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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, 

taufik, dan hidayah-Nya sehingga laporan hasil peninjauan kurikulum Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab (PBA) berbasis KKNI dan SNPT ini dapat terselesaikan sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini juga berkat kerjasama yang baik antara Ketua 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Sekretaris Program Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab, Tim Pengembang, dan para Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 

serta dukungan dari civitas akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN 

Mataram. 

Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram dirumuskan dengan mengacu kepada Peraturan 

Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 

juga memperhatikan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang telah digariskan pada 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). 

Selain itu, sejumlah buku pedoman dan pengaturan terkait dengan penyusunan Kurikulum 

Perguruan Tinggi beracuan KKNI dan SNPT dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan dalam peninjauan kurikulum ini. 

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah 

berkontribusi dalam kegiatan peninjauan dan pengembangan kurikulum ini.Untuk itu, kami 

berharap kritik dan saran dalam menyempurnakan struktur kurikulum ini agar 

penyelenggaraan akademik di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram dapat ditingkatkan kualitas dan 

kuantitasnya. 

Demikian yang dapat kami sampaikan.Semoga rumusan kurikulum ini dapat 

bermanfaat bagi TIM Pengembang khususnya dan dapat dijadikan rujukan dalam 

penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. 

 

Mataram, 12 Januari 2016 

 

Tim Pengembang Kurikulum 

Prodi PBA FITK IAIN Mataram 
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STANDAR ISI MINIMAL KURIKULUM BERACUAN KKNI DAN SNPT 

PRODI PBA FITK IAIN MATARAM 

 

A. Identitas Program Studi 

1 Nama Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

2 Ijin Penyelenggaraan Prodi 132/KMA/C.02/1993 

3 Akreditasi Prodi B 

4 Gelar Akademik  Sarjanan Pendidikan (S.Pd.) 

5 Jenis Pendidikan Sarjana (Strata 1) 

6 Program Pendidikan  Pendidikan Bahasa Arab 

7 Bahasa Pengantar Kuliah Arab-Indonesia 

8 Masa Studi 8 Semester (4 Tahun) 

 

B. Rumusan Visi dan Misi Prodi PBA 

1. Visi 

Menjadi pusat pendidikan bahasa Arab yang unggul dalam melahirkan tenaga 

pendidik dan kependidikan bahasa Arab yang kompeten, berakhlak mulia, dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Misi 

a. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang bahasa Arab secara 

professional, kompetitif dan integratif. 

b. Meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang kependidikan bahasa 

Arab.  

c. Meningkatkan pranserta program studi dalam pendidikan dan pengajaran 

bahasa Arab bagi masyarakat. 

d. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Tri 

Darma Perguruan Tinggi terutama di bidang bahasa Arab.  
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3. Tujuan 

Adapun tujuan dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab adalah : 

a. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam mendidik dan 

membelajarkan bahasa Arab secara professional.  

b. Menghasilkan sarjana yang kompeten dan professional dalam penelitian dan 

pengembangan kependidikan bahasa Arab. 

c. Menghasilkan sarjana yang mampu menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan (kursus) bahasa Arab secara professional.  

d. Menghasilkan sarjana yang mampu menyusun buku-buku teks mata pelajaran 

bahasa Arab. 

e. Menghasilkan sarjana yang mempunyai motivasi tinggi, gemar dan aktif dalam 

membaca, mendengarkan, menulis dan berbicara bahasa Arab. 

C. Rumusan Profil Lulusan Prodi PBA 

Adapun Profil Lulusan yang akan dihasilkan Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Adalah : 

1. Tenaga Pendidik 

Tenaga pendidik (Guru) bahasa Arab di tingkat pendidikan dasar dan menengah 

baik formal maupun non formal sesuai standar kompetensi kepribadian, pedagogik, 

profesional dan sosial yang berlaku. 

2. Peneliti 

Peneliti dalam bidang bahasa Arab dan pembelajarannya yang mampu merancang, 

melaksanakan dan melaporkan hasil penelitian sesuai dengan standar umum yang 

berlaku. 

3. Penerjemah 

Penerjemah bahasa Arab ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya dan jurnalis dalam 

bidang yang terkait dengan bahasa Arab dan pembelajarannya. 

4. Enterpreneur 

Enterpreneur yang mampu mengembangkan dunia usaha dan jasa di bidang Bahasa 

Arab dan pembelajarannya serta mampu mengembangkan Lembaga Pendidikan 

melalui usaha-usaha kreatif mandiri. 

5. Pemandu Wisata Halal 

Pemandu wisata yang bisa menggunakan bahasa Arab dengan baik dan memahami 

kondisi negara-negara Arab dan informasi pariwisata di Indonesia secara umum 
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dan Kawasan Nusa Tenggara Barat (NTB) secara khusus. 

D. Rumusan Capaian Pembelajaran 

Capaian Pembelajaran pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab FITK IAIN 

Mataram dirumuskan dengan mengacu pada Deskripsi Umum KKNI dan Deskripsi 

KKNI Level 6 (Perpres 08/2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indoneisa) 

serta memperhatikan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang tertuang dalam 

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 

Adapun capaian pembelajaran tersebut dan hubungannya dengan profil lulusan 

dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Rumusan Capaian Pembelajaran  

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

 FITK IAIN Mataram Beracuan KKNI dan SNPT 

DESKRIPSI KKNI KODE CAPAIAN PEMBELAJARAN  

PROFIL 

P
e
n

d
id

ik
 

P
e
n

e
li

ti
 

P
e
n

e
r
je

m
a
h

 

P
e
m

a
n

d
u

 

W
is

a
ta

 

H
a
la

l 

1. Bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha 

Esa. 

2. Memiliki moral, etika 

dan kepribadian yang 

baik di dalam 

menyelesaikan 

tugasnya. 

3. Berperan sebagai 

warganegara yang 

bangga dan cinta 

tanah air serta 

mendukung 

perdamaian dunia. 

4. Mampu bekerjasama 

dan memiliki 

kepekaan sosial dan 

kepedulian yang 

tinggi terhadap 

masyarakat dan 

lingkungannya. 

5. Menghargai 

keanekaragaman 

budaya, pandangan, 

SU 
SIKAP UMUM MINIMUM LULUSAN 

SARJANA 
        

SU1 

Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  

Esa  dan  mampu  menunjukkan sikap 

religius. 

√ √ √ √ 

SU2 

Menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan  

dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika. 

√ √ √ √ 

SU3 

berkontribusi  dalam  peningkatan  mutu  

kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban 

berdasarkan Pancasila. 

√ √ √ √ 

SU4 

berperan  sebagai warga  negara yang  

bangga  dan  cinta  tanah  air, memiliki  

nasionalisme  serta  rasa  tanggungjawab  

pada  negara  dan bangsa. 

√ √ √ √ 

SU5 

menghargai  keanekaragaman  budaya,  

pandangan,  agama,  dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang 

lain. 

√ √ √ √ 

SU6 

Menunjukkan sikap dapat bekerja  sama  

dan  memiliki  kepekaan  sosial  serta  

kepedulian  terhadap masyarakat dan 

lingkungan. 

√ √ √ √ 



4 

kepercayaan, dan 

agama serta 

pendapat/temuan 

original orang lain. 

6. Menjunjung tinggi 

penegakan hukum 

serta memiliki 

semangat untuk 

mendahulukan 

kepentingan bangsa 

serta masyarakat luas. 

(Deskripsi Umum) 

SU7 
taat  hukum  dan  disiplin  dalam  

kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. 
√ √ √ √ 

SU8 
menginternalisasi nilai, norma, dan etika 

akademik. 
√ √ √ √ 

SU9 

menunjukkan  sikap  bertanggungjawab  

atas  pekerjaan secara mandiri dalam 

peranannya sebagai pendidik, peneliti dan 

edupreneur. 

√ √ √ √ 

SU10 
menginternalisasi  semangat  kemandirian,  

kejuangan,  dan kewirausahaan. 
√ √ √ √ 

SU11 
Menjunjung tinggi dan menginternalisasi 

nilai-nilai etika keislaman  
√ √ √ √ 

SU12 

Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 

nilai-nilai akademik yaitu kejujuran,  

kebebasan dan otonomi akademik yang 

diembannya. 

√ √ √ √ 

ST 

SIKAP PENCIRI LULUSAN S1 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA 

ARAB 

        

ST1 

Menjadikan Islam sebagai jalan hidup 

yang menjadi kompas utama dalam segala 

gerak hidup dengan rujukan induk al-

Qur’an dan Hadits Nabi. 

√ √ √ √ 

ST2 

Menerapkan Islam secara sinergis dan 

harmonis dengan nilai-nilai kemanusiaan, 

kemodernan dan keindonesiaan. 

√ √ √ √ 

ST3 

Menjalankan kebebasan akademik secara 

bertanggung jawab dalam bingkai nilai-

nilai luhur yang berkembang di 

masyarakat. 

√ √ √ √ 

ST4 

Memperlakukan ilmu dengan segala 

cabangnya sebagai satu kesatuan yang 

saling terhubung (inegratif-interkonetif) 

dengan tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap bidang ilmu 

Bahasa Arab. 

√ √ √ √ 

ST5 

Menjadikan spirit keguruan sebagai elan 

vital dalam mempersiapkan diri sebagai 

guru Bahasa Arab yang berkarakter, 

penuh cinta kasih dan pengabdian tulus 

terhdap profesi guru. 

√       

ST6 

Mengutamakan akhlaq karimah dan etikat 

dalam berpakaian, bertingkah laku dan 
berinteraksi dengan sesama mahasiswa, 

dosen, pimpinan, karyawan dan 

masyarakat umum. 

√ √ √ √ 
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ST7 

Memupuk dan mempertahankan motivasi, 

kerja keras, sikap konstruktif dan citra 

positif dalam memperoleh kompetensi 

yang diharapkan oleh jurusan PBA dan 

menyebarluaskannya untuk kepentingan 

masyarakat luas 

√ √ √ √ 

DESKRIPSI KKNI 

LEVEL 6 
KU 

KETERAMPILAN UMUM 

MINIMUM UNTUK LULUSAN 

SARJANA 

        

Mampu  

mengaplikasikan  bidang  

keahliannya  dan  

memanfaatkan  ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni pada 

bidangnya dalam 

penyelesaian masalah 

serta mampu beradaptasi 

terhadap situasi yang 

dihadapi (Paragrap 1). 

Mampu  mengambil  

keputusan  yang  tepat  

berdasarkan  analisis  

informasi dan  data,  dan  

mampu  memberikan  

petunjuk  dalam  memilih  

berbagai alternatif solusi 

secara mandiri dan 

kelompok (Paragrap 3).  

Bertanggung  jawab  

pada  pekerjaan  sendiri  

dan  dapat  diberi  

tanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja 

organisasi (Paragrap 4).  

KU1 

Mampu menerapkan pemikiran logis, 

kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

√ √ √ √ 

KU2 
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur. 
√ √ √ √ 

KU3 

Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahiannya 

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, 

gagasan, desain atau kritik seni. 

√ √ √ √ 

KU4 

Mampu Menyusun deskripsi saintifik hasil 

kajian tersebut di atas dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi. 

√ √ √   

KU5 

Mampu mengambil keputusan secara tepat 

dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data. 

√ √ √   

KU6 

Mampu memelihara dan mengembangkan 

jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di 

luar lembaganya. 

√ √ √ √ 

KU7 

Mampu bertanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya. 

√ √ √ √ 

KU8 

Mampu melakukan proses evaluasi diri 

terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri. 

√ √ √ √ 
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KU9 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

√ √ √ √ 

KU10 

Mampu memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan  keilmuan  dan 

kemampuan kerja. 

√ √ √ √ 

KU11 

Mampu berkomunikasi baik lisan maupun 

tulisan dengan menggunakan bahasa Arab 

dan Inggris dalam perkembangan dunia 

akademik dan dunia kerja (dunia non 

akademik). 

√ √ √ √ 

KU12 

Mampu membaca al-qur’an berdasarkan 

ilmu qira’at dan ilmu tajwid secara baik 

dan benar 

√ √ √ √ 

KU13 
Mampu menghafal al-qur’an juz 30 (juz 

amma)  
√ √ √ √ 

KU14 
Mampu melaksanakan ibadah praktis dan 

bacaan do’anya dengan baik dan benar. 
√ √ √ √ 

KK 

KETERAMPILAN KHUSUS UNTUK 

LULUSAN S1 JURUSAN 

PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

        

KK1 

Mampu menggunakan kemahiran 

berbahasa Arab untuk berkomunikasi lisan 

atau tulisan. 

√ √ √ √ 

KK2 
Mampu melakukan penelitian dalam 

bidang bahasa Arab secara baik dan benar 
  √     

KK3 
Mampu menulis karya ilmiah dengan 

Bahasa Arab. 
  √     

KK4 

Memiliki perbendaharaan kosa kata 

Bahasa Arab lintas bidang yang cukup 

untuk mengajar, menterjemah dan 

melakukan pekerjaan yang terkait dengan 

Bahasa Arab. 

√ √ √ √ 

KK5 

Mampu menerjemahkan ujaran dan teks 

Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar. 

  √     

KK6 

Mampu merancang, melaksanakan dan 

mengevaluasi pekerjaan dalam bidang 

kebahasaAraban. 

√ √     

KK7 

Mampu beradaptasi dengan kebutuhan 

lokal, nasional dan global dalam 

mengajar, meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa Arab. 

√ √     

KK8 

Mampu memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam 

pemerolehan, pengajaran dan 

√ √ √ √ 
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pengembangan Bahasa Arab. 

KK9 

Mampu melakukan pekerjaan yang 

berkaitan dengan Bahasa Arab berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi. 

√ √ √ √ 

KK10 

Mampu memberikan solusi terhadap 

masalah-masalah yang dihadapi dalam 

melakukan pekerjaan yang berkaitan 

dengan Bahasa Arab. 

√ √ √ √ 

KK11 

Mampu berperan aktif dalam 

pembangunan daerah dengan modal 

keahlian dalam bidang pendidikan Bahasa 

Arab dan kebahasaAraban. 

      √ 

KK12 

Mampu mengintegrasikan disiplin 

pendidikan Bahasa Arab dengan ilmu-

ilmu keislaman secara khusus dan semua 

disiplin ilmu secara umum 

√ √ √ √ 

KK13 

Mampu bersaing dalam kehidupan pribadi 

dan sosial sebagai lulusan jurusan 

pendidikan Bahasa Arab 

√ √ √ √ 

KK14 

Mampu menjadi pemandu wisata bagi 

wisatawan berbahasa Arab yang 

berkunjung ke Indonesia khususnya ke 

NTB 

      √ 

DESKRIPSI KKNI 

LEVEL 6 
PU 

PENGUASAAN PENGETAHUAN 

UMUM 
        

Menguasai konsep 

teoritis bidang 

pengetahuan tertentu 

secara umum dan konsep  

teoritis  bagian  khusus  

dalam  bidang  

pengetahuan  tersebut  

secara mendalam,  serta  

mampu  

memformulasikan  

penyelesaian  masalah 

prosedural (Paragrap 2). 

PU1 

Menguasai pengetahuan tentang filsafat 

pancasila, kewarganegaraan, wawasan 

kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi 

√ √ √ √ 

PU2 

Menguasai pengetahuan dan langkah-

langkah dalam menyampaikan gagasan 

ilmiah secara lisan dan tertulis dengan 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar dalam perkembangan dunia 

akademik dan dunia kerja (dunia non 

akademik) 

√ √ √   

PU3 

Menguasai pengetahuan dan langkah-

langkah berkomunikasi baik lisan maupun 

tulisan dengan menggunakan bahasa Arab 

dan Inggris dalam perkembangan dunia 

akademik dan dunia kerja (dunia non 

akademik) 

√ √ √ √ 

PU4 

Menguasai pengetahuan dan langkah-

langkah dalam mengembangkan 

pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif 

dan sistematis serta memiliki 

keingintahuan intelektual untuk 

memecahkan masalah pada tingkat 

√ √ √ √ 
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individual dan kelompok dalam komunitas 

akademik dan non akademik 

PU5 
Menguasai pengetahuan dasar-dasar 
keislaman sebagai agama rahmatan lil 

‘alamin 

√ √ √ √ 

PU6 

Menguasai pengetahuan dan langkah-

langkah integrasi keilmuan (agama dan 

sains) sebagai paradigma keilmuan. 

√ √ √ √ 

PU7 

Menguasai langkah-langkah 

mengidentifikasi ragam upaya wirausaha 

yang bercirikan inovasi dan kemandirian 

yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, 

profesional, lokal, nasional dan global. 

    √ √ 

PK 
PENGUASAAN PENGETAHUAN 

KHUSUS 
        

PK1 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan 

keguruan, manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

√       

PK2 

Menguasai teori-teori linguistik tentang 

pembelajaran dan pemerolehan bahasa 

sekaligus aplikasinya baik pada sisi psikis 

maupun sosio-fungsionalnya. 

√       

PK3 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek 

morfologis, sintaksis maupun 

semantiknya. 

√ √ √ √ 

PK4 

Menguasai basis teoritis dari empat 

kemahiran dalam berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

√ √ √ √ 

PK5 

Menguasai kosa kata-kosa kata yang 

mendukung penguasaan pengetahuan 

dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. 

√ √ √ √ 

PK6 

Menguasai metodologi penelitian untuk 

memecahkan masalah-masalah keilmuan 

dan aplikasi Bahasa Arab dalam 

kehidupan. 

  √     

PK7 

Menguasai pengetahuan tentang negara-

negara Arab dan potensi sosial, ekonomi 

dan kebudayaannya sebagai latar 

penguasaan aspek-aspek aplikatif bahasa 

Arab yang berguna dalam dunia kerja 

sebagai praktisi pariwisata syariah atau 

pariwisata halal. 

      √ 

PK8 

Menguasai teori dan teknik penerjemahan 

dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia, 

baik terjemah langsung atau terjemah 

tekstual. 

    √   
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E. Rumusan Bahan Kajian dan Mata Kuliah 

Berdasarkan hasil rapat tim pengembang kurikulum dan tim ahli pada bidang 

pendidikan bahasa Arab serta merujuk pada sejumlah referensi lainnya, maka disusun 

rumusan bahan kajian perkuliahan pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab FITK IAIN 

Mataram yang kemudian disepakati sekaligus sebagai nama Mata Bahan Kajian 

(Nama Mata Kuliah), yaitu seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini 

Tabel 2. 

Pengelompokan Bahan Kajian  

Prodi Pendidikan Bahasa Arab FITK IAIN Mataram 

 

Kelompok Bahan Kajian Bahan Kajian 

Umum 
Bahasa Indonesia 

Pancasila dan Kewarganegaraan 

Institut 

Islam, Sains, dan Peradaban 

Metodologi Studi Islam 

Bahasa Arab  

Bahasa Inggris  

Tauhid dan Ilmu Kalam 

Akhlaq Tasawuf 

Al-Qur'an 

Al-Hadits 

Filsafat 

Fikih dan Ushul Fikih 

Dasar Kependidikan 

Tafsir Tarbawy 

Hadits Tarbawy 

Psikologi Pendidikan 

Profesi Keguruan 

Filsafat Pendidikan Islam 

Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab 

Dasar-dasar Kependidikan 

Proses Pembelajaran 

Telaah Kurikulum Bahasa Arab 

Metodologi Penelitian Pendidikan 

Microteaching 

PPL 

Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 

Metode Pembelajaran Bahasa Arab 1 

Metode Pembelajaran Bahasa Arab 2 

PK9 

Menguasai ilmu-ilmu enterpreneurship 

yang berkaitan dengan dunia pendidikan 

dan bahasa Arab. 

      √ 

PK10 

Memiliki pengetahuan kedaerahan dengan 

basis kearifan lokal untuk terlibat secara 

aktif dalam pembangunan di daerah. 

      √ 
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Kelompok Bahan Kajian Bahan Kajian 

Media Pembelajaran Bahasa Arab 

Desain Pembelajaran Bahasa Arab 

Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 

Pengantar Metodologi Penelitian 

Bidang Keahlian 

Istima' 1 

Istima' 2 

Kalam 1 

Kalam 2 

Qira'ah 1 

Qira'ah 2 

Kitabah 1 

Kitabah 2 

Kitabah 3 

Nahwu 1 

Nahwu 2 

Nahwu 3 

Sharaf 1 

Sharaf 2 

Sharaf 3 

Balaghah 1 

Balaghah 2 

Mufradat 

Ilmu al-Lugah al-'Am 

Tarjamah Kitabiyah 1 

Tarjamah Fauriyah 1 

Ilmu al-Lughah at-Tathbiqi 

Ilmu al-Lughah an-Nafsi 

Ilmu al-Lughah al-Ijtima'i 

Al-Hadlarah al-Arabiyah al-Mu'ashirah 

Al-Arabiyah li Al-Mihnah 

Ilmu Semantik 

Tarjamah Kitabiyah 2 

Tarjamah Fauriyah 2 

Al-Arabiyah li As-Siyahah 

Praktikum Istima' 1 

Praktikum Kalam 1 

Praktikum Qira'ah 1 

Praktikum Kitabah 1 

Praktikum Kitabah 2 

Praktikum Qira'ah 2 

Praktikum Kitabah 3 

Pengembangan Pendidikan Metode Penelitian Bahasa Arab 

Penunjang 

ICT-1 

ICT-2 

Kearifan Lokal 

English For Tourism* 
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Kelompok Bahan Kajian Bahan Kajian 

Khat/Kaligrafi* 

Edupreneurship* 

Bahasa Arab TKI* 

Aplikasi Animasi al-Arabiyyah lil-Athfal* 

E-Learning PBA* 

Keterangan: * Mata Kuliah Pilihan 

F. Pengelompokan Mata Kuliah 

Berdasarkan rumpun keilmuan, mata kuliah dikelompokkan menjadi mata 

kuliah umum dan institusional, mata kuliah dasar kependidikan, mata kuliah proses 

pembelajaran, mata kuliah bidang keahlian, mata kuliah pengembangan pendidikan, 

dan mata kuliah penunjang kemampuan tambahan lainnya.  

Sedangkan berdasarkan kelembagaan yang memprogramkan, mata kuliah 

dikelompokkan menjadi mata kuliah nasional, mata kuliah institut, mata kuliah 

fakultas, dan mata kuliah Prodi. Rumusan Mata Kuliah dan hubungannya dengan 

Capaian Pembelajaran serta pengelompokan Mata Kuliah tersebut dijabarkan pada 

bagian lampiran laporan ini. 

G. Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Berdasarkan analisis hubungan antara capaian pembelajaran dengan mata 

kuliah seperti yang dijabarkan pada lampiran laporan ini, Tabel 3 menjabarkan 

capaian pembelajaran untuk masing-masing mata kuliah. 

Tabel 3 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

 

No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

1 Bahasa Indonesia 

Berperan  sebagai warga  negara yang  bangga  dan  

cinta  tanah  air, memiliki  nasionalisme  serta  rasa  

tanggungjawab  pada  negara  dan bangsa. 

Mampu Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 

akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis 

dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia 

kerja (dunia non akademik) 



12 

No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

2 
Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

Menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan  dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 

etika 

Berkontribusi  dalam  peningkatan  mutu  kehidupan  

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 

Berperan  sebagai warga  negara yang  bangga  dan  

cinta  tanah  air, memiliki  nasionalisme  serta  rasa  

tanggungjawab  pada  negara  dan bangsa 

Menghargai  keanekaragaman  budaya,  pandangan,  

agama,  dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain 

Taat  hukum  dan  disiplin  dalam  kehidupan  

bermasyarakat  dan bernegara 

Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, 

kewarganegaraan, wawasan kebangsaan 

(nasionalisme) dan globalisasi 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis 

dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia 

kerja (dunia non akademik) 

3 
Islam, Sains, dan 

Peradaban 

Menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang menjadi 

kompas utama dalam segala gerak hidup dengan 

rujukan induk al-Qur’an dan Hadits Nabi. 

Memperlakukan ilmu dengan segala cabangnya 

sebagai satu kesatuan yang saling terhubung 

(integratif-interkonetif) dengan tetap menjaga afiliasi 

dan kebanggaan penuh terhadap bidang ilmu Bahasa 

Arab. 

Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai 

agama rahmatan lil ‘alamin 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma 

keilmuan. 

4 Metodologi Studi Islam 

Menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang menjadi 

kompas utama dalam segala gerak hidup dengan 

rujukan induk al-Qur’an dan Hadits Nabi. 

Memperlakukan ilmu dengan segala cabangnya 

sebagai satu kesatuan yang saling terhubung (inegratif-

interkonetif) dengan tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap bidang ilmu Bahasa Arab. 
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Mampu melakukan penelitian dalam bidang bahasa 

Arab secara baik dan benar 

Menguasai metodologi penelitian untuk memecahkan 

masalah-masalah keilmuan dan aplikasi Bahasa Arab 

dalam kehidupan. 

5 Bahasa Arab 

Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan 

dengan menggunakan bahasa Arab dalam 

perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia 

non akademik). 

Mampu menggunakan kemahiran berbahasa Arab 

untuk berkomunikasi lisan atau tulisan. 

Memiliki perbendaharaan kosa kata Bahasa Arab lintas 

bidang yang cukup untuk mengajar, menterjemah dan 

melakukan pekerjaan yang terkait dengan Bahasa 

Arab. 

Mampu menerjemahkan ujaran dan teks Bahasa Arab 

ke Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah 

berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dalam perkembangan dunia 

akademik dan dunia kerja (dunia non akademik). 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

Menguasai kosa kata yang mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. 

6 Bahasa Inggris 

Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan 

dengan menggunakan Bahasa Inggris dalam 

perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia 

non akademik). 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah 

berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan 

menggunakan Bahasa Inggris dalam perkembangan 

dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik). 

7 Tauhid dan Ilmu Kalam 

Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  

mampu  menunjukkan sikap religius 

Menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang menjadi 

kompas utama dalam segala gerak hidup dengan 

rujukan induk al-Qur’an dan Hadits Nabi. 
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Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai 

agama rahmatan lil ‘alamin 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma 

keilmuan. 

8 Akhlaq Tasawuf 

Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  

mampu  menunjukkan sikap religius 

Menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang menjadi 

kompas utama dalam segala gerak hidup dengan 

rujukan induk al-Qur’an dan Hadits Nabi. 

Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai 

agama rahmatan lil ‘alamin 

9 Al-Qur'an 

Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  

mampu  menunjukkan sikap religius. 

Menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan  dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 

etika. 

Menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang menjadi 

kompas utama dalam segala gerak hidup dengan 

rujukan induk al-Qur’an dan Hadits Nabi. 

Menerapkan Islam secara sinergis dan harmonis 

dengan nilai-nilai kemanusiaan, kemodernan dan 

keindonesiaan. 

Memperlakukan ilmu dengan segala cabangnya 

sebagai satu kesatuan yang saling terhubung 

(integratif-interkonetif) dengan tetap menjaga afiliasi 

dan kebanggaan penuh terhadap bidang ilmu Bahasa 

Arab. 

Mampu membaca al-qur’an berdasarkan ilmu qira’at 

dan ilmu tajwid secara baik dan benar 

Mampu menghafal al-qur’an juz 30 (juz amma)  

Mampu melaksanakan ibadah praktis dan bacaan 

do’anya dengan baik dan benar. 

Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai 

agama rahmatan lil ‘alamin 

10 Al-Hadits 

Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  

mampu  menunjukkan sikap religius. 

Menjunjung  tinggi  nilai  kemanusiaan  dalam 

menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 

etika. 

Menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang menjadi 

kompas utama dalam segala gerak hidup dengan 

rujukan induk al-Qur’an dan Hadits Nabi. 
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Menerapkan Islam secara sinergis dan harmonis 

dengan nilai-nilai kemanusiaan, kemodernan dan 

keindonesiaan. 

Memperlakukan ilmu dengan segala cabangnya 

sebagai satu kesatuan yang saling terhubung (inegratif-

interkonetif) dengan tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap bidang ilmu Bahasa Arab. 

Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai 

agama rahmatan lil ‘alamin 

11 Filsafat 

Memperlakukan ilmu dengan segala cabangnya 

sebagai satu kesatuan yang saling terhubung (inegratif-

interkonetif) dengan tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap bidang ilmu Bahasa Arab. 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, 

inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan 

intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat 

individual dan kelompok dalam komunitas akademik 

dan non akademik. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma 

keilmuan. 

12 Fiqih dan Ushul Fiqih 

Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  

mampu  menunjukkan sikap religius. 

Menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang menjadi 

kompas utama dalam segala gerak hidup dengan 

rujukan induk al-Qur’an dan Hadits Nabi. 

Menerapkan Islam secara sinergis dan harmonis 

dengan nilai-nilai kemanusiaan, kemodernan dan 

keindonesiaan. 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai 

agama rahmatan lil ‘alamin 
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13 Tafsir Tarbawy 

Menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang menjadi 

kompas utama dalam segala gerak hidup dengan 

rujukan induk al-Qur’an dan Hadits Nabi. 

Menjadikan spirit keguruan sebagai elan vital dalam 

mempersiapkan diri sebagai guru Bahasa Arab yang 

berkarakter, penuh cinta kasih dan pengabdian tulus 

terhdap profesi guru. 

Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai 

agama rahmatan lil ‘alamin 

14 Hadits Tarbawy 

Menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang menjadi 

kompas utama dalam segala gerak hidup dengan 

rujukan induk al-Qur’an dan Hadits Nabi. 

Menjadikan spirit keguruan sebagai elan vital dalam 

mempersiapkan diri sebagai guru Bahasa Arab yang 

berkarakter, penuh cinta kasih dan pengabdian tulus 

terhdap profesi guru. 

Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai 

agama rahmatan lil ‘alamin 

15 Psikologi Pendidikan 

Menjadikan spirit keguruan sebagai elan vital dalam 

mempersiapkan diri sebagai guru Bahasa Arab yang 

berkarakter, penuh cinta kasih dan pengabdian tulus 

terhdap profesi guru. 

Mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal, nasional 

dan global dalam mengajar, meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa Arab. 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

16 Profesi Keguruan 

Menjadikan spirit keguruan sebagai elan vital dalam 

mempersiapkan diri sebagai guru Bahasa Arab yang 

berkarakter, penuh cinta kasih dan pengabdian tulus 

terhadap profesi guru. 

Mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal, nasional 

dan global dalam mengajar, meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa Arab. 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

17 Filsafat Pendidikan Islam 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. 
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Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, 

inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan 

intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat 

individual dan kelompok dalam komunitas akademik 

dan non akademik. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma 

keilmuan. 

18 Microteaching 

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

Menunjukkan  sikap  bertanggungjawab  atas  

pekerjaan secara mandiri dalam peranannya sebagai 

pendidik, peneliti dan edupreneur. 

Menginternalisasi  semangat  kemandirian,  kejuangan,  

dan kewirausahaan. 

Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai 

etika keislaman  

Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai 

akademik yaitu kejujuran,  kebebasan dan otonomi 

akademik yang diembannya. 

Menjadikan spirit keguruan sebagai elan vital dalam 

mempersiapkan diri sebagai guru Bahasa Arab yang 

berkarakter, penuh cinta kasih dan pengabdian tulus 

terhdap profesi guru. 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur. 

Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pekerjaan dalam bidang pnegajaran bahasa Arab. 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

19 PPL 

Menunjukkan sikap dapat bekerja  sama  dan  memiliki  

kepekaan  sosial  serta  kepedulian  terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

Menunjukkan  sikap  bertanggungjawab  atas  

pekerjaan secara mandiri dalam peranannya sebagai 

pendidik, peneliti dan edupreneur. 

Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai 

etika keislaman . 
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Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai 

akademik yaitu kejujuran,  kebebasan dan otonomi 

akademik yang diembannya. 

Menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang menjadi 

kompas utama dalam segala gerak hidup dengan 

rujukan induk al-Qur’an dan Hadits Nabi. 

Menerapkan Islam secara sinergis dan harmonis 

dengan nilai-nilai kemanusiaan, kemodernan dan 

keindonesiaan. 

Menjalankan kebebasan akademik secara bertanggung 

jawab dalam bingkai nilai-nilai luhur yang 

berkembang di masyarakat. 

Memperlakukan ilmu dengan segala cabangnya 

sebagai satu kesatuan yang saling terhubung (inegratif-

interkonetif) dengan tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap bidang ilmu Bahasa Arab. 

Mengutamakan akhlaq karimah dan etiket dalam 

berpakaian, bertingkah laku dan berinteraksi dengan 

sesama mahasiswa, dosen, pimpinan, karyawan dan 

masyarakat umum. 

Memupuk dan mempertahankan motivasi, kerja keras, 

sikap konstruktif dan citra positif dalam memperoleh 

kompetensi yang diharapkan oleh jurusan PBA dan 

menyebarluaskannya untuk kepentingan masyarakat 

luas 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur. 

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan 

kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di 

dalam maupun di luar lembaganya. 

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang an ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya. 

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri. 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pengembangan  keilmuan  dan 

kemampuan kerja. 
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Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan 

dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam 

perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia 

non akademik). 

Mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah 

dengan modal keahlian dalam bidang pendidikan 

Bahasa Arab dan kebahasaAraban. 

Mampu mengintegrasikan disiplin pendidikan Bahasa 

Arab dengan ilmu-ilmu keislaman secara khusus dan 

semua disiplin ilmu secara umum 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

20 
Metode Penelitian 

Pendidikan 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

sesuai dengan keahiannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 

Mampu Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 

akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi. 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Mampu melakukan penelitian dalam bidang 

pembelajaran bahasa Arab secara baik dan benar 

Mampu menulis karya ilmiah dengan Bahasa Arab. 

Mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal, nasional 

dan global dalam mengajar, meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa Arab. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis 

dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa 

Arab yang baik dan benar dalam perkembangan dunia 

akademik dan dunia kerja (dunia non akademik). 
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Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, 

inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan 

intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat 

individual dan kelompok dalam komunitas akademik 

dan non akademik. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma 

keilmuan. 

Menguasai metodologi penelitian untuk memecahkan 

masalah-masalah keilmuan dan aplikasi Bahasa Arab 

dalam kehidupan. 

21 Skripsi 

menunjukkan  sikap  bertanggungjawab  atas  

pekerjaan secara mandiri dalam peranannya sebagai 

pendidik, peneliti dan edupreneur. 

menginternalisasi  semangat  kemandirian,  kejuangan,  

dan kewirausahaan. 

Memperlakukan ilmu dengan segala cabangnya 

sebagai satu kesatuan yang saling terhubung (inegratif-

interkonetif) dengan tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap bidang ilmu Bahasa Arab. 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur. 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

sesuai dengan keahiannya berdasarkan kaidah, tata 

cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 

Mampu Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas 

akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi. 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 
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Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan 

kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di 

dalam maupun di luar lembaganya. 

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang an ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya. 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, 

mengamankan, dan menemukan data untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Mampu melakukan penelitian dalam bidang bahasa 

Arab secara baik dan benar 

Mampu menulis karya ilmiah dengan Bahasa Arab. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis 

dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia 

kerja (dunia non akademik) 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, 

inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan 

intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat 

individual dan kelompok dalam komunitas akademik 

dan non akademik. 

Menguasai metodologi penelitian untuk memecahkan 

masalah-masalah keilmuan dan aplikasi Bahasa Arab 

dalam kehidupan. 

22 KKP 

Berkontribusi  dalam  peningkatan  mutu  kehidupan  

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila. 

Berperan  sebagai warga  negara yang  bangga  dan  

cinta  tanah  air, memiliki  nasionalisme  serta  rasa  

tanggungjawab  pada  negara  dan bangsa. 

Menghargai  keanekaragaman  budaya,  pandangan,  

agama,  dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain. 

Menunjukkan sikap dapat bekerja  sama  dan  memiliki  

kepekaan  sosial  serta  kepedulian  terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

Taat  hukum  dan  disiplin  dalam  kehidupan  

bermasyarakat  dan bernegara. 

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 
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Menunjukkan  sikap  bertanggungjawab  atas  

pekerjaan secara mandiri dalam peranannya sebagai 

pendidik, peneliti dan edupreneur. 

Menginternalisasi  semangat  kemandirian,  kejuangan,  

dan kewirausahaan. 

Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai 

etika keislaman  

Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai 

akademik yaitu kejujuran,  kebebasan dan otonomi 

akademik yang diembannya. 

Menjadikan Islam sebagai jalan hidup yang menjadi 

kompas utama dalam segala gerak hidup dengan 

rujukan induk al-Qur’an dan Hadits Nabi. 

Menerapkan Islam secara sinergis dan harmonis 

dengan nilai-nilai kemanusiaan, kemodernan dan 

keindonesiaan. 

Menjalankan kebebasan akademik secara bertanggung 

jawab dalam bingkai nilai-nilai luhur yang 

berkembang di masyarakat. 

Memperlakukan ilmu dengan segala cabangnya 

sebagai satu kesatuan yang saling terhubung (inegratif-

interkonetif) dengan tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap bidang ilmu Bahasa Arab. 

Mengutamakan akhlaq karimah dan etiket dalam 

berpakaian, bertingkah laku dan berinteraksi dengan 

sesama mahasiswa, dosen, pimpinan, karyawan dan 

masyarakat umum. 

Memupuk dan mempertahankan motivasi, kerja keras, 

sikap konstruktif dan citra positif dalam memperoleh 

kompetensi yang diharapkan oleh jurusan PBA dan 

menyebarluaskannya untuk kepentingan masyarakat 

luas 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, 

dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur. 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam 

konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 
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Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan 

kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di 

dalam maupun di luar lembaganya. 

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian pekerjaan yang an ditugaskan 

kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya. 

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara 

mandiri. 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pengembangan  keilmuan  dan 

kemampuan kerja. 

Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan 

dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam 

perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia 

non akademik). 

Mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah 

yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan yang 

berkaitan dengan Bahasa Arab. 

Mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah 

dengan modal keahlian dalam bidang pendidikan 

Bahasa Arab dan kebahasaAraban. 

Mampu mengintegrasikan disiplin pendidikan Bahasa 

Arab dengan ilmu-ilmu keislaman secara khusus dan 

semua disiplin ilmu secara umum 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai pengetahuan tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi dan kebudayaannya 

sebagai latar penguasaan aspek-aspek aplikatif bahasa 

Arab yang beguna dalam dunia kerja sebagai praktisi 

pariwisata syariah atau pariwisata halal. 

23 

Manajemen 

Pembelajaran Bahasa 

Arab 

Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pekerjaan dalam bidang kebahasaAraban. 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 
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24 
Telaah Kurikulum 

Bahasa Arab 

Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pekerjaan dalam bidang kebahasaAraban. 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

25 
Dasar-dasar 

Kependidikan 

Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pekerjaan dalam bidang kebahasaAraban. 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

26 
Evaluasi Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pekerjaan dalam bidang kebahasaAraban. 

Mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal, nasional 

dan global dalam mengajar, meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa Arab. 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

27 
Metode Pembelajaran 

Bahasa Arab 1 

Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pekerjaan dalam bidang kebahasaAraban. 

Mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal, nasional 

dan global dalam mengajar, meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa Arab. 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

28 
Metode Pembelajaran 

Bahasa Arab 2 

Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pekerjaan dalam bidang kebahasaAraban. 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

29 
Media Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pekerjaan dalam bidang kebahasaAraban. 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

30 
Desain Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pekerjaan dalam bidang kebahasaaraban. 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

31 
Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Menguasai teori-teori ilmu pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. 

32 
Pengantar Metodologi 

Penelitian 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis 

dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia 

kerja (dunia non akademik) 
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Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, 

inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan 

intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat 

individual dan kelompok dalam komunitas akademik 

dan non akademik. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma 

keilmuan. 

Menguasai metodologi penelitian untuk memecahkan 

masalah-masalah keilmuan dan aplikasi Bahasa Arab 

dalam kehidupan. 

33 Istima' 1 

Mampu menggunakan kemahiran berbahasa Arab 

untuk berkomunikasi lisan atau tulisan. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

34 Istima' 2 

Mampu menggunakan kemahiran berbahasa Arab 

untuk berkomunikasi lisan atau tulisan. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

35 Kalam 1 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

Menguasai kosa kata yang mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. 
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36 Kalam 2 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

Menguasai kosa kata yang mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. 

37 Qira'ah 1 

Memiliki perbendaharaan kosa kata Bahasa Arab lintas 

bidang yang cukup untuk mengajar, menterjemah dan 

melakukan pekerjaan yang terkait dengan Bahasa 

Arab. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

Menguasai kosa kata yang mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. 

38 Qira'ah 2 

Memiliki perbendaharaan kosa kata Bahasa Arab lintas 

bidang yang cukup untuk mengajar, menterjemah dan 

melakukan pekerjaan yang terkait dengan Bahasa 

Arab. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

Menguasai kosa kata yang mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. 

39 Kitabah 1 

Memiliki perbendaharaan kosa kata Bahasa Arab lintas 

bidang yang cukup untuk mengajar, menterjemah dan 

melakukan pekerjaan yang terkait dengan Bahasa 

Arab. 



27 

No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

40 Kitabah 2 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

41 Kitabah 3 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

42 Nahwu 1 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

43 Nahwu 2 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 
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44 Nahwu 3 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

45 Sharaf 1 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

46 Sharaf 2 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

47 Sharaf 3 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

48 Balaghah 1 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

49 Balaghah 2 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 
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Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

50 Mufradat 

Memiliki perbendaharaan kosa kata Bahasa Arab lintas 

bidang yang cukup untuk mengajar, menterjemah dan 

melakukan pekerjaan yang terkait dengan Bahasa 

Arab. 

Mampu menerjemahkan ujaran dan teks Bahasa Arab 

ke Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah 

berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam 

perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia 

non akademik). 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

Menguasai kosa kata yang mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. 

Menguasai teori dan teknik penerjemahan dari Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia, baik terjemah langsung 

atau terjemah tekstual. 

51 Ilmu al-Lugah al-'Am 

Mampu menerjemahkan ujaran dan teks Bahasa Arab 

ke Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

52 Tarjamah Kitabiyah 1 

Mampu menerjemahkan ujaran dan teks Bahasa Arab 

ke Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam 

upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan 

kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, 

profesional, lokal, nasional dan global. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 
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Menguasai pengetahuan tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi dan kebudayaannya 

sebagai latar penguasaan aspek-aspek aplikatif bahasa 

Arab yang beguna dalam dunia kerja sebagai praktisi 

pariwisata syariah atau pariwisata halal. 

Menguasai teori dan teknik penerjemahan dari Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia, baik terjemah langsung 

atau terjemah tekstual. 

53 Tarjamah Fauriyah 1 

Mampu menerjemahkan ujaran dan teks Bahasa Arab 

ke Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam 

upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan 

kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, 

profesional, lokal, nasional dan global. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai pengetahuan tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi dan kebudayaannya 

sebagai latar penguasaan aspek-aspek aplikatif bahasa 

Arab yang beguna dalam dunia kerja sebagai praktisi 

pariwisata syariah atau pariwisata halal. 

Menguasai teori dan teknik penerjemahan dari Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia, baik terjemah langsung 

atau terjemah tekstual. 

54 
Ilmu al-Lughah at-

Tathbiqi 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

55 Ilmu al-Lughah an-Nafsi 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

56 
Ilmu al-Lughah al-

Ijtima'i 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

57 
Al-Hadlarah al-Arabiyah 

al-Mu'ashirah 

Memiliki perbendaharaan kosa kata Bahasa Arab lintas 

bidang yang cukup untuk mengajar, menterjemah dan 

melakukan pekerjaan yang terkait dengan Bahasa 

Arab. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 
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Menguasai pengetahuan tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi dan kebudayaannya 

sebagai latar penguasaan aspek-aspek aplikatif bahasa 

Arab yang beguna dalam dunia kerja sebagai praktisi 

pariwisata syariah atau pariwisata halal. 

58 
Al-Arabiyah li Al-

Mihnah 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai pengetahuan tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi dan kebudayaannya 

sebagai latar penguasaan aspek-aspek aplikatif bahasa 

Arab yang beguna dalam dunia kerja sebagai praktisi 

pariwisata syariah atau pariwisata halal. 

Menguasai ilmu-ilmu enterpreneurship yang berkaitan 

dengan dunia dan bahasa Arab. 

59 Ilmu Semantik 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

60 Tarjamah Kitabiyah 2 

Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam 

upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan 

kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, 

profesional, lokal, nasional dan global. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

Menguasai pengetahuan tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi dan kebudayaannya 

sebagai latar penguasaan aspek-aspek aplikatif bahasa 

Arab yang beguna dalam dunia kerja sebagai praktisi 

pariwisata syariah atau pariwisata halal. 

Menguasai teori dan teknik penerjemahan dari Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia, baik terjemah langsung 

atau terjemah tekstual. 

61 Tarjamah Fauriyah 2 

Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam 

upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan 

kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, 

profesional, lokal, nasional dan global. 
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Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

Menguasai pengetahuan tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi dan kebudayaannya 

sebagai latar penguasaan aspek-aspek aplikatif bahasa 

Arab yang beguna dalam dunia kerja sebagai praktisi 

pariwisata syariah atau pariwisata halal. 

Menguasai teori dan teknik penerjemahan dari Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia, baik terjemah langsung 

atau terjemah tekstual. 

62 
Al-Arabiyah li As-

Siyahah 

Mampu menggunakan kemahiran berbahasa Arab 

untuk berkomunikasi lisan atau tulisan. 

Mampu bersaing dalam kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan pendidikan Bahasa Arab 

Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam 

upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan 

kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, 

profesional, lokal, nasional dan global. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai pengetahuan tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi dan kebudayaannya 

sebagai latar penguasaan aspek-aspek aplikatif bahasa 

Arab yang beguna dalam dunia kerja sebagai praktisi 

pariwisata syariah atau pariwisata halal. 

Menguasai ilmu-ilmu enterpreneurship yang berkaitan 

dengan dunia dan bahasa Arab. 

63 Praktikum Istima' 1 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

64 Praktikum Kalam 1 

Memiliki perbendaharaan kosa kata Bahasa Arab lintas 

bidang yang cukup untuk mengajar, menterjemah dan 

melakukan pekerjaan yang terkait dengan Bahasa 

Arab. 
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Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

Menguasai kosa kata yang mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. 

65 Praktikum Qira'ah 1 

Memiliki perbendaharaan kosa kata Bahasa Arab lintas 

bidang yang cukup untuk mengajar, menterjemah dan 

melakukan pekerjaan yang terkait dengan Bahasa 

Arab. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

Menguasai kosa kata yang mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. 

66 Praktikum Kitabah 1 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

Menguasai kosa kata yang mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. 

67 Praktikum Kitabah 2 

Memiliki perbendaharaan kosa kata Bahasa Arab lintas 

bidang yang cukup untuk mengajar, menterjemah dan 

melakukan pekerjaan yang terkait dengan Bahasa 

Arab. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

Menguasai kosa kata yang mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. 

68 Praktikum Qira'ah 2 
Mampu melakukan penelitian dalam bidang bahasa 

Arab secara baik dan benar 
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Mampu menulis karya ilmiah dengan Bahasa Arab. 

Mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal, nasional 

dan global dalam mengajar, meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa Arab. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis 

dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia 

kerja (dunia non akademik) 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

Menguasai kosa kata yang mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan Bahasa Arab. 

69 Praktikum Kitabah 3 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pemerolehan, pengajaran dan 

pengembangan Bahasa Arab. 

Mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan 

Bahasa Arab berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Menguasai teori-teori linguistik tentang pembelajaran 

dan pemerolehan bahasa sekaligus aplikasinya baik 

pada sisi psikis maupun sosio-fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu kemahiran menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 

70 
Metode Penelitian 

Bahasa Arab 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pemerolehan, pengajaran dan 

pengembangan Bahasa Arab. 

Mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan 

Bahasa Arab berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis 

dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia 

kerja (dunia non akademik) 
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Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, 

inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan 

intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat 

individual dan kelompok dalam komunitas akademik 

dan non akademik. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma 

keilmuan. 

Menguasai metodologi penelitian untuk memecahkan 

masalah-masalah keilmuan dan aplikasi Bahasa Arab 

dalam kehidupan. 

71 ICT-1 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pengembangan  keilmuan  dan 

kemampuan kerja. 

Mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal, nasional 

dan global dalam mengajar, meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa Arab. 

Mampu bersaing dalam kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan pendidikan Bahasa Arab 

72 ICT-2 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pengembangan  keilmuan  dan 

kemampuan kerja. 

Mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal, nasional 

dan global dalam mengajar, meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa Arab. 

Mampu bersaing dalam kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan pendidikan Bahasa Arab 

73 

 
Kearifan Lokal 

Mampu bersaing dalam kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan pendidikan Bahasa Arab 

Mampu menjadi pemandu wisata bagi wisatawan 

berbahasa Arab yang berkunjung ke Indonesia 

khususnya ke NTB 

Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam 

upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan 

kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, 

profesional, lokal, nasional dan global. 

Menguasai ilmu-ilmu enterpreneurship yang berkaitan 

dengan dunia dan bahasa Arab. 

Memiliki pengetahuan kedaerahan dengan basis 

kearifan lokal untuk terlibat secara aktif dalam 

pembangunan di daerah. 

74 English For Tourism* 
Mampu bersaing dalam kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan pendidikan Bahasa Arab 
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Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah 

berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam 

perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia 

non akademik). 

75 
Khat/Kaligrafi* 

Mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

pekerjaan dalam bidang kebahasaAraban. 

Mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah 

dengan modal keahlian dalam bidang pendidikan 

bahasa Arab dan kebahasa Araban. 

Mampu bersaing dalam kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan pendidikan bahasa Arab. 

Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam 

upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan 

kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, 

profesional, lokal, nasional dan global. 

76 
Edupreneurship* 

Mampu bersaing dalam kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan pendidikan bahasa Arab. 

Mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah 

dengan modal keahlian dalam bidang pendidikan 

bahasa Arab dan kebahasaraban. 

Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam 

upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan 

kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, 

profesional, lokal, nasional dan global. 

Menguasai ilmu-ilmu enterpreneurship yang berkaitan 

dengan dunia usaha dan bahasa Arab. 

Mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan 

bahasa Arab berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. 

77 
Bahasa Arab TKI* 

Mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah 

dengan modal keahlian dalam bidang pendidikan 

bahasa Arab dan kebahasaraban. 

Menguasai ilmu-ilmu enterpreneurship yang berkaitan 

dengan dunia usaha dan bahasa Arab. 
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Mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan 

bahasa Arab berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah 

berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam 

perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia 

non akademik). 

78 

Aplikasi Animasi al-

Arabiyyah lil-Athfal* 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pengembangan  keilmuan  dan 

kemampuan kerja. 

Mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal, nasional 

dan global dalam mengajar, meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang bahasa Arab. 

Mampu bersaing dalam kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan pendidikan Bahasa Arab 

Mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan 

bahasa Arab berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. 

79 E-Learning PBA* 

Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk pengembangan  keilmuan  dan 

kemampuan kerja. 

Mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal, nasional 

dan global dalam mengajar, meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang bahasa Arab. 

Mampu bersaing dalam kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan pendidikan Bahasa Arab 

Mampu melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan 

bahasa Arab berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. 

Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah 

berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam 
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perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia 

non akademik). 

 

H. Penetapan Jumlah SKS Mata Kuliah 

Pada bagian berikut ini menjelaskan teknik penurunan SKS dengan 

memperhatikan tingkat kompetensi yang ingin dicapai, tingkat keluasan dan 

kedalaman bahan kajian yang dipelajari, dan cara/strategi pembelajaran yang akan 

digunakan. 

Tabel 4 

Analisis Beban SKS Mata Kuliah 

 

No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

1 Bahasa Indonesia 

Berperan  sebagai warga  
negara yang  bangga  dan  cinta  

tanah  air, memiliki  

nasionalisme  serta  rasa  

tanggungjawab  pada  negara  

dan bangsa. 

3 3 

Perk

uliah

an 

2 

Mampu Menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajian tersebut di 

atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah 

secara lisan dan tertulis dengan 

menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dalam 

perkembangan dunia akademik 

dan dunia kerja (dunia non 

akademik) 

2 

 

 

Pancasila dan 

Kewarganegaraa

n 

Menjunjung  tinggi  nilai  

kemanusiaan  dalam 

menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 

 

7 

 

 

3 

Perk

uliah

an 

2 
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Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Berkontribusi  dalam  

peningkatan  mutu  kehidupan  

bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan 

Pancasila 

Berperan  sebagai warga  

negara yang  bangga  dan  cinta  

tanah  air, memiliki  

nasionalisme  serta  rasa  

tanggungjawab  pada  negara  

dan bangsa 

Menghargai  keanekaragaman  

budaya,  pandangan,  agama,  

dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal 

orang lain 

Taat  hukum  dan  disiplin  

dalam  kehidupan  

bermasyarakat  dan bernegara 

Menguasai pengetahuan 

tentang filsafat pancasila, 

kewarganegaraan, wawasan 

kebangsaan (nasionalisme) dan 

globalisasi 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah 

secara lisan dan tertulis dengan 

menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dalam 

perkembangan dunia akademik 

dan dunia kerja (dunia non 

akademik) 

3 
Islam, Sains, dan 

Peradaban 

Menjadikan Islam sebagai jalan 

hidup yang menjadi kompas 

utama dalam segala gerak 

hidup dengan rujukan induk al-

Qur’an dan Hadits Nabi. 
4 3 

Perk

uliah

an 

2 
Memperlakukan ilmu dengan 

segala cabangnya sebagai satu 

kesatuan yang saling terhubung 

(integratif-interkonetif) dengan 

tetap menjaga afiliasi dan 
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Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

kebanggaan penuh terhadap 

bidang ilmu Bahasa Arab. 

Menguasai pengetahuan dasar-

dasar keislaman sebagai agama 

rahmatan lil ‘alamin 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) 

sebagai paradigma keilmuan. 

4 
Metodologi Studi 

Islam 

Menjadikan Islam sebagai jalan 

hidup yang menjadi kompas 

utama dalam segala gerak 

hidup dengan rujukan induk al-

Qur’an dan Hadits Nabi. 

4 3 

Perk

uliah

an 

2 

Memperlakukan ilmu dengan 

segala cabangnya sebagai satu 

kesatuan yang saling terhubung 

(inegratif-interkonetif) dengan 

tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap 

bidang ilmu Bahasa Arab. 

Mampu melakukan penelitian 

dalam bidang bahasa Arab 

secara baik dan benar 

Menguasai metodologi 

penelitian untuk memecahkan 

masalah-masalah keilmuan dan 

aplikasi Bahasa Arab dalam 

kehidupan. 

5 Bahasa Arab 

Mampu berkomunikasi baik 

lisan maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab 

dalam perkembangan dunia 

akademik dan dunia kerja 

(dunia non akademik). 

8 3 

Perk

uliah

an 

2 

Mampu menggunakan 

kemahiran berbahasa Arab 

untuk berkomunikasi lisan atau 

tulisan. 

Memiliki perbendaharaan kosa 
kata Bahasa Arab lintas bidang 

yang cukup untuk mengajar, 

menterjemah dan melakukan 

pekerjaan yang terkait dengan 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Bahasa Arab. 

Mampu menerjemahkan ujaran 

dan teks Bahasa Arab ke 

Bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah 

berkomunikasi baik lisan 

maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab 

dalam perkembangan dunia 

akademik dan dunia kerja 

(dunia non akademik). 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

Menguasai kosa kata yang 

mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang 

pendidikan Bahasa Arab. 

6 Bahasa Inggris 

Mampu berkomunikasi baik 

lisan maupun tulisan dengan 

menggunakan Bahasa Inggris 

dalam perkembangan dunia 

akademik dan dunia kerja 

(dunia non akademik). 

2 3 

Perk

uliah

an 

2 
Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah 

berkomunikasi baik lisan 

maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris 

dalam perkembangan dunia 

akademik dan dunia kerja 

(dunia non akademik). 

7 
Tauhid dan Ilmu 

Kalam 

Bertakwa  kepada  Tuhan  

Yang  Maha  Esa  dan  mampu  

menunjukkan sikap religius 

4 3 

Perk

uliah

an 

2 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Menjadikan Islam sebagai jalan 

hidup yang menjadi kompas 

utama dalam segala gerak 

hidup dengan rujukan induk al-

Qur’an dan Hadits Nabi. 

Menguasai pengetahuan dasar-

dasar keislaman sebagai agama 

rahmatan lil ‘alamin 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) 

sebagai paradigma keilmuan. 

8 Akhlaq Tasawuf 

Bertakwa  kepada  Tuhan  

Yang  Maha  Esa  dan  mampu  

menunjukkan sikap religius 

3 3 

Perk

uliah

an 

2 

Menjadikan Islam sebagai jalan 

hidup yang menjadi kompas 

utama dalam segala gerak 

hidup dengan rujukan induk al-

Qur’an dan Hadits Nabi. 

Menguasai pengetahuan dasar-

dasar keislaman sebagai agama 

rahmatan lil ‘alamin 

9 Al-Qur'an 

Bertakwa  kepada  Tuhan  

Yang  Maha  Esa  dan  mampu  

menunjukkan sikap religius. 

 

9 3 

Perk

uliah

an 

2 

Menjunjung  tinggi  nilai  

kemanusiaan  dalam 

menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika. 

Menjadikan Islam sebagai jalan 

hidup yang menjadi kompas 

utama dalam segala gerak 

hidup dengan rujukan induk al-

Qur’an dan Hadits Nabi. 

Menerapkan Islam secara 

sinergis dan harmonis dengan 

nilai-nilai kemanusiaan, 

kemodernan dan 

keindonesiaan. 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Memperlakukan ilmu dengan 

segala cabangnya sebagai satu 

kesatuan yang saling terhubung 

(integratif-interkonetif) dengan 

tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap 

bidang ilmu Bahasa Arab. 

Mampu membaca al-qur’an 

berdasarkan ilmu qira’at dan 

ilmu tajwid secara baik dan 

benar 

Mampu menghafal al-qur’an 

juz 30 (juz amma)  

Mampu melaksanakan ibadah 

praktis dan bacaan do’anya 

dengan baik dan benar. 

Menguasai pengetahuan dasar-

dasar keislaman sebagai agama 

rahmatan lil ‘alamin 

10 Al-Hadits 

Bertakwa  kepada  Tuhan  

Yang  Maha  Esa  dan  mampu  

menunjukkan sikap religius. 

6 3 

Perk

uliah

an 

2 

Menjunjung  tinggi  nilai  

kemanusiaan  dalam 

menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika. 

Menjadikan Islam sebagai jalan 

hidup yang menjadi kompas 

utama dalam segala gerak 

hidup dengan rujukan induk al-

Qur’an dan Hadits Nabi. 

Menerapkan Islam secara 

sinergis dan harmonis dengan 

nilai-nilai kemanusiaan, 

kemodernan dan 

keindonesiaan. 

Memperlakukan ilmu dengan 

segala cabangnya sebagai satu 
kesatuan yang saling terhubung 

(inegratif-interkonetif) dengan 

tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap 

bidang ilmu Bahasa Arab. 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Menguasai pengetahuan dasar-

dasar keislaman sebagai agama 

rahmatan lil ‘alamin 

11 Filsafat 

Memperlakukan ilmu dengan 

segala cabangnya sebagai satu 

kesatuan yang saling terhubung 

(inegratif-interkonetif) dengan 

tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap 

bidang ilmu Bahasa Arab. 

4 2 

Perk

uliah

an 

2 

Mampu menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks 

pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran 

kritis, logis, kreatif, inovatif 

dan sistematis serta memiliki 

keingintahuan intelektual untuk 

memecahkan masalah pada 

tingkat individual dan 

kelompok dalam komunitas 

akademik dan non akademik. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) 

sebagai paradigma keilmuan. 

12 
Fiqih dan Ushul 

Fiqih 

Bertakwa  kepada  Tuhan  

Yang  Maha  Esa  dan  mampu  

menunjukkan sikap religius. 

5 3 

Perk

uliah
an 

2 

Menjadikan Islam sebagai jalan 

hidup yang menjadi kompas 

utama dalam segala gerak 

hidup dengan rujukan induk al-

Qur’an dan Hadits Nabi. 

Menerapkan Islam secara 

sinergis dan harmonis dengan 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

nilai-nilai kemanusiaan, 

kemodernan dan 

keindonesiaan. 

Mampu menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks 

pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

Menguasai pengetahuan dasar-

dasar keislaman sebagai agama 

rahmatan lil ‘alamin 

13 Tafsir Tarbawy 

Menjadikan Islam sebagai jalan 

hidup yang menjadi kompas 

utama dalam segala gerak 

hidup dengan rujukan induk al-

Qur’an dan Hadits Nabi. 

3 2 

Perk

uliah

an 

2 

Menjadikan spirit keguruan 

sebagai elan vital dalam 

mempersiapkan diri sebagai 

guru Bahasa Arab yang 

berkarakter, penuh cinta kasih 

dan pengabdian tulus terhdap 

profesi guru. 

Menguasai pengetahuan dasar-

dasar keislaman sebagai agama 

rahmatan lil ‘alamin 

14 Hadits Tarbawy 

Menjadikan Islam sebagai jalan 

hidup yang menjadi kompas 

utama dalam segala gerak 

hidup dengan rujukan induk al-

Qur’an dan Hadits Nabi. 

3 2 

Perk

uliah

an 

2 
Menjadikan spirit keguruan 

sebagai elan vital dalam 
mempersiapkan diri sebagai 

guru Bahasa Arab yang 

berkarakter, penuh cinta kasih 

dan pengabdian tulus terhdap 

profesi guru. 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Menguasai pengetahuan dasar-

dasar keislaman sebagai agama 

rahmatan lil ‘alamin 

15 
Psikologi 

Pendidikan 

Menjadikan spirit keguruan 

sebagai elan vital dalam 

mempersiapkan diri sebagai 

guru Bahasa Arab yang 

berkarakter, penuh cinta kasih 

dan pengabdian tulus terhdap 

profesi guru. 

3 2 

Perk

uliah

an 

2 

Mampu beradaptasi dengan 

kebutuhan lokal, nasional dan 

global dalam mengajar, 

meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa 

Arab. 

Menguasai teori-teori ilmu 

pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

16 Profesi Keguruan 

Menjadikan spirit keguruan 

sebagai elan vital dalam 

mempersiapkan diri sebagai 

guru Bahasa Arab yang 

berkarakter, penuh cinta kasih 

dan pengabdian tulus terhadap 

profesi guru. 

3 2 

Perk

uliah

an 

2 

Mampu beradaptasi dengan 

kebutuhan lokal, nasional dan 

global dalam mengajar, 

meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa 

Arab. 

Menguasai teori-teori ilmu 

pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

17 
Filsafat 

Pendidikan Islam 

Mampu menerapkan pemikiran 
logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks 

pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang 

memperhatikan dan 

3 2 

Perk

uliah

an 

2 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran 

kritis, logis, kreatif, inovatif 

dan sistematis serta memiliki 

keingintahuan intelektual untuk 

memecahkan masalah pada 

tingkat individual dan 

kelompok dalam komunitas 

akademik dan non akademik. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) 

sebagai paradigma keilmuan. 

18 Microteaching 

Menginternalisasi nilai, norma, 

dan etika akademik. 

10 3 
Prakt

ik 
3 

Menunjukkan  sikap  

bertanggungjawab  atas  

pekerjaan secara mandiri dalam 

peranannya sebagai pendidik, 

peneliti dan edupreneur. 

Menginternalisasi  semangat  

kemandirian,  kejuangan,  dan 

kewirausahaan. 

Menjunjung tinggi dan 

menginternalisasi nilai-nilai 

etika keislaman  

Bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap nilai-nilai akademik 

yaitu kejujuran,  kebebasan dan 

otonomi akademik yang 

diembannya. 

Menjadikan spirit keguruan 

sebagai elan vital dalam 

mempersiapkan diri sebagai 

guru Bahasa Arab yang 

berkarakter, penuh cinta kasih 

dan pengabdian tulus terhdap 

profesi guru. 



48 

No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

Mampu merancang, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pekerjaan dalam 

bidang pnegajaran bahasa 

Arab. 

Menguasai teori-teori ilmu 

pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

19 PPL 

Menunjukkan sikap dapat 

bekerja  sama  dan  memiliki  

kepekaan  sosial  serta  

kepedulian  terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

21 3 
Prakt

ik 
4 

Menginternalisasi nilai, norma, 

dan etika akademik 

Menunjukkan  sikap  

bertanggungjawab  atas  

pekerjaan secara mandiri dalam 

peranannya sebagai pendidik, 

peneliti dan edupreneur. 

Menjunjung tinggi dan 

menginternalisasi nilai-nilai 

etika keislaman . 

Bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap nilai-nilai akademik 

yaitu kejujuran,  kebebasan dan 

otonomi akademik yang 

diembannya. 

Menjadikan Islam sebagai jalan 

hidup yang menjadi kompas 

utama dalam segala gerak 
hidup dengan rujukan induk al-

Qur’an dan Hadits Nabi. 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Menerapkan Islam secara 

sinergis dan harmonis dengan 

nilai-nilai kemanusiaan, 

kemodernan dan 

keindonesiaan. 

Menjalankan kebebasan 

akademik secara bertanggung 

jawab dalam bingkai nilai-nilai 

luhur yang berkembang di 

masyarakat. 

Memperlakukan ilmu dengan 

segala cabangnya sebagai satu 

kesatuan yang saling terhubung 

(inegratif-interkonetif) dengan 

tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap 

bidang ilmu Bahasa Arab. 

Mengutamakan akhlaq karimah 

dan etiket dalam berpakaian, 

bertingkah laku dan 

berinteraksi dengan sesama 

mahasiswa, dosen, pimpinan, 

karyawan dan masyarakat 

umum. 

Memupuk dan 

mempertahankan motivasi, 

kerja keras, sikap konstruktif 

dan citra positif dalam 

memperoleh kompetensi yang 

diharapkan oleh jurusan PBA 

dan menyebarluaskannya untuk 

kepentingan masyarakat luas 

Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

Mampu memelihara dan 

mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun 

di luar lembaganya. 

Mampu bertanggungjawab atas 
pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang an 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah 

tanggungjawabnya. 

Mampu melakukan proses 

evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. 

Mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

pengembangan  keilmuan  dan 

kemampuan kerja. 

Mampu berkomunikasi baik 

lisan maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dan 

Inggris dalam perkembangan 

dunia akademik dan dunia kerja 

(dunia non akademik). 

Mampu berperan aktif dalam 

pembangunan daerah dengan 

modal keahlian dalam bidang 

pendidikan Bahasa Arab dan 

kebahasaAraban. 

Mampu mengintegrasikan 

disiplin pendidikan Bahasa 

Arab dengan ilmu-ilmu 

keislaman secara khusus dan 

semua disiplin ilmu secara 

umum 

Menguasai teori-teori ilmu 

pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

20 

Metodologi 

Penelitian 

Pendidikan 

Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan 

keahiannya berdasarkan 

kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, 

desain atau kritik seni. 

11 2 

Perk

uliah

an 

3 

Mampu Menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajian tersebut di 

atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi. 

Mampu mengambil keputusan 

secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data. 

Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, 

dan menemukan data untuk 

menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

Mampu melakukan penelitian 

dalam bidang pembelajaran 

bahasa Arab secara baik dan 

benar 

Mampu menulis karya ilmiah 

dengan Bahasa Arab. 

Mampu beradaptasi dengan 

kebutuhan lokal, nasional dan 

global dalam mengajar, 

meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa 

Arab. 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah 

secara lisan dan tertulis dengan 

menggunakan bahasa Indonesia 

dan bahasa Arab yang baik dan 

benar dalam perkembangan 

dunia akademik dan dunia kerja 

(dunia non akademik). 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran 

kritis, logis, kreatif, inovatif 

dan sistematis serta memiliki 

keingintahuan intelektual untuk 

memecahkan masalah pada 

tingkat individual dan 

kelompok dalam komunitas 

akademik dan non akademik. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) 

sebagai paradigma keilmuan. 

Menguasai metodologi 

penelitian untuk memecahkan 

masalah-masalah keilmuan dan 

aplikasi Bahasa Arab dalam 

kehidupan. 

21 Skripsi 

menunjukkan  sikap  

bertanggungjawab  atas  

pekerjaan secara mandiri dalam 

peranannya sebagai pendidik, 

peneliti dan edupreneur. 

16 3 
Prakt

ik 
6 

menginternalisasi  semangat  

kemandirian,  kejuangan,  dan 

kewirausahaan. 

Memperlakukan ilmu dengan 

segala cabangnya sebagai satu 

kesatuan yang saling terhubung 

(inegratif-interkonetif) dengan 

tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap 

bidang ilmu Bahasa Arab. 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Mampu menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks 

pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 

Mampu mengkaji implikasi 

pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan 

keahiannya berdasarkan 

kaidah, tata cara dan etika 

ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, 

desain atau kritik seni. 

Mampu Menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajian tersebut di 

atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi. 

Mampu mengambil keputusan 

secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data. 

Mampu memelihara dan 

mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun 

di luar lembaganya. 

Mampu bertanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang an 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah 

tanggungjawabnya. 

Mampu mendokumentasikan, 

menyimpan, mengamankan, 

dan menemukan data untuk 

menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

Mampu melakukan penelitian 

dalam bidang bahasa Arab 

secara baik dan benar 

Mampu menulis karya ilmiah 

dengan Bahasa Arab. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah 

secara lisan dan tertulis dengan 

menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dalam 

perkembangan dunia akademik 

dan dunia kerja (dunia non 

akademik) 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran 

kritis, logis, kreatif, inovatif 

dan sistematis serta memiliki 

keingintahuan intelektual untuk 

memecahkan masalah pada 

tingkat individual dan 

kelompok dalam komunitas 

akademik dan non akademik. 

Menguasai metodologi 

penelitian untuk memecahkan 

masalah-masalah keilmuan dan 

aplikasi Bahasa Arab dalam 

kehidupan. 

22 KKP 

Berkontribusi  dalam  

peningkatan  mutu  kehidupan  

bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan 

Pancasila. 

30 3 
Prakt

ik 
4 
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Berperan  sebagai warga  

negara yang  bangga  dan  cinta  

tanah  air, memiliki  

nasionalisme  serta  rasa  

tanggungjawab  pada  negara  

dan bangsa. 

Menghargai  keanekaragaman  

budaya,  pandangan,  agama,  

dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal 

orang lain. 

Menunjukkan sikap dapat 

bekerja  sama  dan  memiliki  

kepekaan  sosial  serta  

kepedulian  terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

Taat  hukum  dan  disiplin  

dalam  kehidupan  

bermasyarakat  dan bernegara. 

Menginternalisasi nilai, norma, 

dan etika akademik. 

Menunjukkan  sikap  

bertanggungjawab  atas  

pekerjaan secara mandiri dalam 

peranannya sebagai pendidik, 

peneliti dan edupreneur. 

Menginternalisasi  semangat  

kemandirian,  kejuangan,  dan 

kewirausahaan. 

Menjunjung tinggi dan 

menginternalisasi nilai-nilai 

etika keislaman  

Bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap nilai-nilai akademik 

yaitu kejujuran,  kebebasan dan 

otonomi akademik yang 

diembannya. 

Menjadikan Islam sebagai jalan 
hidup yang menjadi kompas 

utama dalam segala gerak 

hidup dengan rujukan induk al-

Qur’an dan Hadits Nabi. 

Menerapkan Islam secara 

sinergis dan harmonis dengan 
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nilai-nilai kemanusiaan, 

kemodernan dan 

keindonesiaan. 

Menjalankan kebebasan 

akademik secara bertanggung 

jawab dalam bingkai nilai-nilai 

luhur yang berkembang di 

masyarakat. 

Memperlakukan ilmu dengan 

segala cabangnya sebagai satu 

kesatuan yang saling terhubung 

(inegratif-interkonetif) dengan 

tetap menjaga afiliasi dan 

kebanggaan penuh terhadap 

bidang ilmu Bahasa Arab. 

Mengutamakan akhlaq karimah 

dan etiket dalam berpakaian, 

bertingkah laku dan 

berinteraksi dengan sesama 

mahasiswa, dosen, pimpinan, 

karyawan dan masyarakat 

umum. 

Memupuk dan 

mempertahankan motivasi, 

kerja keras, sikap konstruktif 

dan citra positif dalam 

memperoleh kompetensi yang 

diharapkan oleh jurusan PBA 

dan menyebarluaskannya untuk 

kepentingan masyarakat luas 

Mampu menerapkan pemikiran 

logis, kritis, sistematis, dan 

inovatif dalam konteks 

pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora 
yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

Mampu menunjukkan kinerja 

mandiri, bermutu, dan terukur. 
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Mampu mengambil keputusan 

secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data. 

Mampu memelihara dan 

mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun 

di luar lembaganya. 

Mampu bertanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap 

penyelesaian pekerjaan yang an 

ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah 

tanggungjawabnya. 

Mampu melakukan proses 

evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. 

Mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

pengembangan  keilmuan  dan 

kemampuan kerja. 

Mampu berkomunikasi baik 

lisan maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dan 

Inggris dalam perkembangan 

dunia akademik dan dunia kerja 

(dunia non akademik). 

Mampu memberikan solusi 

terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi dalam melakukan 

pekerjaan yang berkaitan 

dengan Bahasa Arab. 

Mampu berperan aktif dalam 

pembangunan daerah dengan 

modal keahlian dalam bidang 

pendidikan Bahasa Arab dan 



58 

No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

kebahasaAraban. 

Mampu mengintegrasikan 

disiplin pendidikan Bahasa 

Arab dengan ilmu-ilmu 

keislaman secara khusus dan 

semua disiplin ilmu secara 

umum 

Menguasai teori-teori ilmu 

pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai pengetahuan 

tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi 

dan kebudayaannya sebagai 

latar penguasaan aspek-aspek 

aplikatif bahasa Arab yang 

beguna dalam dunia kerja 

sebagai praktisi pariwisata 

syariah atau pariwisata halal. 

23 

Manajemen 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Mampu merancang, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pekerjaan dalam 

bidang kebahasaaraban. 
2 3 

Perk

uliah

an 

2 
Menguasai teori-teori ilmu 

pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

24 

Telaah 

Kurikulum 

Bahasa Arab 

Mampu merancang, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pekerjaan dalam 

bidang kebahasaaraban. 
2 2 

Perk

uliah

an 

2 
Menguasai teori-teori ilmu 
pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

25 
Dasar-dasar 

Kependidikan 

Mampu merancang, 

melaksanakan dan 
2 3 

Perk

uliah
2 
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mengevaluasi pekerjaan dalam 

bidang kebahasaaraban. 

an 

Menguasai teori-teori ilmu 

pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

26 

Evaluasi 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Mampu merancang, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pekerjaan dalam 

bidang kebahasaAraban. 

3 2 

Perk

uliah

an 

3 

Mampu beradaptasi dengan 

kebutuhan lokal, nasional dan 

global dalam mengajar, 

meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa 

Arab. 

Menguasai teori-teori ilmu 

pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

27 

Metode 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 1 

Mampu merancang, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pekerjaan dalam 

bidang kebahasaaraban. 

3 2 

Perk

uliah

an 

2 

Mampu beradaptasi dengan 

kebutuhan lokal, nasional dan 

global dalam mengajar, 

meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa 

Arab. 

Menguasai teori-teori ilmu 

pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

28 

Metode 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 2 

Mampu merancang, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pekerjaan dalam 

bidang kebahasaAraban. 
2 1 

Perk

uliah

an 

2 
Menguasai teori-teori ilmu 

pendidikan dan keguruan, 
manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 
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29 

Media 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Mampu merancang, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pekerjaan dalam 

bidang kebahasaAraban. 
2 2 

Perk

uliah

an 

3 
Menguasai teori-teori ilmu 

pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

30 

Desain 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Mampu merancang, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pekerjaan dalam 

bidang kebahasaAraban. 
2 2 

Perk

uliah

an 

3 
Menguasai teori-teori ilmu 

pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

31 

Strategi 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Menguasai teori-teori ilmu 

pendidikan dan keguruan, 

manajemen pembelajaran, dan 

evaluasi hasil belajar. 

1 2 

Perk

uliah

an 

2 

32 

Pengantar 

Metodologi 

Penelitian 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah 

secara lisan dan tertulis dengan 

menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dalam 

perkembangan dunia akademik 

dan dunia kerja (dunia non 

akademik) 

4 2 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran 

kritis, logis, kreatif, inovatif 

dan sistematis serta memiliki 

keingintahuan intelektual untuk 

memecahkan masalah pada 

tingkat individual dan 

kelompok dalam komunitas 

akademik dan non akademik. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) 

sebagai paradigma keilmuan. 
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Menguasai metodologi 

penelitian untuk memecahkan 

masalah-masalah keilmuan dan 

aplikasi Bahasa Arab dalam 

kehidupan. 

33 Istima' 1 

Mampu menggunakan 

kemahiran berbahasa Arab 

untuk berkomunikasi lisan atau 

tulisan. 

4 3 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

34 Istima' 2 

Mampu menggunakan 

kemahiran berbahasa Arab 

untuk berkomunikasi lisan atau 

tulisan. 

4 2 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 
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35 Kalam 1 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

4 3 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

Menguasai kosa kata yang 

mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang 

pendidikan Bahasa Arab. 

36 Kalam 2 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

4 2 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

Menguasai kosa kata yang 

mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang 

pendidikan Bahasa Arab. 

37 Qira'ah 1 

Memiliki perbendaharaan kosa 

kata Bahasa Arab lintas bidang 

yang cukup untuk mengajar, 

menterjemah dan melakukan 

pekerjaan yang terkait dengan 

Bahasa Arab. 

5 2 

Perk

uliah

an 

2 
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Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

Menguasai kosa kata yang 

mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang 

pendidikan Bahasa Arab. 

38 Qira'ah 2 

Memiliki perbendaharaan kosa 

kata Bahasa Arab lintas bidang 

yang cukup untuk mengajar, 

menterjemah dan melakukan 

pekerjaan yang terkait dengan 

Bahasa Arab. 

5 3 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 
berbicara, membaca dan 

menulis. 

Menguasai kosa kata yang 

mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang 

pendidikan Bahasa Arab. 
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39 Kitabah 1 

Memiliki perbendaharaan kosa 

kata Bahasa Arab lintas bidang 

yang cukup untuk mengajar, 

menterjemah dan melakukan 

pekerjaan yang terkait dengan 

Bahasa Arab. 

4 2 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

40 Kitabah 2 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

3 2 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

41 Kitabah 3 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 
pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

3 3 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 
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sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

42 Nahwu 1 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

3 3 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

43 Nahwu 2 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

3 2 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

44 Nahwu 3 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

3 2 
Perk
uliah

an 

2 



66 

No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

45 Sharaf 1 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

3 2 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

46 Sharaf 2 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

3 2 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 
menulis. 

47 Sharaf 3 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

3 2 

Perk

uliah

an 

2 



67 

No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

fungsionalnya. 

Menguasai tata bahasa Arab 

baik aspek morfologis, 

sintaksis maupun semantiknya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

48 Balaghah 1 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 
2 3 

Perk

uliah

an 

2 
Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

49 Balaghah 2 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 
2 2 

Perk

uliah

an 

2 
Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

50 Mufradat 

Memiliki perbendaharaan kosa 

kata Bahasa Arab lintas bidang 

yang cukup untuk mengajar, 

menterjemah dan melakukan 

pekerjaan yang terkait dengan 
Bahasa Arab. 

7 2 

Perk

uliah

an 

2 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Mampu menerjemahkan ujaran 

dan teks Bahasa Arab ke 

Bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah 

berkomunikasi baik lisan 

maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dan 

Inggris dalam perkembangan 

dunia akademik dan dunia kerja 

(dunia non akademik). 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

Menguasai kosa kata yang 

mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang 

pendidikan Bahasa Arab. 

Menguasai teori dan teknik 

penerjemahan dari Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia, baik 

terjemah langsung atau 

terjemah tekstual. 

51 
Ilmu al-Lugah al-

'Am 

Mampu menerjemahkan ujaran 

dan teks Bahasa Arab ke 

Bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar. 

2 2 

Perk

uliah

an 

2 
Menguasai teori-teori linguistik 
tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 



69 

No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

52 
Tarjamah 

Kitabiyah 1 

Mampu menerjemahkan ujaran 

dan teks Bahasa Arab ke 

Bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar. 

5 2 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai langkah-langkah 

mengidentifikasi ragam upaya 

wirausaha yang bercirikan 

inovasi dan kemandirian yang 

berlandaskan etika Islam, 

keilmuan, profesional, lokal, 

nasional dan global. 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai pengetahuan 

tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi 

dan kebudayaannya sebagai 

latar penguasaan aspek-aspek 

aplikatif bahasa Arab yang 

beguna dalam dunia kerja 

sebagai praktisi pariwisata 

syariah atau pariwisata halal. 

Menguasai teori dan teknik 

penerjemahan dari Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia, baik 

terjemah langsung atau 

terjemah tekstual. 

53 
Tarjamah 

Fauriyah 1 

Mampu menerjemahkan ujaran 

dan teks Bahasa Arab ke 

Bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar. 

5 2 

Perk

uliah

an 

2 
Menguasai langkah-langkah 

mengidentifikasi ragam upaya 

wirausaha yang bercirikan 

inovasi dan kemandirian yang 

berlandaskan etika Islam, 

keilmuan, profesional, lokal, 

nasional dan global. 



70 

No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai pengetahuan 

tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi 

dan kebudayaannya sebagai 

latar penguasaan aspek-aspek 

aplikatif bahasa Arab yang 

beguna dalam dunia kerja 

sebagai praktisi pariwisata 

syariah atau pariwisata halal. 

Menguasai teori dan teknik 

penerjemahan dari Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia, baik 

terjemah langsung atau 

terjemah tekstual. 

54 
Ilmu al-Lughah 

at-Tathbiqi 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

1 3 

Perk

uliah

an 

2 

55 
Ilmu al-Lughah 

an-Nafsi 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

1 2 

Perk

uliah

an 

2 

56 
Ilmu al-Lughah 

al-Ijtima'i 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

1 2 

Perk

uliah

an 

2 

57 

Al-Hadlarah al-

Arabiyah al-

Mu'ashirah 

Memiliki perbendaharaan kosa 

kata Bahasa Arab lintas bidang 

yang cukup untuk mengajar, 

menterjemah dan melakukan 

pekerjaan yang terkait dengan 

Bahasa Arab. 

3 2 

Perk

uliah

an 

2 



71 

No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai pengetahuan 

tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi 

dan kebudayaannya sebagai 

latar penguasaan aspek-aspek 

aplikatif bahasa Arab yang 

beguna dalam dunia kerja 

sebagai praktisi pariwisata 

syariah atau pariwisata halal. 

58 
Al-Arabiyah li 

Al-Mihnah 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

3 2 

Perk

uliah

an 

3 

Menguasai pengetahuan 

tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi 

dan kebudayaannya sebagai 

latar penguasaan aspek-aspek 

aplikatif bahasa Arab yang 

beguna dalam dunia kerja 

sebagai praktisi pariwisata 

syariah atau pariwisata halal. 

Menguasai ilmu-ilmu 

enterpreneurship yang 

berkaitan dengan dunia dan 

bahasa Arab. 

59 Ilmu Semantik 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 
psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

1 2 

Perk

uliah

an 

2 

60 
Tarjamah 

Kitabiyah 2* 

Menguasai langkah-langkah 

mengidentifikasi ragam upaya 

wirausaha yang bercirikan 

inovasi dan kemandirian yang 

5 2 

Perk

uliah

an 

2 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

berlandaskan etika Islam, 

keilmuan, profesional, lokal, 

nasional dan global. 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

Menguasai pengetahuan 

tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi 

dan kebudayaannya sebagai 

latar penguasaan aspek-aspek 

aplikatif bahasa Arab yang 

beguna dalam dunia kerja 

sebagai praktisi pariwisata 

syariah atau pariwisata halal. 

Menguasai teori dan teknik 

penerjemahan dari Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia, baik 

terjemah langsung atau 

terjemah tekstual. 

61 
Tarjamah 

Fauriyah 2* 

Menguasai langkah-langkah 

mengidentifikasi ragam upaya 

wirausaha yang bercirikan 

inovasi dan kemandirian yang 

berlandaskan etika Islam, 

keilmuan, profesional, lokal, 

nasional dan global. 5 2 

Perk

uliah

an 

2 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

Menguasai pengetahuan 

tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi 

dan kebudayaannya sebagai 

latar penguasaan aspek-aspek 

aplikatif bahasa Arab yang 

beguna dalam dunia kerja 

sebagai praktisi pariwisata 

syariah atau pariwisata halal. 

Menguasai teori dan teknik 

penerjemahan dari Bahasa 

Arab ke Bahasa Indonesia, baik 

terjemah langsung atau 

terjemah tekstual. 

62 
Al-Arabiyah li 

As-Siyahah* 

Mampu menggunakan 

kemahiran berbahasa Arab 

untuk berkomunikasi lisan atau 

tulisan. 

6 2 

Perk

uliah

an 

3 

Mampu bersaing dalam 

kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan 

pendidikan Bahasa Arab 

Menguasai langkah-langkah 

mengidentifikasi ragam upaya 

wirausaha yang bercirikan 

inovasi dan kemandirian yang 

berlandaskan etika Islam, 

keilmuan, profesional, lokal, 

nasional dan global. 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Menguasai pengetahuan 

tentang negara-negara Arab 

dan potensi sosial, ekonomi 

dan kebudayaannya sebagai 

latar penguasaan aspek-aspek 

aplikatif bahasa Arab yang 

beguna dalam dunia kerja 

sebagai praktisi pariwisata 

syariah atau pariwisata halal. 

Menguasai ilmu-ilmu 

enterpreneurship yang 

berkaitan dengan dunia dan 

bahasa Arab. 

63 
Praktikum Istima' 

1 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 
2 2 

Prakt

ik 
0/2 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

64 
Praktikum Kalam 

1 

Memiliki perbendaharaan kosa 

kata Bahasa Arab lintas bidang 

yang cukup untuk mengajar, 

menterjemah dan melakukan 

pekerjaan yang terkait dengan 

Bahasa Arab. 

4 2 
Prakt

ik 
0/2 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Menguasai kosa kata yang 

mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang 

pendidikan Bahasa Arab. 

65 
Praktikum 

Qira'ah 1 

Memiliki perbendaharaan kosa 

kata Bahasa Arab lintas bidang 

yang cukup untuk mengajar, 

menterjemah dan melakukan 

pekerjaan yang terkait dengan 

Bahasa Arab. 

4 3 
Prakt

ik 
0/2 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

Menguasai kosa kata yang 

mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang 

pendidikan Bahasa Arab. 

66 
Praktikum 

Kitabah 1 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

3 2 
Prakt

ik 
0/2 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

Menguasai kosa kata yang 

mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang 

pendidikan Bahasa Arab. 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

67 
Praktikum 

Kitabah 2 

Memiliki perbendaharaan kosa 

kata Bahasa Arab lintas bidang 

yang cukup untuk mengajar, 

menterjemah dan melakukan 

pekerjaan yang terkait dengan 

Bahasa Arab. 

4 2 
Prakt

ik 
0/2 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

Menguasai kosa kata yang 

mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang 

pendidikan Bahasa Arab. 

68 
Praktikum 

Qira'ah 2 

Mampu melakukan penelitian 

dalam bidang bahasa Arab 

secara baik dan benar 

7 2 
Prakt

ik 
0/2 

Mampu menulis karya ilmiah 

dengan Bahasa Arab. 

Mampu beradaptasi dengan 

kebutuhan lokal, nasional dan 

global dalam mengajar, 

meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa 

Arab. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah 

secara lisan dan tertulis dengan 

menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar dalam 

perkembangan dunia akademik 

dan dunia kerja (dunia non 

akademik) 



77 

No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

Menguasai kosa kata yang 

mendukung penguasaan 

pengetahuan dalam bidang 

pendidikan Bahasa Arab. 

69 
Praktikum 

Kitabah 3 

Mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 

pemerolehan, pengajaran dan 

pengembangan Bahasa Arab. 

4 2 
Prakt

ik 
0/2 

Mampu melakukan pekerjaan 

yang berkaitan dengan Bahasa 

Arab berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Menguasai teori-teori linguistik 

tentang pembelajaran dan 

pemerolehan bahasa sekaligus 

aplikasinya baik pada sisi 

psikis maupun sosio-

fungsionalnya. 

Menguasai basis teoritis dari 

empat kemahiran dalam 

berbahasa Arab yaitu 

kemahiran menyimak, 

berbicara, membaca dan 

menulis. 

70 

Metode 

Penelitian 

Bahasa Arab 

Mampu memanfaatkan 
teknologi informasi dan 

komunikasi dalam 

pemerolehan, pengajaran dan 

pengembangan Bahasa Arab. 
6 2 

Perk

uliah

an 

2 

Mampu melakukan pekerjaan 

yang berkaitan dengan Bahasa 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Arab berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

menyampaikan gagasan ilmiah 

secara lisan dan tertulis dengan 

menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar dalam 

perkembangan dunia akademik 

dan dunia kerja (dunia non 

akademik) 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah dalam 

mengembangkan pemikiran 

kritis, logis, kreatif, inovatif 

dan sistematis serta memiliki 

keingintahuan intelektual untuk 

memecahkan masalah pada 

tingkat individual dan 

kelompok dalam komunitas 

akademik dan non akademik. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah integrasi 

keilmuan (agama dan sains) 

sebagai paradigma keilmuan. 

Menguasai metodologi 

penelitian untuk memecahkan 

masalah-masalah keilmuan dan 

aplikasi Bahasa Arab dalam 

kehidupan. 

71 ICT-1 

Mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

pengembangan  keilmuan  dan 

kemampuan kerja. 

3 2 

Perk

uliah

an 

2 

Mampu beradaptasi dengan 

kebutuhan lokal, nasional dan 

global dalam mengajar, 

meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa 

Arab. 

Mampu bersaing dalam 

kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan 



79 

No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

pendidikan Bahasa Arab 

72 ICT-2 

Mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

pengembangan  keilmuan  dan 

kemampuan kerja. 

3 2 

Perk

uliah

an 

2 

Mampu beradaptasi dengan 

kebutuhan lokal, nasional dan 

global dalam mengajar, 

meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang Bahasa 

Arab. 

Mampu bersaing dalam 

kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan 

pendidikan Bahasa Arab 

73 

 
Kearifan Lokal 

Mampu bersaing dalam 

kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan 

pendidikan bahasa Arab 

5 2 

Perk

uliah

an 

2 

Mampu menjadi pemandu 

wisata bagi wisatawan 

berbahasa Arab yang 

berkunjung ke Indonesia 

khususnya ke NTB 

Menguasai langkah-langkah 

mengidentifikasi ragam upaya 

wirausaha yang bercirikan 

inovasi dan kemandirian yang 

berlandaskan etika Islam, 

keilmuan, profesional, lokal, 

nasional dan global. 

Menguasai ilmu-ilmu 

enterpreneurship yang 

berkaitan dengan dunia usaha 

dan bahasa Arab. 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

Memiliki pengetahuan 

kedaerahan dengan basis 

kearifan lokal untuk terlibat 

secara aktif dalam 

pembangunan di daerah. 

74 
English For 

Tourism* 

Mampu bersaing dalam 

kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan 

pendidikan Bahasa Arab 

2 2 

Perk

uliah

an 

2* 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah 

berkomunikasi baik lisan 

maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dan 

Inggris dalam perkembangan 

dunia akademik dan dunia kerja 

(dunia non akademik). 

75 

 
Khat/Kaligrafi* 

Mampu merancang, 

melaksanakan dan 

mengevaluasi pekerjaan dalam 

bidang kebahasaAraban. 

4 2 

Perk

uliah

an 

2* 

Mampu berperan aktif dalam 

pembangunan daerah dengan 

modal keahlian dalam bidang 

pendidikan bahasa Arab dan 

kebahasa Araban. 

Mampu bersaing dalam 

kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan 

pendidikan bahasa Arab. 

Menguasai langkah-langkah 

mengidentifikasi ragam upaya 

wirausaha yang bercirikan 

inovasi dan kemandirian yang 

berlandaskan etika Islam, 

keilmuan, profesional, lokal, 

nasional dan global. 

76 

 
Edupreneurship* 

Mampu bersaing dalam 

kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan 

5 

 

2 

 

Perk

uliah

an 

2* 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

pendidikan bahasa Arab. 

Mampu berperan aktif dalam 

pembangunan daerah dengan 

modal keahlian dalam bidang 

pendidikan bahasa Arab dan 

kebahasaraban. 

Menguasai langkah-langkah 

mengidentifikasi ragam upaya 

wirausaha yang bercirikan 

inovasi dan kemandirian yang 

berlandaskan etika Islam, 

keilmuan, profesional, lokal, 

nasional dan global. 

Menguasai ilmu-ilmu 

enterpreneurship yang 

berkaitan dengan dunia usaha 

dan bahasa Arab. 

Mampu melakukan pekerjaan 

yang berkaitan dengan bahasa 

Arab berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. 

77 

 

Bahasa Arab 

TKI* 

Mampu berperan aktif dalam 

pembangunan daerah dengan 

modal keahlian dalam bidang 

pendidikan bahasa Arab dan 

kebahasaraban. 

4 2 

Perk

uliah

an 

2* 
Menguasai ilmu-ilmu 

enterpreneurship yang 

berkaitan dengan dunia usaha 

dan bahasa Arab. 

Mampu melakukan pekerjaan 

yang berkaitan dengan bahasa 

Arab berbasis teknologi 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

informasi dan komunikasi. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah 

berkomunikasi baik lisan 

maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dan 

Inggris dalam perkembangan 

dunia akademik dan dunia kerja 

(dunia non akademik). 

78 

Aplikasi 

Animasi al-

Arabiyyah lil-

Athfal* 

Mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

pengembangan  keilmuan  dan 

kemampuan kerja. 

4 2 

Perk

uliah

an 

2* 

Mampu beradaptasi dengan 

kebutuhan lokal, nasional dan 

global dalam mengajar, 

meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang bahasa 

Arab. 

Mampu bersaing dalam 

kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan 

pendidikan Bahasa Arab 

Mampu melakukan pekerjaan 

yang berkaitan dengan bahasa 

Arab berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. 

79 
E-Learning 

PBA* 

Mampu memanfaatkan 

teknologi informasi dan 

komunikasi untuk 

pengembangan  keilmuan  dan 

kemampuan kerja. 

5 2 

Perk

uliah

an 

2* 

Mampu beradaptasi dengan 
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No Mata Kuliah Capaian Pembelajaran 

Keluasan 

Bahan 

Kajian 

Kedalaman

Bahan 

Kajian 

Strat

egi 

Pem

belaj

aran 

SKS 

kebutuhan lokal, nasional dan 

global dalam mengajar, 

meneliti dan melakukan 

pekerjaan dalam bidang bahasa 

Arab. 

Mampu bersaing dalam 

kehidupan pribadi dan sosial 

sebagai lulusan jurusan 

pendidikan Bahasa Arab 

Mampu melakukan pekerjaan 

yang berkaitan dengan bahasa 

Arab berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Menguasai pengetahuan dan 

langkah-langkah 

berkomunikasi baik lisan 

maupun tulisan dengan 

menggunakan bahasa Arab dan 

Inggris dalam perkembangan 

dunia akademik dan dunia kerja 

(dunia non akademik). 

Keterangan: *= Mata kuliah Pilihan 

 Jumlah: 6 Mata Kuliah Pilihan setara dengan 12 SKS. 

 Jumlah SKS yang wajib diprogramkan: 2 SKS  (1 Mata Kuliah). 

 

I. Kode dan Sebaran Mata Kuliah 

Memperhatikan struktur logis keilmuan dan kajian dari setiap mata kuliah dan 

menimbang asas fungsional dari setiap bidang kajian serta beban SKS dari setiap mata 

kuliah, maka disusun sebaran mata kuliah dan kode mata kuliah Prodi Pendidikan 

Bahasa Arab FITK IAIN Mataram seperti yang ditunjukkan sebagai berikut: 
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Tabel 5. 

Sebaran Mata Kuliah dan Kode Mata Kuliah 

 

SEMESTER I 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1 IM2003 Bahasa Arab 2  

2 IM2004 Bahasa Inggris  2  

3 IM2009 Al-Qur'an 2  

4 IM2010 Al-Hadist 2  

5 NAS2005 Bahasa Indonesia 2  

6 NAS2006 Pancasila dan Kewarganegaraan 2  

7 PBA2103 Dasar-Dasar Kependidikan 2  

8 PBA2111 Istima’ 1   2  

9 PBA2113 Kalam 1   2  

10 PBA2120 Nahwu 1 2  

11 PBA2128 Mufradat 2  

12 PBA2215 Qira’ah 1   2  

13 PBA0141 Praktikum Istima’ 1   0/2  

    Jumlah 24  

 

SEMESTER II 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1 FTK2001 Tafsir Tarbawi 2  

2 FTK2003 Psikologi Pendidikan 2  

3 IM2001 Islam, Sains dan Peradaban 2  

4 IM2011 Filsafat 2  

5 IM2012 Fiqh dan Ushul Fiqh 2  

6 PBA2201 
Manajemen Pembelajaran Bahasa 

Arab 
2 

 

7 PBA2212 Istima’ 2 2 PBA2111 

8 PBA2214 Kalam 2  2 PBA2113 

9 PBA2221 Nahwu 2 2 PBA2120 

10 PBA2223 Sharf  1 2  

11 PBA2229 Ilmu al-Lugah al-'Am 2  

12 PBA2316 Qira’ah 2  2 PBA2215 

13 PBA0242 Praktikum Kalam 1    0/2  

    Jumlah 24  

 

SEMESTER III 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1 FTK2002 Hadits Tarbawi 2  

2 FTK2005 Filsafat Pendidikan Islam 2 IM2011 

3 IM2002 Metodologi Studi Islam 2  
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4 IM2007 Tauhid dan Ilmu Kalam 2  

5 IM2008 Akhlaq Tasawuf 2  

6 PBA2249 ICT-1 2  

7 PBA2317 Kitabah 1 2  

8 PBA2322 Nahwu 3 2 PBA2221 

9 PBA2324 Sharf  2 2 PBA2223 

10 PBA2330 Tarjamah Kitabiyah 1 2  

11 PBA2405 Metode Pembelajaran Bahasa Arab 1 2  

12 PBA2510 Pengantar Metodologi Penelitian 2  

13 PBA0343 Praktikum Qira’ah 1 0/2  

    Jumlah 24  

 

SEMESTER IV 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1 FTK3006 Metode Penelitian Pendidikan 3 PBA2510 

2 PBA2350 ICT-2 2 PBA2249 

3 PBA2402 Telaah Kurikulum Bahasa Arab 2  

4 PBA2418 Kitabah 2 2 PBA2317 

5 PBA2425 Sharf  3 2 PBA2324 

6 PBA2432 Ilmu al-Lugah at-Tathbiqi 2  

7 PBA2433 Ilmullughah An-Nafsi 2  

8 PBA2438 Tarjamah Kitabiyah 2 2 PBA2330 

9 PBA2506 Metode Pembelajaran Bahasa Arab 2 2 PBA2405 

10 PBA3407 Media Pembelajaran Bahasa Arab 3  

11 PBA0444 Praktikum Kitabah 1 0/2  

    Jumlah 22  

 

SEMESTER V 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1 PBA2534 Ilmullughah Al- Ijtima’i 2  

2 PBA2531 Tarjamah Fauriyah 1 2  

3 PBA2519 Kitabah 3 2 PBA2418 

4 PBA3504 Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 3  

5 PBA2526 Balaghah 1 2  

6 PBA2435 
Al-Hadlarah al-Arabiyah al-

Mu’ashirah 
2 

 

7 PBA2509 Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 2  

8 PBA3640 Al-Arabiyah li as-Siyahah 3  

9 PBA3536 Al-‘Arabiyah lil al-Mihnah 3  

10 PBA3608 Desain Pembelajaran Bahasa Arab 3  

11 PBA0545 Praktikum Kitabah 2 0/2  

    Jumlah 24  
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SEMESTER VI 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1 FTK2004 Profesi Keguruan 2  

2 FTK3007 
Microteaching 

3 
PBA2506/PBA3504/ 

PBA2509 

3 PBA2552 Kearifan Lokal 2  

4 PBA2627 Balaghah 2 2 PBA2526 

5 PBA2637 Ilmu Semantik 2  

6 PBA2639 Tarjamah Fauriyah 2 2 PBA2531 

7 PBA2648 Metode Penelitian Bahasa Arab 2 PBA2510 

8 

PBA2651 English For Tourism* 

2 

 

PBA2652 Khat/Kaligrafi* 

PBA2653 Edupreneurship* 

9 PBA0646 Praktikum Qira’ah 2 0/2  

    Jumlah 17  

 

SEMESTER VII 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1 FTK4008 PPL 2 4  

2 FTK4009 KKP 4  

3 PBA0647 Praktek Kitabah 3 0/2  

    Jumlah 8  

 

SEMESTER VIII 

NO KODE MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

1 FTK6010 Skripsi 6  

    Jumlah 6  

 

BIDANG KAJIAN 

 

JUMLAH MATA 

KULIAH 
SKS 

PERSENTASI 

 

Mata Kuliah Institut 12 24 16% 

Mata Kuliah Fakultas 10 30 20% 

Mata Kuliah Jurusan 52 95 64% 

Total 76 149 100% 

 

J. Penutup 

Demikian laporan peninjauan kurikulum di Prodi Pendidikan Bahasa Arab 

FITK IAIN Mataram disusun dan dilaporkan sebagai acuan penyelenggaraan program 

pendidikan di lingkungan Prodi Pendidikan Bahasa Arab FITK IAIN Mataram. 


