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MOTTO 

 

ُر َما بَِقْوٍم َحت ى يُ َغي ُِّرْوا َمابِأَنْ ُفِسِهمْ  ِان   قلى... ...قلى اهللَ ََليُ َغي ِّ  

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah 

keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri” 

( Q. S. Ar-Ra’d Ayat : 11 )
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1 Al Jumanatul Ali, Quran dan Terjemahannya, (Penerbit J-ART. 2007), hlm. 250 
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ABSTRAK 

 

 

ARIFA TIKA LISTIANI. Hubungan Antara Metode Pemberian Tugas 

Dengan Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Di Kelas VIII 

MTs Al Futuhiyyah Bumirejo Wonosobo Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi. 

Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya perbedaan yang 

signifikan prstasi belajar siswa kelompok eksperimen (kelompok siswa yang 

menggunakan metode pemberian tugas) dengan kelompok kontrol (kelompok 

siswa yang tanpa metode pemberian tugas) pada siswa MTs Al Futuhiyyah 

Wonosobo. Penelitian ini adalah penelitian ekperimentasi yang dalam 

penerapannya menggunakan dua kelas, yaitu kelompok eksperimen yang yang 

dalam penerapannya menggunakan metode pemberian tugas dalam pembelajaran 

bahasa Arab yaitu kelas VIII Aisyah dengan jumlah 31 siswa dan kelompok 

kontrol yang tidak menggunakan metode pemberian tugas dalam pembelajaran 

bahasa Arab yaitu kelas VIII Al Farobi dengan jumlah 25 siswa. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode tes, 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk perhitungan analisis data 

menggunakan bantuan program SPSS 17. Pada uji instrumen  menggunakan uji 

validitas dan reliabilitas dengan menggunakan rumus korelasi product moment 

Karl Pearson dan Alpha Cronbach. Persyaratan analisis data normalitas sebaran 

dengan rumus Kolmogorov-Smirnov sedangkan uji homogenitasnya menggunakan 

rumus Lavene Statistic dan analisa data menggunakan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara prestasi belajar siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Perbedaan ini dapat dilihat dari skor rata-rata post-test kelompok eksperimen 

sebesar 82.4 dan kelompok kontrol sebesar 70.32. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar siswa antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Oleh karena itu, metode pemberian 

tugas dapat digunakan sebagai solusi alternatif dalam meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. 
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 التجريد

م إجناز و الواجبة بإعطاء التعليمية الطريقة بني العالقة .ليستياين اتيك عارف  ّّ  الطلبة تعّل
 الدراسية بالسنة وونوسوبو جيابومي  الفتوحية الثانوية املدرسة يف 8 الفصل يف العربية اللغة مادة يف

 سونان جبامعة املعلمني تأىيل و الرتبية علم كلية: يوكياكرتا. العلمي البحث. ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ
 . ٕٗٔٓ. احلكومية اإلسالمية كاليجاكا

 بني تعّلم إجناز يف وجوده عدم أو اهلام االختالف وجود تأكيد إيل البحث ىذا يهدف 
 يف الطلبة و( الواجبة بإعطاء التعليمية الطريقة تستخدم اليت الطلبة قةفر ) التجريبية الفرقة يف الطلبة

 باملدرسة الطلبة يف( الواجبة بإعطاء التعليمية الطريقة تستخدم ال اليت الطلبة فرقة) املراقبة فرقة
 يف فصلني يستخدم الذي التجرييب البحث ىو العلمي البحث ىذا. وونوسوبو الفتوحية الثانوية

 و العربية اللغة تعليم يف الواجبة بإعطاء التعليمية الطريقة تستخدم اليت التجريبية الفرقة امه تطبيقو،
 بإعطاء التعليمية الطريقة تستخدم ال اليت املراقبة فرقة و طلبة ٖٔ بعدد عائشة 8 الفصل ىي

 .طلبة ٕ٘ بعدد الفريب 8 الفصل ىي و العربية اللغة تعليم يف الواجبة
 و املقابالت و اإلمتحانات طريقة ىي البحث ىذا يف املستخدمة اناتالبي مجع طريقة 

 (SPSS 17) 1ٔ  اإلجتماعية للعلوم اإلحصاء برنامج يستخدم و. التوثيق و املالحظات
 برموز الثبات و الصدق اختبار يستخدم البحث، أداوات اختبار يف أما. البيانات حتليل حلساب
و . (Alpha Cronbach) و (product moment Karl Pearson) اإلرتباط

و الختبار . (Kolmogorov-Smirnov)شروط حتليل طبيعية البيانات للتوزيع برموز 
 .ويف حتليل  بيانات( T) و يستخدم اختبار (Lavene Statistic)التجانس، يستخدم رموز 

م إجناز يفو تدّل نتيجة البحث علي وجود االختالف اهلام   ّّ بني الطلبة يف  الطلبة تعّل
 يف النتائج متوسط من االختالف ىذا نظر ميكن و. املراقبة فرقة يف الطلبة معالفرقة التجريبية 

 إيل باإلضافة و(. ٕٖ.1ٓ) ىي و املراقبة لفرقة و ،(ٗ.8ٕ) ىي و التجريبية للفرقة اآلخر االختبار
م زإجنا يف اهلام االختالف ىناك أنّ  يستنتج كلها، ىذه ّّ بني الطلبة يف الفرقة التجريبية  الطلبة تعّل

 إجناز لرتقية حالّ  الواجبة بإعطاء التعليمية الطريقة استخدام ميكن كلها، ىذه و. املراقبة فرقة مع
 .العربية اللغة مادة يف الطلبة تعلم
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KATA PENGANTAR 

 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ 
ُنُو  َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُ َاحلَْْمُد لِلِو َربِّ الْ  .ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ ُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن شَعاَلِمنْيَ

ِإالَّ  َسيَِّئاِت اَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِد اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَلَىاِدَي َلُو، َأْشَهُد َأْن اَلِإلوَ 
ٍد َوَعَلى آلِِو َوَصْحِبِو اهلل َوَأْشَهُد أَ  ُىمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدنَا ُُمَمَّ ًدا َعْبُدُه  َوَرُسْولُُو، االَّ نَّ ُُمَمَّ

. أََما بَ ْعُد.  َوبَارِْك َوَسلِّْم َأمْجَِعنْيَ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Arab merupakan bahasa yang penting bagi umat Islam, hal ini 

terbukti dengan digunakannya dalam shalat setiap hari. Agar lebih khusyu’ 

dalam melaksakan shalat, sebaiknya umat Islam mempelajarinya dengan 

seksama. Namun pada kenyataannya siswa malas untuk mempelajari khususnya 

untuk belajar bahasa Arab. Untuk menumbuhkan minat siswa dalam belajar 

bahasa Arab maka guru harus menyiapkan siswa untuk mempersiapkan materi 

pelajaran yang akan di pelajari agar siswa juga mempelajarinya sebelum masuk 

kelas. Agar terjadi interaksi antara guru dan siswa. 

Di Indonesia, penggunaan bahasa Arab sangat berpengaruh. Karena 

negara-negara yang nota bene bukan negara Islam juga sangat semangat 

mempelajari bahasa Arab. Untuk mencapai keberhasilan dalam proses 

pengajaran bahasa Arab terdapat banyak sekali masalah yang muncul. Salah satu 

penyebabnya adalah adanya perbedaan struktur bahasa Arab dengan bahasa 

Indonesia yang sangat mencolok yaitu cara penulisan, bunyi-bunyi bahasa Arab 

yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. 

 Kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu proses paling penting 

dalam pencapaian tujuan. Ini berarti berhasil tidaknya suatu lembaga pendidikan 

tergantung pada bagaimana kegiatan belajar mengajar itu terjadi. Siswa atau 

subyek didik merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi 
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sentral dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, siswa 

akan menjadi faktor “penentu”, sehingga menuntut dan dapat mempengaruhi 

segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.
1
 

 Setiap siswa mempunyai gaya belajar masing-masing yang sangat 

mungkin berbeda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Oleh karena itu guru 

harus mengetahui gaya belajar siswanya agar dapat menyesuaikan dengan gaya 

mengajar sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Beberapa hal yang bisa mendukung keberhasilan siswa dalam belajar di 

antaranya adalah belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga siswa belajar 

dengan tenang. Selain itu dalam proses belajar perlu adanya latihan berkali-kali 

agar pengertian, ketrampilan, dan sikap itu mendalam pada siswa.  

Berdasarkan prapenelitian yang dilakukan penulis di MTs Al Futuhiyyah, 

diketahui bahwa setelah proses pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab siswa 

selalu diberikan tugas. Tugas itu berupa latihan soal atau hafalan mufradat 

(kosakata). Meskipun demikian, siswa masih saja menganggap bahasa Arab 

merupakan pelajaran yang sulit dan hasil belajarnyapun masih belum maksimal. 

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah pemberian tugas dalam 

meningkatkan hasil belajar bahasa Arab. Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh data tentang pelaksanaan pemberian tugas, hasil belajar bahasa 

Arab, dan sejauhmana pengaruh pemberian tugas dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas VIII MTs Al Futuhiyyah.  

                                                
1 Syamsuddin Asyrafi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Idea Press, 

2010), hlm. 27  
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Pemberian tugas dapat meningkatkan belajar siswa, baik di sekolah 

maupun di rumah. Pemberian tugas juga sebagai suatu pemberian pekerjaan oleh 

guru kepada siswa untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran bahasa 

Arab. Dengan pemberian tugas tersebut siswa belajar mengerjakan tugas. dalam 

melaksanakan kegiatan belajar, siswa diharapkan memperoleh suatu hasil belajar 

yang maksimal berupa bertambahnya pengetahuan dan pemahaman dalam 

pembelajaran bahasa Arab.  

Bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang diajarkan kepada setiap 

siswa setiap seminggu sekali dan setiap pertemuan hanya 1x40 menit. Guru 

harus menyiapkan dan memiliki metode mengajar yang tepat. .Kegiatan 

pendidikan di sekolah cukup banyak maka sangat menyita waktu siswa untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk mengatasi keadaan tersebut 

guru perlu memberikan tugas-tugas di luar jam pelajaran. Apabila hanya 

menggunakan seluruh jam pelajaran yang ada tiap mata pelajaran maka tidak 

akan mencukupi tuntutan luasnya pelajaran yang diharuskan, seperti yang 

tercantum dalam kurikulum. Pemberian tugas-tugas tersebut sebagai selingan 

variasi teknik penyajian ataupun berupa pekerjaan rumah. Tujuan semacam itu 

dapat dikerjakan diluar jam pelajaran maupun sebelum pulang, sehingga dapat 

dikerjakan bersama teman. Pelaksanaan pengerjaan tugas oleh siswa sebaiknya 

dapat dipantau sehingga dapat diketahui bahwa tugas tersebut betul-betul 

dikerjakan oleh siswa sendiri terutama bila tugas itu dilakukan di luar sekolah 

atau di luar jam tatap muka. 
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Berdasarkan prapenelitian yang penulis lakukan, pembelajaran bahasa 

Arab di MTs Al Futuhiyyah setelah kegiatan proses pembelajaran berlangsung 

siswa diberikan tugas, tugas tersebut berupa menyelesaikan soal-soal atau 

hafalan mufradat. Kenyataan dilapangan menunjukan bahwa pengajaran bahasa 

Arab di MTs Al Futuhiyyah khususnya kelas VIII masih banyak menemui 

permasalahan. Hal ini dibuktikan dari hasil ulangan yang rata-ratanya masih 

kurang jika dilihat dari standar kelulusan belajar minimum di MTs Al 

Futuhiyyah. Maka penulis menekankan penelitian ini pada metode pemberian 

tugas individu, agar terlihat jelas ada tidaknya hubungan antara metode 

pemberian tugas dengan prestasi siswa. Suatu usaha yang diharapkan dapat 

mengetahui sejauh mana hubungan pemberian tugas dengan prestasi belajar 

siswa dapat terwujud dalam suatu penelitian, dengan judul: 

“Hubungan Antara Metode Pemberian Tugas Dengan Prestasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Di Kelas VIII MTs Al Futuhiyyah 

Bumirejo Wonosobo Tahun Ajaran 2013/2014”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, 

maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi metode pemberian tugas pada mata pelajaran 

bahasa Arab di kelas VIII MTs Al Futuhiyyah Wonosobo? 

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan prestasi siswa pada mata pelajaran 

bahasa Arab antara kelas eksperimen dan kelas kontrol? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemberian tugas pada mata 

pelajaran bahasa Arab di kelas VIII MTs Al Futuhiyyah Wonosobo. 

b. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan prestasi siswa 

pada mata pelajaran bahasa Arab antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah 

a. Bagi penulis,  

1) Menambah wawasan, ketrampilan dan pengetahuan bagi penulis 

mengenai metode pemberian tugas sebagai modal untuk 

mempersiapkan diri sebagai pendidik. 

2) Sebagai sumbangan pemikiran dan memberi masukan kepada pihak 

sekolah dalam usaha meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab 

siswa-siswa di MTs Al Futuhiyyah. 

b. Bagi guru, 

1) Dapat memberikan informasi kepada kalangan pendidik metode mana 

yang lebih baik diterapkan pada proses pembelajaran bahasa Arab. 

2) Dapat meningkatkan mutu pelajaran dan hasil pembelajaran 

pembelajaran khususnya di MTs Al Futuhiyyah. 

c. Bagi siswa, 
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1) Dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa terhadap mata pelajaran 

bahasa Arab dengan cara merangsang kebutuhan berprestasi yang ada 

dalam diri siswa melalui metode pemberian tugas. 

2) Dapat menumbuhkan kesadaran bahwa metode pemberian tugas 

adalah untuk menambah pemahamannya. 

3) Dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab. 

 

D. Telaah Pustaka 

Skripsi yang terkait dengan pembahasan tentang prestasi belajar yang 

berhasil penulis temukan yaitu:  

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hariyanto dalam penelitiannya yang 

dilakukan pada tahun 2008 yang berjudul “Studi Korelasi Antara Pemberian 

Tugas Pekerjaan Rumah (PR) Dan Gaya Belajar Dengan Prestasi Belajar 

Bahasa Arab Siswa Kelas II SMP Muhammadiyah Imogiri”. Yang membahas 

tentang hubungan antara pemberian tugas pekerjaan rumah, gaya belajar dan 

prestasi belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi 

hitung (r observasi) antara pemberian tugas pekerjaan rumah dengan prestasi 

belajar bahasa Arab siswa kelas dua SMP Muhammadiyah Imogiri, yaitu sebesar 

0,347 lebih kecil dari harga r tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 

0,349.
2
 Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan adalah dari segi objek dan subjek penelitian serta variabel penelitian 

                                                
2 Hariyanto, Studi korelasi antara pemberian tugas pekerjaan rumah (PR) dan gaya belajar 

dengan prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas II SMP Muhammadiyah Imogiri, (Skripsi: Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2008) hlm. ix, t.d. 



7 

 

yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel, sedangkan 

penulis hanya menggunakan dua variabel. 

Kedua, skripsi Pramu Marjiatun penelitiannya dilakukan pada tahun 2009 

yang berjudul “Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Metode Pemberian 

Tugas Pada Pelajaran Bahasa Indonesia Di Kelas IV MI Bego”. Yang 

membahas tentang upaya peningkatan prestasi belajar melalui metode pemberian 

tugas pada pelajaran bahasa Indonesia. Terdapat beberapa hasil penelitian 

diantaranya menunjukkan pembelajaran menggunakan metode pemberian tugas 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswa karena tugas yang diberikan bervariasi 

agar siswa tidak jenuh dan tertarik dengan tugas tersebut.
3
 Yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari segi objek 

dan subjek penelitian serta variabel penelitian yang digunakan. Pada penelitian 

ini fokus pada mata pelajaran bahasa Indonesia, sedangkan penulis fokus pada 

mata pelajaran bahasa Arab. 

Ketiga, skripsi Cecep Abdullah penelitiannya dilakukan pada tahun 2010 

yang berjudul “Motivasi Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan PBA 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Studi Korelasi Dan 

Komparasi)”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Terdapat beberapa 

hasil penelitian diantaranya analisis korelasional menunjukkan adanya hubungan 

positif antara motivasi dan prestasi belajar mahasiswa jurusan PBA. 
4
 Yang 

                                                
3 Pramu Marjiatun, Meningkatkan prestasi belajar siswa melalui metode pemberian tugas 

pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas IV MI Bego, (Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga, 2009) t.d. 
4 Cecep Abdullah, Motivasi dan prestasi belajar mahasiswa jurusan PBA Fakultas Tarbiyah 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (studi korelasi dan komparasi, (Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. vii, t.d. 
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membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

dari segi objek dan subjek penelitian serta variabel penelitian yang digunakan. 

Pada penelitian ini menggunakan studi korelasi dan komparasi, sedangkan 

penulis menggunakan eksperimentasi. 

Keempat, skripsi Abdullah Sapii penelitiannya dilakukan pada tahun 

2008 yang berjudul “Hubungan antara penggunaan lembar kerja siswa (LKS) 

dan kemandirian belajar dengan prstasi belajar sharaf siswa kelas VII MTs Ali 

Maksum Krapyak Yogyakarta”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi yang cukup signifikan antara penggunaan lembar kerja siswa 

(LKS) dengan prestasi belajar Sharaf siswa kelas VII MTs Ali Maksum Krapyak 

Yogyakarta yaitu sebesar 0,325.
5
 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian diatas yaitu pada 

subyek penelitiannya adalah siswa kelas VIII MTs Al Futuhiyyah Wonosobo 

serta variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hubungan 

metode pemberian tugas dengan prestasi belajar bahasa Arab dan penulis 

menggunakan penelitian eksperimen. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan guna 

melengkapi dan menguatkan kembali penelitian-penelitian sejenis yang sudah 

ada sebelumnya. 

 

 

                                                
5 Abdullah Sapii, Hubungan antara penggunaan lembar kerja siswa (LKS) dan kemandirian 

belajar dengan prestasi belajar sharaf siswa kelas VII MTs Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, 

(Skripsi: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2010) t.d. 
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E. Kerangka Teori 

1. Pengertian Hubungan 

Hubungan adalah ikatan.
6
 Dalam penelitian ini yang dimaksud 

hubungan adalah ikatan yang timbul karena adanya metode pemberian tugas 

yang dapat memberikan perubahan dalam prestasi belajar siswa. 

2. Pengertian Metode Pemberian Tugas 

Metode berarti suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Perumusan tentang metode menurut Runes, Dagobert 

sebagaimana yang dikutip oleh Sudirjo adalah “any produce employed attain 

a certain end”. Definisi diatas mengandung pengertian bahwa metode adalah 

suatu prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.
7
  

Pemberian adalah menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan 

tugas ialah sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan. 

Jadi, pemberian tugas ialah menyerahkan sesuatu kepada orang lain yang 

wajib dikerjakan. 

Yang dimaksud dengan metode ini adalah suatu cara dalam proses 

belajar mengajar bilamana guru memberi tugas tertentu dan murid 

mengerjakannya, kemudian tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada 

guru. Dengan cara demikian diharapkan murid belajar secara bebas tetapi 

bertanggung jawab dan murid akan berpengalaman mengetahui berbagai 

kesulitan kemudian berusaha untuk ikut mengatasi kesulitan-kesulitan itu. 

                                                
6 Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka 
7 Sudirjo (penerjemah). 1976. Schmuller Guidance to Days School. New York: John Mury. 

Hlm. 25 
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Metode penugasan merupakan cara penyajian bahan pelajaran dimana 

guru memberikan seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik, baik secara individu maupun secara kelompok untuk mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan.  

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa metode 

pemberian tugas adalah salah satu teknik yang digunakan dengan tujuan agar 

siswa melaksanakan latihan-latihan selama melakukan tugas, sehingga 

pengalaman siswa dalam mempelajari sesuatu terintegrasi. 

Sekolah berkewajiban mempersiapkan murid-murid agar tidak 

canggung hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, guru hendaklah 

melatih teknik kemampuan anak untuk mencocokkan masalah yang mungkin 

akan dihadapinya kelak. Pusat kegiatan metode ini berada pada murid-murid 

dan mereka disuguhi berbagai macam masalah agar mereka menyelesaikan, 

menanggapi dan memikirkan masalah itu. Yang penting bagaimana melatih 

murid agar berpikir bebas ilmiah (logis dan sistematis) sehingga dapat 

memecahkan problem yang dihadapinya dan dapat diatasi serta 

mempertanggungjawabkannya.  

Pemberian tugas dapat dilakukan dalam beberapa hal, yaitu: 

a. Murid diberi tugas mempelajari bagian dari suatu buku teks, baik 

kelompok atau secara perorangan, diberi waktu tertentu untuk 

mengerjakannya kemudian murid yang bersangkutan 

mempertanggungjawabkannya. 
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b. Murid diberi tugas untuk melaksanakan sesuatu yang bersifat kecakapan 

mental dan motorik. 

c. Murid diberi tugas untuk mengatasi masalah/problem solving dengan 

cara mencoba memecahkannya. Dengan tujuan agar murid biasa berfikir 

ilmiah (logis dan sistematis) dalam memecahkan masalah.. 

Dalam metode pemberian tugas guru (pendidik) harus mengetahui 

beberapa syarat-syarat tersebut harus pula diketahui oleh murid yang akan 

diberi tugas, yaitu: 

a. Tugas yang diberikan harus berkaitan dengan pelajaran yang telah 

mereka pelajari, sehingga murid disamping sanggup mengerjakannya 

juga juga sanggup menghubungkannya dengan pelajaran tertentu. 

b. Guru harus dapat mengukur dan memperkirakan bahwa tugas yang 

diberikan kepada murid akan dapat dilaksanakannya karena sesuai 

dengan kesanggupan dan kecerdasan yang dimilikinya. 

c. Guru harus menanamkan kepada murid bahwa tugas yang diberikan 

kepada mereka akan dikerjakan atas kesadaran sendiri yang timbul dari 

hati sanubarinya. 

d. Jenis tugas yang diberikan kepada murid harus dimengerti benar-benar, 

sehingga murid tidak ada keraguan dalam melaksanakannya.
8
 

Kelebihan metode pemberian tugas, yaitu: 

a. Pengajaran klasikal cenderung untuk menyesuaikan cara dan kecepatan 

mengajar terhadap ciri-ciri umum kelas itu. Hal tersebut menjadi sulit 

                                                
8 Haisan. http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2186284-pengertian-metode-

pemberian-tugas/ diakses pada tanggal 07 April 2013 

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2186284-pengertian-metode-pemberian-tugas/
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2186284-pengertian-metode-pemberian-tugas/
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diikuti oleh kelompok yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata. 

Dengan metode tugas setiap peserta didik dapat bekerja menurut tugas 

dan tempo belajarnya masing-masing. 

b. Metode pemberian tugas digunakan untuk melatih aktivitas, kreativitas, 

tanggung jawab dan disiplin peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar. Hal ini penting karena dalam kegiatan pengajaran tidak 

selamanya peserta didikmendapat pengawasan dari guru. 

c. Peserta didik mendapat kesempatan untuk melatih diri bekerja secara 

mandiri. 

d. Metode pemberian tugas dapat merangsang daya pikir peserta didik, 

karena mereka dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 

dihadapinya. 

e. Pemberian tugas disamping dapat dilakukan secara individu bisa juga 

dilakukan secara kelompok, dalam hal inipeserta didik dikelompokkan 

menjadi kelompok-kelompok kecil. 

Disamping kelebihan yang dimilikinya, metode pemberian tugas juga 

memiliki beberapa kekurangan, yaitu: 

a. Apabila diberikan tugas kelompok, seringkali yang mengerjakannya 

hanya peserta didik tertentu saja. Sedangkan yang lain hanya numpang 

saja. 

b. Apabila tugas diberikan diluar kelas, sulit untuk mengontrol peserta didik 

bekerja secara mandiri dan menyuruh orang lain untuk 

menyelesaikannya. 
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c. Metode pemberian tugas menuntut tanggung jawab guru yang besar 

untuk memeriksa dan memberikan umpan balikterhadap tugas-tugas yang 

dikerjakan oleh peserta didik. 

d. Sering terjadi penyimpangan dalam penggunaan metode pemberian tugas 

menjadi semacam hukuman. 

e. Apabila tugas sulit dikerjakan akan menyita waktu peserta didik untuk 

kegiatan lainnya.
9
 

Cara mengatasi kekurangan metode pemberian tugas, yaitu: 

a. Tugas yang diberikan pada siswa hendaknya jelas, sehingga mereka tidak 

mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. 

b. Beri waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. 

c. Tugas yang diberikan harus diawasi secara sistematis agar siswa belajar 

dengan sungguh-sungguh. 

d. Tugas yang telah diserahkan pada guru harus dikoreksi dan diberi 

catatan-catatan perbaikandan kemudian dikembalikan kepada siswa. 

e. Tugas yang diberikan hendaknya menarik minat siswa dan mendorong 

siswa untuk menyelesaikannya. 

3. Langkah-langkah Pengajaran dengan Metode Pemberian Tugas 

Langkah-langkah pembelajaran dengan metode pemberian tugas meliputi: 

a. Kegiatan persiapan 

1) Merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

                                                
9 http://makalahdankti.blogspot.com/2012/08/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan.html 

diakses pada tanggal 07 April 2013 

http://makalahdankti.blogspot.com/2012/08/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan.html
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2) Menyiapkan pokok-pokok materi pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

3) Menyiapkan tugas-tugas kegiatan yang akan diberikan kepada siswa. 

b. Kegiatan pelaksanaan 

1) Kegiatan pembukaan 

a) Mengajukan pertanyaan apersepsi untuk mengingatkan siswa 

terhadap materi yang telah diajarkan. 

b) Memotivasi siswa dengan mengemukakan cerita yang ada di 

masyarakat yang ada kaitannya dengan materi yang akan 

diajarkan 

c) Mengemukakan tujuan yang ingin dicapai. 

2) Kegiatan inti pelajaran  

a) Guru menerangkan rincian tugas dan cara mengerjakannya. Siswa 

mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk atau cara. 

b) Penyelesaian tugas yang diberikan oleh guru termasuk antaranya 

adalah menggunakan lembar kegiatan siswa. 

Jika tugas itu direncanakan untuk diselesaikan selama jam 

pelajaran yang ada, maka guru meminta siswa melaporkan hasil 

penyelesaian tugasnya. 

c) Guru memeriksa hasil penyelesaian tugas siswa. 

Jika tugas itu direncanakan untuk diselesaikan di rumah, 

maka siswa diberitahu kapan hasil penyelesaian itu harus 

diserahkan pada guru untuk diperiksa oleh guru. 
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3) Kegiatan mengakhiri pelajaran 

a) Guru menyuruh siswa merangkum materi yang diajarkan melalui 

kegiatan pemberian tugas itu. 

b) Guru melakukan evaluasi. 

c) Guru melakukan tindak lanjut yang kemungkinannya dapat 

berupa penjelasan tentang materi yang belum dikuasai siswa atau 

memberi tugas tambahan untuk memperdalam atau menambah 

penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan.
10

 

4. Tujuan dan Prinsip-prinsip Pemberian Tugas 

Agar pemberian tugas memiliki efek yang baik, maka guru dalam 

memberikan tugas perlu memperhatikan, mengarahkan, dan membimbing 

siswa sehingga maksud dan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara 

efektif dan efisien, adapun maksud dan tujuan pemberian tugas antara lain: 

a. Untuk memelihara dan memantapkan tingkah laku yang dipelajari. 

b. Untuk melatih ketrampilan, konsep dan prinsip yang baru saja 

dikembangkan untuk memperoleh pengertian yang lebih dalam tentang 

konsep itu. 

c. Untuk mengingatkan kembali dan memelihara topic yang dipelajari 

sebelumnya. 

Menurut Hartono Kasmadi (1991: 138) pemberian tugas mempunyai 

maksud dan tujuan sebagai berikut: 

                                                
10

 Doni Agus Setiawan. http://sdn2-ketro.blogspot.com//2011/02/metode-pembelajaran-

diskusi-simulasi.html diakses pada tanggal 07 April 2013 

http://sdn2-ketro.blogspot.com/2011/02/metode-pembelajaran-diskusi-simulasi.html
http://sdn2-ketro.blogspot.com/2011/02/metode-pembelajaran-diskusi-simulasi.html
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a. Latihan dan ketrampilan serta untuk menambah kecepatan belajar dan 

keakuratan belajar. 

b. Membaca, meresapkan dan meringkas apa yang dipelajari. 

c. Mendorong siswa untuk bertanggung jawab terhadap pelajaran. 

d. Mengembangkan belajar mandiri. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan pemberian tugas, perlu 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Menunjang langsung kegiatan intrakurikuler dan kepentingan belajar 

siswa. 

b. Tidak merupakan beban yang berlebihan bagi siswa. 

c. Tidak menimbulkan tambahan pembiayaan yang berat bagi orang tua 

atau siswa. 

d. Memerlukan monitoring, administrasi dan penilaian. 

5. Pengertian Prestasi Belajar 

Kegiatan belajar tidak dapat dipisahkan dengan prestasi belajar. 

Kegiatan merupakan prosesnya dan prestasi adalah hasilnya. Prestasi belajar 

adalah kemampuan yang sungguh-sungguh atau dapat diamati (actual 

ability) dan yang dapat diukur langsung dengan tes tertentu.
11

 Sedangkan 

menurut Sutari Imam Barnadib, prestasi belajar merupakan hasil suatu 

                                                
11 Psikologi Pendidikan, Materi Dasar dan Teori Pendidikan Akta Mengajar V, 

(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan, 1981), hlm. 76 
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penilaian, atau suatu kecakapan nyata yang dapat diukur dengan alat 

pengukur ialah tes.
12

 

 Jadi, prestasi belajar diperoleh setelah seseorang melakukan atau 

mengerjakan sesuatu. Maka untuk memperoleh prestasi dalam belajar 

seorang siswa harus berusaha mencapainya terlebih dahulu dengan usaha 

belajar, karena prestasi belajar yang baik dapat diperoleh jika usaha belajar 

yang baik pula. 

 Prestasi belajar siswa biasanya dituangkan dalam bentuk skor atau 

angka dalam buku rapor yang diberikan setiap akhir semester sebagai bentuk 

pengungkapan kemampuan yang telah dimiliki oleh seorang siswa. 

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, 

diantaranya adalah metode mengajar, kemampuan bawaan, kondisi psikis 

yang dapat disebabkan oleh keadaan fisik yang tidak baik, cacat, gangguan 

lingkungan seperti situasi rumah, keadaan keluarga, ekonomi dan lain-lain. 

Selain kegiatan belajar, siswa juga dipengaruhi oleh kemampuan belajar, 

sikap terhadap guru mata pelajaran, pengertian mereka tentang kemajuan 

mereka sendiri, umur dan motivasi belajar. 

Sumadi Suryabrata menjelaskan lebih terperinci mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu: 

a. Faktor yang berasal dari individu, terdiri dari: 

                                                
12 Sutari Imam Barnadib, Perkembangan dan Pendidikan Anak dan Ibu yang Bekerja dan 

Problematika Di Sekolah Menengah Pertama Di DIY, (Yogyakarta: Disertasi IKIP 

Yogyakarta,1982), hlm. 44 
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1) Aspek fisiologis, meliputi kesehatan dan kesegaran jasmani, keadaan 

fungsi-fungsi jasmani terutama fungsi panca indera. 

2) Aspek psikologis, meliputi intelegensi, minat, bakat, motivasi dan 

persepsi. 

b. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, termasuk didalamnya 

adalah: 

1) Aspek sosial, merupakan aspek yang ada kaitannya dengan kehadiran 

orang atau orang-orang lain ketika proses belajar sedang berlangsung. 

Kehadiran tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung tetap 

dihubungkan dengan kehadiran seseorang. 

2) Aspek nonsosial, meliputi keadaan gedung, tempat gedung, 

perpustakaan, waktu dilaksanakannya kegiatan belajar, materi yang 

dipelajari, kurikulum, metode mengajar dan sebagainya.
13

 

Menurut Walgito, aspek-aspek yang mempengaruhi belajar adalah 

anak atau individu itu sendiri meliputi fisik dan psikis yaitu motif, minat, 

konsentrasi perhatian, rasa ingin tahu, kepribadian yang seimbang, 

kepercayaan diri, disiplin diri, intelegensi, ingatan. Aspek kedua adalah 

lingkungan, yaitu alat untuk belajar, suasana, waktu, pergaulan. Dan aspek 

yang terakhir adalah bahan yang dipelajari.
14

 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang berasal dari dalam 

                                                
13 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (CV. Rajawali, 1987) hlm. 20 

 
14 Bimo Walgito, Psikologi Sosial Sebagai Pengantar, (Yogyakarta: Psikologi UGM 

Yogyakarta, 1983) 
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individu (internal) maupun yang berasal dari laur diri individu (eksternal). 

Berdasarkan uraian diatas dapat pula disimpulkan bahwa dari beberapa 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, kepercayaan diri, disiplin, 

kemauan kuat dan juga sikap bertanggung jawab. 

7. Evaluasi  

Evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan 

suatu objek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan 

dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan evaluasi 

pendidikan adalah suatu tindakan atau kegiatan (yang dilaksanakan dengan 

maksud untuk) atau suatu proses (yang berlangsung dalam rangka) 

menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan (yaitu segala 

sesuatu yang berhubungan dengan, atau yang terjadi di lapangan 

pendidikan).
15

 

Tujuan evaluasi pendidikan setidaknya memiliki lima macam fungsi, 

yaitu memberikan landasan untuk menilai hasil usaha (prestasi) yang telah 

dicapai oleh peserta didiknya, memberikan informasi yang berguna guna 

mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah 

kelompoknya, memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian 

menentukan status peserta didik, memberikan pedoman untuk mencari dan 

menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukan, dan 

memberikan gambaran tentang sejauhmana program pengajaran yang telah 

ditentukan telah dicapai. 

                                                
15 Anas Sudijono, 2001, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada) hlm. 2 
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Evaluasi hasil belajar dapat terlaksana dengan baik apabila dalam 

pelaksanaannya senantiasa berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu: 
16

 

a. Prinsip Keseluruhan 

Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan 

istilah komprehensif. Dengan prinsip komprehensif dimaksudkan disini 

bahwa evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik 

apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara utuh, bulat dan menyeluruh. 

Dengan kata lain, evaluasi harus dapat mencakup seluruh aspek yang 

dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang 

terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup dan bukan benda 

mati. 

b. Prinsip Kesinambungan 

Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan prinsip kontinuitas. 

Dengan prinsip ini dimaksudkan bahwa evaluasi hasil belajar yang baik 

adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan 

sambung-menyambung dari waktu ke waktu. 

c. Prinsip Obyektifitas 

Prinsip obyektifitas mengandung makna bahwa hasil evaluasi 

hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila evaluasi 

dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subyektif. 

Untuk melaksanakan evaluasi hasil belajar, terdapat dua macam 

teknik evaluasi belajar, yaitu teknik tes dan teknik non tes. 

                                                
16 Ibid, hlm. 31 
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a. Teknik Tes 

Apabila ditinjau dari segi bentuk soalnya, maka bentuk tes hasil 

belajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bentuk uraian dan 

baentuk obyektif. 

1) Bentuk Uraian 

Tes uraian adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang 

memiliki beberapa karakteristik yaitu tes tersebut menghendaki 

jawaban berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya 

cukup panjang, dan bentuk pertanyaannya menuntut testee untuk 

memberikan uraian, komentar, penafsiran, membandingkan, serta 

jumlah butir soal terbatas. 

2) Bentuk Obyektif 

Tes hasil belajar bentuk obyektif ini dapat digolongkan 

menjadi lima, yaitu: 

a) Tes obyektif bentuk benar-salah (true- false test) 

b) Tes obyektif bentuk menjodohkan (matching test)  

c) Tes obyektif bentuk isian (fill in) 

d) Tes obyektif bentuk completion 

Tes bentuk ini hampir sama dengan bentuk tes isian, 

hanya bedanya kalau bentuk isian berbentuk satu kesatuan 

sedangkan pada bentuk tes ini tidak harus demikian. 

e) Tes obyektif bentuk pilihan ganda (multiple choice item test) 
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b. Teknik Non Tes 

Dengan teknik ini, penilaian evaluasi hasil belajar peserta didik 

dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan 

melakukan pengamatan secara sistematis, dengan melakukan wawancara, 

dengan menyebarkan angket dan memeriksa atau meneliti dokumen-

dokumen. Teknik non tes ini pada umumnya memegang peranan yang 

penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari ranah 

sikap hidup dan ranah ketrampilan. 

Pemberian tugas merupakan salah satu cara agar siswa berlatih 

secara mandiri ataupun kelompok untuk memperdalam materi pelajaran, 

khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab sehingga mendapatkan hasil 

belajar yang maksimal. Dengan demikian, semakin sering siswa diberi 

tugas maka akan meningkatkan prestasi. 

Skema kerangka teori: 

  

 

 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang sifatnya sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data terkumpul.
17

 Hipotesis 

penelitian pada dasarnya merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah 

penelitian. Tidak semua penelitian mempunyai hipotesis. Hipotesis hanya ada 

                                                
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), hlm. 13 

Metode pemberian tugas 

(X)  

Prestasi belajar bahasa Arab (Y) 
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jika peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang bertumpu pada 

analisis analisis statistik.
18

 Terdapat dua jenis hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian, yaitu hipotesis nol atau hipotesis nihil dan hipotesis kerja atau 

hipotesis alternatif. Adapun hipotesis yang penulis ajukan adalah sebagai 

berikut: 

Ho: “Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi siswa kelompok 

eksperimen (kelompok yang menggunakan metode pemberian tugas) 

dengan kelompok kontrol (kelompok yang tanpa menggunakan metode 

pemberian tugas).” 

Ha: “Terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi siswa kelompok 

eksperimen (kelompok yang menggunakan metode pemberian tugas) 

dengan kelompok kontrol (kelompok yang tanpa menggunakan metode 

pemberian tugas).” 

G. Metode Penelitian  

1. Tempat, Waktu dan Penentuan Sumber Data 

a. Tempat penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam 

melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian 

ini bertempat di MTs Al Futuhiyyah Bumen, Bumirejo Kecamatan 

Mojotengah Kabupaten Wonosobo Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

 

                                                
18 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA Fakultas Tarbiyah, 

(Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006) hlm. 11 
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b. Waktu penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau 

saat penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Maret 2014 sampai dengan selesai. 

c. Penentuan Sumber Data 

Sumber data adalah darimana data penelitian itu akan diperoleh 

dan dikumpulkan. Sumber data bisa berupa orang, benda, atau entitas 

lainnya. Untuk bisa memperoleh data penelitian yang valid dan reliabel, 

maka peneliti perlu menentukan teknik penentuan sumber data 

penelitiannya. 

Secara garis besar ada dua teknik penentuan sumber data penelitian, 

yaitu teknik populasi dan sampling. Teknik populasi biasanya digunakan 

apabila sumber data yang ada tidak begitu banyak jumlahnya dan bisa 

dijangkau oleh peneliti. Sedangkan teknik sampling digunakan apabila 

populasi terlalu banyak dan peneliti merasa tidak sanggup untuk menjangkau 

semua itu.
19

 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian.
20

 Sedangkan yang 

dimaksud dengan populasi penelitian, yang meliputi siswa dari MTs Al 

Futuhiyyah. Jumlah seluruh populasinya sebanyak kurang dari seratus siswa. 

Maka penelitian ini merupakan penelitian populasi. Populasi dalam 

penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII tahun ajaran 2013/2014 MTs Al 

Futuhiyyah Wonosobo yang berjumlah 86 siswa. Dan terbagi dalam tiga 

                                                
19 Ibid, hlm. 18 
20 Anas Sudijono, Metodologi Research Dan Bimbingan Penelitian Skripsi, (Yogyakarta: 

UD. Rama 1983), hlm. 45  
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kelas meliputi kelas VIII Al Farobi berjumlah 25 siswa, kelas VIII Aisyah 

berjumlah 31 siswa dan kelas VIII Biruni berjumlah 30 siswa. 

Penulis mengambil dua kelas dari keseluruhan populasi, karena 

besarnya populasi yang akan dijadikan subjek penelitian, sehingga penulis 

mengambil teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan rancangan sampling non-probabilitas berupa 

sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.
21

 Subyek penelitian pada penelitian eksperimen ini adalah siswa 

kelas VIII MTs Al Futuhiyyah Bumen, Bumirejo Kecamatan Mojotengah 

Kabupaten Wonosobo Tahun Ajaran 2013/2014. Kelas VIII Aisyah sebagai 

kelas eksperimen (kelas yang diberi treatmen dengan metode pemberian 

tugas) dan kelas VIII Al- Farobi sebagai kelas kontrol (kelas yang 

menggunakan metode pembelajaran seperti biasa). Penulis mengambil dua 

kelas ini berdasarkan usulan dari guru pengampu mata pelajaran bahasa Arab 

di MTs Al Futuhiyyah Wonosobo.  

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi 

adalah penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini penelitian 

dilakukan di MTs Al Futuhiyyah Wonosobo. Penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen. Penelitian eksperimental (experimental research), 

merupakan pendekatan penelitian kuantitatif yang paling penuh, dalam arti 

                                                
21 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 79 
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memenuhi persyaratan untuk menguji hubungan sebab-akibat.
22

 Data yang 

terkumpul selanjutnya akan di-coding melalui aplikasi SPSS (Statistical 

Package For Social Sciences) untuk menentukan index pemberian tugas 

sebagai independent variable dan index prestasi sebagai dependent variable. 

Melalui analisa statistik dengan fasilitas SPSS kedua index tersebut akan 

diukur untuk mengetahui hubungan antara index pemberian tugas terhadap 

index prestasi belajar. 

3. Desain Eksperimen 

Adapun desain yang penulis pilih adalah desain pre test-post test 

kelompok kontrol tanpa acak. Desain yang digunakan adalah rancangan 

quasi eksperimental (the non ekuivalen, pretest-posttest design).
23

 Dalam 

desain ini subjek kelompok tidak dilakukan secara acak, eksperimen 

dilakukan dikelas VIII yakni kelas Aisyah sebagai kelompok eksperimen dan 

Al Farobi sebagai kelompok kontrol dengan siswa yang sebelumnya 

dilakukan atas rekomendasi dari guru bahasa Arab MTs Al Futuhiyyah. 

Desain ini dapat dilukiskan seperti diagram berikut: 

Tabel 2.1 

Desain Pre Test-Post Test Kelompok Kontrol Tanpa Acak 

Kelompok Pre test 
Perlakuan 

(variabel bebas) 

Post test 

(variabel terikat) 

E Y 1 X Y 2 

C Y 2  Y 2 

Keterangan : 

                                                
22 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013) hlm. 194 
23 Tukiran Tanireja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar), 

(Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 56 
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E Y1 : pre test kelompok eksperimen 

C Y2 : pre test kelompok kontrol 

E x  : perlakuan pada kelompok eksperimen 

C-  : perlakuan pada kelompok kontrol 

E Y2 : post test pada kelompok eksperimen 

C Y2 : post test pada kelompok kontrol 

Sebelum perlakuan diberikan kedua kelompok diberikan pre-test, 

hasilnya diolah dan dibandingkan untuk melihat rata-rata skor simpangan 

bakunya.
24

 

4. Metode pengumpulan data 

Secara garis besar metode atau teknik pengumpulan data yang akan 

penulis gunakan adalah: 

a. Tes  

Tes adalah suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan 

kepada individu atau sekelompok individu, dengan maksud untuk 

membandingkan kecakapan mereka, satu dengan yang lain.
25

  

Dalam penelitian ini tes digunakan untuk mengetahui prestasi 

bahasa Arab siswa yang telah dipelajari sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan (treatment), yaitu dalam bentuk pre-test dan post-test yang 

dilakukan bagi kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

                                                
24 Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

(cetakan ke-10)  
25 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 67 
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b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan (data) yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

sedang dijadikan sasaran pengamatan.
26

 Adapun observasi atau 

pengamatan yang dilakukan adalah observasi partisipasif yaitu pengamat 

ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. 

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap proses 

belajar mengajar yang sedang berlangsung di kelas, mengamati guru 

yang sedang mengajar, materi, metode, strategi yang digunakan dalam 

pembelajaran, tanggapan siswa dalam pembelajaran serta mengamati 

lokasi penelitian dan lingkungan untuk memperoleh data gambaran 

umum lokasi. 

c. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.
27

 

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur untuk 

mengetahui data-data yang diperlukan oleh penulis. Diantaranya untuk 

memperoleh data mengenai data sejarah singkat MTs Al Futuhiyyah, visi 

dan misi, serta data-data sekolah lainnya. 

 

 

                                                
26 Anas Sudijono, op. cit. hlm.76 
27 Soeratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, 

(Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 1999) hlm.92 
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d. Metode Dokumentasi 

Banyak penelitian yang analisisnya menggunakan data sekunder, 

yaitu data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal menyalin saja. 

Data sekunder dapat dipergunakan sebagai sarana pendukung memahami 

dan menjelaskan masalah yang akan diteliti agar lebih operasional dan 

memberi solusi permasalahan yang ada.
28

 Metode dokumentasi ini 

penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai struktur organisasi, 

keadaan guru, keadaan karyawan, sarana dan prasarana madrasah serta 

kegiatan pembelajaran. 

5. Variabel Penelitian 

Layaknya penelitian kuantitatif, penelitian eksperimen ini memiliki 

dua variabel induk yang disebut dengan independent variable dan dependent 

variable. Independent variable, dalam hal ini metode pemberian tugas, 

adalah variabel yang mempengaruhi dependent variable, dalam hal ini 

prestasi. 

Hubungan-hubungan antara variabel tersebut jika digambarkan ke 

dalam paradigma penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

X : metode pemberian tugas 

Y : prestasi siwa 

                                                
28 Zainal Mustafa EQ, Mengurai Variabel hingga Instrumentasi, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu,2013) hlm. 114  

X

X 

X 

Y 

Y 

Y 
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No 
Independent variabel: pemberian 

tugas 
Dependent variabel: prestasi 

1. Pemberian tugas individu Nilai raport 

2. Pemberian tugas kelompok Juara lomba Mata Pelajaran (Mapel) 

3.  Juara lomba di bidang Olahraga dan 

seni 

4.  Juara lomba di bidang keagamaan 

5.  Juara lomba di bidang lain (selain di 

atas) 

 

6. Analisis Instrumen 

a. Uji validitas instrumen 

Alat ukur dikatakan valid jika alat ukur itu dapat mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini dilakukan uji validitas 

internal, yang nantinya tercapai apabila terdapat kesesuaian antara 

bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan, sehingga 

menghasilkan instrumen yang tidak menyimpang dari fungsi instrumen. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

melakukan analisis butir. Untuk menguji validitas setiap butir, maka 

skor-skor yang ada pada setiap butir yang dimaksud dikorelasikan 

dengan skor total menggunakan teknik. Korelasi Produk Moment dari 

Pearson.  

Dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir dapat diketahui 

dengan pasti, butir-butir manakah yang tidak memenuhi syarat ditinjau 

dari validitasnya. Jika harga rxy > rtabel, maka korelasi tersebut 

signifikan, yang artinya butir angket tersebut valid dan dapat digunakan 

untuk pengambilan data. 
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b. Uji reliabilitas instrumen  

Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan.
29

 Jadi 

instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen itu dapat diandalkan atau 

dipercaya. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini diinterpretasikan 

dengan menggunakan metode ukuran yang konservatif. Penulis 

menggunakan software SPSS 17 dengan acuan Alpha Cronbach. 

7. Persyaratan Analisis Data 

Sebelum peneliti memulai menganalisis data, perlu memperhatikan 

data yang diolah. Adapun persyaratan tersebut adalah data harus berdistribusi 

normal dan datanya homogen.
30

 

a. Uji Normalitas Sebaran 

Sebelum dilakukan analisis korelasi Product Moment maka 

dilakukan uji asumsi normalitas untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov.
31

 

Adapun pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas one 

sample Kolmogorov-Smirnov test yaitu: 

1) Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka sebarannya berdistribusi 

normal. 

2) Jika probabilitas kurang dari 0,05 maka sebarannya berdistribusi 

tidak normal. 

                                                
29 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), hlm. 178 
30 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, hlm. 313-314  
31 Duwi Priyatno, Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS, (Yogyakarta: 

Penerbit Gava Media, 2013), hlm. 12 
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b. Uji Homogenitas Varian 

Uji ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui apakah varian 

dari populasi memiliki nilai yang sama atau tidak. Uji ini sesuai dengan 

fungsinya hanya memilah sampel atau responden yang memiliki 

kesamaan nilai pembeda atau varian.
32

 Penulis menggunakan software 

SPSS 17 dalam uji homogenitas varian ini. 

Adapun pengambilan keputusan dalam pengkajian uji 

homogenitas varian berdasarkan nilai probabilitas Levene Test, 
33

 yaitu: 

1) Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka variannya adalah 

homogen. 

2) Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka variannya adalah tidak 

homogen. 

8. Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, penulis 

menggunakan analisis kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan alat 

analisis yang bersifat kuantitatif, berupa alat analisis yang menggunakan 

model-model seperti matematika, statistik, dan ekonometrik.
34

 Dalam 

analisis kuantitatif ini penulis menggunakan model statistik. Untuk 

mengetahui apakah dua variabel yang sedang diperbandingkan secara 

signifikan memang berbeda disebabkan oleh perlakuan dalam penelitian 

                                                
32 Agung Edy Wibowo, Aplikasi Praktis SPSS dalam Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit 

Gava Media, 2012), hlm. 78. 
33 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, (Semarang: Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 58. 
34 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 

hlm. 30. 
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tersebut atau sekedar kebetulan belaka, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan test “t” (“t” test) sebagai teknik analisisnya.
35

 Penulis 

menggunakan software SPSS 17 dalam uji “t” ini. Dalam memberikan 

interpretasi dengan menggunakan uji “t” ini, disesuaikan dengan ketentuan 

sebagai berikut:  

a. Jika tobservasi sama dengan atau lebih besar daripada harga kritik “t” 

yang tercantum dalam tabel (diberi lambang ttabel), maka hipotesis 

alternatif (Ha) yang mengatakan “adanya perbedaan mean kedua 

kelompok”, diterima. Ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan 

diantara kedua kelompok tersebut. 

b. Jika tobservasi sama dengan atau lebih kecil daripada harga kritik “t” 

yang tercantum dalam tabel (diberi lambang ttabel), maka hipotesis nol 

(H0) yang mengatakan “tidak adanya perbedaan mean kedua kelompok”, 

ditolak. Ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara 

kedua kelompok tersebut.
36

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam memahami skripsi ini maka 

dalam pembahasannya, penulis membagi menjadi beberapa bab yang masing-

masing bab terdiri dari sub-sub bab. 

Namun sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu diawali dengan 

halaman formalitas yang meliputi: halaman judul, surat pernyataan keaslian, 

                                                
35 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 263. 
36 Hartono, SPSS 16.0 Analisis Data Statistik dan Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008), hlm. 152. 
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halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. 

Bab Pertama sebagai pengantar penelitian berisi uraian pendahuluan 

yang menjadi landasan bagi bab-bab selanjutnya. Bab ini memuat tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Bab ini 

merupakan kerangka berfikir untuk menjadi acuan dalam penelitian penelitian 

tentang pengaruh metode pemberian tugas terhadap prestasi siswa pada mata 

pelajaran bahasa Arab kelas VIII MTs Al Futuhiyyah. 

Bab Kedua menjelaskan gambaran umum dan kondisi MTs Al 

Futuhiyyah. Bab ini berisi pembahasan deskripsi wilayah, sejarah berdiri dan 

perkembangannya, dasar dan tujuan pendidikannya, struktur organisasi MTs Al 

Futuhiyyah, keadaan guru, siswa dan karyawan, keadaan sarana dan prasarana 

serta hal-hal lain yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum MTs 

Al Futuhiyyah. Gambaran umum dikemukakan lebih awal sebagai upaya 

penelitian ini menemukan konteksnya, terutama jika dipandang dari segi obyek 

penelitian. 

Bab Ketiga berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri 

dari gambaran pelaksanaan penelitian mengenai hubungan antara pemberian 

tugas dengan prestasi belajar dan keterbatasan penelitian.  

Bab Keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-

saran, dan kata penutup. Kesimpulan dalam bab ini merupakan pernyataanyang 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian tentang pemberian tugas terhadap prestasi 
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bahasa Arab kelas VII di MTs Al Futuhiyyah. Saran-saran diberikan kepada 

pihak-pihak terkait guna memberikan masukan agar pembelajaran bahasa Arab 

dengan metode pemberian tugas mengalami peningkatan prestasi belajar siswa.  

Penulis juga mencantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran sesuai 

dengan hasil yang dilaksanakan, yang berguna melengkapi penelitian ini. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Bahwa implementasi pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode 

pemberian tugas yang diterapkan pada kelas eksperimen ini dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Secara umum, proses pembelajaran 

berjalan dengan lancar. Terlihat pada hasil penilaian tugas pada saat 

pelaksanaan treatment pada kelas ekpserimen tersebut menunjukkan hasil 

yang cukup memuaskan. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan prestasi siswa pada mata pelajaran 

bahasa Arab antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Setelah melihat perolehan hasil post-test antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen, dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hipotesis alternatif yang penulis ajukan “diterima”, yaitu “terdapat 

perbedaan yang signifikan antara prestasi siswa kelompok eksperimen 

(kelompok yang menggunakan metode pemberian tugas) dengan kelompok 

kontrol (kelompok yang tanpa menggunakan metode pemberian tugas).”  

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab dapat ditingkatkan dengan 
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menggunakan metode pemberian tugas pada siswa kelas VIII MTs Al 

Futuhiyyah Bumirejo Wonosobo tahun ajaran 2013/2014. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada guru diharapkan menerapkan metode pemberian tugas yang 

dipadukan dengan variasi metode-metode lain sehingga siswa tidak 

mengalami kejenuhan. 

2. Sebaiknya guru menerapkan metode yang bervariasi dalam pembelajaran 

agar dapat menuingkatkan semangat dan kreatifitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

3. Bagi lembaga pendidikan dapat mengembangkan berbagai macam model, 

pendekatan, strategi dan metode dalam pembelajaran dengan menggunakan 

sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS KONTROL) 

 

Nama Sekolah : MTs Al-Futuhiyyah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VIII/2 

Tema    : ُ الِمْهنَة 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 kali pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

BERBICARA/KALAM 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman dan informasi melalui 

kegiatan bertanya jawab tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

II. Kompetensi Dasar 

1. Menemukan informasi umum dan rinci dari berbagai bentuk wacana lisan 

sederhana tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

2. Memberikan tanggapan/respons yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

3. Mengungkapkan kembali cerita yang didengar tentang  َُْٕٙخ ِّ   اٌ

 

III. Indikator 

1. Melengkapi kalimat rumpang dengan kata yang yang tepat dan sesuai 

2. Menunjukkan kalimat yang sesuai dengan wacana lisan tentang  َُْٕٙخ ِّ   اٌ

3. Mengungkapkan pokok-pokok isi kandungan wacana 

4. Menjawab pertanyaan sesuai dengan wacana 

 

IV. Tujuan pembelajaran 

1. Siswa mampu melengkapi kalimat rumpang dengan kata yang yang tepat dan  

sesuai 

2. Siswa menunjukkan kalimat yang sesuai dengan wacana lisan tentang  َُْٕٙخ ِّ   اٌ

3. Siswa mampu mengungkapkan pokok-pokok isi kandungan wacana 

4. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan wacana 
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V.  Materi pembelajaran 

Mempraktekkan percakapan tentang profesi ( َُْٕٙخ ِّ  antara guru dan murid-muridnya (اٌ

ثََشَوبرُُٗ  َٚ خُ هللاِ  َّ َسْز َٚ  ُْ َُ َػ١ٍَُْى اَل  اَْْلُْعزَبُر   : اٌغَّ

ثََشَوبرُُٗ  َٚ خُ هللاِ  َّ َسْز َٚ  َُ اَل ُُ اٌغَّ َػ١ٍَُْى َٚ  اٌزَّاَل١ُِْز  : 

ُْ ٠َب اٌزَّاَل١ُِْز؟اَْْلُْعزَ  بُر  : َو١َْف َزبٌُُى  

ُذ لِِل ثَِخ١ٍْش  ّْ ٌَْس  اٌزَّاَل١ُِْز  : اَ

ذ؟ َّّ َس ُِ َْٕٙخُ أَث١َِْه, ٠َب  ِِ ب  َِ  اَْْلُْعزَبُر  : 

١َّخِ  ِِ ْعاَل ِعطَِخ اْْلِ َٛ زَ ُّ ٌْ ْذَسَعِخ ا َّ ٌْ ٌط فِٝ ا َذسِّ ُِ  َٛ  اٌزَّاَل١ُِْز : ُ٘

  ِ َْٕٙخُ أُ ِِ ب  َِ َه؟اَْْلُْعزَبُر  :   

َج١ْذِ  ٌْ َٟ َسث١ِْجَخُ ا ِ٘ ذ   :  َّّ َس ُِ           

َْٕٙخُ أَِخ١َْه؟ ِِ ب  َِ  ,ُ١ِْ٘  اَْْلُْعزَبُر : ٠َب إِْثَشا

اِسعَ  َٛ اٌشَّ َٚ بَساِد  َّ ٌِْؼ ا َٚ  َْ ١َْٕب ٌْجُ َٛ ٠َْجِٕٝ اَ ِْٕذٌط. ُ٘ َٙ ُِ  َٛ ُ٘ : ُ١ِْ٘  إِْثَشا

ْغزَمْ  ُّ ٌْ َْٕٙخُ رُِش٠ُْذ فِٝ ا ِِ   ٞ ١ُِْ٘؟اَْْلُْعزَبُر : أَ , ٠َب إِْثَشا ًِ جَ  

 ٍْ َىب َِ  ِّٞ ْْ أَْغٍَُت أَْخجَبًسا إٌَِٝ أَ َْ َصَسبف١ًِب. أُِس٠ُْذ أَ ْٛ ْْ أَُو ١ُِْ٘ : أُِس٠ْذُ  أَ  إِْثَشا

؟ ًِ ْغزَْمجَ ُّ ٌْ َٓ فِٝ ا َْٕٙخ رُِش٠ِْذ٠ْ ِِ   ٞ خ, أَ َّ  اَْْلُْعزَبُر : ٠َب فَبِغ

َْ غَج١ِْجَخً  ْٛ ْْ أَُو خ  : أُِس٠ُْذ أَ َّ  فَبِغ

ْغزَْشفَٝ ُّ ٌْ ْشَض فِٝ ا َّ ٌْ ْْ اَُػبٌَِح ا             أُِس٠ُْذ أَ

ُُ ثِِدذ    اَْْلُْعزَبُر : غ١ٌَِّت, ١ََّ٘ب َٔزََؼٍَّ
VI. Metode Pembelajaran 

1. Contoh  : guru memberikan contoh pelafalan kalimat dengan tepat 

2. Tanya jawab : penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan 

pertanyaan dan murid menjawab  

3. Latihan   : metode dalam menyampaikan pelajaran dengan 

melaksanakan latihan secara terus sampai anak didik memiliki ketangkasan yang 

diharapkan 

 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru  mengawali kegiatan dengan berdoa. 

c. Guru mengabsen siswa siswi 

d.  Apersepsi 

e. Guru memberikan motivasi  

f. Mengemukakan tujuan pembelajaran 
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g. Menjelaskan langkah-langkah kegiatan belajar mengajar 

 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a. Eksplorasi  

1) Guru melafalkan teks dan siswa menirukan. 

2) Guru mengarahkan siswa kepada suatu pemikiran mengenai tema yang 

dimaksud dalam teks bacaan. 

3) Guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai teks 

bacaan yang dibacanya. 

4) Menyebutkan tarkib ( ِي,  ْٓ ٌَ,  ْْ َُّعبِسعِ + أَ ٌْ ًُ ا  yang terdapat pada wacana  (فِْؼ

lisan 

 

b. Elaborasi  

1) Guru meminta siswa berkelompok, satu kelompok terdiri dari empat 

siswa 

2) Siswa mengurutkan percakapan dengan runtut sesuai apa yang telah 

disediakan 

3) Siswa mengerjakan tugas 

c. Konfirmasi 

0) Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

1) Bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan. 

 

3. Kegiatan Akhir (5 menit) 

a. Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami materi 

b. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan datang 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa 

 

VIII. Sumber/Bahan/Alat 

1. Buku Fasih Berbahasa Arab 2 untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah terbitan 

PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo 
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2. LKS Ilham Menuju Kebenaran Hakiki untuk kelas VIII  Bahasa Arab Semester 

Genap terbitan Wijaya, Surakarta 

3. Buku-buku lain yang relevan 

 

IX. Penilaian  

Skor nilai = skor nilai per nomor x 100 

                    Jumlah soal 

 

Wonosobo,  16  April 2014 

       Mengetahui,  

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswi Praktikan 

  

 

Hamidah Helmi S.Ag     Arifa Tika Listiani 

NIP. 19740519 200710  2 002     NIM. 10420011 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS KONTROL) 

 

Nama Sekolah : MTs Al-Futuhiyyah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VIII/2 

Tema    :  َُْٕٙخ ِّ ُاٌ  

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 kali pertemuan) 

 

I. Standar Kompetensi 

MEMBACA/QIRA’AH 

Memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, fiksi maupun non fiksi melalui kegiatan membaca. 

 

II. Kompetensi Dasar 

1. Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyyah, kata, frase, kalimat 

sederhana dengan ucapan, tekanan, intonasi yang benar tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

2. Mengindentifikasi kata, frase atau kalimat sederhana dalam wacana tertulis 

sederhana tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

3. Menemukan informasi umum dan rinci dari wacana tertulis sederhana 

tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

 

III.  Indikator 

1. Melafalkan kata-kata/kalimat dengan tepat  

2. Mengidentifikasi makna/ide pokok yang ada dalam wacana atau bahan 

qira’ah 

3. Mengidentifikasi tema/topik yang ada dalam wacana 

4. Menjawab berbagai pertanyaan tentang kandungan qira’ah 

 

IV. Tujuan pembelajaran 

1. Siswa mampu melafalkan kata-kata/kalimat dengan tepat  

2. Siswa mampu mengidentifikasi makna/ide pokok yang ada dalam wacana 

atau bahan qira’ah 
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3. Siswa mampu mengidentifikasi tema/topik yang ada dalam wacana 

4. Siswa mampu menjawab berbagai pertanyaan tentang kandungan qira’ah 

 

V. Materi pembelajaran 

Membaca bacaan  tentang profesi )ٌَٔبفَِؼخ ُْ بٌُُٙ َّ  )أَْػ

ََ إٌَّبفَِؼخَ.       ْٛ ٌُْؼٍُ َْ ا ْٛ ُّ ُْ ٠َزََؼٍَّ ُ٘ . ٍَ ْٛ َ٠ ًَّ َذاِسِط ُو َّ ٌْ َْ إٌَِٝ ا ْٛ ُة ٠َْزَ٘جُ اٌط الَّ  

  ُّ َْ ٠َُؼٍِّ ْٛ ُع َذسِّ ُّ ٌْ . اَ َْ ثِِدذ  ْش َّٓ ٠َُزوِّ َذاِسِط أ٠ًَْعب. ُ٘ َّ ٌْ َٓ إٌَِٝ ا اٌطَّبٌِجَبُد ٠َْزَْ٘ج َٚ َٚ َة  َْ اٌط َّلَّ ْٛ
بٌُُُٙ َٔبفَِؼخٌ.                                                            َّ أَْػ َٚ ٍَ َوج١ٍِْش.  ب َّ زِ ْ٘ اٌطَّبٌِجَبِد ثِب

                       
ََ٘زا                   َٚ ْشَض.  َّ ٌْ ْغزَْشفَٝ ١ٌَُِؼبٌُِح ا ُّ ٌْ بِي إٌَّبفَِؼِخ.  اٌَطَّج١ُِْت ٠َْزَُ٘ت إٌَِٝ ا َّ َٓ اْْلَْػ ِِ  ًٌ َّ َػ

بِي إٌَّبفَِؼِخ. َّ َٓ اْْلَْػ ِِ  ًٌ َّ ََ٘زا َػ َٚ ِق.  ْٛ ٌْجََعبئََغ فِٝ اٌغ  اٌزَّبِخُش ٠َِج١ُْغ ا َٚ  

اَق.      َٛ اْْلَْع َٚ َذاِسَط  َّ ٌْ ا َٚ اِسَع   َٛ ْٓ ٠َْجِٕٝ اٌشَّ َِ  ُْ ُْٕٙ ِِ  . ُْ ِٙ بٌِ َّ َْ إٌَِٝ أَْػ ْٛ ِذُع ْٕ َٙ ُّ ٌْ ُْ  ٠َْزَُ٘ت ا ُْٕٙ ِِ َٚ
جَبِٔٝ اْْلُْخَشٜ. َّ ٌْ ْٓ ٠َْجِٕٝ ا َِ  

     ُْ ِٙ بٌِ َّ َْ ثِأَْػ ْٛ ْغُغٍُ َِ  ُْ ُ٘ َٚ َغبِء.  َّ ٌْ جَبذِ إٌَِٝ ا َٓ اٌصَّ ِِ  ُْ ِٙ َضاِسِػ َِ َْ فِٝ  ْٛ ٍُ َّ َْ ٠َْؼ ْٛ ُز ٌْفَالَّ ا َٚ
َٚ َٔبفَِؼخٌ. خٌ  َّّ ِٙ ُِ  ُْ بٌَُٙ َّ أَْػ َٚ  

ْصَٕغِ     َّ ٌْ َْ إٌَِٝ ا ْٛ بُِٔؼ َّالً َٔبفًِؼب. ٠َْزَُ٘ت اٌصَّ َْ َػ ْٛ ٍُ َّ ُْ ٠َْؼ ْصَٕغِ. ُ٘ َّ ٌْ َْ فِٝ ا ْٛ ْٕزُِد ُ٠ ُْ ُ٘ .  

    َّ َٓ اْْلَْػ ِِ  ًٌ َّ ََ٘زا َػ َٚ ِذ٠ٍَْٕخ أُْخَشٜ.  َِ ِذ٠ٍَْٕخ إٌَِٝ  َِ  ْٓ ِِ ًَ إٌَّبَط  ِّ ٌَْسبفٍَِخَ ١ٌَِْس ُق ا ْٛ اٌغَّبئُِك ٠َُغ بِي َٚ

 إٌَّبفَِؼِخ.

 

VI. Metode Pembelajaran 

4. Pemodelan  : guru memberi contoh pelafalan dengan benar dan tepat  

5. Pemberian tugas : guru memberikan sejumlah tugas kepada murid-muridnya 

kemudian mempertanggungjawabkannya 

 

VII. Langkah-Langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (10 menit) 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru  mengawali kegiatan dengan berdoa. 

c. Guru mengabsen siswa siswi 

d.  Apersepsi 

e. Guru memberikan motivasi  

f. Mengemukakan tujuan pembelajaran 

g. Guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai teks 

bacaan yang dibacanya. 
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h. Guru mengarahkan siswa kepada suatu pemikiran mengenai tema yang 

dimaksud dalam teks bacaan. 

 

2. Kegiatan Inti (65 menit) 

a. Eksplorasi  

1) Siswa mendengarkan dan melafalkan potongan-potongan kalimat 

tanpa harakat 

2) Siswa mendengarkan guru melafalkan dan mengartikan wacana 

tentang   ٌبٌُُُٙ َٔبفَِؼخ َّ  أَْػ

3) Tanya jawab tentang kata atau kalimat yang didengar. 

4) Mengungkapkan isi materi yang didengar. 

 

b. Elaborasi 

Menjawab pertanyaan tentang kandungan qira’ah 

 

c. Konfirmasi  

1) Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

2) Bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan 

pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan. 

 

3. Kegiatan Akhir (5 menit) 

a. Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami 

materi 

b. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan datang 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa 

 

VIII. Sumber/Bahan/Alat 

1. Buku Fasih Berbahasa Arab 2 untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 

terbitan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo 

2. LKS Ilham Menuju Kebenaran Hakiki untuk kelas VIII  Bahasa Arab 

Semester Genap terbitan Wijaya, Surakarta 
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3. Buku-buku lain yang relevan 

 

Wonosobo,  16  April 2014 

       Mengetahui,  

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswi Praktikan 

 

 

Hamidah Helmi S.Ag     Arifa Tika Listiani 

NIP. 19740519 200710  2 002    NIM. 10420011 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN) 

 

Nama Sekolah : MTs Al-Futuhiyyah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VIII/2 

Tema    : ُ الِمْهنَة 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 kali pertemuan) 

 
J. Standar Kompetensi 

BERBICARA/KALAM 

Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman dan informasi melalui 

kegiatan bertanya jawab tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

K. Kompetensi Dasar 

4. Menemukan informasi umum dan rinci dari berbagai bentuk wacana lisan 

sederhana tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

5. Memberikan tanggapan/respons yang terdapat pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

6. Mengungkapkan kembali cerita yang didengar tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

 

L. Indikator 

5. Melengkapi kalimat rumpang dengan kata yang yang tepat dan sesuai 

6. Menunjukkan kalimat yang sesuai dengan wacana lisan tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

7. Mengungkapkan pokok-pokok isi kandungan wacana 

8. Menjawab pertanyaan sesuai dengan wacana 

 

M. Tujuan pembelajaran 

5. Siswa mampu melengkapi kalimat rumpang dengan kata yang yang tepat dan  

sesuai 

6. Siswa menunjukkan kalimat yang sesuai dengan wacana lisan tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

7. Siswa mampu mengungkapkan pokok-pokok isi kandungan wacana 

8. Siswa mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan wacana 
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N.  Materi pembelajaran 

Mempraktekkan percakapan tentang profesi ( َُْٕٙخ ِّ  antara guru dan murid-muridnya (اٌ

 َّ َسْز َٚ  ُْ َُ َػ١ٍَُْى اَل ثََشَوبرُُٗ اَْْلُْعزَبُر   : اٌغَّ َٚ خُ هللاِ   

ثََشَوبرُُٗ  َٚ خُ هللاِ  َّ َسْز َٚ  َُ اَل ُُ اٌغَّ َػ١ٍَُْى َٚ  اٌزَّاَل١ُِْز  : 

ُْ ٠َب اٌزَّاَل١ُِْز؟  اَْْلُْعزَبُر  : َو١َْف َزبٌُُى

ُذ لِِل ثَِخ١ٍْش  ّْ ٌَْس  اٌزَّاَل١ُِْز  : اَ

ذ؟ َّّ َس ُِ َْٕٙخُ أَث١َِْه, ٠َب  ِِ ب  َِ  اَْْلُْعزَبُر  : 

١َّخِ اٌزَّاَل١ِْ  ِِ ْعاَل ِعطَِخ اْْلِ َٛ زَ ُّ ٌْ ْذَسَعِخ ا َّ ٌْ ٌط فِٝ ا َذسِّ ُِ  َٛ ُز : ُ٘  

َه؟  ِ َْٕٙخُ أُ ِِ ب  َِ  اَْْلُْعزَبُر  : 

َج١ْذِ  ٌْ َٟ َسث١ِْجَخُ ا ِ٘ ذ   :  َّّ َس ُِ           

َْٕٙخُ أَِخ١َْه؟ ِِ ب  َِ  ,ُ١ِْ٘  اَْْلُْعزَبُر : ٠َب إِْثَشا

َٛ ٠َجْ  ِْٕذٌط. ُ٘ َٙ ُِ  َٛ ُ٘ : ُ١ِْ٘ اِسعَ إِْثَشا َٛ اٌشَّ َٚ بَساِد  َّ ٌِْؼ ا َٚ  َْ ١َْٕب ٌْجُ ِٕٝ اَ  

١ُِْ٘؟ , ٠َب إِْثَشا ًِ ْغزَْمجَ ُّ ٌْ َْٕٙخُ رُِش٠ُْذ فِٝ ا ِِ   ٞ  اَْْلُْعزَبُر : أَ

 ٍْ َىب َِ  ِّٞ ْْ أَْغٍَُت أَْخجَبًسا إٌَِٝ أَ َْ َصَسبف١ًِب. أُِس٠ُْذ أَ ْٛ ْْ أَُو ١ُِْ٘ : أُِس٠ْذُ  أَ  إِْثَشا

؟اَْْلُْعزَبُر : ٠َب فَب ًِ ْغزَْمجَ ُّ ٌْ َٓ فِٝ ا َْٕٙخ رُِش٠ِْذ٠ْ ِِ   ٞ خ, أَ َّ ِغ  

َْ غَج١ِْجَخً  ْٛ ْْ أَُو خ  : أُِس٠ُْذ أَ َّ  فَبِغ

ْغزَْشفَٝ ُّ ٌْ ْشَض فِٝ ا َّ ٌْ ْْ اَُػبٌَِح ا             أُِس٠ُْذ أَ

ُُ ثِِدذ    اَْْلُْعزَبُر : غ١ٌَِّت, ١ََّ٘ب َٔزََؼٍَّ
O. Metode Pembelajaran 

6. Contoh  : guru memberikan contoh pelafalan kalimat dengan tepat 

7. Tanya jawab : penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan 

pertanyaan dan murid menjawab  

8. Latihan   : metode dalam menyampaikan pelajaran dengan 

melaksanakan latihan secara terus sampai anak didik memiliki ketangkasan yang 

diharapkan 

9. Pemberian Tugas : guru memberikan sejumlah tugas kepada murid-muridnya 

kemudian mempertanggungjawabkannya 

 

P. Langkah-Langkah Pembelajaran 

4. Kegiatan Awal (10 menit) 

h. Guru mengucapkan salam 

i. Guru  mengawali kegiatan dengan berdoa. 
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j. Guru mengabsen siswa siswi 

k.  Apersepsi 

l. Guru memberikan motivasi  

m. Mengemukakan tujuan pembelajaran 

n. Menjelaskan langkah-langkah kegiatan belajar mengajar 

 

5. Kegiatan Inti (65 menit) 

d. Eksplorasi  

5) Guru melafalkan teks dan siswa menirukan. 

6) Guru mengarahkan siswa kepada suatu pemikiran mengenai tema yang 

dimaksud dalam teks bacaan. 

7) Guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai teks 

bacaan yang dibacanya. 

8) Menyebutkan tarkib ( ِي,  ْٓ ٌَ,  ْْ َُّعبِسعِ + أَ ٌْ ًُ ا  yang terdapat pada wacana  (فِْؼ

lisan 

e. Elaborasi  

4) Guru meminta siswa berkelompok, satu kelompok terdiri dari empat 

siswa 

5) Siswa mengurutkan percakapan dengan runtut sesuai apa yang telah 

disediakan 

6) Siswa mengerjakan tugas 

f. Konfirmasi 

2) Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

3) Bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan. 

 

6. Kegiatan Akhir (5 menit) 

d. Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami materi 

e. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan datang 

f. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa 
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Q. Sumber/Bahan/Alat 

4. Buku Fasih Berbahasa Arab 2 untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah terbitan 

PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo 

5. LKS Ilham Menuju Kebenaran Hakiki untuk kelas VIII  Bahasa Arab Semester 

Genap terbitan Wijaya, Surakarta 

6. Buku-buku lain yang relevan 

 

R. Penilaian/Bentuk Evaluasi 

Tes tertulis 

تَِيةِْْاْْلَْسئِلَةَُِْعنَِْْأِجبْ  .1 !اْل   

 ْٓ رُٗ اٌَِّزٜ َِ ُُ َٓ ْٙ ٌط؟ ِِ َذسِّ ُِ  ٔ.  
 ْٓ َْٕٙ  اٌَّزِٝ َِ ٌْج١َِْذ؟ َسث١ِْجَخُ  زَُٙبِِ ا  ٕ.  
ب َْٕٙخُ  َِ ِِ  ْٟ ١ُِْ٘ أَِخ ؟إِْثَشا  ٖ.  
 ًْ ١ُِْ٘ ٠ُِش٠ْذُ  َ٘ ْْ  إِْثَشا َْ  أَ ْٛ ًعب؟ ٠َُى َذسِّ ُِ  ٗ.  
 ْٓ بَسادِ  ٠َْجِٕٝ  َِ َّ ٌَْؼ اِسَع؟ ا َٛ اٌشَّ َٚ  ٘.  
بَرا َِ  ًُ َّ ؟ ٠َْؼ  ٟ َسبفِ اٌصَّ  ٙ.  
 ًْ َ٘   ٟ َسبفِ ًُ  اٌصَّ َّ ْغزَْشفَ  فِٝ ٠َْؼ َّ ٌْ ٝ؟ا  7.  
 ْٓ َِ  ْٞ ًُ   اٌَِّز َّ ٌّْْغزَْشفَٝ؟ فِٝ ٠َْؼ ا  8.  
 ًْ خُ  رُِش٠ْذُ  َ٘ َّ ْْ  فَبِغ َْ  أَ ْٛ ٌْج١َِْذ؟ َسث١ِْجَخُ  رَُى ا  9.  
بَرا َِ  ًُ َّ اٌطَّج١َِْت؟ ٠َْؼ  

 
ٔٓ.  

:ُاْستِْبَدْلَُكَمبُفِىُاْلِمثَبِل! .2  التَّْدِرْيت 

اًل َع١ْئًب  .3 ْٛ ُي لَ ْٛ ثَبُي    : أَلُ ِِ  

اُة :ٌَ  .4 َٛ ٌَْد اًل َع١ْئًبا ْٛ َي لَ ْٛ ْٓ أَلُ  
ًَ  أَُصٍِّٝ ءِ  لَْج ْٛ ُظ ُٛ ٌْ ا  ٔ ٔ.  
 ًُ ٌْج١َْذَ  أَْدُخ ًَ  ا َِ  لَْج اَل اٌغَّ  ٔ ٕ.  
ْجرَ  أَُصٍِّٝ َصجَبًزب اٌغَّبِدَعخِ  اٌغَّبَػخِ  فِٝ اٌص   ٔ ٖ.  

ِ٘ذُ  َْ  أَُشب ْٛ ١ِْفِِض٠ُ ْغِشةِ  ثَْؼذَ  اٌزٍِّ َّ ٌْ ا  ٔ ٗ.  
ٌِْىزَبةَ  أَْفزَرُ  ْٕذَ  ا زِسَ  ِػ ِْ بْااْلِ  ٔ ٘.  
َٓ  أَْسِخغُ  ْذَسَعخِ  ِِ َّ ٌْ ًَ  ا ْٙشِ  لَْج اٌظ   ٔ ٙ.  
 ًُ ًِ  فِٝ اٌطَّبٌِتُ  ٠َْذُخ ٌْفَْص َغبءً  ا َِ  ٔ 7.  
خُ  رَْزَ٘تُ  َّ ْذَسَعخِ  إٌَِٝ فَبِغ َّ ٌْ َِ  فِٝ ا ْٛ اْْلََزذِ  ٠َ  ٔ 8.  
َٓ  أَْخُشجُ  ِِ  ًِ ٌْفَْص ْلذِ  فِٝ ا َساَعخِ  َٚ اٌذِّ  

ٍَْؼتُ  ذُ  ٠َ َّ َِ  ُوَشحُ  أَْز ٌْمََذ َبسِ  ٝفِ  ا إٌَّٙ  
 

ٔ9. 

ٕٓ.  

K  
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Kunci jawaban 

 

ذ اٌَِّزٜ  َّّ َس ُِ رُٗ أَثُُٗ  ُُ َٓ ْٙ طٌ  ِِ َذسِّ ُِ   1.  

ذ َّّ َس ُِ  ُٗ  ِ َْٕٙزَُٙب أُ ٌْج١َْذِ  َسث١ِْجَخُ  ِِ .ٕ  ا  

َْٕٙخُ  ِِ  ْٟ ١ُِْ٘ أَِخ َٛ  إِْثَشا ِْٕذط ُ٘ َٙ ُِ  ٖ.  

١ُِْ٘ ٠ُِش٠ْذُ اَل,  ْْ  إِْثَشا َْ  أَ ْٛ َصَسبف١ًِّب ٠َُى  ٗ.  

 َْٕٙ ١ُِِْ٘ذط/ أَُخُٗ ُِ إِْثَشا  ٘.  

 ًُ َّ ٟ   ٠َْؼ َسبفِ ٍْ   اٌصَّ َىب َِ  ِّٞ ْْ أَْغٍَُت أَْخجَبًسا إٌَِٝ أَ أَ  ٙ.  

ًُ اَل،  َّ ٟ   ٠َْؼ َسبفِ ٍْ   اٌصَّ َىب َِ  ِّٞ إٌَِٝ أَ  7.  

ًُ  طَج١ِْتُ اٌ َّ ٌّْْغزَْشفَٝ فِٝ ٠َْؼ .8  ا  

َْ غَج١ِْجَخً  ْٛ ْْ رَُى .9 اَل، رُِش٠ُْذ أَ  

ًُ اٌطَّ  َّ ْشزَْشف٠ََْٝؼ ُّ ٌْ ْشَض فِٝ ا َّ ٌْ ج١ُِْت ٠َُؼبٌُِح ا  ٔ.  
 

 

 ْٓ ًَ  أَُصٍَّٝ ٌَ ءِ  لَْج ْٛ ُظ ُٛ ٌْ ا  ٔٔ.  
 ْٓ ٌَ  ًَ ٌْج١َْذَ  أَْدُخ ًَ  ا َِ  لَْج اَل اٌغَّ  ٕٔ.  
 ْٓ ْجرَ  ٝأَُصٍَّ  ٌَ َصجَبًزب اٌغَّبِدَعخِ  اٌغَّبَػخِ  فِٝ اٌص   ٖٔ.  
 ْٓ ِ٘ذَ  ٌَ َْ  أَُشب ْٛ ١ِْفِِض٠ُ ْغشِ  ثَْؼذَ  اٌزٍِّ َّ ٌْ ةِ ا  ٔٗ.  
 ْٓ ٌِْىزَبةَ  أَْفزَرَ  ٌَ ْٕذَ  ا زَِسبْ ِػ ِْ ااْلِ  ٔ٘.  
 ْٓ َٓ  أَْسِخغَ  ٌَ ْذَسَعخِ  ِِ َّ ٌْ ًَ  ا ْٙشِ  لَْج اٌظ   ٔٙ.  
 ْٓ ٌَ  ًَ ًِ  فِٝ اٌطَّبٌِتُ  ٠َْذُخ ٌْفَْص َغبءً  ا َِ  ٔ7.  
 ْٓ خُ  رَْزَ٘تَ  ٌَ َّ ْذَسَعخِ  إٌَِٝ فَبِغ َّ ٌْ َِ  فِٝ ا ْٛ اْْلََزذِ  ٠َ  ٔ8.  
 ْٓ َٓ  أَْخُشجَ  ٌَ ًِ ا ِِ ْلذِ  فِٝ ٌْفَْص َساَعخِ  َٚ اٌذِّ  

 ْٓ ٍَْؼتَ  ٌَ ذُ  ٠َ َّ َِ  ُوَشحُ  أَْز ٌْمََذ َبسِ  فِٝ ا   إٌَّٙ
ٔ9. 

ٕٓ.  
S. Penilaian  

Skor nilai = skor nilai per nomor x 100 

                    Jumlah soal  
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Wonosobo,  16  April 2014 

       Mengetahui,  

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswi Praktikan 

  

 

Hamidah Helmi S.Ag     Arifa Tika Listiani 

NIP. 19740519 200710  2 002     NIM. 10420011 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP KELAS EKSPERIMEN) 

 

Nama Sekolah : MTs Al-Futuhiyyah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VIII/2 

Tema    :  َُْٕٙخ ِّ ُاٌ  

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 kali pertemuan) 

 

T. Standar Kompetensi 

MEMBACA/QIRA’AH 

Memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 

fiksi maupun non fiksi melalui kegiatan membaca. 

 

U. Kompetensi Dasar 

7. Membaca nyaring, melafalkan huruf hijaiyyah, kata, frase, kalimat sederhana 

dengan ucapan, tekanan, intonasi yang benar tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

8. Mengindentifikasi kata, frase atau kalimat sederhana dalam wacana tertulis 

sederhana tentang  َُْٕٙخ ِّ  اٌ

9. Menemukan informasi umum dan rinci dari wacana tertulis sederhana tentang 

َْٕٙخُ  ِّ  اٌ

 

V. Indikator 

9. Melafalkan kata-kata/kalimat dengan tepat  

10. Mengidentifikasi makna/ide pokok yang ada dalam wacana atau bahan qira’ah 

11. Mengidentifikasi tema/topik yang ada dalam wacana 

12. Menjawab berbagai pertanyaan tentang kandungan qira’ah 

 

W. Tujuan pembelajaran 

1. Siswa mampu melafalkan kata-kata/kalimat dengan tepat  

2. Siswa mampu mengidentifikasi makna/ide pokok yang ada dalam wacana atau 

bahan qira’ah 

3. Siswa mampu mengidentifikasi tema/topik yang ada dalam wacana 
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4. Siswa mampu menjawab berbagai pertanyaan tentang kandungan qira’ah 

 

X. Materi pembelajaran 

Membaca bacaan  tentang profesi )ٌَٔبفَِؼخ ُْ بٌُُٙ َّ  )أَْػ

ََ إٌَّبفَِؼخَ.       ْٛ ٌُْؼٍُ َْ ا ْٛ ُّ ُْ ٠َزََؼٍَّ ُ٘ . ٍَ ْٛ َ٠ ًَّ َذاِسِط ُو َّ ٌْ َْ إٌَِٝ ا ْٛ ُة ٠َْزَ٘جُ اٌط الَّ  

َْ اٌط    ْٛ ُّ َْ ٠َُؼٍِّ ْٛ ُع َذسِّ ُّ ٌْ . اَ َْ ثِِدذ  ْش َّٓ ٠َُزوِّ َذاِسِط أ٠ًَْعب. ُ٘ َّ ٌْ َٓ إٌَِٝ ا اٌطَّبٌِجَبُد ٠َْزَْ٘ج َٚ َٚ َة  َّلَّ

بٌُُُٙ َٔبفَِؼخٌ.                                                            َّ أَْػ َٚ ٍَ َوج١ٍِْش.  ب َّ زِ ْ٘ اٌطَّبٌِجَبِد ثِب
                       

                   ِِ  ًٌ َّ ََ٘زا َػ َٚ ْشَض.  َّ ٌْ ْغزَْشفَٝ ١ٌَُِؼبٌُِح ا ُّ ٌْ بِي إٌَّبفَِؼِخ. اٌَطَّج١ُِْت ٠َْزَُ٘ت إٌَِٝ ا َّ َٓ اْْلَْػ
بِي إٌَّبفَِؼِخ. َّ َٓ اْْلَْػ ِِ  ًٌ َّ ََ٘زا َػ َٚ ِق.  ْٛ ٌْجََعبئََغ فِٝ اٌغ  اٌزَّبِخُش ٠َِج١ُْغ ا َٚ  

      ُْ ُْٕٙ ِِ َٚ اَق.  َٛ اْْلَْع َٚ َذاِسَط  َّ ٌْ ا َٚ اِسَع   َٛ ْٓ ٠َْجِٕٝ اٌشَّ َِ  ُْ ُْٕٙ ِِ  . ُْ ِٙ بٌِ َّ َْ إٌَِٝ أَْػ ْٛ ِذُع ْٕ َٙ ُّ ٌْ  ٠َْزَُ٘ت ا

جَبِٔٝ اْْلُْخَشٜ. َّ ٌْ ْٓ ٠َْجِٕٝ ا َِ  

     ُْ ِٙ بٌِ َّ َْ ثِأَْػ ْٛ ْغُغٍُ َِ  ُْ ُ٘ َٚ َغبِء.  َّ ٌْ جَبذِ إٌَِٝ ا َٓ اٌصَّ ِِ  ُْ ِٙ َضاِسِػ َِ َْ فِٝ  ْٛ ٍُ َّ َْ ٠َْؼ ْٛ ُز ٌْفَالَّ ا َٚ
َٚ َٔبفَِؼخٌ. خٌ  َّّ ِٙ ُِ  ُْ بٌَُٙ َّ أَْػ َٚ  

    ُْٕ٠ ُْ ْصَٕغِ. ُ٘ َّ ٌْ َْ إٌَِٝ ا ْٛ بُِٔؼ َّالً َٔبفًِؼب. ٠َْزَُ٘ت اٌصَّ َْ َػ ْٛ ٍُ َّ ُْ ٠َْؼ ْصَٕغِ. ُ٘ َّ ٌْ َْ فِٝ ا ْٛ زُِد  

    َّ َٓ اْْلَْػ ِِ  ًٌ َّ ََ٘زا َػ َٚ ِذ٠ٍَْٕخ أُْخَشٜ.  َِ ِذ٠ٍَْٕخ إٌَِٝ  َِ  ْٓ ِِ ًَ إٌَّبَط  ِّ ٌَْسبفٍَِخَ ١ٌَِْس ُق ا ْٛ اٌغَّبئُِك ٠َُغ بِي َٚ

 إٌَّبفَِؼِخ.

 

Y. Metode Pembelajaran 

10. Pemodelan  : guru memberi contoh pelafalan dengan benar dan tepat  

11. Pemberian tugas : guru memberikan sejumlah tugas kepada murid-muridnya 

kemudian mempertanggungjawabkannya 

 

Z. Langkah-Langkah Pembelajaran 

7. Kegiatan Awal (10 menit) 

i. Guru mengucapkan salam 

j. Guru  mengawali kegiatan dengan berdoa. 

k. Guru mengabsen siswa siswi 

l.  Apersepsi 

m. Guru memberikan motivasi  

n. Mengemukakan tujuan pembelajaran 

o. Guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai teks bacaan 

yang dibacanya. 
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p. Guru mengarahkan siswa kepada suatu pemikiran mengenai tema yang 

dimaksud dalam teks bacaan. 

 

8. Kegiatan Inti (65 menit) 

AA. Eksplorasi  

d. Siswa mendengarkan dan melafalkan potongan-potongan kalimat tanpa 

harakat 

e. Siswa mendengarkan guru melafalkan dan mengartikan wacana tentang  

بٌُُُٙ َٔبفَِؼخٌ  َّ  أَْػ

f. Tanya jawab tentang kata atau kalimat yang didengar. 

g. Mengungkapkan isi materi yang didengar. 

 

BB. Elaborasi 

Menjawab pertanyaan tentang kandungan qira’ah 

 

CC. Konfirmasi  

3) Bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 

4) Bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 

memberikan penguatan dan penyimpulan. 

 

9. Kegiatan Akhir (5 menit) 

1. Refleksi keberhasilan, kesulitan dan kendala siswa dalam memahami materi 

2. Guru memberikan informasi tentang materi yang akan datang 

3. Guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa 

 

DD. Sumber/Bahan/Alat 

7. Buku Fasih Berbahasa Arab 2 untuk Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah terbitan 

PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo 

8. LKS Ilham Menuju Kebenaran Hakiki untuk kelas VIII  Bahasa Arab Semester 

Genap terbitan Wijaya, Surakarta 

9. Buku-buku lain yang relevan 
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EE. Penilaian/Bentuk Evaluasi 

Tes tertulis  

تَِيِة! ِئَلِةْاْل  َس  َْعِنْاْل   َأِجب 
 ْٓ َِ  ْٞ جَبِٔٝ؟ ٠َْجِٕٝ اٌَِّز َّ ٌْ ا  ٔ.  
بَرا َِ  ًُ َّ عَ  ٠َْؼ َذسِّ ُّ ٌْ ؟خُ ا  ٕ.  
 ًْ ذُ  ٠َْزَ٘تُ  َ٘ ٌْفَالَّ ْضَسَػخِ  إٌَِٝ ا َّ ٌْ َغبِء؟ فِٝ ا َّ ٌْ ا  ٖ.  
 ْٓ َِ  ْٞ ِر َُ ُّ ًُ  اّي َّ ِق؟ فِٝ ٠َْؼ ْٛ اٌغ   ٗ.  
بَرا َِ  ًُ َّ اٌغَّبئُِك؟ ٠َْؼ  ٘.  
 َِ ْٓ  َٓ ِر٠ْ َُ ُّ َْ ٠َْذُسعُ  اّي ْٛ  ََ ْٛ ٌُْؼٍُ إٌَّبفَِؼخَ؟ ا  ٙ.  

 َٓ ًُ  أ٠َْ َّ بُِٔغ؟ ٠َْؼ اٌصَّ  7.  
 ْٓ َِ  ًُ َّ ْغزَْشفَٝ فِٝ ٠َْؼ ُّ ٌْ ؟ ا  8.  
 ْٓ َِ  ْٞ ِر َُ ُّ ًُ  اّي َّ ْضَسَػِخ؟ فِٝ ٠َْؼ َّ ٌْ ا  9.  
 ْٓ ٌْجََعبئَِغ؟ ٠َج١ِْغُ  َِ ا  ٔ

ٓ

. 
Kunci Jawaban 

ِْٕذطُ   َٙ ُّ ٌْ جَبِٔ  ٠َْجِٕٝ ا َّ ٌْ ٝا  ٔ .  
َعخُ  َذسِّ ُّ ٌْ ُُ  ا ة ٠َُؼٍِّ ٍَ  اٌطَّبٌِجَبدِ  ٚ اٌط الَّ ب َّ ْ٘زِ َوج١ِْشٍ  ثِب  ٕ.  

 ًُ َّ ْغزَْشفَٝ فِٝ اٌطَّج١ِْتُ  ٠َْؼ ُّ ٌْ َ٘تُ , اَل  ا ذُ  ٠َْز ٌْفَالَّ ْضَسَػخِ  إٌَِٝ ا َّ ٌْ َٓ  ا جَبذِ  ِِ  إٌَِٝ اٌصَّ

َغبءِ  َّ ٌْ  ا
ٖ.  

ًُ  اٌزَّبِخشُ  َّ قِ  فِٝ ٠َْؼ ْٛ .ٗ  اٌغ   
قُ  اٌغَّبئِكُ  ْٛ ٌَْسبفٍَِخَ  ٠َُغ ًَ  ا ِّ ْٓ  إٌَّبطِ  ١ٌَِْس ِذ٠َْٕخٍ  ِِ َِ  َٝ ِذ٠َْٕخٍ  إٌَِ .٘  أُْخَشٜ َِ  
ةُ  َْ  اٌطَّبٌِجَبدُ  َٚ  اٌط الَّ ْٛ ََ  ٠َْذُسُع ْٛ ٌُْؼٍُ إٌَّبفَِؼخَ  ا  ٙ.  
بِٔغُ  زِحُ  اٌصَّ ْٕ ْصَٕغِ  فِٝ ٠ُ َّ ٌْ .7  ا  
ًُ  اٌطَّج١ِْتُ  َّ ْغزَْشفَٝ فِٝ ٠َْؼ ُّ ٌْ ا  8.  
ٌْفَالَّ  ًُ  ذُ ا َّ ْضَسَػخِ  فِٝ ٠َْؼ َّ ٌْ ا  9.  

ٌْجََعبئِغَ  ٠َج١ِْغُ  اٌزَّبِخشُ  قِ  فِٝ ا ْٛ اٌغ   ٔٓ.  
 

FF. Penilaian  

Skor nilai = skor nilai per nomor x 100 

                    Jumlah soal  

 

No. Nama Nilai 

1.   

2.   
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Wonosobo,  16  April 2014 

       Mengetahui,  

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswi Praktikan 

 

 

Hamidah Helmi S.Ag     Arifa Tika Listiani 

NIP. 19740519 200710  2 002    NIM. 10420011 
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PRE TEST 

NAMA : 

NO. ABSEN : 

 

 Berilah tanda silang (X) pada huruf ج ,ة , أ, atau د di depan jawaban yang 

paling benar! 

١ُْز؟" ِِ َب اٌزَّاَل ُْ , ا٠َٙ  ا٠َبرُُى َٛ ِ٘ ب  َِ  لَ بيَ  اْْلُْعزَبرُ , "
Arti dari kata bergaris bawah adalah….. 

ٔ.  

             Pekerjaan kalian .ج    Hobi kalian .أ  

                Sekolah kalian .د    Guru kalian .ة  

ٍَخِ...... ّْ ُد ٌْ ْٟ ِ٘زِٖ ا َشاَعٍَخُ" فِ ُّ ٌْ ِخ  "اَ َّ ْؼَٕٝ َوٍِ َِ َشاَعٍَخُ.  ُّ ٌْ ْٟ اَ ا٠َزِ َٛ ِ٘  

                                    

ٕ.  

Mengumpulkan prangko .ج    Menggambar .أ  
               Tempat tinggal .د Korespondensi .ة  

 ِِ ِخ "ثَْشَٔب َّ ْؼَٕٝ َوٍِ ُح"َِ  ٖ.  
Televisi .ج Siaran .أ  

Pertandingan .د Program .ة  

ٍَخِ.......  ّْ ُد ٌْ ِٖ ا ْٟ ِ٘ز " فِ ًٍ ِخ  "ثَْؼَذ ل١ٍَِْ َّ ْؼَٕٝ َوٍِ َِ  . ًٍ جَبَسحُ ثَْؼَذ ل١ٍَِْ ُّ ٌْ .ٗ َع١ُْجَذأُ اَ  
Lebih lama lagi .ج Tunggulah .أ  

Sampai berjumpa lagi .د Sebentar lagi .ة  

 ْٛ ٍَِخ.......ُسُع ّْ ٌُْد ْٟ ِ٘زِٖ ا زُُٗ " فِ َِ ْٛ ِخ  "ُسُع َّ ْؼَٕٝ َوٍِ َِ زُُٗ َخ١ًِّذا.  َِ  ٘.  
pertandingannya  

 ج.
Kepergianny

a 
  أ.

Perkumpulannya .د Lukisannya .ة  

. َِ ٌْمََذ .ٙ أُِزت  ... ُوَشحِ ا  

  أ. ٌَْؼتَ  ج. ٌََؼتَ 

ٍَْؼتُ    ة. ٌَِؼتَ   د. ٠َ

ًُ ... اٌطَّ  اثِغِ.أُفَعِّ َٛ  7.  

غَ   ِّ غَ   ج. َخ َّ   أ. َخ

بعَ  َّ غَ  د. ِخ ّْ   ة. َخ

أَبِد.  َٛ ٌَْس١َ َٚ ا َٚ ... إٌَّبَط  ٌُْؼْطٍَخِ  ُذ ٠َْزَُ٘ت فِٝ ا َّ .8    اَْز  

 ُُ ٌُ    ج. ٠ُْشَع   أ.   َسْع



125 

 

 ُُ خٌ  د. ٠َْشُع َِ ْٛ   ة. ُسُع

 . َِ ٌْمََذ جَبَسِح ُوَشحِ ا ُِ  ... ُْ َذا ّْ .9 ٠ُِست  َز  

بَدحً َشَٙ    أ. َشبَ٘ذَ  ج. 

  ة. ٠َْشَٙذُ   د. َشبَ٘ذَ 

اِد.  َٚ ٌَْخْعَشا .ٓٔ ٠ُِست  اٌزَّبِخُش ... ا  

ث١ََْغ     ج. ث١ََْؼخٌ    أ. 

   ة. ث١َِبعَ   د. ثَبعَ 

  .  ... َْ َصا ْٛ ا٠َخُ فَ َٛ ِ٘  ٔٔ.  

١ْزَ  ِّ ٍْ ُُ اٌزِّ ٌَْسْشسَ  ج. ٠َُؼٍِّ   أ. ٠َْسُشُس ا

  ة. ٌَْؼُت ُوَشِح اٌغٍََّخِ  د. ٠َْضَسُع اْْلَْشَدبسَ 

ًَ إٌَِٝ أَْصِذلَبئَِٙب. َعبئِ َٟ ... اٌشَّ ِ٘  ٕٔ.  

 َْ ْٛ   أ.     ٠َْىزُتُ  ج. ٠َْىزُجُ

 َْ ْٛ   ة. رَْىزُتُ  د. رَْىزُجُ

َعبٌَِخ. ُذ ِة ...  اٌشِّ َّ َُ اَْز ْٛ .ٖٔ ٠َمُ  

 ًَ ًَ  ج. َسَع   أ. َسَعبئِ

َشاَعٍَخُ  د. اِْسَعبيِ  ُِ   ة. 

 َّ .٠ُِش٠ُْذ اَْز ًِ ٌْفَْص ُذ ِة ... ا  ٔٗ.  

يِ  ْٛ ًَ  ج. ُدُخ   أ. َدَخ

 ًْ ًُ  د. اُْدُخ   ة. ٠َْذُخ

اَخخِ. ْذَسَعِخ ةِ ... اٌذَّسَّ َّ ٌْ .٘ٔ اَْرَُ٘ت اٌَِٝ ا  

ِسَوبةِ     أ. َسِوتَ  ج.  

ةِ  ْٛ   ة. َسَوتِ  د. ُسُو

ِد٠َِخ. ْٛ ُؼ ْٟ فِٝ اٌغ  ُذ ثِِىزَبثَِخ ... اٌَِٝ َصِذ٠ْمِ ّْ .ٙٔ لُ  

َعب ٌَخُ اٌشِّ َعبٌَخِ  ج.    أ. اٌشِّ

َعبٌَخَ  د. ِسَعبٌَخٌ    ة. اٌشِّ

ِذ٠َِْٕخ. َّ ٌْ َٓ ا ِِ .7ٔ َػِدْجُذ ِة ...   

َصٍَخٍ  َٚ يٌ  ج.  ْٛ ُص ُٚ   أ. 

 ًِ ِص ْٛ ٌِهَ  د. رَ ْٛ ُص ُٚ   ة. 

ْٛ ... َغًذا. , َْٔشُخ ُْ َذا ّْ .8ٔ ٠َب َز  

َػهَ  ْٛ ِػهِ  ج. ُسُخ ْٛ   أ. ُسُخ
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ِػهَ  ْٛ َػهِ  د. ُسُخ ْٛ   ة. ُسُخ

ٌْمًْش٠َِخ....  َٕبِظِش ا َِ خَ  َِ ْٛ خٌ ُسُع َّ فَبِغ  ٔ9.  

 ُُ   أ. رَْمَشأُ  ج. رًْشُع

ٍَْؼتُ  د. رَْىزُتُ    ة. رَ

ٍَخ  ّْ ُد ٌْ ٍَْه ا ْٓ رِ ِِ ُِ فَِش٠َْعخٌ "ِصذس صش٠ر"  ٍْ ِؼ ٌْ َّْ غٍَََت ا ٌْمَِشاَءح, ِْلَ َصاْ اَ ْٛ ٠َُست  فَ

... َٝ ِ٘  

ٕٓ.  

 َّْ ُِ  ج. ِْلَ ٍْ   أ. اٌِؼ

٠َْعخٌ فَشِ  د. غٍََتٌ    ة. 
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POST TEST 

NAMA : 

NO. ABSEN : 

 Berilah tanda silang (X) pada huruf ج ,ة , أ, atau د di depan jawaban yang 

paling benar! 

اٌِِذَن؟ َٚ َْٕٙخُ   ِِ ب  َِ  
Arti dari kata bergaris bawah adalah….. 

ٔ.  

                     Penampilan .ج     kegemaran .أ  

                        Pekerjaan .د               hobi .ة  

ٍَِخ ... . ّْ ٌُْد ِٖ ا ْٟ ِ٘ز ِخ "غَج١ٌِْت" فِ َّ ْؼَٕٝ َوٍِ َِ َٛ غَج١ٌِْت.  ُ٘ ٕ.  
                           mengobati .ج           Dokter .أ  
                     Orang sakit .د            pasien .ة  

ِش٠ٌْط" ... . َِ ِخ " َّ ْؼَٕٝ َوٍِ َِ  ٖ.  
Sakit .ج Sehat .أ  
Kuat .د Fit .ة  

ْؼَٕٝ  ٌذ" ... .َِ ِخ "فاَلَّ َّ َوٍِ  ٗ.  
Penjual .ج Pedagang .أ  

Tukang cukur .د petani .ة  

ْْ اَْرََ٘ت" ٍَِخ "اُِس٠ُْذ اَ ّْ ْؼَٕٝ ُخ َِ  ٘.  
Kamu akan pergi .ج Saya akanpergi .أ  

Apakah kamu akanpergi .د petani .ة  

ٌَْسْفٍَخِ  ًْ رُِش٠ُْذ ... رَْسُعَش اٌََٝ ا َ٘ ٙ.  

 ْٓ ْْ    ج. ٌَ   أ. اَ

 ْٟ   ة. ِي            د. َو

.7 ... اَْزَعُش اٌَِٝ ث١َْزَِه اَثًَذا.  

ْْ    ج. ِي              أ. اَ

 َّْ ْٓ  د. اِ   ة. ٌَ

ْْ ... راََل  ُط اَ َُّذسِّ ٌْ ١َْزُٖ.٠ُِش٠ُْذ ا ِِ  8.  

 ُُ ُُ  ج. ٠َْؼٍِّ   أ. ٠َُؼٍِّ

 ُُ َُ  د. رَُؼٍِّ   ة. ٠َُؼٍِّ

ٟ  ااِلَّ َعبِسلًب. ْٓ ... اٌش ْشِغ ٌَ 9.  
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  أ. رَْعِشةَ  ج. ٠َْعِشةَ 

  ة. رَْعِشةُ  د. ٠َْعِشةَ 

ِذ٠َِْٕخ. َّ ٌْ بَساد فِٝ ا َّ ْْ ٠َْجِٕٟ اٌِؼ .ٓٔ ٠ُِش٠ُْذ ... أَ  

 ّٟ ْشِغ   أ. اٌغَّبئِك ج. اٌش 

ذ ِْٕذط د. اٌفاَلَّ َٙ ُّ ٌْ   ة. ا

ْغِدِذ؟ َّ ٌْ َٓ إٌَِٝ ا  َػبئَِشخُ  : ٠َب َصبٌَِسخُ, ... رَْزَ٘ج١ِْ

ْغِشَة. َّ ٌْ َٟ ا ْغِدِذ ِْلَُصٍِّ َّ ٌْ  َصبٌَِسخٌ : ... إٌَِٝ ا

ٔٔ.  

َزا / أَْرَ٘تَ  َّ / أَْرَ٘تَ  ج. ٌِ ًْ   أ. َ٘

َزا / أَْرَ٘تُ   َّ ٌِ / أَْرَ٘تُ  د.  ًْ   ة. َ٘

ٌَْدِش٠َْذحَ؟  َعِؼ١ٌْذ  ْْ أَْلَشأَ ا ًْ ... أَ َ٘ :  

ٌَْدِش٠َْذحَ. ْْ أَْلَشأَ ا , أُِزت  أَ ُْ ُْ : ََٔؼ ب َّ  ُػْث

ٕٔ.  

 َٓ   أ. رُِست   ج. رُِسج١ِّْ

 ِْ   ة. ٠ُِست   د. رُِسجَّب

َزا ... َُٕ٘ب؟ َّ ُش  : ٠َب ١ٌٍََْٝ, ٌِ َّ  ُػ

. َْ ْٛ ٍْفِِض٠ُ  ١ٌٍََْٝ   : أَْخٍُِظ َُٕ٘ب ... اٌزِّ

ٖٔ.  

ِ٘ذَ  /ِْلَُشب َٓ ِ٘ذَ  ج. رَْدٍِِغ١ْ   أ. رَْدٍُِظ/ِْلَُشب

ِ٘ذُ  /ِْلَُشب َٓ ِ٘ذُ  د. رَْدٍِِغ١ْ   ة. رَْدٍُِظ/ِْلَُشب

ْصَٕغِ  َّ ٌْ َٛ ... فِٟ ا ُ٘ , ... َٛ ُ٘ ٔٗ.  

٠َج١ِْغُ  -َصبُِٔغ  ٠َج١ِْغُ  -رَبِخٌش  ج.    أ. 

ْٕزِحُ  -َظبُِٔغ  ُ٠ ْٕزِحُ  -رَبِخٌش  د.  ُ٠   ة. 

ٍَ أَ  ... ٠َْطٍُتُ  ْٛ َ٠ ًَّ ٍْ ُو َىب َِ  ِّٞ ْخجَبَس فِٝ أَ  ٔ٘.  

ذُ  ٌْفاَلَّ طُ  ج. اَ َذسِّ ُّ ٌْ   أ. اَ

  ٟ َسبفِ   ة. اٌطَّج١ِْتُ  د. اٌصَّ

إٌِّْصفِ  َٚ اِزَذِح  َٛ ٌْ ْذَسَعِخ فِٝ اٌغَّبَػِخ ا َّ ٌْ َٓ ا ِِ  ... ْْ .ٙٔ أُِس٠ُْذ أَ  

  أ. أَْرَ٘تَ  ج. أَْغٍُتَ 

  ة. أَْسِخغَ  د. أُِزتَّ 

ْٟ رَ  ِِّ اِد.أُ َٚ ٌَْخْعَش ِق ٌِزَج١َِْغ ا ْٛ َٟ رَْزَُ٘ت إٌَِٝ اٌغ  ِ٘ بِخَشِح.   

قِ؟ ْٛ َزا رَْزَُ٘ت اٌزَّبِخَشحُ إٌَِٝ اٌغ  َّ ٌِ 

ٔ7.  

قِ  ْٛ َٟ رَْزَُ٘ت إٌَِٝ اٌغ  ِ٘  , ُْ ْٟ رَبِخَشحِ  ج. ََٔؼ ِِّ   أ. أُ

قِ  ْٛ ادِ  د. اٌزَّبِخَشحُ فِٟ اٌغ  َٚ ٌَْخْعَش   ة. ٌِزَج١َِْغ ا
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ْٟ ٠ُِش٠ْ  َٛ ٠َْزَُ٘ت إٌَٝ ...أَثِ َّْشَظٝ. ُ٘ ٌْ ْْ ٠َُؼبٌَِح ا ُذ أَ  ٔ8.  

ْغزَْشفَٝ ُّ ٌْ ْذَسَعخِ  ج. ا َّ ٌْ   أ. ا

قِ  ْٛ ْضَسَػخِ  د. اٌغ  َّ ٌْ   ة. ا

ْشَظٝ )ٔ) َّ ٌْ ُّْغزَْشفَٝ )ٕ( ا ٌْ ( ٌِزَُؼبٌَِح )اٌطَّج١ِْجَخُ(٘( رَْزَُ٘ت )ٗ( إٌَِٝ )ٖ( ا  
Dari kata-kata di atas, susunan kalimat yang benar adalah ... 

ٔ9.  

٘-ٗ-ٙ-ٖ-ٕ-ٔ ٙ-٘-ٕ-ٖ-ٔ-ٗ ج.    أ. 

ٖ-ٕ-ٗ-ٔ-٘-ٙ ٔ-٘-ٕ-ٖ-ٙ-ٗ د.    ة. 
 

Kata yang asing dalam kelompok kata di bawah ini adalah ... 
ٕٓ.  

َشاَعٍَخُ  ُّ ٌْ ْذَسَعخُ  ج. ا َّ ٌْ   أ. ا

ٍَْؼتُ  َّ ٌْ ْىزَجَخُ  د. ا َّ ٌْ   ة. ا
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DAFTAR NAMA KELAS UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SOAL 

 

NO. NAMA  

1 ACHMAD RIFAI 

2 AHMAD RIFAI 

3 AULAN FATAH YASIN 

4 BARIYAH 

5 BAYU SANTOSO 

6 DIMAS STYA S 

7 ELIVA AZIZUL FIYANI 

8 EVI IDA YATI 

9 FARKHAN NAILUL MA’UNAH 

10 FINA ATIKA HUSNA 

11 HIKAMAH 

12 IKA SRI KINASIH 

13 KONIU ALIZA 

14 LIN MAULIDA SOFIANA 

15 LUKLUIL BADRIYAH 

16 MUHAMMAD MAKHIN 

17 MUHAMMAD WILDANI ABDILLAH 

18 NAELUL FAZA 

19 NURI ISNAENI ARIFUDIN 

20 QUDRATUL MUNA 

21 SANIA UMAHATUN NISA 

22 SISKA YULIA 

23 SITI MURTAFIAH 

24 SUBEHI 

25 TRIYANANI 

26 UMU SHOLIKHAH 

27 USWATUN KHASANAH 

28 WIDYA EKA PRATIWI 

29 WINDA AGUNG P 

30 WIWIN MAULID KHOFIFAH 
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Lampiran Output Uji Validitas  

Correlation  

 Total  

B1   Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N  

0.972 

0.000 

30 

B2   Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.980 

0.000 

30 

B3   Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.990 

0.000 

30 

B4   Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.988 

0.000 

30 

B5   Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.988 

0.000 

30 

B6   Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.982 

0.000 

30 

B7   Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.989 

0.000 

30 

B8   Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.991 

0.000 

30 

B9   Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.996 

0.000 

30 

B10 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.947 

0.000 

30 

B11 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.996 

0.000 

30 

  

 

 

 

 

B12 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.926 

0.000 

30 

B13 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.959 

0.000 

30 

B14 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.994 

0.000 

30 

B15 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.993 

0.000 

30 

B16 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.974 

0.000 

30 

B17 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.989 

0.000 

30 

B18 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.918 

0.000 

30 

B19 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.944 

0.000 

30 

B20 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.918 

0.000 

30 

B21 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.993 

0.000 

30 

B22 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.944 

0.000 

30 

 

  



2 

 

B23 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N  

0.987 

0.000 

30 

B24 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.967 

0.000 

30 

B25 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.966 

0.000 

30 

B26 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.955 

0.000 

30 

B27 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.984 

0.000 

30 

B28 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.898 

0.000 

30 

B29 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.998 

0.000 

30 

B30 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.989 

0.000 

30 

B31  Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.989 

0.000 

30 

B32  Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.993 

0.000 

30 

B33 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.992 

0.000 

30 

  

 

 

 

 

 

 

B34 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.998 

0.000 

30 

B35 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.995 

0.000 

30 

B36 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.970 

0.000 

30 

B37  Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.966 

0.000 

30 

B38 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.969 

0.000 

30 

B39 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.994 

0.000 

30 

B40 Pearson Correlation 

        Sig (2-tailed) 

        N 

0.996 

0.000 

30 
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Lampiran Output Uji Reliabilitas 

 

Scale: reliabilitas 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.897 .896 40 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

b1 .33 .479 30 

b2 .40 .498 30 

b3 .53 .507 30 

b4 .60 .498 30 

b5 .53 .507 30 

b6 .40 .498 30 

b7 .53 .507 30 

b8 .70 .466 30 

b9 .77 .430 30 

b10 .20 .407 30 

b11 .73 .450 30 

b12 .17 .379 30 

b13 .27 .450 30 

b14 .77 .430 30 
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b15 .73 .450 30 

b16 .40 .498 30 

b17 .50 .509 30 

b18 .17 .379 30 

b19 .73 .450 30 

b20 .17 .379 30 

b21 .63 .490 30 

b22 .73 .450 30 

b23 .50 .509 30 

b24 .27 .450 30 

b25 .77 .430 30 

b26 .80 .407 30 

b27 .47 .507 30 

b28 .13 .346 30 

b29 .97 .183 30 

b30 .60 .498 30 

b31 .57 .504 30 

b32 .60 .498 30 

b33 .60 .498 30 

b34 .93 .254 30 

b35 .67 .479 30 

b36 .30 .466 30 

b37 .30 .466 30 

b38 .37 .490 30 

b39 .77 .430 30 

b40 .80 .407 30 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

21.40 65.628 8.101 40 
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UJI NORMALITAS DAN HOMOGENITAS PRE-TEST 

 

Case Processing Summary 

 

eksperi

men 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

pretest_kontrol 38.50 4 100.0% 0 .0% 4 100.0% 

46.00 4 80.0% 1 20.0% 5 100.0% 

54.00 6 66.7% 3 33.3% 9 100.0% 

61.50 5 83.3% 1 16.7% 6 100.0% 

69.00 4 80.0% 1 20.0% 5 100.0% 

77.00 2 100.0% 0 .0% 2 100.0% 

 

 

Descriptives 

 eksperimen Statistic Std. Error 

pretest_kontrol 38.50 Mean 59.6250 6.59979 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 38.6215  

Upper Bound 80.6285  

5% Trimmed Mean 59.4167  

Median 57.7500  

Variance 174.229  

Std. Deviation 13.19959  

Minimum 46.00  

Maximum 77.00  

Range 31.00  

Interquartile Range 25.13  

Skewness .738 1.014 

Kurtosis .403 2.619 

46.00 Mean 48.1250 3.72142 

95% Confidence Interval for Lower Bound 36.2818  
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Mean Upper Bound 59.9682  

5% Trimmed Mean 48.3333  

Median 50.0000  

Variance 55.396  

Std. Deviation 7.44284  

Minimum 38.50  

Maximum 54.00  

Range 15.50  

Interquartile Range 13.63  

Skewness -.802 1.014 

Kurtosis -1.567 2.619 

54.00 Mean 52.5833 5.43203 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 38.6199  

Upper Bound 66.5468  

5% Trimmed Mean 52.0093  

Median 50.0000  

Variance 177.042  

Std. Deviation 13.30570  

Minimum 38.50  

Maximum 77.00  

Range 38.50  

Interquartile Range 15.63  

Skewness 1.426 .845 

Kurtosis 2.650 1.741 

61.50 Mean 58.5000 6.68207 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 39.9476  

Upper Bound 77.0524  

5% Trimmed Mean 58.5833  

Median 54.0000  

Variance 223.250  
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Std. Deviation 14.94155  

Minimum 38.50  

Maximum 77.00  

Range 38.50  

Interquartile Range 26.75  

Skewness -.087 .913 

Kurtosis -.724 2.000 

69.00 Mean 46.1250 5.53916 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 28.4969  

Upper Bound 63.7531  

5% Trimmed Mean 46.5556  

Median 50.0000  

Variance 122.729  

Std. Deviation 11.07832  

Minimum 30.50  

Maximum 54.00  

Range 23.50  

Interquartile Range 19.63  

Skewness -1.392 1.014 

Kurtosis 1.393 2.619 

77.00 Mean 42.2500 11.75000 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -107.0479  

Upper Bound 191.5479  

5% Trimmed Mean .  

Median 42.2500  

Variance 276.125  

Std. Deviation 16.61701  

Minimum 30.50  

Maximum 54.00  

Range 23.50  
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Interquartile Range .  

Skewness . . 

Kurtosis . . 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest_kontrol .248 25 .000 .907 25 .026 

eksperimen .126 25 .200
*
 .935 25 .114 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  pretest_kontrol eksperimen 

N 25 31 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 52.3200 56.0645 

Std. Deviation 12.81753 11.05949 

Most Extreme Differences Absolute .248 .155 

Positive .248 .155 

Negative -.152 -.136 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.239 .861 

Asymp. Sig. (2-tailed) .093 .448 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

pretest_kontrol 
 
Stem-and-Leaf Plots 

 

 

 

pretest_kontrol Stem-and-Leaf Plot 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 
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     2.00 Extremes    (=<31) 

     3.00        3 .  888 

      .00        4 . 

     5.00        4 .  66666 

    10.00        5 .  4444444444 

      .00        5 . 

     1.00        6 .  1 

     4.00 Extremes    (>=69) 

 

 Stem width:      10.0 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

pretest_kontrol Stem-and-Leaf Plot for 

eksperimen= 46.00 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1.00        3 .  8 

     1.00        4 .  6 

     2.00        5 .  44 

 

 Stem width:     10.00 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

 
 

pretest_kontrol Stem-and-Leaf Plot for 

eksperimen= 54.00 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1.00        3 .  8 

      .00        4 . 

     2.00        4 .  66 

     2.00        5 .  44 

     1.00 Extremes    (>=77) 

 

 Stem width:     10.00 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

 
 

pretest_kontrol Stem-and-Leaf Plot for 

eksperimen= 61.50 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1.00        3 .  8 

      .00        4 . 

     2.00        5 .  44 

     1.00        6 .  9 

     1.00        7 .  7 
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 Stem width:     10.00 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

pretest_kontrol Stem-and-Leaf Plot for 

eksperimen= 69.00 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1.00        3 .  0 

     1.00        4 .  6 

     2.00        5 .  44 

 

 Stem width:     10.00 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

pretest_kontrol Stem-and-Leaf Plot for 

eksperimen= 77.00 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1.00        0 .  3 

     1.00        0 .  5 

 

 Stem width:    100.00 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Normal Q-Q Plots 
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Detrended Normal Q-Q Plots 
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UJI HOMOGENITAS PRE-TEST 

 

Test of Homogeneity of Variances 

pretest_kontrol 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.392 5 19 .848 

 

 

 

 

 

 

UJI NORMALITAS DAN HOMOGENITAS POST-TEST 

 

Case Processing Summary 
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eksperi

men 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

postest_kontrol 66.00 1 50.0% 1 50.0% 2 100.0% 

72.00 7 87.5% 1 12.5% 8 100.0% 

84.00 9 90.0% 1 10.0% 10 100.0% 

90.00 7 87.5% 1 12.5% 8 100.0% 

96.00 1 33.3% 2 66.7% 3 100.0% 

 

 

Descriptives
a,b

 

 Eksperimen Statistic Std. Error 

postest_kontrol 72.00 Mean 72.0000 3.46410 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 63.5236  

Upper Bound 80.4764  

5% Trimmed Mean 71.3333  

Median 66.0000  

Variance 84.000  

Std. Deviation 9.16515  

Minimum 66.00  

Maximum 90.00  

Range 24.00  

Interquartile Range 12.00  

Skewness 1.571 .794 

Kurtosis 1.971 1.587 

84.00 Mean 70.0000 3.16228 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 62.7078  

Upper Bound 77.2922  

5% Trimmed Mean 69.7778  

Median 72.0000  
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Variance 90.000  

Std. Deviation 9.48683  

Minimum 54.00  

Maximum 90.00  

Range 36.00  

Interquartile Range 6.00  

Skewness .705 .717 

Kurtosis 2.914 1.400 

90.00 Mean 73.7143 1.71429 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 69.5196  

Upper Bound 77.9090  

5% Trimmed Mean 73.9048  

Median 72.0000  

Variance 20.571  

Std. Deviation 4.53557  

Minimum 66.00  

Maximum 78.00  

Range 12.00  

Interquartile Range 6.00  

Skewness -.595 .794 

Kurtosis -.350 1.587 

a. postest_kontrol is constant when eksperimen = 66.00. It has been omitted. 

b. postest_kontrol is constant when eksperimen = 96.00. It has been omitted. 
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postest_kontrol 
 
Stem-and-Leaf Plots 
 

 

postest_kontrol Stem-and-Leaf Plot for 

eksperimen= 72.00 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     4.00        6 .  6666 

     1.00        7 .  2 

     1.00        7 .  8 

     1.00 Extremes    (>=90) 

 

 Stem width:     10.00 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

postest_kontrol Stem-and-Leaf Plot for 

eksperimen= 84.00 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1.00 Extremes    (=<54) 

     3.00        6 .  666 

     4.00        7 .  2222 

     1.00 Extremes    (>=90) 

 

 Stem width:     10.00 

 Each leaf:       1 case(s) 

 

 

 
 

postest_kontrol Stem-and-Leaf Plot for 

eksperimen= 90.00 

 

 Frequency    Stem &  Leaf 

 

     1.00        6 .  6 

     3.00        7 .  222 

     3.00        7 .  888 

 

 Stem width:     10.00 

 Each leaf:       1 case(s) 
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Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

posttest_kontrol .154 25 .127 .922 25 .058 

posttest_eksperimen .272 25 .000 .863 25 .003 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  postest_kontrol eksperimen 

N 25 31 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 70.3200 82.4516 

Std. Deviation 9.08625 9.02899 

Most Extreme Differences Absolute .197 .246 

Positive .187 .199 

Negative -.197 -.246 

Kolmogorov-Smirnov Z .986 1.367 

Asymp. Sig. (2-tailed) .285 .048 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Normal Q-Q Plots 



16 

 

 

 

 
Detrended Normal Q-Q Plots 
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             UJI HOMOGENITAS POST-TEST 

 
Test of Homogeneity of Variances 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

postest_kontrol 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.704 2 20 .507 
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Foto Pelaksanaan Pre-test dan Post-test 
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Foto Pelaksanaan Treatment 
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Jenis Kelamin  : Perempuan 

Agama   : Islam 
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SD : SD Negeri I Patikraja Banyumas 
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S1 : Pendidikan Bahasa Arab STAIN Purwokerto 
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Nama   :   Arifa Tika Listiani 

Tempat/tgl lahir :   Wonosobo, 18 Oktober 1990 

Jenis Kelamin  :   Perempuan 

Agama   :   Islam 

Status   :   Belum Menikah 

Alamat Asal : Jalan Dieng Km. 05 Krasak RT. 002/002 Mojotengah,   

Wonosobo 

Alamat Sekarang : Jalan Timoho, Gendeng GK 1V/972 RT. 84 RW. XX 

Yogyakarta 

E-mail   :   arifa.tika@gmail.com 

Nama Orang Tua : 

 Ayah   : Slamet Bihan 

Ibu   : Nihayah 

Alamat : Jalan Dieng Km. 05 Krasak RT. 002/002 Mojotengah,   

Wonosobo 

 

Pendidikan Formal 

SD : SD Negeri 1 Krasak      lulus tahun 2002 
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SMA : MAN Kalibeber Wonosobo     lulus tahun 2008 
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