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Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Kelas
Mutawassitin
The 1st NICCT (International Conference on Creativity & Technology) 2019 was
held in Universitas HKBP Nommensen Medan (UHN Medan), Indonesia on
September 20-21, 2019. This conference was organized by Department of Music,
Faculty of Language and Arts, UHN and the theme of this year conference was
Empowering Culture, Nature and Technology for Social Well Being. This
conference has facilitated a mutual exchange of ideas and information from
various backgrounds of stakeholder (either domestic or international) related to
the utilization of recent technologies. High enthusiasm coming from the
participants of this conference was reflected by high number of good quality
papers received. Our committees are delighted to present this proceeding as a
compilation of carefully selected papers representing each scope provided by the
conference, such as Creative Application, Arts & Culture, Economics,
Psychology, Education, Law, Politics, Social Studies, Management, New Media &
Technology, Mobile Application, Projection Mapping, Sound Technology,
Graphical User Interface and Information Technology. We would like to express
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our gratitude to all parties who have sincerely supported and contributed to the
success of the 1st NICCT 2019, either during the conference and the postconference publication. We also would like to highly acknowledge the hard work
and precious support from the organizing committee during the preparation until
this conference has been fully finished. We sincerely hope that this conference
can be considered as a forum providing high quality discussion among
researchers and other related sectors. We belief that this proceeding may serve
as an useful source of references for further studies.
Buku Perspektif Islam tentong Strestel Pembelajaran ini berbicara tentang
kerangka konseptual ilmiah strategi pembelajaran dan aplikasinya dalam
pendidikan Islam. Pada bagian awal, dikupas paradigma baru pendidikan dan
manusia sebagai makhluk belajar serta hubungan jiwa dan fitrah dengan
kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pokok bahasan berkisar pada berbagai
aliran dalam pendidikan dan pembelajaran, konsep, teori, dan metode dalam
belajar serta mengajar. Di bagian akhir, buku ini ditutup dengan paparan
mengenai keberhasilan belajar mengajar, faktor yang memengaruhinya dan
pandangan Islam mengenai keberhasilan belajar mengajar. --- Buku
persembahan penerbit Prenadamedia Kencana
Setiap lembaga pendidikan MI/SD secara universal memiliki tujuan pendidikan
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yaitu mengoptimalkan tumbuh kembang jasmani maupun rohani peserta didik.
Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut maka diperlukan suatu perencanaan
dalam setiap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kualitas
perencanaan pembelajaran yang baik diharapkan mampu menghasilkan output
sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas
merupakan aset bagsa yang sangat berharga dalam memajukan bangsa.
Dengan demikian, peranan perencanaan pembelajaran penting untuk dipelajari
dan diterapkan sebagi sarana mencapai visi, misi dan tujuan lembaga
pendidikan, khususnya lembaga pendidikan MI/SD. Buku ini ditulis guna
merespon pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga MI/SD di Indonesia.
Disamping itu, buku ini dapat digunakan sebagai pedoman mahasiswa dan
pengelola kelas pemula. Buku ini terdiri dari tiga belas bab yang diuraikan secara
terperinci, dilengkapi dengan rangkuman dan latihan soal.
Lembaga pendidikan ini didirikan pertama kali kira-kira pada abad 18-an oleh
Raden Mohammad Hadikusumo Sulaiman Djamaluddin yang merupakan cicit
dari kanjeng Pangeran Adipati Anom Sultan Kesepuhan Cirebon. Sebagai salah
seorang santri senior Pesantren Tegalsari Ponorogo, beliau mendapatkan tugas
dari Kyai Khalifah, yang juga mertuanya, untuk mendirikan pesantren yang sama
dengan pesantren Tegalsari. Dengan dibantu oleh 40 orang santri, beliau
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berangkat menuju tempat yang telah ditunjukkan mertuanya. Tempat tersebut
tergolong daerah tidak bertuan yang masih dipenuhi oleh pepohonan rimbun,
binatang-binatang buas, dan sekaligus tempat persembunyian para penyamun,
warok, pembegal, dan orang-orang berperangai kotor, yang dikenal dengan
tempat kotor atau “enggon kotor” (disingkat menjadi Gontor). Di sana beliau
mulai babad desa dan mendirikan pondok yang dikenal dengan pesantren
Gontor sesuai dengan nama tempatnya.
Buku ini merupakan upaya sederhana penulis dalam mengoleksi dan membuat
daftar 100 buku referensi bahasa Arab kontemporer di Indonesia dalam
dasawarsa tertentu. Keseratus buku terpilih meliputi beragam tema meliputi
metodologi pembelajaran bahasa Arab, sistem pembelajaran bahasa Arab,
media pembelajaran bahasa Arab, strategi pembelajaran bahasa Arab,
permainan bahasa Arab, kurikulum bahasa Arab, penulisan buku teks bahasa
Arab dan beragam aspek lain tentang bahasa Arab. Literatur dan referensi
tersebut ditulis oleh sejumlah penulis dan pakar bahasa Arab, baik dengan
menggunakan bahasa Indonesia atau hasil terjemah dari bahasa Arab, baik buku
populer, buku ajar atau hasil penelitian ilmiah, teoritis maupun praktis.
Tulisan ini berupa hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh belum
termanfaatkannya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran
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bahasa Arab pada beberapa MTs Negeri di Kota Padang, padahal TIK pada
zaman sekarang ini adalah merupakan media yang sesuai dengan jiwa dan
karakter peserta didik. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa belum
termanfaatkannya media TIK ialah karena tidak ada pedoman bagi pendidik
untuk mengintegrasikan pembelajaran bahasa Arab dengan TIK. Diharapkan dari
penelitian ini dapat membantu guru untuk memahami cara mengintegrasikan
pembelajaran bahasa Arab dengan TIK, dan hasil akhir yang digambarkan dalam
buku ini ialah berupa sebuah model pembelajaran bahasa Arab berbasis TIK
Dalam perencanaan sistem pembelajaran bahasa Arab, paling tidak terdapat dua
katagori sistem, yakni:(1) Pembelajaran sebagai sistem-meliputi:peserta didik,
pendidik, materi, metode, eyaluasi); dan. (z) bahasa Arab sebagai sistem
meliputi: berbagai aspek-kebahasaan seperti gramatika, percakapan, membaca,
menulis, dan menerjemahkan. Pembelajaran bahasa Arab berarti pembelajaran
aspek-aspek bahasa Arab, dan setiap aspek kebahasaan mempunyai
karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Selain itu,
perencanaan sistem pembelajaran bahasa Arab disusun berdasarkan asumsiasumsi dasar, prinsip-prinsip yang harus dipegang, dan dasar pemikiran
operasional yang jelas dan capability. Asumsi dan prinsip dasar pembelajaran
bahasa Arab tersebut terkait dengan hakikat pembelajaran yang sesungguhnya.
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Disusun berdasarkan Silabus Mata Kuliah Perencanaan Sistem Pengajaran
Bahasa Arab Kurikulum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah.
Buku persembahan penerbit prenadaMedia -PrenadaMediaDi era globalisasi yang terus berkembang dan maju, masyarakat dituntut untuk
lebih kreatif dalam mengimbangi kemajuan zaman. Sama halnya dunia
pendidikan, seorang guru harus extra menguras otaknya guna memilah strategi
atau metode yang cocok dan menarik minat siswa untuk mengikuti pelajaran.
Agar suasana belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan maka dalam
hal ini media sangat berperan penting untuk menghidupkan suasana kelas. Pada
awalnya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru yang berupa
visual saja. Namun, seiring berjalannya waktu media kini semakin berkembang
dan canggih mengikuti kemajuan zaman menjadi alat penyalur pesan yang
menunjang PBM. Yang dulu hanya berupa visual, sekarang bisa ditemui media
audio visual seperti film, televisi dan lain-lain.
Penelitian ini menemukan, sumber daya yang dimiliki di antara tiga sekolah dalam
meningkatkan mutu pembelajaran, memang memiliki unsur yang sama, namun
kondisinya berbeda. Pertama, sumber daya yang dimiliki: Input siswa, saranaprasarana, iklim belajar, kompetensi guru, kurikulum, waktu dan faktor pendukungnya;
Kedua, strategi pengorganisasian pembelajaran: berupa persiapan bahan ajar dan
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format penilaiannya; Ketiga, strategi penyampaian materi pembelajaran meliputi:
penggunaan metode, media dan teknik dalam pembelajaran. Keempat, strategi
pengelolaan pembelajaran meliputi: penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran,
pembuatan catatan kemajuan belajar siswa/Evaluasi, pengelolaan motivasional dan
kontrol belajar. Pada keempat hal tersebut, antara sekolah yang berada di pedesaan,
ditumbuhkan oleh pesantren tradisional, dengan segala ciri khasnya; dan sekolah yang
berada di perkotaan, dikelola oleh Muhammadiyah secara modern dengan fasiltas yang
memadai; dan sekolah yang berada di poros kota, didirikan oleh misionaris dari
Belanda dengan segala kelebihannya, maka strategi yang dilaksanakan terdapat
perbedaan. Perbedaan latar belakang dan kondisi justru sangat bagus untuk
dimunculkan sebagai sumbangan referensi bagi kemajuan dunia pendidikan. Sekolah
unggulan tidak hanya bisa dimunculkan di kota besar atau kalangan elit saja, tetapi di
mana saja dan oleh siapa saja. Asalkan seluruh tenaga pendidikan memiliki kemauan
dan kemampuan untuk melaksanakan strategi peningkatan mutu pembelajaran dengan
semaksimal mungkin
Bahasa Arab adalah bahasa tertua, yang dijadikan alat komunikasi sekian banyak
manusia. Konon sekitar 300 juta manusia menggunakan bahasa Arab dalam
percakapan keseharian. Mengerti bahasa Arab bukan semata-mata Surga Neraka,
namun juga persahabatan, jaringan bisnis, dan peluang-peluang kerja semakin terbuka
dan luas.
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Buku bahasa Arab ini disusun sesuai dengan kisi-kisi Ujian Nasional yang dilengkapi
dengan soal-soal Ujian Nasional tahun sebelumnya dan Buku ini dirancang untuk para
siswa agar berlatih berlatih dan mempersiapkan diri menghadapi Ujian Nasional dan
Buku ini memuat berbagai permainan pembelajaran yang variatif, mudah dilakukan,
menyenangkan dan bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan
kebahasaan para siswa yaitu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis.
How to Teach Arabic? Metode, Strategi, Evaluasi, Model, dan Permainan Pengajaran
Bahasa Arab PENULIS: Jaka Imam Mahesa Wijaya Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-251-903-9 Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Bahasa Arab
sebagai bahasa yang populer di kalangan kaum Muslimin merupakan bahasa yang
dipelajari di berbagai lembaga pendidikan di tanah air. Animo masyarakat terhadap
bahasa Arab mulai tumbuh kembali seiring dengan meningkatnya keinginan untuk
memahami dua sumber ajaran Islam (Al Qur’an dan Hadits). Kondisi ini mendorong
munculnya berbagai lembaga kursus Bahasa Arab, baik yang bersifat musiman atau
dauroh. Pembelajaran online bahkan muncul Ma’had – ma’had khusus untuk belajar
bahasa Arab di samping prodi bahasa Arab yang ada di perguruan tinggi. Kondisi ini
menuntut para pengajar bahasa Arab untuk membaca kembali berbagai metode
pengajaran bahasa Arab, serta berbagai strategi dan permainan bahasa yang
kemudian mereka gunakan dalam proses pembelajaran. Buku ini kami tulis untuk
membatu para guru Bahasa Arab, dosen Bahasa Arab, peneliti di bidang Pengajaran
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Bahasa Arab dan mahasiswa Prodi Pengajaran Bahasa Arab bisa memahami berbagai
metode, strategi, evaluasi, model dan permainan yang bisa digunakan dalam
pengajaran bahasa Arab. Buku ini lahir diawali dengan adanya asumsi bahwa bahasa
Arab sulit untuk dipelajari. Agar bahasa Arab yang dianggap sulit ini terasa mudah
untuk diajarkan dan dipelajari, maka hendaknya para pengajar menggunakan berbagai
metode, model, strategi dan permainan Bahasa Arab yang kami tulis di buku ini.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk membuktikan bahwa pembelajaran bahasa
Arab yang diterapkan oleh Universitas al-Azhar dan dilakukan oleh perwakilan
resminya (Pusiba dan El Darosah) telah berhasil menjelaskan identitasnya. Secara
khusus, penelitian ini bertujuan, pertama, ingin menunjukkan tujuan pembelajaran
bahasa Arab pada program persiapan masuk Universitas al Azhar. Kedua, ingin
menganalisis pembelajaran bahasa Arab tersebut diimplementasikan oleh lembaga
perwakilan Universitas al-Azhar di Indonesia. Dengan menggunakan buku ajar yang
sudah disediakan, pembelajaran bahasa Arab yang diimplementasikan oleh lembaga
perwakilan Universitas al-Azhar di Indonesia selalu mengikuti pedoman yang telah
digariskan dalam buku tersebut. Para siswa pada kedua lembaga dilatih dengan
tahapan-tahapan yang telah diuraikan secara gamblang dalam buku, dan akan
dievaluasi secara kontinu sesuai latihan-latihan di dalamnya untuk menentukan sudah
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di mana tingkat kemampuan bahasa mereka. Setelah semua berakhir, mereka
dianggap memiliki kemampuan untuk secara langsung masuk dan mengikuti
perkuliahan di fakultas-fakultas yang tersedia pada universitas al-Azhar.
Strategi pembelajaran adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan. Komponen-komponen pendidikan dan pengajaran
diatur sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi yang optimal dalam mencapai tujuan
pengajaran dan pendidikan. Strategi pembelajaran juga memberikan alternatif terhadap
proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Semua sumber belajar, baik
manusia maupun sarana dan prasarana dirancang dan direncanakan untuk membantu
proses belajar para siswa. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional,
seorang guru dituntut dapat memahami dan memliki keterampilan yang memadai
dalam mengembangkan berbagai strategi pembelajaran yang efektif, kreatif dan
menyenangkan. Mencermati upaya reformasi pembelajaran yang sedang
dikembangkan di Indonesia, para guru atau calon guru saat ini banyak ditawari dengan
aneka pilihan strategi pembelajaran, yang kadang-kadang untuk kepentingan penelitian
(penelitian akademik maupun penelitian tindakan) sangat sulit menermukan sumbersumber literarturnya. Namun, jika para guru (calon guru) telah dapat memahami
konsep atau teori dasar pembelajaran yang merujuk pada proses (beserta konsep dan
teori) pembelajaran, maka pada dasarnya guru pun dapat secara kreatif mencobakan
dan mengembangkan strategi pembelajaran tersendiri yang khas, sesuai dengan
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kondisi nyata di tempat kerja masing-masing, sehingga pada gilirannya akan muncul
strategi-strategi pembelajaran versi guru yang bersangkutan, yang tentunya semakin
memperkaya khazanah strategi pembelajaran yang telah ada.
Salah satu aspek yang dapat memengaruhi keberhasilan kurikulum adalah
pemberdayaan bidang manajemen atau pengelolaan kurikulum di lembaga pendidikan
yang bersangkutan. Manajemen kurikulum menuntut upaya yang lebih berorientasi
pada kebutuhan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan
eksternal. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kurikulum menghasilkan
perubahan-perubahan yang strategis sebagai dampak implementasi kurikulum yang
akhirnya menghasilkan suatu outcome yang dapat diukur secara kualitas maupun
kuantitas. Keberhasilan seorang manajemen dalam menerapkan kurikulum tidak hanya
menjadi tanggung jawab seorang manajemen saja, tetapi menjadi tanggung jawab
bersama dalam pengelolaan manajemen kurikulum tersebut. Seperti kepala sekolah,
guru, tenaga kependidikan/tenaga administrasi, masyarakat sekitar, dan tentunya
penyelenggara pendidikan tingkat kabupaten/kota atau dinas setempat. Mengingat
kurikulum memiliki peranan strategis sekaligus penting dalam sebuah proses
pendidikan yang diselenggarakan sekolah maupun pemerintah, maka buku Manajemen
Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab ini disusun sebagai upaya agar proses
pembelajaran bahasa Arab di sekolah dapat berjalan dengan baik dan mendorong guru
untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Buku
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persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku 10 Karya Pembelajaran Sains ini merupakan kumpulan pemenang Science
Education Award (SEA) dari Indonesia Toray Science Education (ITSF) Program ke-23
Tahun 2016. Informasi tentang ITSF dapat dilihat pada laman http://www.itsf.or.id.
Penghargaan SEA ITSF ini diselenggarakan sejak 1994 sampai sekarang yang
bertujuan memberikan rangsangan kepada guru-guru sains se-Indonesia untuk
melakukan pembelajaran sains secara kreatif yang membangkitkan minat siswa serta
memudahkan pemahaman siswa terhadap sains. Komite seleksi memberikan kriteria
penilaian, yaitu karya pembelajaran sains yang meliputi: (a). Inovasi pembelajaran; (b).
Originalitas inovasi; (c). Mudah diterapkan; (d). Dapat direplikasi (reproducible); (e).
Penggunaan bahan lokal dan (f). Penggunaan media bantu yang berlisensi legal.
STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB: (MENGGELITIK PAKEM) PEMBELAJARAN
AKTIF, KREATIF, EFEKTIF, & MENYENANGKANCV. DOTPLUS Publisher
Buku ini merupakan hasil laporan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam
menjankan program KKN-DR Tahun 2020.
Buku "Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab" ini adalah upaya pedagogis agar bahasa
Arab sebagai bahasa Islam dan kebudayaan tetap landing di permukaan bumi, Indonesia
khususnya. Juga sebagai upaya memasyarakatkan pesan moral agar masyarakat memahami
arti penting Alquran, Hadis dan berbagai literatur berbahasa Arab. Buku ini adalah akumulasi
dari berbagai upaya berupa penelaahan literatur, penelitian, pengalaman pribadi, seminar,
diskusi dan sebagainya yang kemudian ditata sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah
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paparan ilmiah dan, menarik.
Buku dengan judul Strategi Pembelajaran merupakan buku ajar yang disusun sebagai media
pembelajaran, sumber referensi dan pedoman belajar bagi mahasiswa. Pokok-pokok bahasan
dalam buku ini mencakup: 1) Transformasi Dalam Pembelajaran: Dari Mengajar Ke
Pembelajaran; 2) Taksonomi Tujuan Pembelajaran; 3) Konsep Dasar Strategi Pembelajaran;
4) Konsep Model, Pendekatan, Strategi, Metode, Dan Teknik Pembelajaran; 5) KomponenKomponen Strategi Pembelajaran; 6) Prinsip-Prinsip Strategi Pembelajaran; 7) Paradigma
Pembelajaran; 8) Teori Belajar Behaviorisme; 9) Teori Belajar Konstruktivisme; 10) Teori
Belajar Kognitif; 11) Teori Belajar Humanisme; 12) Model-Model Pembelajaran; 13)
PendekatanPendekatan Pembelajaran; 14) Metode Dan Teknik Pembelajaran; 15) Kriteria
Pemilihan Strategi Pembelajaran; 16) Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran; 17) Keberhasilan
Pembelajaran.
Jurnal Pendidikan "KONVERGENSI" ini merupakan jurnal penelitian yang mewadai hasil
penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Terbit empat kali
setahun pada bulan Juli, Oktober, Januari, dan April. Berisi artikel yang diangkat dari hasil
penelitian maupun gagasan pemeikiran dalam rangka pengembangan pendidikan dan
pengajaran di pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun jenis pendidikan lainnya Pada
Edisi 27 Volume keenam ini memuat enam belas hasil penelitan dari guru-guru dari berbagai
daerah dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbedabeda sehingga menghasilkan
berbagai macam hasil penelitian yang berbeda-beda pula.
Problematika pendidikan Indonesia semakin rumit dihadapkan dengan Era Revolusi Industri
4.0. Sejak dulu, beberapa masalah yang menjadi momok tak kunjung tuntas dicari solusinya.
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Bongkar pasang kurikulum, perumusan standar pendidikan, peningkatan kompetensi guru,
serta banyak masalah kebijakan pendidikan yang belum terlihat garis finish-nya. Masalah ini
terus dibicarakan, didiskusikan, diperdebatkan, bahkan diimplementasikan dengan banyak
ragam. Kadang, implementasinya tergantung kepada siapa pemegang kekuasaan pendidikan.
Belum tuntas masalah pendidikan yang begitu runyam ini, sekarang kita dihadapkan pada
pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. Era ini bukan saja melanjutkan kehebatan era dahulu
yang belum sempat terkejar oleh pendidikan kita, namun era yang memiliki ekosistem yang
berbeda dengan sistem sebelumnya. Ada banyak disrupsi (kekacauan) dalam banyak faktor.
Misalnya saja, perubahan aktivitas sekolah yang sangat masif. Peran guru yang selama ini
sebagai satu-satunya penyedia ilmu pengetahuan sedikit banyak bergeser menjauh darinya.
Aktivitas belajar mengajar tidak lagi dilakukan di ruang kelas, dan tanpa interaksi tatap muka
antara guru dan siswa. Pendidikan kita semakin memiliki beban yang sangat berat. Buku ini
ditujukan agar dapat dibaca oleh berbagai kalangan, karenanya penulis menyusun isu-isu
pendidikan yang berkaitan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di Indonesia.
Bagi mahasiswa dan dosen Prodi Manajemen Pendidikan dan Fakultas Pendidikan akan
mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan pendidikan pemerintah yang diselenggarakan
oleh Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Kemenag. Bagi pengawas, kepala sekolah, dan
guru akan memperoleh informasi bagaimana konsep dan praktik pendidikan yang terjadi dan
belum terjadi (ide) di Indonesia. Di samping itu, buku ini dapat dijadikan bahan diskusi bagi
mahasiswa, dosen, pengawas, kepala sekolah, dan guru tentang kebijakan, konsep, dan
praktik pendidikan dasar, menengah, dan tinggi Indonesia. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
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Buku “Pembelajaran Bahasa Arab” adalah sebuah pengantar dalam memahami proses
belajar-mengajar bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab sebagai bagian dari aktivitas untuk
lebih memahami tentang keislaman. Untuk itu, memahami bahasa Arab merupakan awal dari
pemahaman ajaran Islam itu sendiri. Tidaklah akan sempurna keislaman seorang muslim
tanpa pemahaman bahasa Arab. Pada titik inilah kemudian pembelajaran bahasa Arab
menjadi sebuah keperluan untuk dilaksanakan.
Metode yaitu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai
dengan yang dikehendaki. Selain itu, juga didefanisikan sebagai cara kerja yang bersistem
untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
Dalam pembelajaran bahasa indonesia metode diartikan sebagai sisitem perencanaan
pembelajaran bahasa indonesia secara menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan, dan
meyajikan materi pelajaran bahasa indonesia secara teratur. Metode bersifat prosedural
artinya, penerapan pembelajaran bahasa Indonesia harus dikerjakan menurut langkah-langkah
yang teratur, bertahap yakni mulai perencanaan pembelajaran, penyajian sampai dengan
penilaian dan hasil belajar.

Bagian terpenting dari substansi isi buku Pembelajaran Menulis Bahasa Arab ini, di
antaranya membahas: (1) Sekilas tentang bahasa Arab: bahasa Arab dalam rumpun
Semit dan pembelajaran bahasa Arab di Indonesia; (2) Pendekatan komunikatif dalam
pembelajaran bahasa: sejarah kemunculan pendekatan komunikatif; konsep dasar
komunikatif; desain, prosedur, dan evaluasi pengajaran bahasa komunikatif; serta
pendekatan komunikatif dalam berbagai keterampilan berbahasa; (3) Seluk-beluk
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keterampilan menulis bahasa Arab: beberapa istilah tentang kitabah (menulis); jenis,
asas, dan tujuan kitabah; metode dan strategi pembelajaran kitabah; serta (4)
Pembelajaran kitabah dalam perspektif komunikatif: materi dan tujuan pembelajaran
kitabah, metode dan strategi pembelajaran kitabah, serta evaluasi pembelajaran
kitabah. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku ini disusun dalam untuk menjadi tambahan referensi dalam bidang pendidikan
dan memberikan kemudahan kepada para pembaca khususnya para guru atau para
calon guru yang ada di beberapa lembaga pendidikan, baik umum atau agama, untuk
mendalami perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Sehingga dengan
terbitnya buku ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kemampuan guru
dalam mengajar.
Ilmu an-na?w merupakan salah satu disiplin ilmu–layaknya ilmu lain–yang pernah
mengalami anomali karena berada pada puncak paradigma keilmuan
sehingga–meminjam istilah Thomas Kuhn (w. 1996)–mengalami “krisis”. Indikasinya,
na?w yang dihasilkan adalah demi kepentingan bahasa itu sendiri yang terkadang jauh
dari realitas bahasa yang digunakan masyarakat tutur Arab. Bahkan, dalam titik
kulminasi, na?w menjadi “momok” menakutkan bagi pembelajar bahasa Arab.3
Padahal tujuan awalnya adalah sebagai alat untuk mempermudah belajar bahasa Arab,
khususnya Alquran. ?elain itu, disebabkan na?w klasik, bahasa Arab menjadi kurang
responsif terhadap perkembangan bahasa dan ilmu pengetahuan yang sangat dinamis
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baik ilmu bahasa itu sendiri maupun ilmu-ilmu lain. Buku ini akan menjawab
pertanyaan: (1) Bagaimana epistemologi na?w yang disusun ?yauq? ?aif (19102005)
dan Tamm?m ?ass?n (1918-2011)? (2) Bagaimana kontribusi epistemologi keduanya
dalam pendidikan bahasa Arab, khususnya konsep pengembangan sintaksis
pedagogis bagi pembelajar Indonesia?
As an annual event, International Conference on Language, Literature, and Education
in Digital Era (ICLLE) 2019 continued the agenda to bring together researcher,
academics, experts and professionals in examining selected theme by language,
literature and education in digital era. In 2019, this event held in 19-20 July 2019 at
Padang, Indonesia. The conference from any kind of stakeholders related with
Language and literature especially in education. Each contributed paper was refereed
before being accepted for publication. The double-blind peer reviewed was used in the
paper selection.
Dalam dunia pendidikan guru berperan amat vital dalam menciptakan proses belajar
yang berkualitas. Dari proses yang berkualitas inilah diharapkan pendidikan berbekas
pada anak didik dan pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan secara umum.
Karena itulah pengembangan kapasitas bagi guru merupakan suatu keniscayaan. Buku
Pengembangan Kapasitas Guru ini memaparkan berbagai bentuk program
pengembangan kapasitas guru yang bisa dilakukan oleh sekolah. Uraian secara lugas
pada setiap bab diperkaya dengan beberapa teori terkait pengajaran serta cerita
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tentang praktik yang sudah dilakukan oleh Sekolah Sukma Bangsa Aceh. Berbagai
pengalaman dan kondisi nyata yang dikisahkan secara apa adanya justru membuat
buku ini inspiratif sekaligus aplikatif sehingga bisa menjadi contoh bagi sekolah lain.
Berbagai upaya pengembangan kapasitas guru dikupas tuntas dalam buku ini, mulai
dari Swadidik Virtual, Pengembangan Kapasitas Melalui Tulisan,Mentoring,
Pendampingan Sejawat atau Peer Coaching, Pertukaran Guru, sampai Penelitian
Tindakan Berjamaah. Sekolah yang baik adalah yang senantiasa berproses menjadi
baik dan lebih baik lagi, bukan sekolah yang serba-sempurna sedari awal. Kiranya
demikianlah gambaran pengalaman Sekolah Sukma Bangsa yang tertuang dalam buku
ini.
Agama menjadi sumbu penggerak kehidupan manusia. Sehingga tradisi
keberagamaan melintasi aspek-aspek aktivitas manusia. Tidak saja ketika berada di
ruang shalat tetapi menjangkau aspek yang sesungguhnya bukan merupakan ritual
shalat itu sendiri. Bahkan dapat saja agama kemudian menjadi bagian dari gerakan
politik praktis (Abbas J. Ali, 2009 : 50-65). Pengalaman Australia menunjukkan bisa
juga terjadi dimana sekolah menjadi bagian dari gerakan politik dalam artian moral
untuk mencapai tujuan yang lebih luas (Neil Cranston, et all, 2010:182-195). Sehingga
jikalau faktor agama, politik, dan sekolah bergabung menjadi sebuah kekuatan, maka
ini sebuah potensi untuk mengantar para peserta didik untuk menjadi warga dunia
untuk kemajuan umat manusia. Buku Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Madrasah
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Minoritas Muslim ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan tersedia juga versi
cetaknya.
Lembaga pendidikan saat ini mulai memberikan perhatian khusus guna merespon
tuntutan tersebut. Terlihat dalam kurikulum di beberapa jenjang dan jenis lembaga
pendidikan mulai diisi dengan pembelajaran bahasa Arab. Mempelajari suatu bahasa
memang terikat dengan faktor kebiasaan, sehingga tidak heran banyak orang yang
mampu berbahasa asing karena sering memperaktikkannya. Selain itu, mempelajari
suatu bahasa juga terikat dengan strategi dan metode mempelajarinya. Buku ini hadir
untuk memandu kita dalam mengusai bahasa Arab dengan berbagai strategi dan
metodenya. Buku ini sangat layak digunakan, baik di kalangan umum, tenaga pendidik,
siswa dan mahasiswa. Buku ini tidak menyajikan sudut pandang teori saja, tetapi juga
terdapat contoh-contoh yang mempermudah kita untuk memahami bahasa Arab.
Buku berjudul “ICT dalam Pembelajaran MI/SD” ini berisi tentang teori, konsep dan
aplikasi dalam penggunaan ICT dalam Pembelajaran. Kajian dalam buku pada BAB I
mencakup Teori dan Konsep ICT. BAB II mencakup ICT dalam Pesrpektif Islam. BAB
III mencakup Microsoft Office Word. BAB IV mencakup Microsoft Office Excel. Dan
yang terakhir yaitu BAB V mencakup Microsoft Office Power Point.
Sebagai guru bahasa arab untuk siswa SD/MI, maka kita harus mengetahui bagaimana
kesiapan siswa dalam belajar, bagaimana karakteristik siswa, dan kita harus mengetahui
bagaimana cara pengajaran bahasa arab yang baik untuk siswa SD/MI. Dalam pengajaran
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komponen bahasa kosa kata (mufradat) maupun tata bahasa (qawaid) kita harus mengerti
terlebih dahulu bagaimana karakteristik siswa yang akan kita ajar, dan materi yang akan
diajarkan haruslah menarik. Dalam pembelajaran bahasa arab sebagai bahasa asing pertama
yang diperkenalkan kepada siswa, guru adalah model yang ditiru siswa dalam menggunakan
bahasa arab. Oleh karena itu, keterampilan bahasa lisan dan keterampilan tulisan dalam
pembelajaran bahasa arab harus diajarkan untuk menghindari salah pengertian dan juga untuk
memberi kesempatan seluasluasnya kepada siswa untuk mengunakan bahasa arab.
Konsepsi metodologis pembelajaran bahasa Arab belakangan ini, tampak mengalami stagnasi
yang begitu panjang. Antara sesama lembaga pendidikan Islam, mulai dari pesantren,
pendidikan formal dan informal, madrasah, diniyah hingga lembaga kursus, belum punya
standar metodologis yang disepakati secara bersama-sama sebagai batas capaian minimum.
Metode pembelajaran yang ada, merupakan produk klasik yang diterapkan. Belum ada inovasi
di tengah perkembangan keilmuan yang sangat pesat. Buku ini sengaja hadir untuk
memberikan re-metodologis pembelajaran bahasa Arab yang dimulai dari “pengulitan” nilai,
yaitu pendekatan (approach) pembelajaran. Suatu pendekatan yang memadukan antara
reposisi konteks kebahasaan dengan mencermin pada budaya kontemporer dan kebudayaan
masyarakat Arab terkait dengan post vocabulary. Dengan cara tersebut, bahasa Arab
diharapkan “bersinar” kembali, sebagaimana pernah diraih pada selang waktu tahun
1887-1972. Saat itu bahasa Arab mampu menguasai dataran global dengan sumber-sumber
literatur berbahasa Arab, ilmuwan-ilmuwan dunia menggunakan bahasa Arab, bahkan pada
puncaknya (tahun 1972), UNESCO memberikan penghargaan kepada bahasa Arab sebagai
bahasa internasional, setara dengan bahasa Inggris, Perancis, Tunisia, dan Itali.
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Dengan buku ini, akan menjadi media untuk tetap memberikan kesempatan bagi mahasiswa
yang mengikuti perkuliahan. Belajar tidak hanya sebatas dalam ruang yang tertutup dengan
kehadiran guru sebagai fasilitator. Lebih dari itu, belajar dapat dimana saja dan dari mana
saja. Tugas guru salah satunya, memberikan kesempatan bagi setiap warga belajar untuk
senantiasa mendapatkan waktu belajar yang sesuai dengan kesempatan dan juga kesesuaian
minat. Buku ini dimulai dengan semangat itu “memberikan kesempatan”. Maka, inilah wujud
sebuah kolaborasi antara warga dalam kelas. Tidak hanya karena dosen, tetapi semua warga
yang ada dalam kelas terlibat untuk turut memberikan kolaborasi. Buku ini menjadi bukti,
bahwa dengan kerjasama dan kesatuan tujuan akan ada hasil yang diharapkan. Sebuah mitos
selalu menjadi bagian dari kehidupan kita di Indonesia bahwa “kerja tim sebuah hal yang
susah”. Mitos itu kemudian tidak menjadi momok dan penghalang dalam mengelola semua
potensi kelas yang ada. Di tangan kita, buku ini menjadi bagian dari usaha untuk memberikan
sumbangsih dengan adanya kerjasama maka selalu dapat mewujudkan capaian sesuai
dengan tujuan bersama. Buku Pembelajaran bahasa arab di madrasah ini diterbitkan oleh
penerbit deepublish dan tersedia juga versi cetaknya.
Buku ini mendeskripsikan strategi pembentukan lingkungan bahasa Arab di pesantren,
beberapa pemba-hasan terkait dengan tema tersebut diuraikan secara komprehensif baik
berhubungan dengan posisi bahasa dan pesantren, kurikulum yang dibutuhkan dalam
pembentukan lingkungan bahasa dan kurikulum dan pembelajaran yang dilakukan dalam
mendorong terben-tuknya lingkungan bahasa, maka secara berurutan pembahasan buku ini
meliputi penjelasan hubungan pesantren, bahasa Arab dan situasi global, konsep dan
karakteristik manajemen kurikulum bahasa Arab, kompetensi dan tujuan pembelajaran bahasa
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Arab, dan berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam pembentukan lingkungan bahasa Arab
di pesantren
Pembelajaran menulis dalam Bahasa Inggris bukanlah hal yang mudah bagi seorang pemula.
Minimnya penguasaan Tata Bahasa sering menjadi kendala dalam kegiatan pembelajaran
menulis. Perlu adanya strategi khusus yang mudah dan menyenangkan agar belajar menulis
menjadi sesuatu yang asik dan menarik. Salah satunya adalah dengan permainan scramble.
Buku ini menyinkap lima dimensi pengajaran dan pembelajaran Bahasa. Cakupannya meliputi
aspek pedagogi, strategi, pendekatan serta teknologi terkini dalam pengajaran dan
pembelajaran Bahasa. Antara aspek yang dibicarakan, termasuklah soal pembinaan,
pengembangan serta pemerkasaan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu,
pembelajaran Bahasa asing sebagai nilai tambah terhadap diri para pelajar, penerapan teori
dan kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa, aplikasi teknologi dan media dalam
pendidikan Bahasa, literasi sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian para pelajar dari
segi sosial dan intelektual, dan aspek penterjemahan dalam konteks pembelajaran bahasa
kedua atau bahasa asing serta penilaian hasil terjemahan. Ternyata bahawa dimensi
perbincangan buku ini adalah selaras dengan perkembangan semasa dalam pengajaran dan
pembelajaran bahasa pada semua peringkat pendidikan. Buku ini sesuai digunakan oleh para
pelajar university, penyelidik dan perancang kurikulum, guru, pentadbir sekolah dan para
pelatih institusi latihan guru.
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