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Program Arab Online adalah program online vital dan titik balik dalam 
sejarah pengajaran Bahasa Arab kepada penutur asing. Program 
ini merupakan model pembelajaran baru yang ditawarkan oleh 
Saudi Electronic University untuk mengajarkan bahasa Arab. Saya 
dapat mengatakan lebih lanjut lagi bahwa program ini membuat 
belajar bahasa Arab sebagai bahasa asing dapat dilakukan di mana 
saja, kapan saja, di seluruh dunia. Dengan keunggulan program 
tersebut, keindahan bahasa Arab dapat dinikmati di seluruh dunia.

Rektor Saudi Electronic University
Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al Mosa
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Matahari Arab terbit di dunia
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 Bahasa Arab

Bahasa adalah jembatan antara budaya. Bahasa jauh dari sekadar sarana komunikasi 
antara orang-orang dari suatu bangsa; melainkan merupakan wadah besar keragaman 
budaya dan pembentukan hubungan, saluran pemahaman antarbudaya, dan sarana 
untuk membina kerjasama yang lebih luas antara negara-negara.

Bahasa Arab telah memainkan peran utama dalam melestarikan kebudayaan 
manusia. Digunakan di 22 negara oleh 422 juta orang, bahasa ini telah lama memberi 
pengaruh besar terhadap kemanusiaan. Bahasa ini juga merupakan bahasa universal 
yang digunakan oleh lebih dari satu setengah miliar umat Islam di seluruh dunia, dan 
salah satu dari enam bahasa PBB yang diperingati oleh UNESCO setiap tahunnya.

Ada peningkatan permintaan dari penutur bahasa lain untuk belajar bahasa Arab 
dalam berbagai keperluan. Sekarang ada kebutuhan mendesak, di dunia saat ini, untuk 
komunikasi budaya dan peradaban antara bangsa Arab dan bangsa lain di seluruh dunia.

Pada saat ini, ada kekurangan program online yang komprehensif dan terpadu di 
bidang pengajaran bahasa Arab bagi penutur asing yang dapat menawarkan kurikulum 
pendidikan lanjutan dengan penempatan dan tes yang terstandardisasi, sekaligus 
mengatasi kemungkinan kekurangan dalam lembaga pembelajaran bahasa Arab 
tradisional.

Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk secara efektif mempromosikan pengajaran 
bahasa Arab kepada mereka yang bukan penutur asli untuk mempromosikan peran Arab 
Saudi dalam penyebaran budaya Arab dan Islam yang mempromosikan pemahaman dan 
hidup berdampingan secara damai di antara semua bangsa dan budaya.

Sejak Kementerian Pendidikan Arab Saudi menjadi promotor bahasa Arab, Saudi 
Electronic University telah mengambil langkah penting untuk memenuhi tuntutan di atas 
dengan membuat lompatan kuantum dalam bidang pengajaran bahasa Arab bagi penutur 
asing, dengan mengadopsi pendekatan dan program lanjutan dengan menerapkan 
inisiatif Arabic-Online.net, yaitu inisiatif e-learning perintis bahasa Arab di tingkat regional 
dan global.
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5

Visi:

Misi: 

Menyebarluaskan Bahasa Arab di seluruh dunia.

Menyediakan pendidikan berkualitas bagi penutur asing bahasa 
Arab, memenuhi standar internasional terbaru dan praktik terbaik 
dalam belajar dan mengajar bahasa, melalui pendekatan online 
terbaru yang membantu menyebarkan bahasa dan budaya Arab di 
seluruh dunia.

Program ini merupakan terobosan penting dan titik balik dalam sejarah pengajaran 
Bahasa Arab kepada penutur asing, dan tidak diragukan lagi akan menghasilkan 
paradigma baru dalam pemahaman budaya.

Arabic-Online.net akan memungkinkan penutur asing bahasa Arab untuk 
mempelajari bahasa dunia ini. Situs ini juga akan menawarkan kepada penutur bahasa 
Arab di luar negeri dan keturunan mereka, yang tinggal di lingkungan non-Arab dan 
karenanya ingin menguasai kosakata dan keterampilan membaca dan menulis, sebuah 
kesempatan untuk mengatasi kekurangan ini.

Arabic-Online.net akan memenuhi kebutuhan pengajaran bahasa Arab kepada 
penutur asing dengan menyediakan program online terpadu yang memungkinkan studi 
bahasa Arab di mana saja di dunia, menembus batas waktu dan ruang, serta hambatan 
perjalanan dan pergerakan.
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 Sasaran Arabic-Online.net
1. Memenuhi kebutuhan bidang pengajaran bahasa Arab untuk penutur 

asing dengan menyediakan program online yang komprehensif dan 
terpadu, menyajikan kurikulum pendidikan lanjutan dengan penempatan 
dan tes terstandardisasi dalam format pengajaran bahasa yang paling 
maju.

2. Memenuhi meningkatnya permintaan dari penutur bahasa lain untuk 
belajar bahasa Arab.

3. Berkontribusi pada penyebaran bahasa Arab, meningkatkan peranannya, 
mempromosikan status istimewanya sebagai bahasa universal, dan 
mengkonsolidasikan peran Arab Saudi dalam melayani pengajaran 
bahasa Arab.

4. Berkontribusi pada penyebaran budaya Arab dan Islam, secara aktif 
berpartisipasi dalam promosi sikap saling pengertian dan koeksistensi 
antara budaya yang berbeda, dan memenuhi kebutuhan komunikasi 
budaya antara penutur bahasa Arab dan orang-orang di seluruh dunia.

5. Mengajarkan bahasa Arab kepada penutur asing dalam standar modern 
dan bentuk fungsional, yang berfokus pada penggunaan sehari-hari.

6. Membantu mengembangkan bidang pengajaran bahasa Arab untuk 
penutur asing dengan menghadirkan konten online yang memenuhi 
standar dunia.

7. Menghadirkan pembelajaran online yang terpadu, interaktif dan modern 
Arab kepada para penutur bahasa lain.
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 Tingkat Pengajaran
Tingkat-tingkat pengajaran pada program ini didasarkan pada Kerangka 

Kerja Acuan Eropa Umum untuk Bahasa. Kursus ini, oleh karena itu, disajikan, 
dalam format berbasis modul terintegrasi, empat keterampilan berbahasa 
(menyimak, berbicara, membaca dan menulis), dan komponen utama bahasa 
(suara, kosakata dan struktur). Program ini juga mempertimbangkan kemahiran 
linguistik, komunikatif, dan budaya peserta dengan menyajikan materi secara 
bertahap berdasarkan tingkat kemampuan peserta. Program ini menggabungkan 
format virtual dan belajar mandiri, dengan memanfaatkan platform pembelajaran 
bahasa dunia yang dikembangkan oleh Rosetta Stone.

Titik awal Arabic-Online.net adalah tes penempatan saat peserta akan 
menentukan tingkat kelas yang harus mereka ambil. Program ini biasanya 
dimulai dengan komponen kesadaran fonemik. Tahap ini menyajikan suara-suara 
dalam bahasa Arab (kumpulan lengkap suara-suara dalam bahasa Arab dan 
artikulasinya akan diberikan), huruf-huruf Arab dan berbagai varian grafemisnya. 
Program ini terdiri dari 16 tingkatan, dan tes pencapaian akan diberikan pada 
akhir dari ke-6 tahap tersebut.

Peserta yang telah menyelesaikan persyaratan program akan ditawarkan 
sertifikat kemahiran bahasa Arab untuk penutur asing yang disertifikasi oleh 
Saudi Electronic University. 
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 Jam Mengajar
Tingkat yang berbeda-beda dibagi menjadi 96 modul yang terdiri 416 

pelajaran, dan setiap tingkat mencakup 24 pelajaran. Dari total jumlah pelajaran, 
28 pelajaran membahas kesadaran fonemik. Seluruh program diberikan dalam 
980 jam, 60 untuk setiap tingkat (48 jam untuk belajar mandiri, 12 jam untuk 
presentasi virtual). Program ini terdiri dari 75% belajar mandiri dan 25% kelas 
virtual.

 Komponen pelajaran 
Setiap tingkat terdiri dari 6 modul (unit), yang masing-masing mencakup 

24 pelajaran, termasuk video utama, kosakata, struktur, membaca, percakapan, 
menulis serta berbagai latihan (796 video, 12,000 file audio, 6,320 foto, 10,076 
latihan).
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 Peluang kerja
 Arabic-Online.net, yang berbasis kelas virtual, diharapkan dapat memberikan 

lebih dari 10,000 kesempatan kerja bagi guru pria dan wanita, yang menjadi salah 
satu tujuan Kementerian Pendidikan Arab Saudi dan Saudi Electronic University, 
yaitu memberikan kesempatan kerja dalam bidang pembelajaran jarak jauh.

Arabic-Online.net karenanya tidak hanya merupakan program pendidikan; 
tapi juga merupakan visi dan misi yang menyeluruh.
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 Kontak: 

Kingdom of Saudi Arabia- Riyadh- Abu baker road.
P.O Box 93499 Zip code: 11673

Nomor telepon: 0996112613500  ext. 3321

Email: ArabicOnline@SEU.EDU.SA
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