
MATA KULIAH BALAGHAH II 
 
A. DESKRIPSI 

Mata kuliah ini memberi bekal kemampuan dalam kesusastraan Arab melalui 
pemahaman ilmu ma’âni dan ilmu badî’ ditambah dengan pengetahuan tentang 
karakteristik syi’ir  Arab melalui pemahaman al-‘arûdh wa al-qawâfî. 

 
B. KODE, NAMA MATA KULIAH, DAN SKS 

Arb.      Balaghah II (3 SKS) 
 
C. CAKUPAN MATERI PERKULIAHAN 

Mata kuliah ini meliputi a) ilmu ma’âni yang terdiri dari pengertian, objek kajian 
dan manfaatnya, musnad dan musnad ilaih, kalâm khabari,  kalâm insyâi, fashl, 
washl, qashr, îjâz, ithnâb dan musâwah, b) ilmu badî’ yang terdiri dari pengertian, 
objek kajian dan manfaatnya, kaitannya dengan ilmu ma’âni dan bayân, 
muhassinât lafzhiyyah dan muhassinât ma’nawiyyah, c) ilmu al-‘arudh wa al-
qawâfî yang terdiri dari pengertian, manfaat dan tujuannya, wazan, tafâ’il , satuan 
bunyi, zihâf, ’illah , bait, taqthî’, buhûr al-syi’r dan seluk beluk qâfiyah  

 
D. MANFAAT BAGI MAHASISWA 
 Mahasiswa mampu memahami ungkapan sastra Arab yang memenuhi tuntutan 

situasi dan kondisi, yang meliputi karakteristik kalâm khabari dan insyâi, fashl, 
washl, qashr, îjâz, ithnâb dan musâwah, muhassinât lafzhiyyah dan muhassinât 
ma’nawiyyah sebagai bekal dalam mengkaji buku-buku sastra Arab, juga 
memahami karakteristik syi’ir  Arab yang meliputi wazan, tafâ’il , satuan bunyi, 
zihâf, ’illah , bait, taqthî’, buhûr al-syi’r dan seluk beluk qâfiyah sebagai bekal 
agar dapat membiasakan diri membaca syi’ir Arab sesuai dengan karakteristiknya. 

 
E. ARAH/TUJUAN PERKULIAHAN 
 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab 

semester 6 (enam) UPI mampu memahami karakteristik kalâm khabari dan 
insyâi, fashl, washl, qashr, îjâz, ithnâb dan musâwah, muhassinât lafzhiyyah dan 
muhassinât ma’nawiyyah, mampu membedakan syi’ir  dengan natsar dan 
membedakan macam-macam bahr syi’ir dan macam-macam qafiyah. 

 
F. KEWAJIBAN MAHASISWA 
 - Mengikuti perkuliahan minimal 80 % 
 - Memiliki buku-buku tentang ilmu ma’âni, badî’ dan ‘arudh wa al-qawâfî 
 - Melaksanakan tugas spontanitas dalam perkuliahan 
 - Melaksanakan tugas terstruktur dan mandiri 
 
G. SISTEM EVALUASI YANG DIGUNAKAN  
 - UTS 
 - UAS 
 - Tugas akhir (makalah/tugas kelompok) 
 
H. ATURAN PERKULIAHAN 
 - Kehadiran mahasiswa, minimal 80 % 
 - Berpakaian rapih dan sopan  

 



MATA KULIAH BALAGHAH I 
 
A. DESKRIPSI 

Mata kuliah ini memberi bekal kemampuan dalam kesusastraan Arab melalui 
pemahaman ilmu bayân. 

 
B. KODE, NAMA MATA KULIAH, DAN SKS 

Arb.      Balaghah I (2 SKS) 
 
C. CAKUPAN MATERI PERKULIAHAN 

Mata kuliah ini meliputi latar belakang munculnya ilmu balâghah, tokoh-tokoh 
dan karya-karyanya, pengertian balâghah dan aspek-aspeknya, balâghah dalam 
Alquran, balâghah dalam konteks linguistik modern, kaitan balâghah dengan 
semantik, pengertian fashâhah dan balâghah, pengertian bayân, peletak dasar ilmu 
bayân, bidang kajian dan manfaatnya, tasybîh, majâz dan kinâyah. 

 
D. MANFAAT BAGI MAHASISWA 
 Mahasiswa mampu memahami kesusastraan Arab yang meliputi tasybîh, majâz 

dan kinâyah sebagai bekal dalam mengkaji buku-buku sastra Arab. 
 
E. ARAH/TUJUAN PERKULIAHAN 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab 
semester 5 (lima) UPI mampu memahami pengertian balâghah dan aspek-
aspeknya, balâghah dalam Alquran, balâghah dalam konteks linguistik modern, 
kaitan balâghah dengan semantik, pengertian fashâhah dan balâghah, pengertian 
bayân, peletak dasar ilmu bayân, bidang kajian dan manfaatnya, tasybîh, majâz 
dan kinâyah. 

 
F. KEWAJIBAN MAHASISWA 
 - Mengikuti perkuliahan minimal 80 % 
 - Memiliki buku-buku tentang ilmu bayân 
 - Melaksanakan tugas spontanitas dalam perkuliahan 
 - Melaksanakan tugas terstruktur dan mandiri 
 
G. SISTEM EVALUASI YANG DIGUNAKAN  
 - UTS 
 - UAS 
 - Tugas akhir (makalah/tugas kelompok) 
 
H. ATURAN PERKULIAHAN 
 - Kehadiran mahasiswa, minimal 80 % 
 - Berpakaian rapih dan sopan  
 
 
 
 
 
 
 
 



MATA KULIAH ‘ARABIYYAH ASÂSIYYAH 
 
A. DESKRIPSI 

Mata kuliah ini memberi bekal ketrampilan dasar dalam berbahasa Arab, melalui 
menyimak bahasa Arab dasar, berbicara dengan bahasa Arab dasar, membaca 
bahasa Arab dasar dan menulis dengan bahasa Arab dasar. 

 
B. KODE, NAMA MATA KULIAH, DAN SKS 

Arb.      ‘Arabiyyah Asâsiyyah (2 SKS) 
 
C. CAKUPAN MATERI PERKULIAHAN 

Mata kuliah ini memperkenalkan bunyi bahasa Arab, macam-macam kosa kata 
bahasa Arab dan pembentukannya, macam-macam kalimat bahasa Arab dengan 
karakteristiknya, dan paragraf dalam bahasa Arab dengan ide pokoknya, melalui 
menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

 
D. MANFAAT BAGI MAHASISWA 
 Mahasiswa memiliki empat macam ketrampilan dasar berbahasa Arab, yaitu 

menyimak bahasa Arab dasar, berbicara dengan bahasa Arab dasar, membaca 
bahasa Arab dasar dan menulis dengan bahasa Arab dasar sebagai bekal agar 
dapat mengikuti perkuliahan di Program Pendidikan Bahasa Arab UPI. 

 
E. ARAH/TUJUAN PERKULIAHAN 
 Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab 

semester 1 (satu) UPI memiliki empat macam ketrampilan dasar berbahasa Arab, 
yaitu menyimak bahasa Arab dasar, berbicara dengan bahasa Arab dasar, 
membaca bahasa Arab dasar dan menulis dengan bahasa Arab dasar, agar dapat 
mengikuti perkuliahan di Program Pendidikan Bahasa Arab UPI. 

 
F. KEWAJIBAN MAHASISWA 
 - Mengikuti perkuliahan minimal 80 % 
 - Memiliki buku-buku tentang ‘Arabiyyah Asâsiyyah 
 - Melaksanakan tugas spontanitas dalam perkuliahan 
 - Melaksanakan tugas terstruktur dan mandiri 
 
G. SISTEM EVALUASI YANG DIGUNAKAN  
 - UTS 
 - UAS 
 - Tugas akhir (makalah/tugas kelompok) 
 
H. ATURAN PERKULIAHAN 
 - Kehadiran mahasiswa, minimal 80 % 
 - Berpakaian rapih dan sopan  
 


