجسملا لخدن نیأ نم +  
 
مالسلا باب نم ـ  
 

؟ مارحلا دجسملا لوخد لبق لوقت اذ ام +  
 
  .كتمحر باوبأ يل حتفا مھللا ـ
 

.مارحلا دجسملا دنع : ثلاثلا راوحلا .3  
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؟ مارحلا دجسملا وھ اذھ هللا ءاش ام  +  

 
.دجسملا وھ اذھ ،معن   ـ  
 

.كیبل مھللا كیبل ،ادج لیمح +  
 
.نیتعكر يلصن مث طاوسأ ةعبس فوطن انب ایھ  ـ  
 

؟ ةالصلا دعب بھذن نیأ +  
 
ىعسملا ىلإ  ـ  
 

ةورملاو افصلا نیب يشمنل ىعسملا ىلإ بھذن انب ایھ +  
 
.بیط ـ  

ةیسنودنإ ةیماع  ىحصف   
Pintu	masuk	masjidil	
haram	

مالسلا باب   
 

Thawaf		 فاوطلا   
 

Putaran		 طاوسأ .ج طوس   
 

Pakaian	ihram		 مارحألا سابل   
 

Air	jamzam	 مزمز ایوم مزمزلا ءام   
 

Antara		Shafa	dan	Marwa	 ةورملاو افصلا نیب   
 

Hajar	aswad	 دوسألا رجحلا   
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Dilarang	merokok	 نیخدت عونمم   

 
Senjata	
		

ةحلسألا   
Senjata	tajam		
 

ةداح تاودأ   
Peringatan	 
 

تاھیبنت   
Mencium	 

 
لبق   

Melempar	jumrah	 
 

تارمجلا يمر   
Wuquf	 

 
فوقو   

 

 ىحصف
 

 ةیسنودنإ  ةیماع

 تارایسلا تأدب دقل دعتسا
 تافرع ىلإ كرحتت
 

 نیحیار دعتسا ایھ
 تافرع ىلإ

Bersiap-siap kendaraan 
berangkat  ke Arafah. 

 نوعمتجیس ءالؤھ لك لھ
 ؟  تافرع يف
 

 نوحوری مھلك لھ
 ؟ مویلا تافرع

Apakah  semua  ini  
akan  berkumpul di 
arafah  ? 

 ؟  ىنبملا اذھ ام
 

 ? Bangunan  apakah ini ؟  ىنبملا اذھ شیإ

 ؟ ةمحرلا لبج نیأ
 

 ? Di mana jabal rahmah ةمحرلا لبج نیف

 ىلع ةمحرلا لبج كانھ
  ،قیرطلا اذھ
 

 ىلع كمادق اد
 قیرطلا

Disana  di ujung  jalan 
ini 

 وجلا نأل نآلا بھذت ال
 راح

 حورت ال كحصناو
 راح وجلا نیحاد
 

Tetapi  jangan pergi 
sekarang panas. 
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 سمشلا بورغ دعب
 يفو ىنم ىلإ عجرنس
 يف فقوتنس  انقیرط
 ةفلدزم
 
 

 حورن بورغلا دعب
 يفو ىنم ىلإ
 يف لزننس قیرطلا
 ةفلدزم

Setelah terbenamnya 
matahari kita kembali ke 
Mina dan sebelumnya 
berhenti di Muzdalifah 

 

 

 

Percakapan Ketika Di Madinah ( ةنیدملا يف  ) 

     تادرفملا .
 

 ةیسنودنإ ةیماع ىحصف
 

 دجسم ةرایز اننكمی فیك
 نج

 Bagaimana kita 
dapat mengunjungi 
masjid jin  

 وأ يسكتلاب نكمی
 تناك اذإ سیبوتوألاب

 ریبك مكددع

 صابلا وأ يسكاتلاب نكمی
 اریثك متنك اذإ

Bisa dengan taksi 
atau dengan bus 
bila jumlahnya 
banyak 

 نع يل ثحبإ بیط
 نیرشعل يفكی سیبوتوأ
 ارفن
 

 سیبوتألا نیزئاع بیط
 رفن نیرشعل

Kalau begitu 
panggil mini bus 
untuk 20 orang. 

 هذھ فیلكت مك بیط
 تارایزلا

 Berapa  biayanya تارایزلا هذھ فلكت مك

 .لایر نورشع
 

 Dua puluh riyal 

 هذھ نوبحت اناكم مك
 تارایزلا

 Brp tempat yang هوفوشت نوغبت الحم مك
mau dikunjungi ? 
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 عفدن مك .نكامألا لك
 

  Semua الك

 نیتئام عفدت نكامألا لكل
 لایر نیسمخو
 

 Untuk semua ھلك نیسمخو نیتئام
tempat 250 reyal  

 ةرونملا ةنیدملا يف : لوألا راوحلا .
 

 ؟ يوبنلا دجسملا نیأ ،كلضف نم +
 
 .نیمیلا ىلع كانھ  ـ
 

 ؟ انھ نم بیرق مأ دیعب +
  
 ؟ ةالصلا تقو ءاج لھ  ـ
 

 ةالصلل بھذن ایھ ،معن +
 
 ؟ ةایملا ةرود نیأ ،أضوتأ نأ دیرأ  ـ
 

 مزمز ىلإ كقفارأ لاعت  +
 
 .ءاسنلا ءوضو ناكم اذھ ،انھ لخدت ال  ـ

 

 تادرفملا .4

 ةیسنودنإلا ةیبرعلا

 ? Siapa nama anda ؟ كمسا ام
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 Sudarso  وسردوس يمسإ  

 ? Dari mana ؟ دلب يأ نم

 يواج ةظفاحم نم ایسنودنإ نم

 .ىطسولا

Indonesia propinsi  jawa 

tengah 

 ? Dimana temanmu ؟ كؤاقدصأ نیأ

 دجسملا نم انجرخ ،يردأ ال

 تدجو ماحزلا يفو ،اعم مارحلا

 .ادرفنم يسفن

Tidak tahu, saya keluar 

dari masjidil haram tiba-

tiba saya tertinggal sendiri 

 نیدوقفملا بتكم ىلإ لاعت بیط

 .كانھ رظتناو

Mari saya antar ke kantor 

tempat Jemaah hilang/ 

sesat 

 ? Kenapa ؟ اذامل

 نیلؤسملا دحأ كیلإ رضحی ىتح

 .ةیسنودنإلا جحلا ةثعب نم

Sampai ada petugas dari 

Indonesia datang dan 

mengantarmu 
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 ال ينإف ،كتدعاسم ىلع اركش

 .ةمیخلا ىلإ قیرطلا فرعأ

Terima kasih  atas 

bantuanmu, saya tidak 

tahu jalan ke rumah. 

 Baik, di hotel  mana ؟ نكست تنأ قدنف يأ يف ،بیط

tinggalnya 

 .Di hotel syubra  اربش قدنف يف نكسأ

 Ini alamat dan nomer .نوفلتلا مقرو يناونع اذھ

telpon saya . 

 الإ ةءارقلا فرعأ ال نكل ،اركش

 .يواجلا ةغلب

Mksh, tetapi saya tidak 

bisa membaca  selain  

bahasa  jawa 

 وھو دحأ يأل اھطعأ ،سأب ال

 .ئیش مزل اذإ يب لصتی

Tidak apa berikan kepada 

petugas nanti. 

  دیربلا بتكم يف : راوحلا .5

  مكیلع مالسلا +

 ھتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكیلعو  ـ
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 ؟ بھذت نیأ ىلإ +

 .اتركاج ىلإ باطخلا اذھ لسرأ نأ دیرأ .دیربلا بتكم ىلإ ـ

 ؟ لجعتسملا مأ يداعلا دیربلاب +

 .كلضف نم لجعتسملا دیربلاب ـ

 ؟ ةرجألا مك +

 .لایر ةرشع ـ
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Bagian Empat 

PEGEMBANGAN  BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN WISATA 

 

Orientasi  Pembelajaran Bahasa Arab  Untuk Tujuan Wisata 

     Indonesia adalah salah satu negara yang kaya dengan tempat wisata yang tersebar di seluruh 

penjuru nusantara. Diantara tempat yang sangat popular dan terkenal di dunia adalah Bali, 

Lombok, yogjakarta dan lainnya. Lebih dari puluhan juta wisatawan manca negara asing 

khususnya dari Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Kuwait, Qatar dan lain-lain.   seiring dengan 

tingginya kunjugan wisata timur tengah, namun tidak diringi deagan kemampuan pemandu bahasa 

dalam berbahasa Arab. Melihat hal ini sudah jelas bahwa kebutuhan bahasa Arab untuk tujuan 

komunkasi adalah merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan yang tidak terhindarkan lagi.       

Dalam tren pengajaran bahasa Arab memiliki kekhususan yang berbeda-beda antara satu dengan 

yang lainnya. Pengajaran bahasa Arab untuk parawisita memiliki tujuan yang spesifik yaitu untuk 

meningkatkan kompetensi SDM pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada para wisatawan 

Arab yang dating dari tempat asal mereka.  Berbeda dengan tujuan pembelajaran bahasa Arab pada 

umumnya sebab perbedaan tujuan pada gilirannya akan berpengaruh pada apa yang mesti di 

pelajari serta bagaimana mengajarkannya baik dari segi metode maupun pendekatannya. 

     Pada perkembangannya bahasa Arab yang banyak di gunakan dalam berkomunikasi adalah 

bahasa Arab Ammiyah yaitu bahasa Arab umum yang biasa digunakan berkomunikasi antar orang 

Arab di daerahnya masing-masing. Dalam kesehariannya misalnya Arab Saudi tidak 

menggunakan bahasa resmi yang disebut bahasa Fusha akan tetapi lebih dominan dan lebih banyak 

menggunakan bahasa Arab Ammiyah atau non formal. 
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 ةیحایسلا نكامألا يف

 

 

 تادرفملا

 

 ةیسینودنإلا ةغللاب ىنعملا تادرفملا مقرلا

 ,Perjalanan ةلحرلا ١
berpergian  

  Transportasi  لقنلا لئاسو ٢

 Transportasi laut ةیرحب ةلیسو ٣

  Transportasi udara ةیوج ةلیسو ٤

 Kapal terbang تارئاط ج ةرئاط ٥

 Kapal نفس ج  ةنیفس ٦

 Mobil تارایس-ةرایس ٧

 Bis ةلفاح ،سیبوتوأ ٨

 Kereta Api تاراطق-راطق ٩

 Bandara تاراطم-راطم ١٠

 Pelabuahan ءانیم ١١

 Terminal/ Stasiun ةطحم ١٢
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 Pemandangan رظنم ١٣

 Terbang ریطی -راط ١٤

 Turun طبھی - طبھ ١٥

 Tenggelam قرغتسی - قرغتسا ١٦

 Ombak جاومأ – جوم ١٧

 Berangkat/Pergi لحری – لحر ١٨
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Bagian Lima 

 

PENGEMBANGAN BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN  KEDOKTERAN DAN PERAWAT 

 

 

Orientasi Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Kedokteran dan Perawat 

 

     Perkembangan Bahasa Arab yang terus berkembang pesat tidak hanya di tujuakan untuk tujuan 

komunikasi akan tetapi juga untuk tujuan profesi tertentu seperti untuk tujuan perawat dan 

kedokteran atau juga dunia medis. Dewasa ini dengan bermunculan Lembaga Lembaga  

Pendidikan seperti STIKES, AKPER  serta Lembaga Pendidikan lainnya yang memiliki tujuan 

menempatkan mahasiswanya di manapun berada dan menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu 

mata pelajaran yang di ajarkan. 

    Pembelajaran bahasa Arab pada program Pendidikan keperawatan merupakan bagian dari 

program Pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus sehingga dalam memilih dan mendesain 

bahan ajar harus sesuai dengan tujuan yang di harapkan sesuai dengan kebutuhan dosen dan 

mahasiswanya. 

 

 

 ىفشتسملا يف

 
 

 
؟ مارحلا دجسملا يف حبصلا ةالص تبیغت اذامل  +  

 
.دیدش ماكزب تبصأ   ـ  
 

؟ بیبطلا تلباق لھ ،هللا كافش  +  
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.بیبطلا تلباق معن  ـ  
 

؟ بیبطلا كحصن امب +  
 
.ءاودلا لوانتو ةحارلاب ينحصن  ـ  
 

؟ نآلا رعشت امب +  
 
.ریخب x دمحلا  ـ  
 
 
 

تادرفملا .5  
 

ةیسنودنإ ةیماع  ىحصف   
Dokter	gigi		 نانسألا بیبط   

 
Dokter	THT	 ةرجنحلاو فنألا بیبط   

 
Dokter	penyakit	jiwa		 ةیسفنلا ضارمألا بیبط   

 
Dokter	mata		 نویعلا بیبط   

 
Resep	dokter		 ةیبطلا ةفصولا   

 
Rumah	sakit		jiwa		 يسفنلا بطلا ىفشتسم   

 
Operasi		 ةیحارجلا ةیلمعلا   

 
Perawat		 ةضرمملا   
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Diagnose		 صحفلا   

 
Kangker		 ناطرسلا   

 
Demam		 ىمحلا   

 
Batuk		 لاعس   

 
Darah	tinggi	 مدلا طغض   

 
Diare		 لاھسإلا   

 
Muntah		 ئىق   

 
Pusing		 عادص   

 
Apotek		 ةیلدیصلا   

 
Apoteker		 يلدیصلا   

 
Bengkak		 مرولا   

 
Obat		 ءاود   

 
Penyakit		 ءاد   

 
Obat	bius	 ردخم   

 
Rasa	sakit	 ملألا   
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Suntikan		   ةنقحلا 

 
Tablet	 

	
ةبحلا   

Kolera	 
 

نوعاطلا   
Lepra	 

 
ماذجلا   

Kudis	 
 

برجلا   

 
 

 

 

 

 لماشلا صحفلا

 

 ؟ لماشلا صحفلل ةرم رخآ ترضح ىتم :   بیبطلا

 .ابیرقت نیتنس ذنم  : ضیرملا

  ؟ابیرق تاصوحف يأ تیرجأ لھ  :   بیبطلا

 معن  : ضیرملا

 ؟ماع لكشب نآلا رعشت فیك  :   بیبطلا

  نآلا ریخب انأ x دمحلا : ضیرملا
 

 

 :تادرفملا
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 ىنعملا تادرفملا مقرلا

 ST Scan ةیعطقم ةعشأ ١

 UKG بلقلا مسر ٢

 Hipertensi  مدلا طغض ٣

 Cek Darah مدلا صحف ٤

 USG ةیتوص تابجوم ٥

 Jantung ةئر ٦

 Hati بلق ٧

 Limpa دبك ٨

 Ginjal ةیلك ٩

 Usus نولوق ١٠

 Lambung ةدعم ١١

 

 ضارمألا جالع

 

ضیرملا دعاست ةضرمم  

 

كتدعاسمل ترضح .زیزع دیس ای ،ریخلا حابص :ةضرمملا  

كب الھأ ،رونلا حابص :ضیرملا  

؟ سمأ ثدح اذام !هللا ءاش نإ اریخ : ةضرمملا  
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ينملؤی ھلك يمسجو ىمحلاب رعشأ : ضیرملا  

........ةضرمملا نم دكأتأ ينعد : ةضرمملا  

كمف حتفا .كقلح ىرأ ينعد !ةجرد ٣٩ !ةعفترم ةرارحلا ةوأ  

ةلیوط ةرتف ذنم اضیأ لاعس يدنعو : ضیرملا  

؟ لیللا نم سمأ تلكأ اذام : ةضرمملا  

ادیج مونلا عطتسا ملو ،معن : ضیرملا  

لیلق دعب ابیبط كیتأیسو حرتسإ : ةضرمملا  

اركش : ضیرملا  

اوفع :  ةضرمملا  
 

تادرفملا  

 ىنعملا تادرفملا مقرلا

 Sakit kepala عادص ١

 Flu ماكز ٢

 Demam  ىمح ٣

 Dingin درب ٤

 Batuk لاعس ٥

 Mata نیع ٦

 Perut نطب ٧

 Telinga نذأ ٨

 Dada ردص ٩
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 Temperatur ةرارحلا ١٠

 Patah رسك ١١

 Sakit ملأ ١٢
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Bagian Enam 

 

PENGEMBANGAN BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN  DIPLOMASI 

 

Orientasi Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Tujuan Diplomasi  

      

     Bahasa Arab di kenal sebagai bahasa agama hal ini tidak terlepas dari sumber dan rujukan 

dalam gama Islam semuanya menggunakan bahasa Arab. Namun di samping sebagai bahasa 

agama bahasa Arab juga di kenal sebagai bahasa internasional seperti yang telah di tetapkan oleh 

PBB pada 18 Desember 1973. Maka semenjak itu penggunaan bahasa Arab tidak hanya terbatas 

untuk tujuan agama akan tetapi juga untuk tujuan-tujuan lainnya seperti Diplomasi dan hubungun 

komunukasi di dunia internasional. 

     Semenjak di tetapkannya bahasa Arab sebagai bahasa resmi PBB dan dunia internasional 

muncullah keperluan untuk mengarahkan pembelajaran bahasa Arab khusus seputar diplomasi dan 

dunia internasinal. Di beberapa negara barat seperti Jerman, Amerika, Francis bahkan Asia seperti 

Jepang, Korea dan China bermunculan Lembaga-lembaga resmi pengajaran bahasa Arab yang ada 

di beberapa universitas terkenal seperti Harvad Universty, Leipzigh, Hankuk university dan 

banyak lagi Lembaga yang mengajarkan bahasa Arab dengan tujuan tertentu dan diantaranya 

adalah untuk melatih para diplomat yang akan di kirim ke Timur Tengah. 

      Hadirnya bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi global yang di sahkan oleh PBB menuntuk 

para praktisi dan pengajar bahasa Arab untuk mengembangkan suatu pembelajaraan yang 

komunikatif yang sesuai dengan tujuan dan hajat pembelajar baik dari segi materi, metode dan lain 

sebagainya yang meliputi sapek pembelajaran bahasa. Di Indonesia sendiri misalnya para diplomat 

yang akan di kirim ke timur tengah pada umumnya mempelajari bahasa Arab pada Lembaga-

lembaga akreditasi yng di tunjuk pemerintah seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Arab (LIPIA) 

Jakarta dan juga pusat bahasa Arab yang ada di ibu kota Jakarta. Semua ini menunjukkan akan 

pentingnya pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan Diplomasi Al Arabiyah Liddublumasiyah. 
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 ةیملاع تامظنم

 

 ةدحتملا ممألا يف ةیسامولبد

 

 ریفسلا ةداعس كب الھسو الھأ : ررحملا

 ةدحتملا ممألا يف كب ابحرمو الھأ :  ةریفسلا

 ةیفیظولا كتایح تایادب نع كثیدح :  ررحملا

 يدلب يف نیئجالل ةسردم الوأ تلمع :  .ةریفسلا

 بصنملا اذھب تلمع فیك :  ةررحملا

 دافرھ ةعماج نم ةیسارد ةحنم ينتءاج :    ةریفسلا

 ةیلودلا تامظنملا ضعب يف لمعت كنأ تفرع :   .ررحملا

 

  تادرفملا

 

 ىنعملا تادرفملا مقرلا

 Duta Besar ریفسلا ١

  Pekerjaan ةفیظولا ٢

 Organisasi Internasional ةیلودلا ةمظنملا ٣

 Migran نیئجاللا ٤

 Kementeria Luar Negeri ةیجراخ ةرازو ٥
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 Diplomasi ةیسامولبد ٦

 Email Diplomasi يسامولبد دیرب ٧

 Kuasa Usaha Ad Intern ةرافسلا لامعأب مئاقلا ٨

 Keterangan Resmi يمسر نایب ٩

  Visa  ةریثأت ١٠

 Pertukaran budaya يفاقث لدابت ١١

 Laporan diplomasi يسامولبد ریرقت ١٢
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 عجارملا ةمئاق

 ةيبرعلا عجارملا -أ

a. 1. ضايرلا ،اهسيردت قئارطو اهتيهام ةيوغللا تاراهملا ،نايلع داؤف دمحأ، 
 .1992 ،ملسلا راد

b. 2. جنالام ،جنالام ةعماج ،ةيبرعلا ميلعت يف تانيعملا لئاسولا ،ىرارسأ مامإ، 
1995  

c. 3. تيوكلا .ميلعتلا يف ايجولونكتلاو لاصتالا لئاسو ،ىجوطلا يدمح نيسح: 
 .1987 ،ملقلا راد

d. 4. ـ توريب ،اهسيردت قئارطو ةيبرعلا صئاصخ .فورعم دومحم فيان 
 .1998 ،سئافنلا راد ،نانبل

e. 5. ءايحإ راد ،توريب ،ةيمُّلعتلاو ةيميلعتلا لئاسولا ,بولكلا ميحرلا دبع يكز 
 .1986 ،مولعلا

f. 6. ةبتكم ،توريب ،اهميلعتو ةّيحلا تاغللا مّلعت ،يبرعلا ديجملا دبع حالص 
 .1981 ،نانبل

g. 7. ةغللا سيردت يف ةيوبرتلا تاينقتلا ،ديسلا يلع دمحمو يمساقلا يلع 
 .1991 ،وكسيسيإ ،اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا

h. 8. لئاسوو  ةيميلعتلا لئاسولا ةيجولوكيس ،روصنم دمحأ ديس ديجملا دبع 
 .1983 ،ةرهاقلا ،فراعملا راد ،1 .ط ،ةيبرعلا ةغللا سيردت

i. 9. 1991 ،ضايرلا ،عيزوتلاو فاوشلا راد ،ةيبرعلا سيردت ،روكدم دمحأ يلع. 
j. 10. تيوكلا ،ةيئادتبإلا ةلحرملاب ةيبرعلا ةيوغللا سيردت ،نيدلا حالص دمحم، 

 .1980 ،ملقلا راد
k. 11. تارشنم ،قشمد ،1ط ،ةيبرعلا ةغللا سيردت قئارط ،دمحأ رداقلا دبع دمحم 

 .1989 ،قشمد ةعماج
l. 12. يف ةيرصبلا تانيعملا ،هللادبع قيدصلا رمع و ىنيص ليعامسأ دومحم 

 .1984 ،ضايرلا ،دوعس كلمل ةعماج ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت
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m. 13. ةغللا سيردت قئارط ، ةميعط دمحأ يدشر و ةقانلا لماك دومحم 
 مولعلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا تاروشنم ،اهب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا
  .2003  ،-وكسيسيإ-ةفاقثلاو

n. 14. يف ةيرصبلا تانيعملا ،هللادبع قيدصلا رمعو ىنيص ليعامسإ بوبحم 
 .1984 ،دوعس كلملا ةعماج ،ضايرلا ،ةغللا ميلعت

o. 15. حالفلا راد ،نامع ،ةيبرعلا ةغللا سيردت بيلاسأ ،يلوخلا ىلع دمحم، 
1997. 

p. 16. 2000 ،حالفلا راد ،نامع ، ةيوغللا تارابتخالا ،يلوخلا ىلع دمحم. 
q. 17. هميلعت بيلاسأو هتايجيتارتساو هتاّينف :راوحلا ،يدوبللا ميهاربإ ىنم، 

 .2003 ،ةبهولا ةبتكم ،ةرهاقلا
r. 18. 1972 ،ايكرت ،ةيمالسإلا ةبتكم،2 .ط ،طيسولا مجعملا  :ةيبرعلا ةغللا عمجم. 
s. 19. ةيرادنكسا( ،ةيوحن ةيوغل ةسارد ةيبرعلا ةلمجلا ،ةدابع ميهاربإ دمحم: 

 .1986 ،يبرعلا ةركفلا راد
t. 20. رصاعملا ركفلا راد :نانبل( ،ةيبرعلا ةغللا سيردت قرط ،يباكرلا تروج(، 

 ةنسلا نود
u. 21. ةبتكم :ضايرلا( ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت قئارط ،بيطخلا ميهاربإ دمحم 

 2003 ،)هبوتلا
 
 ةيبنجألا عجارملا -ب

Abdul	Chaer,	Lingguistik		Umum,	PT.Rieneka	Cipta	

Achmad		Athoillah,	Kamus	bahasa	Arab	Ammiyah	Mesir,	al-Muallaqat	UGM,Yogjakarta	2004.	

Afrizon	Efendi,	mudah	berbahasa	Arab	untuk	haji	&	umrah,	Amzah,	2012>	

Ali	Al-Hadid,	Muskilat	Ta`alum	Al-Lughah	Al-arabiyah	ligairil	Arab,	Al-Qohiroh.	

Hindun	Ihsan,	Lamhatu	an	al-Lahjah	al-arabiyyah	al-Ammiyah	dalam	bulletin	"Sahara"	Edisi	

02/Februari				2004,Yogjakarta,		IMMABA	FIB	UGM.		



 62 

 
Ibnu	Manzur,	Lisanul	Arab,	Ihya	At-Turas,Kuwait,	1999.	

Iwan	gayo,	Buku	Pintar	haji	&	umrah,	pustaka	warga	Negara,	2010.	

Muflihah,	Percakapan	Bahasa	Arab	haji	&	umrah,	kesain	blanc,	Bekasi,	2007.	

Nabila	Lubis,	Percakapan	Arab-	Amiyah,	yayasan	halo,	2010.	

Sayuti	nasutian,	Bahasa	Arab	dialek	Saudi	Arabia,	Swibakti	dharma,	2012.	

____________	,	Bahasa	Arab	dialek	Mesir,	________________________	

Yaqub,	Emil	Badi’,	Fiqh	al-Lughah	al-Arabiyah	wa	Khashaishuha	(Beirut:	Dar	al-Tsaqafah	al-

Islamiyah,	1982.	

Wafi,Ali	Abdul	Wahid,	Fiqhul	lughah	Al-arabiyah,Cairo,Lajnah	Bayan	Al—Arobiyyah.	

  


