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MOTTO 

 

(6) ُيس رًا ُعس رِ نَّ َمَع آل  إِ   (5) ُيس رًا ُعس رِ آل   فَ ِإنَّ َمعَ   

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan {5} sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan {6}.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Q.S. Al-Insyirah:93 ayat: 5-6 Departemen Agama RI. Syaamil Al-Qur’an dan 

Terjemahnya Special for Woman, (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 596 



ix 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada: 

Pertama, ORANG TUA TERCINTA, yang selalu 

melimpahkan do’a serta restu untuk putrinya. 

Kedua, ALMAMATER TERCINTA, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 تجريد 

التعلم وحصوله في تنمية ايكا مرضينا راسال, اثر إستراتيجّية "غاز الكلمات المتقاطعة" لرغبة 
مفرادات اللغة العربية )الدراسة التجربية لطالب الفل العاشر بمدرسة الثناوية اإلسالمية الحكومية( فاكم 
سليمان. البحث: قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلوم التربوية وتأهيل المعلمين جامعة سونان كاليجاكا 

  2016 .اإلسالمية الحكومية يوكياكرتا 

اما مجتمع  (Quasi Experimental)" وهذا البحث علمي تجربي بمنهج "قواسى التجربي
هذا البحث فجتميع الطالب فى الفصل العاشر الثناوية اإلسالمية الحكومية فاكم سليمان. ويؤخذ المثل 

جمع للعينة المراقبة. و طريقة   IPA 1   للعينة التجربية والفصل العاشر  IPA 2 من الفصل العاشر
البيانات التى تجرى عليها المالحظة و المقابالت والستطالع و االختبار و الوثائق. واما تحليل البيانات 

 بان يختبرقبل.  SPSS 16.0 و بمساعدة Tفاستخد مته الباحثة باختبار 

و أما غرض هذا البحث فمعرفة الجواب عن اثر تنمية مفرادات اللغة العربية باستعمال 
از الكلمات المتقاطعة نافذ من دون استعمال غاز الكلمات المتقاطعة لرغبة التعلم اللغة استراتيجية غ

 .العربية و حصوله لطالب الفصل العاشر الثناوية اإلسالمية الحكومية فاكم سليمان

ونتجة هذا البحث دلت على أنه: األولى اثر إستراتيجّية غاز الكلمات المتقاطعة لرغبة التعلم 
نمية مفرادات اللغة العربية لطالب الفل العاشر بمدرسة الثناوية اإلسالمية الحكومية فاكم وحصوله فى ت

تبدل   66,8125  سليمان. استعمال غاز الكلمات المتقاطعة لرغبة التعلم مؤثر جدا, بحصول
فى والثانية, اختالف شديد المعنوى بين فصل التجربية و فصل المراقبة. و هذا الفرق كان   76,2500.

تحاول معدل نتيجة اإلختبار قبل واإلختبار بعد في كل فصل من فصلي )التجربي و المراقبتي(.معدل 
في فصل التجربية. و اما في 24,2500 ونتيجة اإلختبار التالي  13,2812نتيجة اإلختبار السابق  

. 16,0312يجة وفي اإلختبار التالى تكون نت 12,2812فصل المراقبة فمعدل نتيجة اإلختبار السابق 
فمن هذا ظهر التحويل المعنوى في نتيجة اإلختبار السابق و التالى من فصل التجربية. ولهذا تستنبط 

 راتيجّية غاز الكلمات المتقاطعة.البابحثة بأن التطور المعنوى في تنمية مفرادات اللغة العربية استعمال إست

 عة و رغبة التعلم و حصول و المفرادات اللغة العربية.الكلمة الدليلية : إستراتيجّية غاز الكلمات المتقاط
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ABSTRAK 

 Eka Mardiyana Rosila, Pengaruh Strategi “Crossword Puzzle” terhadap 

Minat Belajar dan Hasil Belajar Siswa dalam Pengembangan Kosakata Bahasa 

Arab (Studi Eksperimen pada siswa Kelas X MAN Pakem Sleman Yogyakarta). 

Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dengan model design 

eksperimen kuasi (Quasi Experimental). Populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X MAN Pakem Sleman. Kemudian dipilih sampel kelas X IPA 2 

sebagai kelas eksperimen dan X IPA 1 sebagai kelas kontrol. Teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, angket, tes dan dokumentasi. 

Teknik analisis data menggunakan uji “t” dengan bantuan SPSS 16.0 yang 

sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kosakata bahasa 

Arab dengan menggunakan strategi crossword puzzle lebih efektif daripada tanpa 

menggunakan strategi crossword puzzle terhadap minat belajar dan hasil belajar 

bahasa Arab siswa kelas X MAN Pakem Sleman. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, adanya pengaruh strategi 

crossword puzzle terhadap minat belajar dan hasil belajar siswa dalam 

pengembangan kosakata bahasa Arab pada siswa Kelas X MAN Pakem Sleman 

Yogyakarta. Penggunaan strategi crossword puzzle terhadap minat belajar sangat 

berpengaruh, dengan hasil nilai 66,8125 berubah menjadi 76,2500. Kedua, adanya 

perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Perbedaan 

ini dapat dilihat dari perubahan rata-rata nilai pretest ke posttest pada masing-

masing kelas (kelas eksperimen dan kelas kontrol). Rata-rata nilai pretest sebesar 

13,2812 dan nilai posttest sebesar 24,2500 pada kelas eksperimen. Sedangkan 

kelas kontrol rata-rata nilai pretest sebesar 12,2812 dan nilai posttest sebesar 

16.0312. Dari sini bisa dilihat perubahan yang paling signifikan, yaitu perubahan 

nilai pretest ke posttest pada kelas eksperimen. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa ada peningkatan yang signifikan pada pengembangan 

kosakata bahasa Arab yang menggunakan strategi crossword puzzle. 

Kata kunci: Strategi Crossword Puzzle, Minat Belajar, Hasil Belajar, Kosakata 

Bahasa Arab 
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KATA PENGANTAR 

 

ََ َ اَْلَحْمُد للِ  َّ ِّ اْل ِّ الدُّ وْ   ْيُه َع َى أُُمْى َِ ْيِه، أَْشهَُد أَْن لَ ِمْيَه َو بِِه وَْستَ اِلَهَ إِلَّ هللاُ يَا َوالدِّ

َّ شَ َوْحَدهُ لَ  ًدا َعْبُده َو دُ ِرْيَك لَه َو أَْشهَُد أَنَّ ُمَحمَّ َْ ا بَ   .ُسْىلُهُ. أَمَّ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, 

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa dapat diselesaikannya skripsi ini 

benar-benar merupakan pertolongan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga 

dilimpahkan kepada nabi agung Muhammad SAW. Nabi akhir zaman yang 

menjadi suri tauladan sepanjang hayat.  

Merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi penulis, yang mana 

telah selesai menyusun karya sederhana ini yang berjudul “PENGARUH 

STRATEGI CROSSWORD PUZZLE TERHADAP MINAT BELAJAR DAN 

HASIL BELAJAR SISWA DALAM PENGEMBANGAN KOSAKATA 

BAHASA ARAB (STUDI EKSPERIMEN PADA SISWA KELAS X MAN 

PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA)”, sebagai salah satu persyaratan untuk 

meraih gelar sarjana Pendidikan bahasa Arab (PBA) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan 

tanpa bantuan dan dorongan yang tulus ikhlas dari semua pihak. Oleh karena itu 

dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih kepada: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang banyak  

dipelajari oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu dikaji adanya 

pembelajaran bahasa yang tepat bagi pembelajar non-Arab. Pembelajaran 

bahasa asing termasuk dalam hal ini bahasa Arab bisa dilakukan dengan 

berbagai cara dan metode.
1
 Pembelajaran bahasa Arab sudah lama dilakukan di 

Indonesia,  namun  hasilnya belum sepenuhnya maksimal. Berbagai problem 

masih sering bermunculan dan hampir jarang terpecahkan. Problem pengajaran 

bahasa Arab tersebut sekarang sangat perlu segera mendapatkan penanganan 

serius. Problem tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu siswa kurang 

siap mengikuti pelajaran bahasa dan kompleksitas materi bahasa Arab yang 

menjadikan tingkat kesulitan tinggi pada teknik, strategi, serta metode 

penyampaiannya.
2
  

MAN Pakem yang terletak di Kabupaten Sleman merupakan salah satu 

lembaga pendidikan bercirikan Islam dengan Sekolah Menengah Atas yang 

menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib 

dipelajari oleh siswa-siswanya. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis 

selama PPL-KKN Integratif di MAN Pakem tanggal 16 Juni - 05 September 

                                                           
1
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), hlm. 59. 
2
 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif dalam 

Belajar bahasa Arab, (Jogjakarta:DivaPress,  2011), hlm. 6-7. 
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2015, masih banyak masalah dalam proses pembelajaran bahasa Arab seperti 

halnya guru bahasa Arab di sekolah masih sering hanya melakukan metode 

ceramah dalam pembelajarannya, pembelajarannya kaku dan statis, sehingga 

siswa menjadi bosan, jenuh, tegang, dan kurangnya ketertarikan. Apalagi mata 

pelajaran bahasa Arab dianggap sebagai momok oleh siswa, karena dalam 

mempelajarinya dan proses pembelajaran kurang menyenangkan. Dengan 

kondisi yang seperti itu, guru perlu merubah paradigma siswa tentang mata 

pelajaran bahasa Arab. Dengan menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan dan menggembirakan. Faktor interen dari siswa yang 

beranggapan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sulit sehingga kurang 

diminati dan membosankan. Hal inilah yang mempersulit siswa untuk 

memahami materi, tidak sedikit dari mereka yang tidak faham sama sekali, 

dikarenakan banyak dari siswa yang latar belakangnya dari Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), yang berciri khas bukan agama Islam dan baru mengenal 

bahasa Arab, mereka kaget dengan adanya mata pelajaran bahasa Arab. Hal ini 

mengakibatkan minat belajar siswa berkurang dan berdampak pada hasil 

belajar siswa. Rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa tidak semata-mata 

disebabkan oleh kemampuan siswa, tetapi juga bisa disebabkan kurang 

berhasilnya guru dalam mengajar. Karena salah satu tugas guru adalah sebagai 

pengajar yang lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan 

melaksanakan pengajaran. Dalam hal ini guru dituntut memiliki seperangkat 



3 
 

pengetahuan dan ketrampilan teknis mengajar, disamping menguasai ilmu atau 

bahan yang akan diajarkan.
3
 

Minat mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Apabila 

bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa 

tidak akan belajar dengan baik, sebab tidak ada daya tarik baginya. Sekarang 

tinggal bagaimana kiat guru memilih dan menggunakan strategi yang cocok 

agar pelajaran bahasa Arab tetap menarik dan dapat dikuasai siswa. Ini bisa 

dilakukan bila guru mampu membawa diri dengan baik, menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan, mampu berinteraksi dengan siswa untuk meraih 

manfaat dari pelajaran yang mereka pelajari untuk kehidupan sehari-hari.
4
 

Dengan penggunaan strategi diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses 

belajar-mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar 

para siswa.
5
 

Oleh karena itu, kehadiran guru dengan strategi, strategi atau teknik 

pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat menepis ketakutan siswa 

dalam mengahadapi pelajaran bahasa Arab, apalagi jika guru pandai mengemas 

pelajaran menjadi menarik. Yang harus guru pikirkan adalah manfaat apa yang 

                                                           
3
 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2005), hlm. 15.  
4
 Bagus Herdananto, Menjadi Guru Bermoral Profesional, (Yogyakarta: Kreasi Wacana 

Offset, 2009), hlm. 137. 
5
 Nana sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran (penggunaan dan pembuatannya), 

(Bandung: Sinar Baru Bandung, 1999), hlm. 7.  
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dapat diberikan kepada siswa. Minimal siswa menjadi lebih mengerti dan 

memahami dari pada sebelumnya.
6
 

Berdasarkan uraian di atas, inilah yang mendorong penulis untuk 

meneliti pengaruh strategi crossword puzzle terhadap minat belajar dan hasil 

belajar siswa dalam pengembangan kosakata bahasa Arab (studi eksperimen  

pada siswa kelas X MAN Pakem Sleman Yogyakarta) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:   

1. Apakah strategi crossword puzzle (teka-teki silang) berpengaruh terhadap 

minat belajar dan hasil belajar siswa dalam pengembangan kosakata 

bahasa Arab pada siswa kelas X MAN Pakem? 

2. Adakah perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen terhadap minat belajar dan hasil belajar bahasa arab dengan 

menggunakan strategi crossword puzzle (teka-teki silang) pada siswa kelas 

X MAN Pakem? 

3. Sejauh mana terjadi peningkatan kosakata bahasa Arab siswa kelas X 

MAN Pakem setelah diterapkannya strategi crossword puzzle (teka-teki 

silang)? 

 

                                                           
6
 Ibid, hlm. 138. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh strategi crossword puzzle (teka-teki silang) 

terhadap minat belajar dan hasil belajar siswa dalam pengembangan 

kosakata bahasa Arab pada siswa kelas X MAN Pakem. 

2. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen terhadap minat belajar dan hasil belajar bahasa arab 

dengan menggunakan strategi crossword puzzle (teka-teki silang) pada 

siswa kelas X MAN Pakem. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kosakata bahasa Arab 

setelah diterapkannya strategi crossword puzzle (teka-teki silang) pada 

siswa kelas X MAN Pakem.  

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat bagi guru, diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

penggunaan strategi sebagai proses pembelajaran sehingga dapat 

menciptakan suasana pembelajaran yang lebih segar dan berfariatif, 

sehingga para siswa tidak merasa bosan ketika berada di dalam kelas. 

2. Manfaat bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan 

mengenai strategi pembelajaran yang cocok dalam meningkatkan minat 

belajar siswa. 
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3.  Manfaat bagi siswa, membantu siswa untuk mempermudah memahami 

tentang materi yang disampaikan yaitu dengan menggunakan strategi 

pembelajaran yang tepat dan sesuai. 

4. Manfaat bagi pihak sekolah, hasil penelitian dapat dijadikan masukan 

untuk meningkatkan minat belajar siswa dan dijadikan gambaran bagi 

sekolah untuk menerapkan strategi pembelajaran Active Learning.  

5. Manfaat bagi UIN Sunan Kalijaga, hasil penelitian dapat dijadikan bahan 

informasi mengenai penerapan strategi pembelajaran yang tepat bagi siswa 

di sekolah, sehingga UIN Sunan Kalijaga mempunyai kesempatan untuk 

melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, salah satu bentuk 

pengabdian tersebut adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang 

membantu upaya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan 

strategi-strategi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Di samping itu diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi 

guna menambah wawasan kependidikan bagi mahasiswa untuk penelitian 

selanjutnya yang lebih baik.  

E. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap skripsi yang ada, penulis 

menemukan beberapa skripsi yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang 

penulis kaji, judul skripsi yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah: 

 Pertama, Skripsi Atika Nur Jannah dengan judul “Pengaruh Strategi 

Pembelajaran Crossword Puzzle Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau 
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Dari Minat Dan Aktivitas Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP N 1 

Mojotengah Wonosobo Tahun Ajaran 2007/2008”. Skripsi ini bertujuan 

mendeskripsikan pengaruh strategi crossword puzzle terhadap hasil belajar 

matematika ditinjau dari minat dan aktivitas belajar matematika. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa: pembelajaran matematika menggunakan strategi 

pembelajaran crossword puzzle, minat, dan aktivitas belajar siswa berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pada pokok bahasan bilangan bulat.
7
     

Kedua, Ahirul Hasanah dengan judul “Pembelajaran Berbasis 

Permainan TTS (teka-teki silang) untuk Meningkatkan Prestasi Belajar bahasa 

Arab Siswa MAN Godean Sleman Yogyakarta”. Penulis menyimpulkan bahwa 

menggunakan TTS (teka-teki silang) ini berperan dalam meningkatkan prestasi 

belajar bahasa Arab siswa dengan adanya nilai effect size antara rata-rata pre-

test dan post-test siklus I adalah 14,33 dan effect size antara rata-rata pre-test 

dan post-test siklus II adalah 19,33.
8
 

Ketiga, Ahmad Muzaki dengan judul “Implementasi Strategi 

Crossword Puzzle untuk meningkatkan Hasil belajar Bahasa Arab siswa kelas 

III MI Al-Falahiyah Mlangi”. Penulis menyimpulkan bahwa adanya indikator 

keberhasilan kelas dan nilai rata-rata kelas dari sebelum ada tindakan (pre test), 

siklus I sampai siklus II terus ada peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari 

                                                           
7
 Atika Nur Jannah, Pengaruh Strategi Pembelajaran Crossword Puzzle Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Ditinjau Dari Minat Dan Aktivitas Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP 

N 1 Mojotengah Wonosobo, (Yogyakarta: Fakultas Sains dan Teknologi, 2008). 
8
 Ahirul Hasanah, Pembelajaran Berbasis Permainan TTS (teka-teki silang) untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar bahasa Arab Siswa MAN Godean Sleman Yogyakarta, 

(Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2010). 
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hasil test evaluasi setiap siklusnya yang menunjukkan adanya peningkatan nilai 

rata-rata pada pre test sebesar 63,8, pada siklus I sebesar 69,2 dan pada siklus 

II sebesar 76,9. Bukti peningkatan ini membuktikan bahwa penerapan strategi 

crossword puzzle dalam pembelajaran bahasa Arab mampu memberikan 

kontribusi bagi perkembangan strategi pembelajaran baru dan peningkatan 

hasil belajar bahasa Arab siswa kelas III MI Al-Falahiyah Mlangi.
9
 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan 

penelitian yang ada, yakni mengenai pengaruh strategi crossword puzzle  

terhadap minat belajar dan hasil belajar siswa dalam pengembangan kosakata 

bahasa Arab pada siswa kelas X MAN Pakem Sleman Yogyakarta. 

F. Landasan Teori 

1. Strategi Crossword Puzzle 

Menurut Gerlach dan Ely, seperti yang dikutip Dadang (1988: 134), 

mengartikan istilah strategi sebagai cara guru menyajikan pelajaran dalam 

lingkungan pendidikan yang meliputi sifat ruang lingkup dan urutan-urutan 

peristiwa yang memberikan pengalaman-pengalaman pendidikan. Strategi 

pembelajaran harus memperhitungkan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan 

                                                           
9
 Ahmad Muzaki, Implementasi Strategi Crossword Puzzle untuk meningkatkan Hasil 

belajar Bahasa Arab siswa kelas III MI Al-Falahiyah Mlangi, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, 2012). 
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serta perilaku-perilaku masukan para siswa.
10

 Strategi pembelajaran merupakan 

faktor-faktor dalam rancangan pembelajaran.  

Crossword puzzle (teka-teki silang) merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang dikembangkan dari strategi active learning, strategi ini 

diklasifikasikan oleh Melvin Silberman pada active learning bagian keempat 

yaitu tentang “bagaimana agar belajar tidak lupa”.
11

 Tujuan crossword puzzle 

(teka-teki silang) ini bertujuan melatih siswa memikirkan kata-kata yang tepat 

untuk mengisi kolom-kolom kosong, baik mendatar atau menurun. Beberapa 

alat yang diperlukan dalam permainan ini adalah kolom-kolom yang disusun 

sedemikian rupa, baik mendatar atau menurun.
12

 Teka-teki silang dapat 

diselesaikan secara individu atau secara tim. 

Prosedur crossword puzzle (teka-teki silang): 
13

 

a. Langkah pertama adalah mencurahkan gagasan (brainstorming) 

beberapa istilah atau nama-nama kunci yang berkaitan dengan 

pelajaran studi yang telah Anda selesaikan. 

b. Susunlah teka-teki silang sederhana, yang mencakup item-item 

sebanyak yang Anda dapat. Hitamkan kotak-kotak yang tidak 

Anda perlukan. (catatan: jika terlalu sulit untuk membuat teka-

                                                           
10

 Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang, 2008), hlm. 20. 
11

 Mel Silberman, Active Learning: 101 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: 

Pustaka Insan Madani, 2009), hlm. viii. 
12

 Fathul Mujib dan Nailur rahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif dalam 

Belajar Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), hlm. 215. 
13

 Mel Silberman, Active Learning..., hlm. 246. 
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teki silang, diselingi dengan item-item yang menyenangkan, 

yang tidak berkaitan dengan pelajaran) 

c. Buatlah contoh-contoh item-item silang. 

d. Bagikan teka-teki kepada peserta didik, baik secara individual 

maupun secara tim. 

e. Tentukan batasan waktu. Serahkan hadiah kepada individu atau 

tim dengan benda yang paling konkret. 

2. Minat Belajar  

a. Definisi  Minat 

Menurut kamus bahasa Indonesia minat adalah perhatian, kesukaan 

(kecenderungan hati) kepada sesuatu; keinginan.
14

Minat dari segi 

epistimologi mempunyai kesamaan arti dengan perhatian, kesukaan 

(kecenderungan hati) pada suatu keinginan. Secara sederhana, minat 

(interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu.  

Minat adalah salah satu dari aspek psikologis yang merupakan 

bagian dari faktor (internal) yang mempengaruhi belajar siswa. Menurut 

Muhibbin Syah dalam bukunya Psikologi Pendidikan minat adalah 

(interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu. Menurut Reber (1998), minat tidak termasuk 

istilah populer dalam psikologi karena ketergantungannya yang banyak 

pada faktor-faktor internal lainnya seperti: pemusatan perhatian, 

                                                           
14

 W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: CV. Rajawali, 

1986), hlm. 769. 



11 
 

keingintahuan, motivasi dan kebutuhan. Namun terlepas dari masalah 

populer atau tidak, minat seperti yang difahami dan dipakai oleh orang 

selama ini dapat mempengaruhi kualitas hasil pencapaian belajar siswa 

dalam bidang-bidang studi tertentu. Kemudian karena pemusatan yang 

intensif terhadap bidang atau materi itulah yang memungkinkan siswa 

untuk belajar lebih giat dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan.
15

 

Minat adalah sumber hasrat belajar. Demikian di dalam jiwa 

seseorang yang memperhatikan sesuatu ia mulai dengan menaruh minat 

terhadap hal itu. Minat itu erat hubungannya dengan kepribadian 

seseorang; ketiga fungsi jiwa: kognisi, emosi dan konasi terhadap didalam 

minat. Kadang-kadang minat itu timbul dengan sendirinya, dan kadang-

kadang perlu diusahakan.
16

 

Minat yang timbul dengan sendirinya (spontan) itu disebabkan oleh: 

1) Dorongan kodrat (basic drives) 

2) Pengalaman yang diperoleh anak (acquired drives) misalnya anak 

tertarik akan soal-soal mesin, hal ini terlihat karena ayahnya 

seorang montir. Anak akan tertarik akan musik karena gurunya 

pandai memainkan piano dan alat-alat musik yang lain. 

Peserta didik yang menaruh minat pada suatu mata pelajaran, 

perhatiannya akan tinggi dan minatnya berfungsi sebagai pendorong kita 

                                                           
15

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 136. 
16

 Abd. Rachman Shaleh, Didaktik Pendidikan Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 

hlm. 65. 
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untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Definisi operasional 

minat belajar menurut Wahid Murni adalah: 

1) Kesukacitaan 

2) Ketertarikan 

3) Perhatian 

4) Keterlibatan
17

 

Dari beberapa Teori diatas, Indikator minat yang akan peneliti 

gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Rasa senang, meliputi: tampak bersemangat dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan, semangat dalam mengikuti pelajaran, siswa senang 

mengikuti pelajaran bahasa Arab, siswa menyukai metode yang 

digunakan. 

2) Perhatian, meliputi: perhatian terhadap penjelasan guru, 

memperhatikan pelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan. 

3) Rasa ingin tahu, meliputi: berani bertanya, menunjukkan rasa ingin 

tahu terhadap materi, kemauan belajar meningkat. 

4) Antusiasme, meliputi: mengumpulkan tugas tepat waktu, siswa 

tempak rajin belajar. 

 

 

                                                           
17

 Wahid Murni, dkk., Evaluasi Pembelajaran Kompetensi dan Praktik, (Yogyakarta: 

Nuha Litera, 2010), hlm. 35. 
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b. Belajar 

Menurut Abin Syamsudin makmun (2007) mengatakan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Sedangkan menurut 

Muhibbin Syah belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan 

(Psikologi Kognitif). Belajar juga diartikan pula sebagai suatu perubahan 

kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang 

diperkuat.
18

 

Menurut Arden N Frandsen (1993) hal yang mendorong seseorang 

untuk belajar itu adalah sebagai berikut: 

1) Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia lebih luas. 

2) Adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan 

untuk selalu maju. 

3) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan 

usaha yang baru, baik dengan koperasi maupun dengan kompetisi. 

4) Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai 

pelajaran. 

5) Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar.
19

 

 

 

                                                           
18

 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 172. 
19

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 

1993), hlm. 253. 
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3. Hasil Belajar 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata mendifinisikan hasil belajar 

merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial 

atau kapasitas yang dimiliki seseorang.
20

 Sementara itu, Nana Sudjana 

mendefinisikan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Horward Kingsley 

membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) keterampilan dan kebiasaan, 

(b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita.  

Sedangkan Gagne membagi lima kategori hasil belajar, yakni (a) 

informasi verbal, (b) ketermapilan intelektual, (c) strategi kognitif,  (d) 

sikap, dan (e) ketermapilan motoris. Dalam sistem pendidikan nasional 

rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan 

instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom 

yang secara garis besar membagi menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, 

ranah afektif, dan ranah psikomotoris.
21

 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

                                                           
20

 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 102. 
21

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014 ), hlm. 22. 
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Ranah psikomotoris berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni (a) 

gerakan refleks, (b) keterampilan gerakan dasar, (c) kemampuan 

perseptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan keterampilan 

kompleks, dan (f) gerakan ekspresif dan intepretatif.  

Hasil dari kegiatan evaluasi hasil belajar pada akhirnya difungsikan 

dan ditujukan untuk keperluan berikut ini:
22

 

a. Untuk diagnostik dan pengembangan, artinya pengunaan hasil dari 

kegiatan evaluasi hasil belajar sebagai dasar pendiagnosisan kelemahan 

dan keunggulan siswa beserta sebab-sebabnya. 

b. Untuk seleksi artinya hasil dari kegiatan evaluasi hasil belajar seringkali 

digunakan sebagai dasar untuk menentukan siswa-siswa yang paling 

cocok untuk jenis jabatan atau jenis pendidikan tertentu. 

c. Untuk kenaikan kelas, artinya menentukan apakah seorang siswa dapat 

dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi atau tidak, memerlukan informasi 

yang dapat mendukung keputusan yang dibuat guru.  

d. Untuk penempatan, artinya agar siswa dapat berkembang sesuai dengan 

tingkat kemampuan dan potensi yang mereka miliki, maka perlu 

dipikirkan ketepatan penempatan siswa pada kelompok yang sesuai. 

3. Kosakata 

Kosakata menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti 

perbendaharaan kata.
23

 Sedangkan Soemargono mendefinisikan pengertian 

                                                           
22

 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 

hlm. 200-201. 
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kosakata sebagai sejumlah kata yang disukai pemakaianya.
24

 Kosakata 

merupakan unsur bahasa yang harus dikuasai oleh setiap pembelajar 

bahasa asing (Arab) untuk dapat memperoleh kemahiran berkomunikasi 

dengan menggunakan bahasa tersebut dengan baik. 

Adapun tujuan utama pembelajaran kosakata bahasa Arab antara 

lain: 

a. Memperkenalkan kosakata baru kepada peserta didik 

b. Melatih peserta didik untuk dapat mengucapkan kosakata itu dengan 

benar 

c. Memahami makna kosakata,baik secara denotatif/leksikal (berdiri 

sendiri) maupun digunakan dalam konteks kalimat tertentu (makna 

konotatif dan gramatikal).
25

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian pada dasarnya merupakan jawaban sementara dari 

rumusan masalah penelitian.
26

 Terhadap masalah penelitian yang sedang 

dihadapi, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Sehingga diduga 

hipotesis sementara penelitian ini adalah:  

                                                                                                                                                               
23

 W.J.S. Poerwodarminto, Kamus ..., hlm. 617. 
24

 Soemargono, Kamus Prancis Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm. 103. 
25

 Neneng L M, Pembelajaran Mufradat (Kosakata) dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 

bdkjakarta.kemenag.go.id, akses 12 November 2015. 
26

 Sembodo Ardi Widodo dkk, Pedoman ..., hlm. 14. 
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1. Ada pengaruh strategi crossword puzzle (teka-teki silang) terhadap minat 

belajar dan hasil belajar siswa dalam pengembangan kosakata bahasa Arab 

pada siswa kelas X MAN Pakem. 

2. Ada perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen 

terhadap minat belajar dan hasil belajar bahasa arab dengan menggunakan 

strategi crossword puzzle (teka-teki silang) pada siswa kelas X MAN 

Pakem 

2. Ada peningkatan kosakata bahasa Arab setelah diterapkannya strategi 

crossword puzzle (teka-teki silang) pada siswa kelas X MAN Pakem. 

H. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
27

 Metodologi adalah 

ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem; 

sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku 

suatu disiplin ilmu; studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara/metode; 

atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan 

pengetahuan (knowledge).
28

  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data 

kuantitatif (data yang berupa angka) dan menggunakan analisis statistik 

                                                           
27

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D, (Bandung : 

Alfabeta, 2015), hlm. 3. 
28

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), hlm. 22. 
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sebagai dasar dalam pemaparan data, analisis data, dan pengujian hipotesis 

serta pengambilan kesimpulan.
29

  

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. 

Penelitian eksperimen merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif yang 

sangat kuat mengukur hubungan sebab akibat.
30

 Kelompok eksperimen adalah 

kelompok perlakuan yang diberi perlakuan berupa variabel terikat dan variabel 

bebas. Sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok perlakuan yang tidak 

diberi perlakuan apa-apa, atau diberi perlakuan palsu.
31

    

Penelitian ini menggunakan model design eksperimen kuasi (Quasi 

Experimental) atau penelitian eksperimen semu, penelitian tanpa pengontrolan 

atau manipulasi yang relevan. 

Adapun design eksperimen (kerangka konseptual pelaksanaan 

eksperimen) yang dipakai adalah control group pre-test-post-test.
32

  

E    O1 X1 O2 

K   O3 X2 O4 

 

Keterangan: 

E  : Kelompok Eksperimen 

K : Kelompok Kontrol 

O1 : Pre-Test Kelompok Eksperimen 

                                                           
29

 Sembodo Ardi Widodo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA 

Fakultas Tarbiyah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 16. 
30

 Tukiran Taniredja, Hidayati Mustafidah, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar), 

(Bandung: Alfabeta,2012), hlm. 52. 
31

 Ibid, hlm. 53.  
32

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2007), hlm. 86.  
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O2 : Post-Test Kelompok Eksperimen 

O3 : Pre-Test Kelompok Kontrol 

O4 : Post-Test Kelompok Kontrol 

X1 : Perlakuan Pada Kelompok Eksperimen  

X2 : Perlakuan Pada Kelompok Kontrol 

2. Teknik Sumber Data 

a. Sumber Data 

1) Kepala MAN Pakem  

2) Guru bidang studi bahasa Arab 

3) Siswa-siswi kelas X 

b. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas  MAN Pakem Sleman 

Yogyakarta tahun pelajaran 2016/2017. Jumlah populasi adalah 217 siswa, 

yang terdiri kelas X IPA 1, X IPA 2, X IPA 3, X IPS 1, X IPS 2, X IPS 3, 

dan X AGAMA terbagi dalam kemampuan yang berbeda-beda. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Keseluruhan jumlah siswa kelas X MAN Pakem ada 

7 kelas, maka peneliti hanya memilih sampel 2 kelas dengan pertimbangan 

yang setara atau homogen, yaitu kelas X IPA 2 sebagai kelas eksperimen 

dan kelas X IPA 1 sebagai kelas kontrol. 
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3. Variabel Penelitian 

a. Variabel Bebas (independent variable) 

Apabila ada dua variabel yang saling berhubungan, sedangkan bentuk 

hubungannya adalah bahwa perubahan variabel yang satu mempengaruhi 

atau menyebabkan perubahan variabel yang lain, maka variabel yang 

mempengaruhi atau variabel penyebab tersebut merupakan variabel bebas 

(independent variable).
33

 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah strategi crossword puzzle 

(teka-teki silang) dan tanpa strategi crossword puzzle (teka-teki silang). 

b. Variable Terikat (dependent variable) 

Apabila ada dua variabel yang saling berhubungan, sedangkan bentuk 

hubungannya adalah bahwa perubahan variabel yang satu mempengaruhi 

atau menyebabkan perubahan variabel yang lain, maka variabel yang 

dipengaruhi atau variabel yang disebabkan, merupakan variabel yang tidak 

bebas atau bergantung (dependent variable).
34

 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat belajar dan hasil 

belajar siswa. 

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 
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a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus 

dikumpulkan dalam penelitian.
35

 Observasi atau pengamatan adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui 

pengamatan dan pengindraan.
36

 Observasi yang peneliti gunakan adalah 

observasi partisipan. Kegiatan pengamatan ini dilaksanakan untuk 

mengetahui situasi pembelajaran, terutama sikap dan reaksi siswa dalam 

proses pembelajaran bahasa Arab yang sedang berlangsung. 

Dalam hal ini, peneliti dapat mencatat, menganalisis, dan selanjutnya 

dapat mengambil kesimpulan tentang pemahaman bahasa Arab di MAN 

Pakem terkait dengan penggunaannya dalam aktifitas belajar. Dengan ini 

juga penulis gunakan untuk mencari data gambaran umum MAN Pakem dan 

mengamati fasilitas kelas dan data-data yang terkait dengan penelitian. 

b. Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara bebas 

terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan wawancara yang dalam 

melaksanakan wawancara, pewawancara membawa pedoman yang hanya 

garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.
37

 Wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab 

                                                           
35

 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitataif, (Bandung : 

Alfabeta, 2011),hlm. 105. 
36

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 115. 
37

 Winarto Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, (Bandung: 

Tarsito, 1982), hlm. 162. 
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sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan 

teknik ini peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi 

pada objek penelitian. 

c. Kuesioner (Angket)  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya.
38

 Salah satu teknik pengumpulan data 

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah angket yang berisi tentang 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa tentang pengaruh 

strategi crossword puzzle (teka-teki silang) terhadap minat belajar dan hasil 

belajar siswa dalam pengembangan kosakata bahasa Arab. Angket yang 

akan dilakukan ada dua, yaitu angket sebelum eksperimen dan sesudah 

eksperimen. 

Peneliti akan menggunakan angket yang sama antara sebelum dan 

sesudah dengan pertimbangan. Angket tersebut harus terlebih dahulu 

melalui uji realibilitas dengan bantuan SPSS 16.0. 

d. Tes 

Dalam penelitian ini menggunakan tes prestasi kognitif untuk 

memperoleh data angka tentang kemampuan siswa dalam mata pelajaran 

bahasa Arab, terhadap materi yang disampaikan saat perlakuan. 

                                                           
38

 Sugiyono, Metode..., hlm. 199.  
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Peneliti akan melakukan dua tes yaitu pretest dan posttest. Pretest 

diberikan sebelum perlakuan untuk mengetahui kemampuan awal masing-

masing kelas dan untuk menunjukan bahwa kedua kelas tersebut berawal 

dari kemampuan yang sama sedangkan posttest diberikan untuk mengetahui 

hasil akhir atau peningkatan nilai setelah diadakannya penelitian. Kedua tes 

tersebut menggunakan bentuk yang sama dan tingkatan yang sama. Kedua 

tes tersebut harus terlebih dahulu melalui uji validitas dan reliabilitas 

dengan bantuan SPSS 16.0. 

e. Dokumentasi  

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, 

catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.
39

 Metode ini 

digunakan untuk mengetahui evaluasi pemahaman bahasa arab, letak 

geografis, sejarah singkat berdirinya MAN pakem, visi dan misi, struktur 

organisasi, keadaan pengajar, keadaan siswa, serta sarana prasarana yang 

ada di sekolah tersebut. 

5. Pengkajian Instrumen dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini akan digunakan dua instrumen yakni tes dan 

angket. Peneliti dalam mengkaji instrumen menggunakan bantuan SPSS 

16.0, baik uji validitas maupun uji reliabilitas instrumen. 
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a. Uji Validitas  

Uji validitas instrumen ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan instrumen penelitian untuk mengungkapkan data sesuai dengan 

masalah yang diungkap. Adapun yang akan digunakan untuk menganalisis 

validitas instrumen penelitian adalah rumus korelasi korelasi Product 

moment Karl Pearson.
40

 Sebagai berikut : 

rxy = 
})({})({

))((

2222 

 




YYNXXN

YXXYN

 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi antara X dan Y 

X : Jumlah skor item 

Y : Jumlah skor total 

X
2
 : Jumlah kuadrat dari skor item 

Y
2
 : Jumlah kuadrat dari skor total 

XY : Jumlah perkalian antara skor item dan skor total 

N : Jumlah soal 

Dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir dapat diketahui 

dengan analisis data dan perhitungan matematis peneliti menggunakan 
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bantuan perangkat program SPSS Versi 16.0. dan menetapkan standar nilai 

kevalidan suatu soal sebesar 0,482 dan soal dinyatakan valid jika lebih besar 

dari > 0,482  dan dinyatakan tidak valid jika < 0,482.  

b. Uji Reliabilitas 

Jika instrumen sudah dinyatakan valid, maka tahap berikutnya adalah 

menguji realibilitas instrumen untuk menunjukkan kestabilan dalam 

mengukur. Rumus yang digunakan dalam uji realibilitas ini adalah rumus 

Alpha Cronbach.
41

 Adapun bentuk rumusnya adalah sebagai berikut : 

 r11 = 

 
)1)(

1
(

2

2

t

b

n

n







 

 Keterangan : 

 r11 =  reliabilitas instrumen 

 n =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

  2

b  =  jumlah varians butir 

   
2

t
 

=  varians total.  

c. Teknik Analisis Data 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa 

data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Rumus 

                                                           
41
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yang digunakan dalam uji normalitas adalah rumus Kolmogrov-

Smirnov, dengan rumus sebagai berikut: 

D = maksimum Fo (x) -  SN (x) 

Keterangan: 

Fo (x) = proporsi kasus yang diharapkan mempunyai skor yang sama 

atau kurang dari x. 

SN (x) = distribusikan kumulatif pilihan-pilihan terobservasi.
42

 

Dengan asumsi sebagai berikut: 

a) Jika nilai Sig lebih besar dari 0,05 maka data distribusi normal 

b) Jika nilai Sig lebih kecil dari 0.05 maka data tidak berdistribusi 

normal 

2) Uji Homogenitas 

 Tujuan dari uji homogenitas ini adalah untuk mengetahui apakah 

kelompok populasi memiliki uraian yang sama atau tidak dengan 

membandingkan varian terbesar dengan varian terkecil. Untuk menguji 

homogenitas ini dapat dilakukan dengan uji F. Adapun rumus yang 

digunakan adalah analisis varians:  

F =  varian besar 

 varian kecil 

Keterangan: 

F = varian observasi 

 v= varian terbesar (n-1) 

 v = varian terkecil (n-1).
43
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d. Analisis Data 

Setelah terbukti berdistribusi normal dan homogen selanjutnya data 

akan dianalisis. Metode analisis data yang dipakai oleh penulis dalam 

meneliti adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk 

mengetahui apakah dua variable yang sedang diuji memang berbeda 

disebabkan oleh perlakuan atau tidak.
44

 Penulis menggunakan analisis 

dengan rumusan dengan rumus t “tes” , rumusan tersebut yaitu: 

t= M1 - M2 

SEM1-M2 

 

Keterangan: 

t  =tes observasi 

M1 =mean variable I 

M2 =mean variable II 

SEM1-M2 =standar error mean dua kelompok 

 

Untuk mempercepat pengolahan data maka penulis akan 

menggunakan bantuan SPSS 16.0. 

I. Sistematika Pembahasn 

Dalam penyusunan skripsi agar lebih sistematis dan terfokus pada satu 

pemikiran, maka dalam pembahasan terperinci sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan yang menggambarkan seluruh isi skripsi yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
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 Budi Susetyo, Statistika, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen 
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2005), hlm. 284-285. 
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dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, hipotesis penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Gambaran Umum MAN Pakem, yang meliputi tentang letak 

geografis, sejarah berdiri dan perkembangan sekolah, visi dan misinya, struktur 

organisasi, keadaan guru, kepala sekolah, peserta didik, pegawai-pegawai  atau 

karyawan MAN Pakem, dan sarana prasarana. 

Bab III  Berisi tentang hasil penelitian yaitu tentang “ Pengaruh strategi 

crossword puzzle (teka-teki silang) terhadap minat belajar dan hasil belajar 

siswa dalam pengembangan kosakata bahasa Arab” (Studi Eksperimen pada 

siswa kelas X MAN Pakem Sleman Yogyakarta).  

Bab IV Penutup yang mencakup kesimpulan, saran dan kata penutup. 

Dan pada bagian akhir terdapat daftar pustaka, curiculum vitae, dan lampiran-

lampiran yang terkait dengan penelitian.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

strategi crossword puzzle (teka-teki silang) terhadap minat belajar dan 

hasil belajar siswa dalam pengembangan kosakata bahasa Arab (Studi 

Eksperimen pada Siswa Kelas X MAN Pakem Sleman Yogyakarta), maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi crossword puzzle berpengaruh terhadap minat belajar dan 

hasil belajar dalam pengembangan kosakata bahasa arab pada 

siswa kelas X MAN Pakem. Khususnya pada kelas eksperimen 

siswa lebih mudah, antusias dan tertarik pada strategi tersebut, 

ditandai dengan adanya peningkatan minat belajar dan hasil 

belajar siswa untuk mendalami pelajaran bahasa Arab. Menurut 

siswa-siswi, menggunakan strategi crossword puzzle dalam 

pengembangan kosakata bahasa Arab merupakan pengalaman 

baru yang sebelumnya guru bahasa Arab belum pernah 

menerapkan strategi crossword puzzle atau strategi yang lainnya. 

2. Adanya pengaruh strategi crossword puzzle terhadap minat 

belajar dan hasil belajar dalam pengembangan kosakata bahasa 

Arab dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa 

kelas X MAN Pakem Sleman. Dari hasil penelitian dan 

eksperimen yang peneliti lakukan, ada perubahan yang signifikan 
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antara pengembangan kosakata bahasa Arab siswa yang 

menggunakan strategi crossword puzzle dibandingkan dengan 

siswa yang menggunakan metode ceramah. Perbedaan ini dapat 

dilihat dari perubahan minat belajar rata-rata nilai pre-angket ke 

post-angket pada masing-masing kelas (kelas eksperimen dan 

kelas kontrol). Rata-rata nilai pre-angket sebesar 66,8125 dan 

nilai post-angket sebesar 76,2500 pada kelas eksperimen. 

Sedangkan pada kelas kontrol rata-rata nilai pre-angket sebesar 

64,3750 dan nilai post-angket sebesar 70,0312. Kemudian dapat 

dilihat dari perubahan hasil belajar rata-rata nilai pretest ke 

posttest pada masing-masing kelas (kelas eksperimen dan kelas 

kontrol). Rata-rata nilai pretest sebesar 13,2812 dan nilai posttest  

sebesar 24.2500 pada kelas eksperimen. Sedangkan pada kelas 

kontrol rata-rata nilai pretest sebesar 12,2812 dan nilai posttest  

sebesar 16,0312. Melihat perubahan rata-rata nilai yang diperoleh 

masing-masing kelas, menunjukkan bahwa strategi crossword 

puzzle lebih efektif untuk meningkatkan minat belajar dan hasil 

belajar siswa dalam pengembangan kosakata bahasa Arab. Hal ini 

dibuktikan dengan perubahan yang signifikan pada rata-rata minat 

belajar dan hasil belajar siswa kelas eksperimen, yakni kelas X 

IPA 2 MAN Pakem Sleman Yogyakarta. 

3. Adanya peningkatan kosakata bahasa Arab, dengan hasil pretest 

untuk kelas kontrol yaitu  12,2812 dan kelas eksperimen yaitu 



93 
 

13,2812. Sedangkan posttest untuk kelas kontrol yaitu 16,0312 

dan kelas eksperimen yaitu 24,2500. Data diatas menunjukkan 

hasil yaitu ada peningkatan kosakata bahasa Arab setelah 

diterapkannya strategi crossword puzzle (teka-teki silang) pada 

siswa kelas X MAN Pakem.  

B. Saran-saran 

Setelah memperoleh hasil penelitian yang membuktikan bahwa 

pengaruh strategi crossword puzzle (teka-teki silang) terhadap minat 

belajar dan hasil belajar siswa dalam pengembangan kosakata bahasa 

Arab, maka penulis berkeinginan untuk memberikan saran yang bersifat 

sumbangan pemikiran, diantaranya sebagai berikut: 

1.  Bagi sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata 

bagi kemajuan proses pembelajaran bahasa Arab. Dengan 

memberikan kesempatan kepada guru mata pelajaran bahasa 

Arab untuk mengembangkan strategi pembelajaran untuk 

membantu menyampaikan materi di dalam kelas, seperti strategi 

crossword puzzle. 

2.  Bagi guru, khususnya guru bahasa Arab dapat menggunakan 

berbagai macam strategi pembelajaran yang dapat membantu 

proses pembelajaran berlangsung, salah satu satunya dengan 

menggunakan strategi crossword puzzle. Karena strategi ini 

mampu menarik perhatian siswa sehingga proses pembelajaran 

berjalan dengan baik. Hendaknya guru bisa lebih kreatif dalam 
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menuangkan ide-ide untuk kesempurnaan strategi crossword 

puzzle di kemudian hari. 

3.  Bagi peneliti lain, hendaknya mengembangkan lebih lanjut teori-

teori tentang strategi crossword puzzle. Terdapat banyak 

kekurangan pada strategi crossword puzzle ini, maka dari itu 

diharapkan penelitian lain hendaknya memperbaiki demi 

kesempurnaan strategi crossword puzzle ini di masa yang akan 

datang. 

C. Kata penutup 

Alhamdulillah rabbil’alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang 

telah memberikan kemudahan, kenikmatan, kelancaran, serta rahmat dan 

hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad 

SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah. 

Aamiin. 

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari 

sepenuhnya bahwa banyak terdapat kekurangan, hal ini dikarenakan oleh 

keterbatasan penulis. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya kritik dan 

saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan 

kesempurnaan penulisan skripsi ini. 

Semoga dengan selesainya penyusunan skripsi ini dapat menambah 

literature pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dan pembaca semua, 
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serta bermanfaat bagi calon guru maupun guru untuk mengembangkan 

kualitas pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. 
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LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL ( X IPA 1 ) 

Hari/Tanggal  : Kamis, 04 Februari 2016 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : المهنة و الحياة 

Perlakuan  : Pertama 

Jam/Ruang  : 13.45-15.15 (2x45 menit) 

No Indikator/Aspek yang diamati 

Realisasi 

Deskriptif Ya 

(√) 
Tidak (√) 

I PRA PEMBELAJARAN    

1. Membangun motivasi siswa    

2. Mengecek kosakata materi pelajaran 

sebelumnya 
  

 

3. Memberikan acuan/tujuan pembelajaran    

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN    

A. Penyampaian Materi Pembelajaran    

4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 
  

 

5. Menyampaikan materi dengan jelas dan 

sesuai dengan hierarki belajar 
  

 

6. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    

B. Pendekatan/Strategi Pembelajaran    

7. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai 
  

 

8. Melaksanakan pembelajaran secara runtut    

9. Menguasai kelas    



10. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 
  

 

11. Melaksanakan pembelajaran yang 

meningkatkan semangat belajar 
  

 

12. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan 
  

 

C. Pemanfaatan Sumber Belajar/Media 

Pembelajaran 
  

 

13. Menggunakan media secara efektif dan 

efisien 
  

 

14. Memberikan pesan dan kesan yang menarik    

15. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    

D. Pembelajaran yang Memicu dan 

Memelihara Keterlibatan Siswa 
  

 

16. Menumbuhkan partisipatif aktif siswa saat 

proses pembelajaran 
  

 

17. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons 

siswa 
  

 

18. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa dalam belajar 
  

 

19. Memberikan penguatan secara verbal atau 

non verbal 
  

 

E. Penilaian Proses    

20. Memantau kemajuan belajar siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung 
  

 

F. Penggunaan Bahasa    

21. Menggunakan bahasa baik lisan ataupun tulis 

secara jelas, baik dan benar 
  

 

22. Menyampaikan pesan dengan gaya yang 

sesuai 
  

 



III PENUTUP    

23. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 
  

 

24. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) 
  

 

25. Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan, kegiatan, atau tugas 

sebagai bagian remidi/pengayaan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Pakem, 04 Februari 2016 

                 Observer, 

 

 

 

MUHAMMAD ROSYID, S.S 

 

  

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN ( X IPA 2 ) 

Hari/Tanggal  : Kamis, 04 Februari 2016 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : المهنة و الحياة 

Perlakuan  : Pertama 

Jam/Ruang  : 11.45-13.45 (2x45 menit) 

No Indikator/Aspek yang diamati 

Realisasi 

Deskriptif Ya 

(√) 
Tidak (√) 

I PRA PEMBELAJARAN    

1. Membangun motivasi siswa    

2. Mengecek kosakata materi pelajaran 

sebelumnya 
  

 

3. Memberikan acuan/tujuan pembelajaran    

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN    

A. Penyampaian Materi Pembelajaran    

4. Crossword Puzzle (menyampaikan inti 

materi) 
  

 

5. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 
  

 

6. Menyampaikan materi dengan jelas dan 

sesuai dengan hierarki belajar 
  

 

7. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    

B. Pendekatan/Strategi Pembelajaran    

8. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai 
  

 



9. Melaksanakan pembelajaran secara runtut    

10. Menguasai kelas    

11. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 
  

 

12. Melaksanakan pembelajaran yang 

meningkatkan semangat belajar 
  

 

13. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan 
  

 

C. Pemanfaatan Sumber Belajar/Media 

Pembelajaran 
  

 

14. Menggunakan media secara efektif dan 

efisien 
  

 

15. Memberikan pesan dan kesan yang menarik    

16. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    

D. Pembelajaran yang Memicu dan 

Memelihara Keterlibatan Siswa 
  

 

17. Menumbuhkan partisipatif aktif siswa saat 

proses pembelajaran 
  

 

18. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons 

siswa 
  

 

19. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa dalam belajar 
  

 

20. Memberikan penguatan secara verbal atau 

non verbal 
  

 

E. Penilaian Proses    

21. Memantau kemajuan belajar siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung 
  

 

F. Penggunaan Bahasa    

22. Menggunakan bahasa baik lisan ataupun tulis 

secara jelas, baik dan benar 
  

 



23. Menyampaikan pesan dengan gaya yang 

sesuai 
  

 

III PENUTUP    

24. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 
  

 

25. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi tujuan 
  

 

26. Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan, kegiatan, atau tugas 

sebagai bagian remidi/pengayaan 

   

 

 

 

 

 

 

 Pakem, 04 Februari 2016 

                 Observer, 

 

 

 

MUHAMMAD ROSYID, S.S 

 

  

 

 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL ( X IPA 1 ) 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 06 Februari 2016 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan :  المهنة 

Perlakuan  : Kedua 

Jam/Ruang  : 08.30-10.10 (2x45 menit) 

No Indikator/Aspek yang diamati 

Realisasi 

Deskriptif Ya 

(√) 
Tidak (√) 

I PRA PEMBELAJARAN    

1. Membangun motivasi siswa    

2. Mengecek kosakata materi pelajaran 

sebelumnya 
  

 

3. Memberikan acuan/tujuan pembelajaran    

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN    

A. Penyampaian Materi Pembelajaran    

4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 
  

 

5. Menyampaikan materi dengan jelas dan 

sesuai dengan hierarki belajar 
  

 

6. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    

B. Pendekatan/Strategi Pembelajaran    

7. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai 
  

 

8. Melaksanakan pembelajaran secara runtut    

9. Menguasai kelas    



10. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 
  

 

11. Melaksanakan pembelajaran yang 

meningkatkan semangat belajar 
  

 

12. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan 
  

 

C. Pemanfaatan Sumber Belajar/Media 

Pembelajaran 
  

 

13. Menggunakan media secara efektif dan 

efisien 
  

 

14. Memberikan pesan dan kesan yang menarik    

15. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    

D. Pembelajaran yang Memicu dan 

Memelihara Keterlibatan Siswa 
  

 

16. Menumbuhkan partisipatif aktif siswa saat 

proses pembelajaran 
  

 

17. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons 

siswa 
  

 

18. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa dalam belajar 
  

 

19. Memberikan penguatan secara verbal atau 

non verbal 
  

 

E. Penilaian Proses    

20. Memantau kemajuan belajar siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung 
  

 

F. Penggunaan Bahasa    

21. Menggunakan bahasa baik lisan ataupun tulis 

secara jelas, baik dan benar 
  

 

22. Menyampaikan pesan dengan gaya yang 

sesuai 
  

 



III PENUTUP    

23. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 
  

 

24. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) 
  

 

25. Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan, kegiatan, atau tugas 

sebagai bagian remidi/pengayaan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Pakem, 06 Februari 2016 

                 Observer, 

 

 

 

MUHAMMAD ROSYID, S.S 

 

  

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN ( X IPA 2 ) 

Hari/Tanggal  : Sabtu, 06 Februari 2016 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan :  المهنة 

Perlakuan  : Kedua 

Jam/Ruang  : 13.00-14.30 (2x45 menit) 

No Indikator/Aspek yang diamati 

Realisasi 

Deskriptif Ya 

(√) 
Tidak (√) 

I PRA PEMBELAJARAN    

1. Membangun motivasi siswa    

2. Mengecek kosakata materi pelajaran 

sebelumnya 
  

 

3. Memberikan acuan/tujuan pembelajaran    

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN    

A. Penyampaian Materi Pembelajaran    

4. Crossword Puzzle (menyampaikan inti 

materi) 
  

 

5. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 
  

 

6. Menyampaikan materi dengan jelas dan 

sesuai dengan hierarki belajar 
  

 

7. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    

B. Pendekatan/Strategi Pembelajaran    

8. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai 
  

 



9. Melaksanakan pembelajaran secara runtut    

10. Menguasai kelas    

11. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 
  

 

12. Melaksanakan pembelajaran yang 

meningkatkan semangat belajar 
  

 

13. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan 
  

 

C. Pemanfaatan Sumber Belajar/Media 

Pembelajaran 
  

 

14. Menggunakan media secara efektif dan 

efisien 
  

 

15. Memberikan pesan dan kesan yang menarik    

16. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    

D. Pembelajaran yang Memicu dan 

Memelihara Keterlibatan Siswa 
  

 

17. Menumbuhkan partisipatif aktif siswa saat 

proses pembelajaran 
  

 

18. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons 

siswa 
  

 

19. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa dalam belajar 
  

 

20. Memberikan penguatan secara verbal atau 

non verbal 
  

 

E. Penilaian Proses    

21. Memantau kemajuan belajar siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung 
  

 

F. Penggunaan Bahasa    

22. Menggunakan bahasa baik lisan ataupun tulis 

secara jelas, baik dan benar 
  

 



23. Menyampaikan pesan dengan gaya yang 

sesuai 
  

 

III PENUTUP    

24. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 
  

 

25. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi tujuan 
  

 

26. Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan, kegiatan, atau tugas 

sebagai bagian remidi/pengayaan 

   

 

 

 

 

 

 

 Pakem, 06 Februari 2016 

                 Observer, 

 

 

 

MUHAMMAD ROSYID, S.S 

 

  

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL ( X IPA 1 ) 

Hari/Tanggal  : Kamis, 11 Februari 2016 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan :  المهنة 

Perlakuan  : Ketiga 

Jam/Ruang  : 13.45-15.15 (2x45 menit) 

No Indikator/Aspek yang diamati 

Realisasi 

Deskriptif Ya 

(√) 
Tidak (√) 

I PRA PEMBELAJARAN    

1. Membangun motivasi siswa    

2. Mengecek kosakata materi pelajaran 

sebelumnya 
  

 

3. Memberikan acuan/tujuan pembelajaran    

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN    

A. Penyampaian Materi Pembelajaran    

4. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 
  

 

5. Menyampaikan materi dengan jelas dan 

sesuai dengan hierarki belajar 
  

 

6. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    

B. Pendekatan/Strategi Pembelajaran    

7. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai 
  

 

8. Melaksanakan pembelajaran secara runtut    

9. Menguasai kelas    



10. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 
  

 

11. Melaksanakan pembelajaran yang 

meningkatkan semangat belajar 
  

 

12. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan 
  

 

C. Pemanfaatan Sumber Belajar/Media 

Pembelajaran 
  

 

13. Menggunakan media secara efektif dan 

efisien 
  

 

14. Memberikan pesan dan kesan yang menarik    

15. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    

D. Pembelajaran yang Memicu dan 

Memelihara Keterlibatan Siswa 
  

 

16. Menumbuhkan partisipatif aktif siswa saat 

proses pembelajaran 
  

 

17. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons 

siswa 
  

 

18. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa dalam belajar 
  

 

19. Memberikan penguatan secara verbal atau 

non verbal 
  

 

E. Penilaian Proses    

20. Memantau kemajuan belajar siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung 
  

 

F. Penggunaan Bahasa    

21. Menggunakan bahasa baik lisan ataupun tulis 

secara jelas, baik dan benar 
  

 

22. Menyampaikan pesan dengan gaya yang 

sesuai 
  

 



III PENUTUP    

23. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 
  

 

24. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) 
  

 

25. Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan, kegiatan, atau tugas 

sebagai bagian remidi/pengayaan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Pakem, 11 Februari 2016 

                 Observer, 

 

 

 

MUHAMMAD ROSYID, S.S 

 

  

 

 

 

 



LEMBAR OBSERVASI PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN ( X IPA 2 ) 

Hari/Tanggal  : Kamis, 11 Februari 2016 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan :  المهنة 

Perlakuan  : Ketiga 

Jam/Ruang  : 11.45-13.45 (2x45 menit) 

No Indikator/Aspek yang diamati 

Realisasi 

Deskriptif Ya 

(√) 
Tidak (√) 

I PRA PEMBELAJARAN    

1. Membangun motivasi siswa    

2. Mengecek kosakata materi pelajaran 

sebelumnya 
  

 

3. Memberikan acuan/tujuan pembelajaran    

II KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN    

A. Penyampaian Materi Pembelajaran    

4. Crossword Puzzle (menyampaikan inti 

materi) 
  

 

5. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain 

yang relevan 
  

 

6. Menyampaikan materi dengan jelas dan 

sesuai dengan hierarki belajar 
  

 

7. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan    

B. Pendekatan/Strategi Pembelajaran    

8. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi (tujuan) yang akan dicapai 
  

 



9. Melaksanakan pembelajaran secara runtut    

10. Menguasai kelas    

11. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat 

kontekstual 
  

 

12. Melaksanakan pembelajaran yang 

meningkatkan semangat belajar 
  

 

13. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang direncanakan 
  

 

C. Pemanfaatan Sumber Belajar/Media 

Pembelajaran 
  

 

14. Menggunakan media secara efektif dan 

efisien 
  

 

15. Memberikan pesan dan kesan yang menarik    

16. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    

D. Pembelajaran yang Memicu dan 

Memelihara Keterlibatan Siswa 
  

 

17. Menumbuhkan partisipatif aktif siswa saat 

proses pembelajaran 
  

 

18. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons 

siswa 
  

 

19. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

siswa dalam belajar 
  

 

20. Memberikan penguatan secara verbal atau 

non verbal 
  

 

E. Penilaian Proses    

21. Memantau kemajuan belajar siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung 
  

 

F. Penggunaan Bahasa    

22. Menggunakan bahasa baik lisan ataupun tulis 

secara jelas, baik dan benar 
  

 



23. Menyampaikan pesan dengan gaya yang 

sesuai 
  

 

III PENUTUP    

24. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman 

dengan melibatkan siswa 
  

 

25. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi tujuan 
  

 

26. Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan, kegiatan, atau tugas 

sebagai bagian remidi/pengayaan 

   

 

 

 

 

 

 

 Pakem, 11 Februari 2016 

                 Observer, 

 

 

 

MUHAMMAD ROSYID, S.S 

 

  

 

 

 



INTRUMEN PENELITIAN 

ANGKET  

TERHADAP MATA PELAJARAN BAHASA ARAB  

 

I. PENGANTAR 

Angket ini merupakan angket untuk mengukur seberapa besar 

minat saudara/i dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Untuk itu 

kami mohon kerjasamanya, demi hasil yang subjektif mungkin dan 

pengisian angket ini tidak akan ada hubungannya dengan kegiatan 

pembelajaran bahasa Arab tersebut maupun mempengaruhi nilai mata 

pelajaran tersebut. 

II. PETUNJUK 

1. Isilah Identitas Diri (Nama dan Kelas) 

2. Bacalah pernyataan-pernyataan berikut dengan cermat 

3. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi dan keadaan saudara/i 

4. Usahakan jangan sampai ada nomor yang terlewatkan  

5. Pilihlah satu jawaban dari lima alternatif jawaban yang tersedia 

6. Berilah tanda check list (√) pada salah satu pilihan yang saudara/i 

anggap paling sesuai (cocok) dengan keadaan saudara/i.  

Pengertian yang ada dalam kolom tersebut adalah sebagai berikut: 

Keterangan: SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KK : Kadang-kadang 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

Atas kesediaannya dan partisipasinya kami ucapkan terimakasih. 

Hormat Kami, 

 

Eka Mardiyana Rosila 



III. IDENTITAS DIRI 

Nama : 

Kelas : 

 

IV. ANGKET 

No Pernyataan SS S KK KS TS 

1. Pertama kali saya melihat pembelajaran ini, saya percaya 

bahwa pembelajaran ini mudah bagi saya. 

     

2. Materi bahasa Arab yang dikemas dalam Crossword Puzzle 

(teka-teki silang) ini sangat menarik perhatian. 

     

3. Guru benar-benar membuat kami menjadi antusias terhadap 

materi pembelajaran bahasa Arab yang dikemas dengan 

menggunakan Crossword Puzzle (teka-teki silang). 

     

4. Hal-hal yang saya pelajari dalam pembelajaran bahasa 

Arab ini akan bermanfaat bagi saya. 

     

5. Guru menerangkan materi pelajaran bahasa Arab dengan 

dilengkapi gambar dan Crossword Puzzle (teka-teki silang) 

sehingga pelajaran bahasa Arab ini menjadi mudah 

dipelajari. 

     

6. Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh agar berhasil 

dalam pembelajaran bahasa Arab ini. 

     

7. Saya tidak melihat bagaimana hubungan antara isi 

pelajaran bahasa Arab ini dengan sesuatu yang telah saya 

ketahui. 

     

8. Guru membuat suasana menjadi tegang saat menerangkan 

pelajaran bahasa Arab. 

     

9. Saya merasa bahwa pembelajaran bahasa Arab ini 

memberikan banyak pengetahuan bagi saya. 

     



 

10. Saya senang jika guru memuji saya karena nilai bahasa 

Arab yang saya raih bagus. 

     

11. Belajar dengan menggunakan Crossword Puzzle (teka-teki 

silang) ini membuat saya berani bertanya kepada guru jika 

saya tidak paham dengan materi pelajaran bahasa Arab 

yang diajarkan. 

     

12. Saya merasa sulit untuk mengerjakan tugas-tugas bahasa 

Arab yang diberikan guru. 

     

13. Saya puas dengan evaluasi yang dilakukan oleh guru 

dibandingkan dengan penilaian saya sendiri. 

     

14. Saya merasa puas dengan apa yang saya peroleh dari 

pembelajaran bahasa Arab. 

     

15. Isi pembelajaran bahasa Arab ini sesuai dengan harapan 

dan tujuan saya. 

     

16. Guru mengemas materi bahasa Arab ini dengan metode dan 

teknik mengajar yang menarik. 

     

17. Dengan belajar bahasa Arab menggunakan Crossword 

Puzzle (teka-teki silang) ini, saya mendapatkan manfaat 

pribadi.  

     

18. Rasa ingin tahu saya sering kali tergerak oleh pertanyaan 

yang dikemukakan dan masalah yang diberikan guru pada 

materi bahasa Arab ini. 

     

19. Saya merasa memperoleh cukup penghargaan terhadap 

hasil belajar saya dalam pembelajaran bahasa Arab ini. 

     

20. Saya merasa minat belajar bahasa Arab menjadi meningkat 

dan senang sekali. 

     

 



INTRUMEN PENELITIAN 

ANGKET  

TERHADAP MATA PELAJARAN BAHASA ARAB  

 

I. PENGANTAR 

Angket ini merupakan angket untuk mengukur seberapa besar 

minat saudara/i dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Untuk itu 

kami mohon kerjasamanya, demi hasil yang subjektif mungkin dan 

pengisian angket ini tidak akan ada hubungannya dengan kegiatan 

pembelajaran bahasa Arab tersebut maupun mempengaruhi nilai mata 

pelajaran tersebut. 

II. PETUNJUK 

1. Isilah Identitas Diri (Nama dan Kelas) 

2. Bacalah pernyataan-pernyataan berikut dengan cermat 

3. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi dan keadaan saudara/i 

4. Usahakan jangan sampai ada nomor yang terlewatkan  

5. Pilihlah satu jawaban dari lima alternatif jawaban yang tersedia 

6. Berilah tanda check list (√) pada salah satu pilihan yang saudara/i 

anggap paling sesuai (cocok) dengan keadaan saudara/i.  

Pengertian yang ada dalam kolom tersebut adalah sebagai berikut: 

Keterangan: SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

KK : Kadang-kadang 

KS : Kurang Setuju 

TS : Tidak Setuju 

Atas kesediaannya dan partisipasinya kami ucapkan terimakasih. 

Hormat Kami, 

 

Eka Mardiyana Rosila 



III. IDENTITAS DIRI 

Nama : 

Kelas : 

IV. ANGKET 

No Pernyataan SS S KK KS TS 

1. Pertama kali saya melihat pembelajaran ini, saya percaya 

bahwa pembelajaran ini mudah bagi saya. 

     

2. Materi bahasa Arab yang dikemas dalam metode ceramah 

ini sangat menarik perhatian. 

     

3. Guru benar-benar membuat kami menjadi antusias terhadap 

materi pembelajaran bahasa Arab yang dikemas dengan 

menggunakan metode ceramah. 

     

4. Hal-hal yang saya pelajari dalam pembelajaran bahasa 

Arab ini akan bermanfaat bagi saya. 

     

5. Guru menerangkan materi pelajaran bahasa Arab dengan 

dilengkapi metode ceramah sehingga pelajaran bahasa 

Arab ini menjadi mudah dipelajari. 

     

z6. Saya harus belajar dengan sungguh-sungguh agar berhasil 

dalam pembelajaran bahasa Arab ini. 

     

7. Saya tidak melihat bagaimana hubungan antara isi 

pelajaran bahasa Arab ini dengan sesuatu yang telah saya 

ketahui. 

     

8. Guru membuat suasana menjadi tegang saat menerangkan 

pelajaran bahasa Arab. 

     

9. Saya merasa bahwa pembelajaran bahasa Arab ini 

memberikan banyak pengetahuan bagi saya. 

     

10. Saya senang jika guru memuji saya karena nilai bahasa 

Arab yang saya raih bagus. 

     

11. Belajar dengan menggunakan metode ceramah ini      



membuat saya berani bertanya kepada guru jika saya tidak 

paham dengan materi pelajaran bahasa Arab yang 

diajarkan. 

12. Saya merasa sulit untuk mengerjakan tugas-tugas bahasa 

Arab yang diberikan guru. 

     

13. Saya puas dengan evaluasi yang dilakukan oleh guru 

dibandingkan dengan penilaian saya sendiri. 

     

14. Saya merasa puas dengan apa yang saya peroleh dari 

pembelajaran bahasa Arab. 

     

15. Isi pembelajaran bahasa Arab ini sesuai dengan harapan 

dan tujuan saya. 

     

16. Guru mengemas materi bahasa Arab ini dengan metode dan 

teknik mengajar yang menarik. 

     

17. Dengan belajar bahasa Arab menggunakan metode 

ceramah ini, saya mendapatkan manfaat pribadi.  

     

18. Rasa ingin tahu saya sering kali tergerak oleh pertanyaan 

yang dikemukakan dan masalah yang diberikan guru pada 

materi bahasa Arab ini. 

     

19. Saya merasa memperoleh cukup penghargaan terhadap 

hasil belajar saya dalam pembelajaran bahasa Arab ini. 

     

20. Saya merasa minat belajar bahasa Arab menjadi meningkat 

dan senang sekali. 

     

 

 



Wawancara Pasca Tindakan Guru Bahasa Arab: 

1. Menurut pendapat Bapak bagaimana siswa setelah menggunakan 

Crossword Puzzle (teka-teki silang) selama proses pembelajaran perlakuan 

ke 1,2, dan 3? 

2. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai strategi crossword puzzle (teka-

teki silang) yang digunakan dalam pengajaran atau pengembangan 

kosakata bahasa Arab? 

3. Menurut pendapat Bapak apakah menggunakan crossword puzzle (teka-

teki silang) meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa dalam 

pengembanagn kosakata bahasa Arab? 

4. Menurut pendapat Bapak kendala apa yang dihadapi siswa dalam 

mengikuti pengembangan kosakata dengan menggunakan strategi 

crossword puzzle (teka-teki silang) ini ? 

5. Apa kelebihan dan kekurangan dari strategi crossword puzzle (teka-teki 

silang) ini? 

6. Bagaimana prospek strategi crossword puzzle (teka-teki silang) 

kedepannya Pak? 

7. Bagaimana kesan dari Bapak menggunakan strategi crossword puzzle 

(teka-teki silang)? 

 

JAWAB: 

1. Saya lihat siswa mengikuti guru dalam pembelajarannya antusias sekali 

dengan strategi crossword puzzle (teka-teki silang). Karena selama ini 

siswa-siswi jarang sekali menggunakan strategi dengan adanya strategi 

crossword puzzle (teka-teki silang) ini siswa seolah-olah ada cara 

belajar baru. Jadi hampir semua siswa-siswi bisa mengikuti dengan 

baik, adanya diterapkanya crossword puzzle (teka-teki silang) efektif 

dan siswa-siswi mengikuti dengan baik. 

2. Tanggapan saya baik, mungkin bisa saya terapkan. Karena 

mempermudah siswa-siswi dalam menghafal dan mengembangkan 



kosakata bahasa Arab dengan cara menggunakan crossword puzzle 

(teka-teki silang). Kalau siswa-siswi saya suruh menghafalkan dengan 

cara metode biasa siswa-siswi merasa cenderung malas dan jenuh. 

Tetapi dengan menggunakan crossword puzzle (teka-teki silang) itu 

siswa-siswi merasa senang, mudah  dan ada variasi.  

3. Siswa-siswi meningkat sekali dalam minat belajar dan hasil belajar 

siswa baik. Karena itu salah satu variasi dalam belajar siswa. Jadi 

siswa-siswi tidak mengalamai kejenuhan dalam belajar. Hal ini 

mendukung sekali bagi siswa-siswi dengan menggunakan crossword 

puzzle (teka-teki silang). 

4. Kendalanya sebenarnya berawal dari siswa-siswi itu sendiri, padahal 

strategi itu sangat mudah dan menarik untuk siswa dipelajari. Jadi 

kendala itu tergantung dari siswa-siswi terutama siswa-siswi yang 

belum bisa membaca, menterjemahkan bahasa Arab hanya mengetahui 

strategi. Tetapi siswa-siswi karena tidak bisa membaca, 

menterjemahkan jadi itu sedikit kendala untuk menghambat dalam 

belajar bahasa Arab. 

5. Kelebihan: baik untuk salah satu strategi yang mungkin belum pernah di 

terapkan ke siswa-siswi, sangat membantu sekali untuk siswa-siswi 

dalam belajar terutama dalam kosakata. Karena siswa tertarik dengan 

strategi crossword puzzle (teka-teki silang). 

Kelemahan: terkadang terfokus pada siswa-siswi yang ditunjuk saja, 

yang tidak ditunjuk seperti itu. 

6. Baik, perlu di kembangkan bagaimana cara mengolah strategi itu. 

7. Strategi ini merupakan suatu hal yang baru bagi siswa-siswi. Jadi 

selama ini siswa-siswi hanya belajar konvensional atau metode 

ceramah. Tetapi, dengan strategi crossword puzzle (teka-teki silang) 

sangat menarik sekali dan terbukti siswa sangat senang sekali. 



Wawancara Pasca Tindakan dengan Siswa: 

1. Apakah siswa sebelumnya pernah mengenal strategi crossword puzzle 

(teka-teki silang)? 

2. Apakah siswa senang belajar bahasa Arab dengan menggunakan strategi 

crossword puzzle (teka-teki silang)? 

3. Apakah siswa merasa lebih mudah menangkap materi pelajaran ketika 

guru menggunakan strategi crossword puzzle (teka-teki silang)? 

4. Apakah siswa lebih berminat dalam belajar bahasa Arab dengan 

menggunakan strategi crossword puzzle (teka-teki silang) dan bagaimana 

hasil belajar siswa? 

5. Kesulitan apa yang dirasakan siswa ketika belajar bahasa Arab dengan 

menggunakan strategi crossword puzzle (teka-teki silang)? 

6. Kesan, siswa dalam belajar bahasa Arab dengan menggunakan strategi 

crossword puzzle (teka-teki silang)? 

JAWAB: 

Siswa 1: 

1. Sebenarnya sudah mengetahui crossword puzzle (teka-teki silang)dari 

majalah dan koran, tetapi dalam mengaplikasikan pembelajaran bahasa 

Arab belum pernah.  

2. Senang, lebih mudah, seru, lebih jelas mengetahui potongan-potongan 

huruf hijaiyah. 

3. Bisa menangkapnya dengan mudah. 

4. Lebih berminat, karena tidak biasa bagi kami dalam menggunakan 

strategi crossword puzzle (teka-teki silang) ini. Karena guru bisa 

menggunakan metode ceramah saja. Hasilnya sangat baik. 

5. Kesulitannya seperti ada 1 huruf tetapi ada tasyidnya, jadi itu kan 2 

huruf diisi dalam kolom tersebut. Jadi kalau tidak teliti mengerjakannya 

bisa salah. 

6. Kesannya seru, senang, menarik dan tidak membosankan. 

 



Siswa 2: 

1. Kalau diajarkan dalam pelajaran bahasa Arab belumpernah, baru kali 

ini. Tetapi mengetahui crossword puzzle (teka-teki silang) dari koran. 

2. Cukup menarik buat kita, pengalaman baru. Karena sebelumnya belum 

pernah diajarkan dengan strategi crossword puzzle (teka-teki silang). 

Seringnya guru menggunkan metode ceramah atau konvensional. 

3. Iya, karena siswa aktif juga dengan adanya strategi crossword puzzle 

(teka-teki silang) dan ada gambarnya juga. Jadi lebih menarik, lebih 

mengetahui kosakata bahasa Arab. 

4. Berminat, karena ada gambar, ada tabel kotak-kotak. Jadi lebih aktif 

bertanya juga dan hasilnya sangat baik. 

5. Kesannya lebih meneyangkan, lebih menarik dalam belajar bahasa Arab 

menggunakan strategi crossword puzzle (teka-teki silang). Karena 

pengalaman baru jadi lebih senang saja. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara Pra Tindakan dengan Guru bahasa Arab : 

1. Bagaimana karakteristik siswa dalam belajar bahasa Arab? 

2. Bagaimana cara Bapak mengatasi perbedaan kemampuan siswa? 

3. Strategi pembelajaran apa yang sudah Bapak terapkan di kelas? 

4. Apakah ada kesulitan dalam menggunakan strategi atau metode tersebut 

dan bagaimana cara mengatasinya? 

5. Bagaimana kemampuan siswa terhadap pembelajaran kosakata bahasa 

Arab? 

6. Sejauh mana siswa dalam peningkatan kosakata bahasa Arab?  

7.  Berapa besar minat belajar dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

bahasa Arab? 

 

JAWAB: 

1. Karakter mereka bermacam-macam. Karena bahas Arab itu bagi siswa 

bahasa Arab sangat sulit. Jangan kan siswa-siswi sekolah MAN, siswa-

siswi dari pesantren saja itu mengakui bahasa Arab sangat sulit. 

Karakter mareka berbeda-beda ada yang senang sekali, biasa saja, tidak 

suka sama sekali dengan bahasa Arab sehingga itu sulit. 

2. Harus di kelompokkan, kita membuat pemetaan siswa-siswi 

berkelompok misalnya yaitu bisa membaca bahasa Arab, belum bisa 

membaca bahasa Arab. Kemudian, guru menanyakan siapa yang dari 

MTs, kemudian kasih tanda atau nilai siswa yang bisa menjawab dan 

bahwa siswa tersebut bisa mengikuti dengancepat. Kemudian yang dulu 

dari SMP kasih tanda siswa tersebut tidak bisa menjawab, tetapi 

utamakan siswa yang belum bisa, pelan-pelan dalam mengajar dan 

menuntunnya dalam mempraktekan dan metode menirukan. 

3. Metode ceramah atau konvensioanl seperti siswa banyak praktek 

mengerjakan soal, menjawab soal, membaca. Kemudian diberi nilai, 

tujuannya agar siswa-siswi terpacu, kalau siswa-siswi tidak dipraktekan 

itu siswa susah sekali dalam belajar bahasa Arab. 



4. Kesuliatan ada bagi siswa-siswi yang terutama belum bisa membaca, 

belum pernah belajar bahasa Arab. Kalau siswa yang sudah bisa lanjut 

yang jelas siswa yang belum bisa mendominasi banayak sekali. 

5. Kemampuannya berbeda-beda ada yang kuat, sedang dan lemah. Jadi 

perkelas itu berbeda-beda kemampuannya. 

6. Baik, ada semangat untuk lebih banyak dalam menghafal kosakata. 

Apalagi setiap bab baru, siswa-siswi rasa ingin tahu nya dalam kosakata 

bahasa Arab itu sangat tinggi. Apalagi diberi tantangan dalam 

mengahafal kosakata kemudian maju di depan kelas, siswa-siswi sangat 

bersemangat dalam menghafal. 

7. Rata-rata berminat dalam belajar bahasa Arab. Apalagi siswa dalam 

mengerjakan LKS siswa-siswi semuanya mengerjakan. Jadi siswa-siswi 

dalam belajar bahasa Arab minatnya sangat tinggi dan hasilnya cukup 

baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wawancara Pra Tindakan dengan Siswa: 

1. Apakah siswa senang belajar bahasa Arab? Kenapa? 

2. Apakah pelajaran bahasa Arab adalah pelajaran yang sulit? 

3. Apakah siswa berminat belajar bahasa Arab dan sejauh mana hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran bahasa Arab? 

4. Bagaimana strategi pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan oleh guru 

bahasa Arab? 

5. Kendala apa yang dihadapi siswa dalam belajar bahasa Arab? 

JAWAB: 

Siswa 1: 

1. Senang, seru. Karena bahasa Arab bahasa Al-Qur’an, dulu waktu di 

MTs katanya kalau bahasa surga itu menggunakan bahasa Arab. Jadi, 

saya suka bahasa Arab biar saya masuk surga. 

2. Tidak begitu sulit sebenarnya, kata-kata Nya  itu jelas dan 

menyambung. 

3. Berminat, Alhamdulillah hasil selama belajar bahasa Arab cukup 

meningkat. 

4. Guru masih menggunakan metode ceramah. 

5. Kendalanya teman-teman juga rata-rata bukan dari lulusan MTs tetapi 

dari SMP jadi masih banyak kendala-kendala dalam belajar bahasa 

Arab. Seperti membaca, menulis, menterjemahkan dan lain sebagainya. 

Siswa 2: 

1. Senang, karena kalau gurunya mengajar pelan-pelan jadi biar siswanya 

itu pada mengerti semua dan tidak ada yang ketinggalan dalam kegiatan 

belajar bahasa Arab. 

2. Lumayan sulit, seperti dalam menterjemahkan kosakata, nahwu dan 

lain-lain. 

3. Berminat, hasil belajar bahasa Arab lumayan meningkat. 

4. Guru memakai metode ceramah dan pembelajarannya sesuai di LKS. 

5. Kendalanya dalam menulis, mengartikan kosakata bahasa Arab. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : MAN PAKEM 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  X IPA 2/Genap 

Alokasi Waktu :     2 jam pelajaran (2x45 menit) 

Materi Pokok  :     المهنة و الحياة 

Pertemuan  :    2X Pertemuan 

 

 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi dasar: 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan الوهنح و الحُاج baik secara lisan maupun tertulis. 



3.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang الوهنح و الحُاج    

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya secara benar dan sesuai konteks. 

3.3 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 

C. Indikator Pembelajaran: 

 Dapat Menunjukkan kata, frasa, kalimat dengan intonasi dan 

aksentuasi/lahjah yang benar tentang الوهنح و الحُاج 

 Dapat  Mengidentifikasi kosakata tentang teks الوهنح و الحُاج 

 Dapat  Mencari arti kosakata dalam teks tentang الوهنح و الحُاج 

 Dapat Membedakan kata, frasa, kalimat yang didengar berkaitan dengan  

topik  الوهنح و الحُاج 

 Dapat  Menerjemahkan kata berbahasa Arab dengan ke dalam bahasa 

Indonesia 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Dapat membaca nyaring kata,frasa, kalimat dengan intonasi dan 

aksentuasi/lahjah yang benar tentang الوهنح. 

 Dapat  Mengidentifikasi kosakata tentang teks  الوهنح 

 Dapat  Mencari arti kosakata dalam  teks tentang  الوهنح 

 Dapat  Mengungkapkan kembali isi teks tentang  الوهنح 

 Dapat  Menyimpulkan kandungan  makna dengan baik dan  benar tentang 

 الوهنح 

 Dapat  Menyampaikan kandungan makna sesuai teks tentang الوهنح  

  

E. Materi Pembelajaran 

 المهنة و الحياة

صَ #    الفاَلَُّح ََْضَسُع الشُّ

ُُْغ الََىاِكه َواْلُخَضش#   الثَا ئَِؼِح تَثِ

 الشُّشِطٍ َُنَظُِّن الُوُشْوسَ # 

 ََْذُػى اْلُوثَلُِّغ اْلَحكَّ  # 



 ُط الَشاِسعالَكنَّا# 

  الَضتَّالَحُ ََْجَوُغ القَُواَهحَ # 

ُْةُ #  َْضَ  الطَثِ   ََْفَحُص الَوِش

َُّاَسج تَْنقُُل الثََضائِغ#   الغَّ

ِغَزائَُِّح  #    َهَىادٌّ

  الُوهَْنِذط ََْثنٍِ الَوثَانٍِ# 

َْش#  ٍُّ َُْجِشٌ الُوقَاتَلحَ َهَغ الَىِص  الَصَحفِ

َُْغ األَْخثَاس#  ََْؼح تُِز  الُوِز

ُْة  َواَْػَوُل فًِ اْلُوغْ   تَْشفًَإِْعِوً ُػْثَواُى ، أَنَا طَثِ

.  ِػْنِذي أَب  َوأُمٌّ َو أَخ  َو أُْخت  َو َػنٌّ

، هَُى ََْزهَُة إِلًَ اْلَوْضَسَػِح ُكلُّ َصثَاح    أَتًِ فاَلَّح 

ُْهَا. جَ فِ سَّ  َو ََْضَسُع اأْلَُسصَّ َوالزُّ

َعح ، ً ُهَذسِّ  َوأُهِّ

ٍَ تَُؼلُِّن اللَُّغحَ اْلَؼَشتَُِّحَ فًِ اْلَوْذَسَعِح اْلُوتََىعِّ  ُُْل،ِه ْعالَِهَُِّح اْلُحُكْىِهَُِّح لًِ أَخ  اِْعُوهُ اِْعَواِػ  طَِح اْْلِ

نَِح الثَّالِثَِح َو ػِ  ْعالَِهَُِّح اْلُحُكْىِهَُِّح َوََْجلُِظ فًِ الغَّ ْنِذي أُْخت  اِْعُوهَا هَُى طَالِة  فًِ اْلَوْذَسَعِح الثَّانَِىََِّح اْْلِ

 َػائَِشحُ.

َضح  َو تَ  ٍَ ُهَوشِّ  ْؼَوُل فًِ اْلُوْغتَْشفًَِه

ً اِْعُوهُ ُػوَ  ُْهَا َوَػوِّ ُش هَُى أنا أَْرهَُة َهَغ أَِخً َوأُْختًِ اِلًَ الَْوْضَسَػِح فًِ ََْىِم اْلُؼْطلَِح لِنَُغاِػَذ أَتًِ فِ

 ،  تَاِجش 

ْىِق.  ُُْغ اْلثََضائَِغ فًِ الغُّ ً ََثِ  َػوِّ

 

F. Metode Pembelajaran: 

 Strategi crossword puzzle (teka-teki silang) 

G. Sumber/Bahan/Alat Belajar : 

 Buku LKS Modul Al-Hikmah   

 Spidol  dan white board 

 Penghapus 

 Kertas HVS 

 

 

 

 

 

 



H. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU METODE 

1 Pendahuluan  10 menit  

 
 Guru memerintahkan peserta 

didik untuk merapikan tempat 

duduknya(disiplin) 

 Guru menanyakan kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti 

pelajaran (peduli) 

 Guru mengucapkan salam 

sebagai pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar peserta didik 

(peduli) 

 Guru mengecek kehadiran 

peserta didik (disiplin) 

 Guru bersama para peserta didik 

merefleksikan kembali materi 

pelajaran yang sudah diajarkan 

dan terkait dengan materi yang 

akan dipelajari: 

 Ketika kita 

membicarakan tentang 

 kata apa saja الوهنح و الحُاج

yang terlintas dalam 

benak kalian? 

 Sebutkan profesi apa 

saja yang kalian ketahui? 

 Menyampaikan garis besar 

materi yang akan dilakukan 

peserta didik dalam 

pembelajaran. 

 

 

 

 

Pengalaman 

pribadi Guru 

  

2 Kegiatan Inti  70 menit  

  

1. Mengamati 

 Peserta didik diminta untuk 

mendengarkan dan menyimak 

 Buku LKS 

Modul Al-

Hikmah   

 Spidol  dan 

 - Crossword 

Puzzle 

(teka-teki 

silang) 



teks yang telah dibacakan dan 

dijelaskan tentang  الوهنح و الحُاج 

Salah satu siswa atau beberapa 

siswa bisa menunjukkan arti dari 

teks tersebut, yang lain 

mencermati dan membenarkan 

jika terjadi kesalahan. 

 Setelah siswa bisa memahami arti 

perkosakata tentang الوهنح و الحُاج 

tersebut, siswa dapat menulis arti 

kosakata tersebut.  

  Setelah siswa bisa memahami 

arti perkosakata dari teks bacaan 

tersebut, siswa menterjemahkan 

kalimat dari bacaan tersebut. 

 Membaca isi wacana tertulis 

sesuai tema/topik yang 

mengandung tentang الوهنح و الحُاج 

2. Menanya 

 Melalui pemberian motivasi dari 

guru peserta didik bertanya 

terkait dengan teks baik dari 

kosakata maupun artinya. 

 Melakukan tanya jawab 

sederhana tentang الوهنح و الحُاج 

 Menjawab pertanyaan sederhana 

sesuai tema secara tertulis/lisan. 

3. Mengeksperimen/mengeksp

lorasi 

 Siswa mengungkapkan dan 

mengerjakan teka-teki silang 

yang sudah disediakan.  

 Siswa menemukan kosakata-

kosakata baru sesuai pada 

Crossword Puzzle (teka-teki 

silang).   

white board 

 Penghapus 

 Kertas HVS 

 

 

 

 



 Mencari dari berbagai sumber 

informasi tentang و الحُاج الوهنح  

Merangkaikan 

kata/frase/kalimat. 

4. Mengasosiasikan 

 Merangkai kata/frase/kalimat 

yang mengandung الوهنح و الحُاج 

 Siswa menerjemahkan kosakata 

baik bahasa Indonesia ke dalam 

bahasa Arab ataupun sebaliknya. 

5. Mengkomunikasikan 

 Siswa mempresentasikan hasil 

tugas di depan kelas 

 Siswa mendengarkan pelurusan 

dari guru 

3 Penutup  10 menit  

 
 Siswa mengerjakan post-test 

untuk mengukur kemampuan 

belajar 

 Secara bersama siswa dan guru 

menyusun kesimpulan 

pembelajaran 

 Siswa mendengarkan umpan 

balik dari guru atas hasil 

pembelajaran 

 Siswa mendengarkan penjelasan 

guru tentang materi pelajaran 

pada pertemuan berikutnya 

 Diakhiri dengan hamdalah dan 

salam penutup 

Instrumen soal 

latihan 

  

I. Penilaian  

1. Nontes: 

a. Observasi    : Sikap santun, semangat dan peduli 

b. Penilaian Antar Peserta Didik : Sikap santun dan peduli 

2. Tes: 

a. Tulis  : Post-test (mengerjakan soal) 

b. Lisan dan Tulis : Pre-test (menjawab pertanyaan tentang gambaran 

awal  الوهنح و الحُاج dan mengerjakan soal) 



 

Pakem, 04 Februari 2016 

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab,                                                                 Praktikan, 

 

 

EKA MARDIYANA ROSILA                                           YID,  S.S.SMUHAMMAD RO 

NIP.         NIM:12420017                            



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : MAN PAKEM 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  X IPA 1/Genap 

Alokasi Waktu :     2 jam pelajaran (2x45 menit) 

Materi Pokok  :     المهنة و الحياة 

Pertemuan  :    2X Pertemuan 

 

 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi dasar: 

3.1 Membaca nyaring kata, frasa dan atau kalimat dalam wacana tertulis 

tentang الوهنح و الحُاج 

3.2 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan الوهنح و الحُاج baik secara lisan maupun tertulis. 



3.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang الوهنح و الحُاج    

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya secara benar dan sesuai konteks. 

3.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan 

informasi terkait topik:   الوهنح و الحُاج  dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 

konteks. 

C. Indikator Pembelajaran: 

 Dapat membaca nyaring kata,frasa, kalimat dengan intonasi dan 

aksentuasi/lahjah yang benar tentang الوهنح و الحُاج 

 Dapat  Mengidentifikasi kosakata tentang teks الوهنح و الحُاج 

 Dapat  Mencari arti kosakata dalam teks tentang الوهنح و الحُاج 

 Dapat  Mengungkapkan kembali isi teks tentang الوهنح و الحُاج 

 Dapat  Menyimpulkan kandungan  makna dengan baik dan benar tentang 

 الوهنح و الحُاج

 Dapat  Menyampaikan kandungan makna sesuai teks tentang الوهنح و الحُاج 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Dapat membaca nyaring kata,frasa, kalimat dengan intonasi dan 

aksentuasi/lahjah yang benar tentang الوهنح و الحُاج. 

 Dapat  Mengidentifikasi kosakata tentang teks الوهنح و الحُاج  

 Dapat  Mencari arti kosakata dalam  teks tentang الوهنح و الحُاج 

 Dapat  Mengungkapkan kembali isi teks tentang الوهنح و الحُاج 

 Dapat  Menyimpulkan kandungan  makna dengan baik dan  benar tentang 

  الوهنح و الحُاج

 Dapat  Menyampaikan kandungan makna sesuai teks tentang الوهنح و الحُاج  

E. Materi Pembelajaran 

 المهنة و الحياة

صَ #    الفاَلَُّح ََْضَسُع الشُّ

ُُْغ الََىاِكه َواْلُخَضش#   الثَا ئَِؼِح تَثِ

 الشُّشِطٍ َُنَظُِّن الُوُشْوسَ # 



 ََْذُػى اْلُوثَلُِّغ اْلَحكَّ  # 

 ُط الَشاِسعالَكنَّا# 

  الَضتَّالَحُ ََْجَوُغ القَُواَهحَ # 

َْضَ #  ُُْة ََْفَحُص الَوِش   الطَثِ

َُّاَسج تَْنقُ #   ُل الثََضائِغالغَّ

ِغَزائَُِّح  #    َهَىادٌّ

  الُوهَْنِذط ََْثنٍِ الَوثَانٍِ# 

َْش#  ٍُّ َُْجِشٌ الُوقَاتَلحَ َهَغ الَىِص  الَصَحفِ

َُْغ األَْخثَاس ََْؼح تُِز  # الُوِز

 

ُْة  َواَْػَوُل فًِ اْلُوْغتَْشفًَ  إِْعِوً ُػْثَواُى ، أَنَا طَثِ

.ِػْنِذي أَب  َوأُمٌّ َو أَخ  َو أُ   ْخت  َو َػنٌّ

، هَُى ََْزهَُة إِلًَ اْلَوْضَسَػِح ُكلُّ َصثَاح    أَتًِ فاَلَّح 

ُْهَا. جَ فِ سَّ  َو ََْضَسُع اأْلَُسصَّ َوالزُّ

َعح ، ً ُهَذسِّ  َوأُهِّ

ْعالَِهَُِّح اْلُحُكْىِهَُّحِ  ٍَ تَُؼلُِّن اللَُّغحَ اْلَؼَشتَُِّحَ فًِ اْلَوْذَسَعِح اْلُوتََىعِّطَِح اْْلِ ُُْل، ِه  لًِ أَخ  اِْعُوهُ اِْعَواِػ

نَِح الثَّالِثَِح َو ػِ  ْعالَِهَُِّح اْلُحُكْىِهَُِّح َوََْجلُِظ فًِ الغَّ ْنِذي أُْخت  اِْعُوهَا هَُى طَالِة  فًِ اْلَوْذَسَعِح الثَّانَِىََِّح اْْلِ

 َػائَِشحُ.

َضح  َو تَْؼَوُل فًِ اْلُوْغتَْشفًَ ٍَ ُهَوشِّ  ِه

ًأنا أَْرهَُة هَ  ُْهَا َوَػوِّ اِْعُوهُ ُػَوُش هَُى  َغ أَِخً َوأُْختًِ اِلًَ الَْوْضَسَػِح فًِ ََْىِم اْلُؼْطلَِح لِنَُغاِػَذ أَتًِ فِ

 ، ْىِق.تَاِجش  ُُْغ اْلثََضائَِغ فًِ الغُّ ً ََثِ  َػوِّ

 

F. Metode: 

 Metode Ceramah 

G. Sumber/Bahan/Alat Belajar : 

 Buku LKS Modul Al-Hikmah   

 Spidol  dan white board 

 Penghapus 

 

 

 

 

 

 



H. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU METODE 

1 Pendahuluan  10 menit  

 
 Guru memerintahkan peserta 

didik untuk merapikan tempat 

duduknya(disiplin) 

 Guru menanyakan kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti 

pelajaran (peduli) 

 Guru mengucapkan salam 

sebagai pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar peserta didik 

(peduli) 

 Guru mengecek kehadiran 

peserta didik (disiplin) 

 Guru bersama para peserta didik 

merefleksikan kembali materi 

pelajaran yang sudah diajarkan. 

 

 

 

 

 

Pengalaman 

pribadi Guru 

  

2 Kegiatan Inti  70 menit  

  

1. Mengamati 

 Peserta didik diminta untuk 

mendengarkan dan menyimak 

teks yang telah dibacakan dan 

dijelaskan tentang  الوهنح و الحُاج 

Salah satu siswa atau beberapa 

siswa bisa menunjukkan arti dari 

teks tersebut, yang lain 

mencermati dan membenarkan 

jika terjadi kesalahan. 

 Setelah siswa bisa memahami arti 

perkosakata tentang الوهنح و الحُاج 

tersebut, siswa dapat menulis arti 

kosakata tersebut.  

  Setelah siswa bisa memahami 

 Buku LKS 

Modul Al-

Hikmah   

 Spidol  dan 

white board 

 Penghapus 

 

 -Metode 

Ceramah 

 

 



arti perkosakata dari teks bacaan 

tersebut, siswa menterjemahkan 

kalimat dari bacaan tersebut. 

 Membaca isi wacana tertulis 

sesuai tema/topik yang 

mengandung tentang الوهنح و الحُاج 

2. Menanya 

 Melalui pemberian motivasi dari 

guru peserta didik bertanya 

terkait dengan teks baik dari 

kosakata maupun artinya. 

 Melakukan tanya jawab 

sederhana tentang الوهنح و الحُاج 

 Menjawab pertanyaan sederhana 

sesuai tema secara tertulis/lisan. 

3. Mengeksperimen/mengeksp

lorasi 

 Menterjemahkan materi 

bersama-sama 

 Membaca tentang الوهنح و الحُاج 

dengan secara baik dan benar. 

 Mencari dari berbagai sumber 

informasi tentang الوهنح و الحُاج 

Merangkaikan 

kata/frase/kalimat. 

4. Mengasosiasikan 

 Merangkai kata/frase/kalimat 

yang mengandung الوهنح و الحُاج 

3 Penutup  10 menit  

 
 Siswa mengerjakan post-test 

untuk mengukur kemampuan 

belajar 

 Secara bersama siswa dan guru 

menyusun kesimpulan 

Instrumen soal 

latihan 

  



pembelajaran 

 Siswa mendengarkan umpan 

balik dari guru atas hasil 

pembelajaran 

 Siswa mendengarkan penjelasan 

guru tentang materi pelajaran 

pada pertemuan berikutnya 

 Diakhiri dengan hamdalah dan 

salam penutup 

 

 

I. Penilaian  

1. Nontes: 

a. Observasi    : Sikap santun, semangat dan peduli 

b. Penilaian Antar Peserta Didik : Sikap santun dan peduli 

2. Tes: 

a. Tulis  : Post-test (mengerjakan soal) 

b. Lisan dan Tulis : Pre-test (menjawab pertanyaan tentang gambaran 

awal  الوهنح و الحُاج dan mengerjakan soal) 

 

 

 

 

Pakem, 04 Februari 2016  

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab                                                                 Praktikan 

 

 

EKA MARDIYANA ROSILA                                           YID,  S.S.MUHAMMAD ROS 

NIP.                                                                                NIM:12420017                            



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : MAN PAKEM 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  X IPA 2/Genap 

Alokasi Waktu :     2 jam pelajaran (2x45 menit) 

Materi Pokok  :      المهنة 

Pertemuan  :    2X Pertemuan 

 

 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi dasar: 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan  الوهٌت baik secara lisan maupun tertulis. 



3.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang الوهٌت   

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya secara benar dan sesuai konteks. 

3.3 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 

C. Indikator Pembelajaran: 

 Dapat Menunjukkan kata, frasa, kalimat dengan intonasi dan 

aksentuasi/lahjah yang benar tentang  الوهٌت 

 Dapat  Mengidentifikasi kosakata tentang teks  الوهٌت 

 Dapat  Mencari arti kosakata dalam teks tentang  الوهٌت 

 Dapat Membedakan kata, frasa, kalimat yang didengar berkaitan dengan  

topik   الوهٌت 

 Dapat  Menerjemahkan kata berbahasa Arab dengan ke dalam bahasa 

Indonesia 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Dapat membaca nyaring kata,frasa, kalimat dengan intonasi dan 

aksentuasi/lahjah yang benar tentang الوهٌت. 

 Dapat  Mengidentifikasi kosakata tentang teks  الوهٌت 

 Dapat  Mencari arti kosakata dalam  teks tentang ٌت الوه  

 Dapat  Mengungkapkan kembali isi teks tentang  الوهٌت 

 Dapat  Menyimpulkan kandungan  makna dengan baik dan  benar tentang 

 الوهٌت 

 Dapat  Menyampaikan kandungan makna sesuai teks tentang الوهٌت  

      

E. Materi Pembelajaran 

 

 )ههازة الكالم(

ٌَت  اَْلِوهْ   

 

؟ ض  : َها ِهْهٌَت  أَبِْيَك يَا َزَعي  َدزِّ  اَْلو 



ةَ فِى اْلَوَصاِزعِ  زَّ
شَّ َو الرُّ  زعي : أَبِى فاَلٌَّذ يَا أ ْظخَاذ ، ه َى يَْصَزع  اْْلَز 

َك؟ ! َها ِهْهٌَت  أ هِّ َعْيي  ًَْج يَا ز  ض  : َوأَ َدزِّ  اَْلو 

ى حَاِخَسةٌ، ِهَي حَبِْيع  اْلبَضَ  ْىِق.زعيي : أ هِّ  ائَِع فِى اْلعُّ

ض  : َوَها ِهْهٌَت  أَبِْيِك يَا ًَبِْيلَت ؟ َدزِّ  اَْلو 

ْعخَْشفَى.  ًَبِْيلَت  : اَبِى طَبِْيٌب، هى ي َعالِح  اْلَوْسَضى فِى اْلو 

ْىهِ  ك  ْظالَِهيَِّت اْلس  َظتٌ فِى الَْوْدَزَظِت الثَّاًَِىيَِّت اْْلِ َدزِّ ى يَا أ ْظخَاذ  ! ِهَي ه   يَّتِ َوأ هَّ

؟ ض  : َهاِهْهٌَت أَبِْيِك يَا َهْسيَن  َدزِّ  اَْلو 

َىظَّفَتٌ فِى اْلَداِهَعتِ  ى ه  ، ه َى يَْكخ ب  اْْلَ ْخبَاَز فِى اْلَدَسائِِد. َوأ هِّ  َهْسيَن  : أَبِى َصَسفِىٌّ

ىْ  َىظَّف ْىَى َهْشغ  ْىل ْىَى بِأَْعَوالِِهْن. فَاْلو  ض  : ًََعْن، ه ْن َهْشغ  َدزِّ  ل ْىَى بِأَْعَوالِِهْن، َوأَْعَوال ه ْن ًَافَِعتٌ.اَْلو 

؟  َهْسيَن  : َواْلَْخبَاز  ًَافَِعتٌ أَْيًضا، أَلَْيَط َكَرلَِك يَا أ ْظخَاذ 

ِك َصِسْيٌر، اْْلَْخبَاز  ًَافَِعتٌ أَْيًضا. ض  : ًََعْن، َكالَه  َدزِّ  اَْلو 

 اْلَسَىاِدَد فِى اْلَعالَِن. ًَبِْيلَت  : بِاْلَْخبَاِز ًَْعخَِطْيع  أَْى ًَْعِسفَ 

تٌ. ِهوَّ ه ْن ه  َسفِيُّْىَى أَْدَواز   زعيي : فَالصَّ

طبيبت  –ظىق  -بضائع   –يبيع   -حاج ز –هصازع   -أزّش   –يصزع   –فالّذ   –ِهْهٌَتٌ  ازفع هرٍ الوفسداث:

  -هشغىل -ئدخسا  -الوسوز   –شسطّي  –أخباز  –صسفّي  –هدّزض  –هعخشفى  –هسيض   -يعالح   –

 -خبّاش -ظاعخّي  -هشعىذ  -صازب البخشا   -ههٌدض   -صيّادظوك  –يعالح  –خيّاط   -طيّاز  -طبيب -أعوال

 بائع الدسائد. 

 

F. Metode Pembelajaran: 

 Strategi crossword puzzle (teka-teki silang) 

 Diskusi  

G. Sumber/Bahan/Alat Belajar : 

 Buku LKS Modul Al-Hikmah   

 Spidol  dan white board 

 Penghapus 

 Kertas HVS 

H. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU METODE 

1 Pendahuluan  10 menit  

 
 Guru memerintahkan peserta 

didik untuk merapikan tempat 
 

  



duduknya(disiplin) 

 Guru menanyakan kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti 

pelajaran (peduli) 

 Guru mengucapkan salam 

sebagai pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar peserta didik 

(peduli) 

 Guru mengecek kehadiran 

peserta didik (disiplin) 

 Guru bersama para peserta didik 

merefleksikan kembali materi 

pelajaran yang sudah diajarkan 

dan terkait dengan materi yang 

akan dipelajari: 

 Ketika kita 

membicarakan tentang 

 kata apa saja yang الوهٌت 

terlintas dalam benak 

kalian? 

 Sebutkan profesi apa 

saja yang kalian ketahui? 

 Menyampaikan garis besar 

materi yang akan dilakukan 

peserta didik dalam 

pembelajaran. 

 

 

 

Pengalaman 

pribadi Guru 

2 Kegiatan Inti  70 menit  

  

1. Mengamati 

 Peserta didik diminta untuk 

mendengarkan dan menyimak 

teks yang telah dibacakan dan 

dijelaskan tentang   الوهٌت Salah 

satu siswa atau beberapa siswa 

bisa menunjukkan arti dari teks 

tersebut, yang lain mencermati 

dan membenarkan jika terjadi 

kesalahan. 

 Buku LKS 

Modul Al-

Hikmah   

 Spidol  dan 

white board 

 Penghapus 

 Kertas HVS 

 

 

 - Crossword 

Puzzle 

(teka-teki 

silang) 

- Diskusi 

 

 



 Setelah siswa bisa memahami arti 

perkosakata tentang  الوهٌت 

tersebut, siswa dapat menulis arti 

kosakata tersebut.  

  Setelah siswa bisa memahami 

arti perkosakata dari teks bacaan 

tersebut, siswa menterjemahkan 

kalimat dari bacaan tersebut. 

 Membaca isi wacana tertulis 

sesuai tema/topik yang 

mengandung tentang  الوهٌت 

2. Menanya 

 Melalui pemberian motivasi dari 

guru peserta didik bertanya 

terkait dengan teks baik dari 

kosakata maupun artinya. 

 Melakukan tanya jawab 

sederhana tentang  الوهٌت 

 Menjawab pertanyaan sederhana 

sesuai tema secara tertulis/lisan. 

3. Mengeksperimen/mengeksp

lorasi 

 Siswa mengungkapkan dan 

mengerjakan teka-teki silang 

yang sudah disediakan.  

 Siswa menemukan kosakata-

kosakata baru sesuai pada 

Crossword Puzzle (teka-teki 

silang).   

 Mencari dari berbagai sumber 

informasi tentang  الوهٌت

Merangkaikan 

kata/frase/kalimat. 

4. Mengasosiasikan 

 Merangkai kata/frase/kalimat 

yang mengandung  الوهٌت 



 Siswa menerjemahkan kosakata 

baik bahasa Indonesia ke dalam 

bahasa Arab ataupun sebaliknya. 

5. Mengkomunikasikan 

 Siswa mempresentasikan hasil 

tugas di depan kelas 

 Siswa mendengarkan pelurusan 

dari guru 

3 Penutup  10 menit  

 
 Siswa mengerjakan post-test 

untuk mengukur kemampuan 

belajar 

 Secara bersama siswa dan guru 

menyusun kesimpulan 

pembelajaran 

 Siswa mendengarkan umpan 

balik dari guru atas hasil 

pembelajaran 

 Siswa mendengarkan penjelasan 

guru tentang materi pelajaran 

pada pertemuan berikutnya 

 Diakhiri dengan hamdalah dan 

salam penutup 

Instrumen soal 

latihan 

  

I. Penilaian  

1. Nontes: 

a. Observasi    : Sikap santun, semangat dan peduli 

b. Penilaian Antar Peserta Didik : Sikap santun dan peduli 

2. Tes: 

a. Tulis  : Post-test (mengerjakan soal) 

b. Lisan dan Tulis : Pre-test (menjawab pertanyaan tentang gambaran 

awal   الوهٌت dan mengerjakan soal) 

 

 

 

 



Pakem, 06 Februari 2016 

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab                                                                 Praktikan 

 

 

EKA MARDIYANA ROSILA                                           MUHAMMAD ROSYID,  S.S. 

NIP.                                                                                NIM:12420017                            



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : MAN PAKEM 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  X IPA 1/Genap 

Alokasi Waktu :     2 jam pelajaran (2x45 menit) 

Materi Pokok  :      المهنة 

Pertemuan  :    2X Pertemuan 

 

 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi dasar: 

3.1 Membaca nyaring kata, frasa dan atau kalimat dalam wacana tertulis 

tentang الوهٌت 

3.2 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan  الوهٌت baik secara lisan maupun tertulis. 



3.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang الوهٌت   

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya secara benar dan sesuai konteks. 

3.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan 

informasi terkait topik: الوهٌت     dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 

konteks. 

C. Indikator Pembelajaran: 

 Dapat membaca nyaring kata,frasa, kalimat dengan intonasi dan 

aksentuasi/lahjah yang benar tentang  الوهٌت 

 Dapat  Mengidentifikasi kosakata tentang teks  الوهٌت 

 Dapat  Mencari arti kosakata dalam teks tentang  الوهٌت 

 Dapat  Mengungkapkan kembali isi teks tentang  الوهٌت 

 Dapat  Menyimpulkan kandungan  makna dengan baik dan benar tentang 

 الوهٌت 

 Dapat  Menyampaikan kandungan makna sesuai teks tentang  الوهٌت 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Dapat membaca nyaring kata,frasa, kalimat dengan intonasi dan 

aksentuasi/lahjah yang benar tentang الوهٌت. 

 Dapat  Mengidentifikasi kosakata tentang teks  الوهٌت 

 Dapat  Mencari arti kosakata dalam  teks tentang  الوهٌت 

 Dapat  Mengungkapkan kembali isi teks tentang  الوهٌت 

 Dapat  Menyimpulkan kandungan  makna dengan baik dan  benar tentang 

 الوهٌت 

 Dapat  Menyampaikan kandungan makna sesuai teks tentang الوهٌت  

E. Materi Pembelajaran 

 

 )ههازة الكالم(

 اَْلِوْهٌَت  

؟ ض  : َها ِهْهٌَت  أَبِْيَك يَا َزَعي  َدزِّ  اَْلو 



ةَ فِى اْلَوَصاِزعِ  زَّ
شَّ َو الرُّ  زعي : أَبِى فاَلٌَّذ يَا أ ْظخَاذ ، ه َى يَْصَزع  اْْلَز 

َك؟ ! َها ِهْهٌَت  أ هِّ َعْيي  ًَْج يَا ز  ض  : َوأَ َدزِّ  اَْلو 

ْىِق. زعيي ى حَاِخَسةٌ، ِهَي حَبِْيع  اْلبََضائَِع فِى اْلعُّ  : أ هِّ

ض  : َوَها ِهْهٌَت  أَبِْيِك يَا ًَبِْيلَت ؟ َدزِّ  اَْلو 

ْعخَْشفَى.  ًَبِْيلَت  : اَبِى طَبِْيٌب، هى ي َعالِح  اْلَوْسَضى فِى اْلو 

َظتٌ فِى الَْوْدَزَظِت الثَّ  َدزِّ ى يَا أ ْظخَاذ  ! ِهَي ه  ْىِهيَّتِ َوأ هَّ ك  ْظالَِهيَِّت اْلس   اًَِىيَِّت اْْلِ

؟ ض  : َهاِهْهٌَت أَبِْيِك يَا َهْسيَن  َدزِّ  اَْلو 

َىظَّفَتٌ فِى اْلَداِهَعتِ  ى ه  ، ه َى يَْكخ ب  اْْلَ ْخبَاَز فِى اْلَدَسائِِد. َوأ هِّ  َهْسيَن  : أَبِى َصَسفِىٌّ

ْىل ْىَى بِ  ض  : ًََعْن، ه ْن َهْشغ  َدزِّ ْىل ْىَى بِأَْعَوالِِهْن، َوأَْعَوال ه ْن ًَافَِعتٌ.اَْلو  َىظَّف ْىَى َهْشغ   أَْعَوالِِهْن. فَاْلو 

؟  َهْسيَن  : َواْلَْخبَاز  ًَافَِعتٌ أَْيًضا، أَلَْيَط َكَرلَِك يَا أ ْظخَاذ 

ِك َصِسْيٌر، اْْلَْخبَاز  ًَافَِعتٌ أَْيًضا. ض  : ًََعْن، َكالَه  َدزِّ  اَْلو 

 : بِاْلَْخبَاِز ًَْعخَِطْيع  أَْى ًَْعِسَف اْلَسَىاِدَد فِى اْلَعالَِن. ًَبِْيلَت  

تٌ. ِهوَّ ه ْن ه  َسفِيُّْىَى أَْدَواز   زعيي : فَالصَّ

طبيبت  –ظىق  -بضائع   –يبيع   -حاج ز –هصازع   -أزّش   –يصزع   –فالّذ   –ِهْهٌَتٌ :  ازفع هرٍ الوفسداث 

  -هشغىل -خسائد  -الوسوز   –شسطّي  –أخباز  –صسفّي  –ّزض هد –هعخشفى  –هسيض   -يعالح   –

 -خبّاش -ظاعخّي  -هشعىذ  -صازب البخشا   -ههٌدض   -صيّادظوك  –يعالح  –خيّاط   -طيّاز  -طبيب -أعوال

 بائع الدسائد. 

 

F. Metode: 

 Diskusi  

 Ceramah 

G. Sumber/Bahan/Alat Belajar : 

 Buku LKS Modul Al-Hikmah   

 Spidol  dan white board 

 Penghapus 

 

H. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU METODE 

1 Pendahuluan  10 menit  

 
 Guru memerintahkan peserta 

didik untuk merapikan tempat 
 

  



duduknya(disiplin) 

 Guru menanyakan kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti 

pelajaran (peduli) 

 Guru mengucapkan salam 

sebagai pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar peserta didik 

(peduli) 

 Guru mengecek kehadiran 

peserta didik (disiplin) 

 Guru bersama para peserta didik 

merefleksikan kembali materi 

pelajaran yang sudah diajarkan. 

 

 

 

 

Pengalaman 

pribadi Guru 

2 Kegiatan Inti  70 menit  

  

1. Mengamati 

 Peserta didik diminta untuk 

mendengarkan dan menyimak 

teks yang telah dibacakan dan 

dijelaskan tentang   الوهٌت Salah 

satu siswa atau beberapa siswa 

bisa menunjukkan arti dari teks 

tersebut, yang lain mencermati 

dan membenarkan jika terjadi 

kesalahan. 

 Setelah siswa bisa memahami arti 

perkosakata tentang  الوهٌت 

tersebut, siswa dapat menulis arti 

kosakata tersebut.  

  Setelah siswa bisa memahami 

arti perkosakata dari teks bacaan 

tersebut, siswa menterjemahkan 

kalimat dari bacaan tersebut. 

 Membaca isi wacana tertulis 

sesuai tema/topik yang 

mengandung tentang  الوهٌت 

 Buku LKS 

Modul Al-

Hikmah   

 Spidol  dan 

white board 

 Penghapus 

 

 -Diskusi 

-Ceramah 

 

 



2. Menanya 

 Melalui pemberian motivasi dari 

guru peserta didik bertanya 

terkait dengan teks baik dari 

kosakata maupun artinya. 

 Melakukan tanya jawab 

sederhana tentang  الوهٌت 

 Menjawab pertanyaan sederhana 

sesuai tema secara tertulis/lisan. 

3. Mengeksperimen/mengeksp

lorasi 

 Menterjemahkan materi 

bersama-sama 

 Membaca tentang  الوهٌت dengan 

secara baik dan benar. 

 Mencari dari berbagai sumber 

informasi tentang  الوهٌت

Merangkaikan 

kata/frase/kalimat. 

4. Mengasosiasikan 

 Merangkai kata/frase/kalimat 

yang mengandung  الوهٌت 

3 Penutup  10 menit  

 
 Siswa mengerjakan post-test 

untuk mengukur kemampuan 

belajar 

 Secara bersama siswa dan guru 

menyusun kesimpulan 

pembelajaran 

 Siswa mendengarkan umpan 

balik dari guru atas hasil 

pembelajaran 

 Siswa mendengarkan penjelasan 

guru tentang materi pelajaran 

Instrumen soal 

latihan 

  



pada pertemuan berikutnya 

 Diakhiri dengan hamdalah dan 

salam penutup 

 

 

I. Penilaian  

1. Nontes: 

a. Observasi    : Sikap santun, semangat dan peduli 

b. Penilaian Antar Peserta Didik : Sikap santun dan peduli 

2. Tes: 

a. Tulis  : Post-test (mengerjakan soal) 

b. Lisan dan Tulis : Pre-test (menjawab pertanyaan tentang gambaran 

awal   الوهٌت dan mengerjakan soal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakem, 06 Februari 2016  

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab                                                                 Praktikan 

 

 

EKA MARDIYANA ROSILA                                           MUHAMMAD ROSYID,  S.S. 

NIP.                                                                                NIM:12420017                            

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : MAN PAKEM 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  X IPA 2/Genap 

Alokasi Waktu :     2 jam pelajaran (2x45 menit) 

Materi Pokok  :      المهنة 

Pertemuan  :    2X Pertemuan 

 

 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi dasar: 

3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan  المهنة baik secara lisan maupun tertulis. 



3.2 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang المهنة   

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya secara benar dan sesuai konteks. 

3.3 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 

C. Indikator Pembelajaran: 

 Dapat Menunjukkan kata, frasa, kalimat dengan intonasi dan 

aksentuasi/lahjah yang benar tentang  المهنة 

 Dapat  Mengidentifikasi kosakata tentang teks  المهنة 

 Dapat  Mencari arti kosakata dalam teks tentang  المهنة 

 Dapat Membedakan kata, frasa, kalimat yang didengar berkaitan dengan  

topik   المهنة 

 Dapat  Menerjemahkan kata berbahasa Arab dengan ke dalam bahasa 

Indonesia 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Dapat membaca nyaring kata,frasa, kalimat dengan intonasi dan 

aksentuasi/lahjah yang benar tentang المهنة. 

 Dapat  Mengidentifikasi kosakata tentang teks  المهنة 

 Dapat  Mencari arti kosakata dalam  teks tentang  المهنة 

 Dapat  Mengungkapkan kembali isi teks tentang  المهنة 

 Dapat  Menyimpulkan kandungan  makna dengan baik dan  benar tentang 

 المهنة 

 Dapat  Menyampaikan kandungan makna sesuai teks tentang المهنة  

      

E. Materi Pembelajaran 

 اَْلِمْهنَة  

 –سائقا  –طبّاخا  –مريعا  -يعالج   –طبيب  –سوق   -ممّسضة   –تاجس  –فالّح     –احفظ هره المفسدات: 

 –بنّاء  –نّجازا  –فاكهيّا  –كنّاسا  –اط خيّ   -طيّاز  -شسطّي   –أخباز  –صحفّي  –مدّزس  –مسيض   -جند 

 بائع الجسائد. -خبّاش -ساعتّي  -مشعوذ  -صاحب البتشا   -مهندس   -صيّادسمك   -شبّالة 

 



F. Metode Pembelajaran: 

 Strategi crossword puzzle (teka-teki silang) 

 Diskusi  

G. Sumber/Bahan/Alat Belajar : 

 Buku LKS Modul Al-Hikmah   

 Spidol  dan white board 

 Penghapus 

 Kertas HVS 

H. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU METODE 

1 Pendahuluan  10 menit  

 
 Guru memerintahkan peserta 

didik untuk merapikan tempat 

duduknya(disiplin) 

 Guru menanyakan kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti 

pelajaran (peduli) 

 Guru mengucapkan salam 

sebagai pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar peserta didik 

(peduli) 

 Guru mengecek kehadiran 

peserta didik (disiplin) 

 Guru bersama para peserta didik 

merefleksikan kembali materi 

pelajaran yang sudah diajarkan 

dan terkait dengan materi yang 

akan dipelajari: 

 Ketika kita 

membicarakan tentang 

 kata apa saja yang المهنة 

terlintas dalam benak 

kalian? 

 Sebutkan profesi apa 

 

 

 

 

Pengalaman 

pribadi Guru 

  



saja yang kalian ketahui? 

 Menyampaikan garis besar 

materi yang akan dilakukan 

peserta didik dalam 

pembelajaran. 

2 Kegiatan Inti  70 menit  

  

1. Mengamati 

 Peserta didik diminta untuk 

mendengarkan dan menyimak 

teks yang telah dibacakan dan 

dijelaskan tentang   المهنة Salah 

satu siswa atau beberapa siswa 

bisa menunjukkan arti dari teks 

tersebut, yang lain mencermati 

dan membenarkan jika terjadi 

kesalahan. 

 Setelah siswa bisa memahami arti 

perkosakata tentang  المهنة 

tersebut, siswa dapat menulis arti 

kosakata tersebut.  

  Setelah siswa bisa memahami 

arti perkosakata dari teks bacaan 

tersebut, siswa menterjemahkan 

kalimat dari bacaan tersebut. 

 Membaca isi wacana tertulis 

sesuai tema/topik yang 

mengandung tentang  المهنة 

2. Menanya 

 Melalui pemberian motivasi dari 

guru peserta didik bertanya 

terkait dengan teks baik dari 

kosakata maupun artinya. 

 Melakukan tanya jawab 

sederhana tentang  المهنة 

 Menjawab pertanyaan sederhana 

sesuai tema secara tertulis/lisan. 

 Buku LKS 

Modul Al-

Hikmah   

 Spidol  dan 

white board 

 Penghapus 

 Kertas HVS 

 

 

 - Crossword 

Puzzle 

(teka-teki 

silang) 

- Diskusi 

 

 



3. Mengeksperimen/mengeksp

lorasi 

 Siswa mengungkapkan dan 

mengerjakan teka-teki silang 

yang sudah disediakan.  

 Siswa menemukan kosakata-

kosakata baru sesuai pada 

Crossword Puzzle (teka-teki 

silang).   

 Mencari dari berbagai sumber 

informasi tentang  المهنة

Merangkaikan 

kata/frase/kalimat. 

4. Mengasosiasikan 

 Merangkai kata/frase/kalimat 

yang mengandung  المهنة 

 Siswa menerjemahkan kosakata 

baik bahasa Indonesia ke dalam 

bahasa Arab ataupun sebaliknya. 

5. Mengkomunikasikan 

 Siswa mempresentasikan hasil 

tugas di depan kelas 

 Siswa mendengarkan pelurusan 

dari guru 

3 Penutup  10 menit  

 
 Siswa mengerjakan post-test 

untuk mengukur kemampuan 

belajar 

 Secara bersama siswa dan guru 

menyusun kesimpulan 

pembelajaran 

 Siswa mendengarkan umpan 

balik dari guru atas hasil 

pembelajaran 

 Siswa mendengarkan penjelasan 

guru tentang materi pelajaran 

Instrumen soal 

latihan 

  



pada pertemuan berikutnya 

 Diakhiri dengan hamdalah dan 

salam penutup 

 

 

I. Penilaian  

1. Nontes: 

a. Observasi    : Sikap santun, semangat dan peduli 

b. Penilaian Antar Peserta Didik : Sikap santun dan peduli 

2. Tes: 

a. Tulis  : Post-test (mengerjakan soal) 

b. Lisan dan Tulis : Pre-test (menjawab pertanyaan tentang gambaran 

awal   المهنة dan mengerjakan soal) 

 

 

 

Pakem, 11 Februari 2016 

 

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab                                                                 Praktikan 

 

 

EKA MARDIYANA ROSILA                                         MUHAMMAD ROSYID,  S.S. 

NIP.       NIM:12420017                            



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : MAN PAKEM 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester :  X IPA 1/Genap 

Alokasi Waktu :     2 jam pelajaran (2x45 menit) 

Materi Pokok  :      المهنة 

Pertemuan  :    2X Pertemuan 

 

 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan 

pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi dasar: 

3.1 Membaca nyaring kata, frasa dan atau kalimat dalam wacana tertulis 

tentang المهنة 

3.2 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan  المهنة baik secara lisan maupun tertulis. 



3.3 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang المهنة   

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya secara benar dan sesuai konteks. 

3.4 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan 

informasi terkait topik: المهنة     dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara benar dan sesuai 

konteks. 

C. Indikator Pembelajaran: 

 Dapat membaca nyaring kata,frasa, kalimat dengan intonasi dan 

aksentuasi/lahjah yang benar tentang  المهنة 

 Dapat  Mengidentifikasi kosakata tentang teks  المهنة 

 Dapat  Mencari arti kosakata dalam teks tentang  المهنة 

 Dapat  Mengungkapkan kembali isi teks tentang  المهنة 

 Dapat  Menyimpulkan kandungan  makna dengan baik dan benar tentang 

 المهنة 

 Dapat  Menyampaikan kandungan makna sesuai teks tentang  المهنة 

D. Tujuan Pembelajaran 

 Dapat membaca nyaring kata,frasa, kalimat dengan intonasi dan 

aksentuasi/lahjah yang benar tentang المهنة. 

 Dapat  Mengidentifikasi kosakata tentang teks  المهنة 

 Dapat  Mencari arti kosakata dalam  teks tentang  المهنة 

 Dapat  Mengungkapkan kembali isi teks tentang  المهنة 

 Dapat  Menyimpulkan kandungan  makna dengan baik dan  benar tentang 

 المهنة 

 Dapat  Menyampaikan kandungan makna sesuai teks tentang المهنة  

E. Materi Pembelajaran 

 اَْلِمْهنَة  

 –سائقا  –طبّاخا  –مريعا  -يعالج   –طبيب  –سوق   -ممّسضة   –تاجس  –فالّح     –احفظ هره المفسدات: 

 –بنّاء  –نّجازا  –فاكهيّا  –كنّاسا  –خيّاط   -طيّاز  -شسطّي   –أخباز  –صحفّي  –مدّزس  –مسيض   -جند 

  بائع الجسائد. -خبّاش -ساعتّي  -مشعوذ  -صاحب البتشا   -س مهند  -صيّادسمك   -شبّالة 



F. Metode: 

 Diskusi  

 Ceramah 

G. Sumber/Bahan/Alat Belajar : 

 Buku LKS Modul Al-Hikmah   

 Spidol  dan white board 

 Penghapus 

 

H. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN MEDIA/SUMBER WAKTU METODE 

1 Pendahuluan  10 menit  

 
 Guru memerintahkan peserta 

didik untuk merapikan tempat 

duduknya(disiplin) 

 Guru menanyakan kesiapan 

peserta didik untuk mengikuti 

pelajaran (peduli) 

 Guru mengucapkan salam 

sebagai pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar peserta didik 

(peduli) 

 Guru mengecek kehadiran 

peserta didik (disiplin) 

 Guru bersama para peserta didik 

merefleksikan kembali materi 

pelajaran yang sudah diajarkan. 

 

 

 

 

 

Pengalaman 

pribadi Guru 

  

2 Kegiatan Inti  70 menit  

  

1. Mengamati 

 Peserta didik diminta untuk 

mendengarkan dan menyimak 

teks yang telah dibacakan dan 

dijelaskan tentang   المهنة Salah 

satu siswa atau beberapa siswa 

bisa menunjukkan arti dari teks 

 Buku LKS 

Modul Al-

Hikmah   

 Spidol  dan 

white board 

 Penghapus 

 

 -Diskusi 

-Ceramah 

 

 



tersebut, yang lain mencermati 

dan membenarkan jika terjadi 

kesalahan. 

 Setelah siswa bisa memahami arti 

perkosakata tentang  المهنة 

tersebut, siswa dapat menulis arti 

kosakata tersebut.  

  Setelah siswa bisa memahami 

arti perkosakata dari teks bacaan 

tersebut, siswa menterjemahkan 

kalimat dari bacaan tersebut. 

 Membaca isi wacana tertulis 

sesuai tema/topik yang 

mengandung tentang  المهنة 

2. Menanya 

 Melalui pemberian motivasi dari 

guru peserta didik bertanya 

terkait dengan teks baik dari 

kosakata maupun artinya. 

 Melakukan tanya jawab 

sederhana tentang  المهنة 

 Menjawab pertanyaan sederhana 

sesuai tema secara tertulis/lisan. 

3. Mengeksperimen/mengeksp

lorasi 

 Menterjemahkan materi 

bersama-sama 

 Membaca tentang  المهنة dengan 

secara baik dan benar. 

 Mencari dari berbagai sumber 

informasi tentang  المهنة

Merangkaikan 

kata/frase/kalimat. 

4. Mengasosiasikan 

 Merangkai kata/frase/kalimat 

yang mengandung  المهنة 



3 Penutup  10 menit  

 
 Siswa mengerjakan post-test 

untuk mengukur kemampuan 

belajar 

 Secara bersama siswa dan guru 

menyusun kesimpulan 

pembelajaran 

 Siswa mendengarkan umpan 

balik dari guru atas hasil 

pembelajaran 

 Siswa mendengarkan penjelasan 

guru tentang materi pelajaran 

pada pertemuan berikutnya 

 Diakhiri dengan hamdalah dan 

salam penutup 

Instrumen soal 

latihan 

  

I. Penilaian  

1. Nontes: 

a. Observasi    : Sikap santun, semangat dan peduli 

b. Penilaian Antar Peserta Didik : Sikap santun dan peduli 

2. Tes: 

a. Tulis  : Post-test (mengerjakan soal) 

b. Lisan dan Tulis : Pre-test (menjawab pertanyaan tentang gambaran 

awal   المهنة dan mengerjakan soal). 

Pakem, 11 Februari 2016  

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab                                                                 Praktikan 

 

 

EKA MARDIYANA ROSILA                                         MUHAMMAD ROSYID,  S.S. 

NIP.       NIM:12420017                            



CATATAN LAPANGAN PERLAKUAN PERTAMA 

Hari/Tanggal  : 04 Februari 2016 

Satuan Pendidikan : MAN Pakem 

Mata Pelajar an : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : ياةالمهنة و الح  

Perlakuan  : Pertama 

Kelas/Semester : X IPA 2 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Kegiatan pembelajaran dimulai pada tanggal 04 Februari 2016. Pada 

pertemuan pertama ini waktu yang tersedia adalah 2 x 45 menit. Pertemuan 

pertama ini sebelum memulai pelajaran, peneliti melakukan pengkondisian kelas 

dengan meminta siswa untuk memasuki ruang kelas dan menempati tempat duduk 

masing-masing. Kemudian peneliti memulai dengan mengucapkan salam 

pembuka, menyapa, membaca basmalah dan mengecek kehadiran siswa. Sebelum 

memulai pembelajaran, peneliti tidak lupa mengabsen siswa, dilanjutkan 

memberikan motivasi untuk memberikan semangat kepada siswa. Selanjutnya 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang akan 

dibahas. 

Sebelum memasuki materi, guru menjelaskan tentang materi/teks kosakata 

yang sesuai dengan materi المهنةةةة و الحيةةةاة dan pengarahan tentang materi 

pembelajaran menggunakan strategi crossword puzzle yang akan dilakukan. Siswa 

juga mendengarkan pelafalan kosakata-kosakata tersebut yang diucapkan oleh 

guru, dan siswa menirukan secara berulang-ulang sampai benar pelafalannya dan 

faham maknanya. Kemudian, guru menanyakan beberapa kosakata kepada siswa 

untuk mengetahui seberapa jauh kosakata yang didapatkan siswa. Masing-masing 



kelompok maju ke depan menjawab dan mengisi crossword puzzle dengan baik 

dan benar, kemudian mengoreksi bersama-sama. 

Dari sini sudah dilihat antusias siswa yang cukup baik ketika mengikuti 

pembelajaran, dengan menunjukkan crossword puzzle dengan baik dan secara 

langsung membuat siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. 

Setelah semua kelompok menyelesaikan tugas, peneliti melakukan 

penelitian, kemudian peneliti memberikan penguatan tentang materi yang telah 

dipelajari dan mengakhiri proses pembelajaran dengan doa dan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CATATAN LAPANGAN PERLAKUAN KEDUA 

Hari/Tanggal  : 06 Februari 2016 

Satuan Pendidikan : MAN Pakem 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : ةالمهن  

Perlakuan  : Kedua 

Kelas/Semester : X IPA 2 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Kegiatan pembelajaran dimulai pada tanggal 06 Februari 2016. Pada 

pertemuan pertama ini waktu yang tersedia adalah 2 x 45 menit. Pertemuan 

pertama ini sebelum memulai pelajaran, peneliti melakukan pengkondisian kelas 

dengan meminta siswa untuk memasuki ruang kelas dan menempati tempat duduk 

masing-masing. Kemudian peneliti memulai dengan mengucapkan salam 

pembuka, menyapa, membaca basmalah dan mengecek kehadiran siswa. Sebelum 

memulai pembelajaran peneliti melakukan pengkondisian kelas dengan meminta 

siswa untuk memasuki ruang kelas dan menempati tempat duduk masing-masing. 

Kemudian peneliti mengucap salam pembuka dan dijawab oleh seluruh siswa. 

Sebelum memulai materi, peneliti mengabsen siswa setelah itu baru memulai 

pelajaran.  

Penelitian memancing siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

terkait materi yang sebelumnya, mencoba menggali ingatan siswa akan kosakata-

kosakata yang telah dipelajari sebelumnya. Ada beberapa siswa yang lupa dan 

bahkan tidak ingat sama sekali. Pada pertemuan kedua ini siswa telah duduk 

sesuai dengan kelompoknya, hal ini tentu saja memudahkan guru karena tidak 

perlu lagi mengarahkan siswa untuk duduk berkelompok. Guru menanyakan 

kepada siswa-siswi tentang kosakata bahasa Arab pada pertemuan pertama, 

kemudian mulai melanjutkan pelajaran dari pertemuan sebelumnya seperti biasa 



siswa-siswi membaca teks dan menterjemahkan teks tersebut bersama-sama. 

ternyata ada beberapa siswa yang belum mengetahui arti kosakata tersebut, maka 

guru menuliskan kosakata yang sulit atau menambah kosakata yang baru di papan 

tulis dan siswa-siswi disalin dibuku catatan masing-masing. Setelah tidak ada 

pertanyaan guru mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan pada siswa-siswi 

tersebut dan guru membagikan soal mengenai crossword puzzle kepada siswa-

siswi secara berkelompok. 

Dari sini sudah dilihat antusias siswa yang cukup baik ketika mengikuti 

pembelajaran, dengan menunjukkan crossword puzzle dengan baik dan secara 

langsung membuat siswa lebih mudah memahami materi pelajaran. 

Setelah semua kelompok menyelesaikan tugas, peneliti melakukan 

penelitian, kemudian peneliti memberikan penguatan tentang materi yang telah 

dipelajari dan mengakhiri proses pembelajaran dengan doa dan salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CATATAN LAPANGAN PERLAKUAN KETIGA 

Hari/Tanggal  : 11 Februari 2016 

Satuan Pendidikan : MAN Pakem 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : المهنة 

Perlakuan  : Ketiga 

Kelas/Semester : X IPA 2 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Kegiatan pembelajaran dimulai pada tanggal 11 Februari 2016. Pada 

pertemuan pertama ini waktu yang tersedia adalah 2 x 45 menit. Pertemuan 

pertama ini sebelum memulai pelajaran, peneliti melakukan pengkondisian kelas 

dengan meminta siswa untuk memasuki ruang kelas dan menempati tempat duduk 

masing-masing. Kemudian peneliti memulai dengan mengucapkan salam 

pembuka, menyapa, membaca basmalah dan mengecek kehadiran siswa. Sebelum 

memulai pembelajaran peneliti melakukan pengkondisian kelas dengan meminta 

siswa untuk memasuki ruang kelas dan menempati tempat duduk masing-masing. 

Kemudian peneliti mengucap salam pembuka dan dijawab oleh seluruh siswa. 

Sebelum memulai materi, peneliti mengabsen siswa setelah itu baru memulai 

pelajaran.  

Penelitian memancing siswa dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

terkait materi yang sebelumnya, mencoba menggali ingatan siswa akan kosakata-

kosakata yang telah dipelajari sebelumnya. Ada beberapa siswa yang lupa dan 

bahkan tidak ingat sama sekali. Pada pertemuan ketiga ini beberapa siswa 

membaca teks dan menterjemahkan teks tersebut. Beberapa siswa tidak 

mengetahui arti kosakata bahasa arab tersebut, guru menambahkan kosakata baru 

yang tidak ada di LKS. Kemudian siswa-siswi memahami kosakata dari awal 

pertemuan sampai akhir, guru menyuruh siswa untuk menyebutkan kosakata 



mengenai bab  المهنة dan setiap anak berbeda menyebutkan kosakata tersebut. 

Guru menanyakan kembali kepada siswa-siswi mengenai kosakata bahasa Arab, 

guna untuk mengetahui seberapa jauh pengembangan kosakata bahasa Arab. 

Kemudian, guru membagi kelompok untuk mengerjakan soal crossword puzzle. 

Setelah semua materi dan pertanyaan tersampaikan, kemudian guru menutup 

pelajaran dengan membaca hamdalah dan salam. 

Dari sini sudah dilihat antusias siswa yang cukup baik ketika mengikuti 

pembelajaran, dengan menunjukkan crossword puzzle dengan baik dan secara 

langsung membuat siswa lebih mudah, lebih tertarik dalam memahami materi 

pelajaran. 

 

 



SOAL PRE-TEST 

 بسم هللا الر حمن الر حيم

Nama :    No. Absen : 

Kelas :    Hari/tanggal : 

A. Isilah TTS (teka-teki silang) dibawah ini dengan menggunakan bahasa Arab sebagai berikut ini! 

          01 .  

 
         7.  

 ص
 

 
    

0.  

 ف

  3.  

 ط

 
 

  

 ي
9.  

 

     

 ل
   

 
   

 
 



2.  
 

   
 

 

 ل
  8.  

 ي
   

 ر
 

    

 
 
 

4.  

 ا
   

 
    

 
 

    

 ح
   

 
 

 و
5.  

 
  

 

 ي
    

 
    6.  

 م
  

 
 

         

 
  

 

 

 



MENURUN : 

1. Orang menanam padi...  

2. Mengatur lalu lintas... 

3. Memeriksa pasien... 

7. Orang yang mencari ikan di laut... 

10.Orang yang menjalankan mesin dari pesawat terbang... 

 

MENDATAR :       

4. Penyiar menyampaikan...  

5. Dimana pedagang menjual barang dagangannya... 

6. Dokter selalu dibantu... 

8. Apa pekerjaan dokter dirumah sakit... 

9. orang yang membuat pakaian... 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Isilah TTS (teka-teki Silang) dibawah ini dengan menggunakan bahasa Arab sesuai pada gambar tersebut! 

 

    6.  

 ص
     

     

 
     

    4.  

 ف
     

      5.  

 م
   

     

 
 7.  

 م
   

         

 ن
01.  

 



     0.  

 ط
 

 
2.  

 ش
  

       

 
 8.  

 ط
 

      3.  

 
   

       

 و
   

       

 
 

 
 9.  

 س
          

 

 



MENDATAR :         MENURUN : 

2.          1.   

4 .       3  

5.        6.    



 

9 .       7.    

   

11.         8.  

 

 

 



       09.  

 
      

    
 

03.  

 ن
   

 ش
  

 
    

          .05.2.  

 ب
   

              

          
 

    

  08.  

 س
      07.  

 
   04.  

 خ
       00.  

 ك
  

 ب
    



           06.  

 ص
  

     

 ا
     02.  

 
   

              

              

 

MENDATAR :     MENURUN : 

.11       13.    



12.      15.    

 

14.     17.    

 

16.     18.    

 



21.     19.   

 

 

 

# Selamat Mengerjakan # 

 

تَِهاُد ِمفإتَاُح النََّجاحِ  جإ ِ  اَْلإ
(Bersungguh-sungguh kunci kesuksesan) 

 



SOAL POST-TEST 

 بسم هللا الر حمن الر حيم

Nama :    No. Absen : 

Kelas :    Hari/tanggal : 

A. Isilah TTS (teka-teki silang) dibawah ini dengan menggunakan bahasa Arab sebagai berikut ini! 

          01 .  

 
         7.  

 ص
 

 
    

0.  

 ف

  3.  

 ط

 
 

  

 ي
9.  

 

     

 ل
   

 
   

 
 



2.  
 

   
 

 

 ل
  8.  

 ي
   

 ر
 

    

 
 
 

4.  

 ا
   

 
    

 
 

    

 ح
   

 
 

 و
5.  

 
  

 

 ي
    

 
    6.  

 م
  

 
 

         

 
  

 

 

 



MENURUN : 

1. Orang menanam padi...  

2. Mengatur lalu lintas... 

3. Memeriksa pasien... 

7. Orang yang mencari ikan di laut... 

10.Orang yang menjalankan mesin dari pesawat terbang... 

 

MENDATAR :       

4. Penyiar menyampaikan...  

5. Dimana pedagang menjual barang dagangannya... 

6. Dokter selalu dibantu... 

8. Apa pekerjaan dokter dirumah sakit... 

9. orang yang membuat pakaian... 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Isilah TTS (teka-teki Silang) dibawah ini dengan menggunakan bahasa Arab sesuai pada gambar tersebut! 

 

    6.  

 ص
     

     

 
     

    4.  

 ف
     

      5.  

 م
   

     

 
 7.  

 م
   

         

 ن
01.  

 



     0.  

 ط
 

 
2.  

 ش
  

       

 
 8.  

 ط
 

      3.  

 
   

       

 و
   

       

 
 

 
 9.  

 س
          

 

 



MENDATAR :         MENURUN : 

2.          1.   

4 .       3  

5.        6.    

 



9 .       7.    

   

11.         8.  

 

 

 



       09.  

 
      

    
 

03.  

 ن
   

 ش
  

 
    

          .05.2.  

 ب
   

              

          
 

    

  08.  

 س
      07.  

 
   04.  

 خ
       00.  

 ك
  

 ب
    



           06.  

 ص
  

     

 ا
     02.  

 
   

              

              

 

MENDATAR :     MENURUN : 

.11       13.    



12.      15.    

 

14.     17.    

 

16.     18.    

 



21.     19.   

 

 

 

# Selamat Mengerjakan # 

 

تَِهاُد ِمفإتَاُح النََّجاحِ  جإ ِ  اَْلإ
(Bersungguh-sungguh kunci kesuksesan) 

 

 



JAWABAN PRE TEST 

 

 أ ب 

. َكنَّاًسا11  

. فَاِكِهي ًا12  

اًزا13 . نَجَّ  

. َخبَّاش  14  

. بَنَّاءً 15  

. َصِحب  اْلبِْتَشا16  

. َشبَّالَةً 17  

َعتِي  . َسا18  

َشعْ 19 ِوذ  . م   

. بَائِع  اْلَجَسائِدِ 20  

 

. طَبِْيب  1  

. ش ْسِطي  2  

س ْوق  . 3  

. فاَلَّح    4  

س  5 َدزِّ . م   

. َصَحفِي  6  

ِرْيَعة  7 . م   

. طَبَّاخ8  

. َسائِك9  

ن ْود10 . ج   

 

. فاَلَّح  1  

. ش ْسِطي  2  

. طَبِْيب  3  

. اَْخبَاز  4  

. س ْوق  5  

َضة  6 َمسِّ . م   

. َصيَّاد َسَمك  7  

ج  . ي َعالِ 8  

. َخيَّاط  9  

. طَيَّاز  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAWABAN POST TEST 

 

 أ ب 

. َكنَّاًسا11  

. فَاِكِهي ًا12  

اًزا13 . نَجَّ  

. َخبَّاش  14  

. بَنَّاءً 15  

. َصِحب  اْلبِْتَشا16  

. َشبَّالَةً 17  

. َساَعتِي  18  

َشْعِوذ  19 . م   

. بَائِع  اْلَجَسائِدِ 20  

 

. طَبِْيب  1  

. ش ْسِطي  2  

س ْوق  . 3  

. فاَلَّح    4  

س  5 َدزِّ . م   

. َصَحفِي  6  

ِرْيَعة  7 . م   

. طَبَّاخ8  

. َسائِك9  

ن ْود10 . ج   

 

. فاَلَّح  1  

. ش ْسِطي  2  

. طَبِْيب  3  

. اَْخبَاز  4  

. س ْوق  5  

َضة  6 َمسِّ . م   

. َصيَّاد َسَمك  7  

. ي َعالِج  8  

. َخيَّاط  9  

. طَيَّاز  10  

 

 



 

  VAR0

0001 

VAR0

0002 

VAR0

0003 

VAR0

0004 

VAR0

0005 

VAR0

0006 

VAR0

0007 

VAR0

0008 

VAR0

0009 

VAR0

0010 

VAR0

0011 

VAR0

0012 

VAR0

0001 

Pearson 

Correlation 

1 .835
**
 .310 .127 .074 .540

*
 .040 .789

**
 .107 .040 .310 .540

*
 

Sig. 

(2-tailed) 
 

.000 .226 .626 .778 .025 .879 .000 .683 .879 .226 .025 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0002 

Pearson 

Correlation 

.835
**
 1 .658

**
 .245 .182 .451 .251 .658

**
 .346 .251 .658

**
 .451 

Sig. 

(2-tailed) 

.000 
 

.004 .343 .484 .069 .332 .004 .174 .332 .004 .069 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0003 

Pearson 

Correlation 

.310 .658
**
 1 .344 .306 .685

**
 .165 .433 .228 .165 1.000

**
 .685

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.226 .004 
 

.176 .233 .002 .527 .082 .379 .527 .000 .002 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0004 

Pearson 

Correlation 

.127 .245 .344 1 .887
**
 .236 .609

**
 .344 .523

*
 .609

**
 .344 .236 

Sig. 

(2-tailed) 

.626 .343 .176 
 

.000 .362 .010 .176 .031 .010 .176 .362 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0005 

Pearson 

Correlation 

.074 .182 .306 .887
**
 1 .209 .540

*
 .306 .464 .540

*
 .306 .209 

Sig. 

(2-tailed) 

.778 .484 .233 .000 
 

.420 .025 .233 .061 .025 .233 .420 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0006 

Pearson 

Correlation 

.540
*
 .451 .685

**
 .236 .209 1 -.161 .685

**
 -.139 -.161 .685

**
 1.000

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.025 .069 .002 .362 .420 
 

.536 .002 .596 .536 .002 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 



VAR0

0007 

Pearson 

Correlation 

.040 .251 .165 .609
**
 .540

*
 -.161 1 .165 .859

**
 1.000

**
 .165 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.879 .332 .527 .010 .025 .536 
 

.527 .000 .000 .527 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0008 

Pearson 

Correlation 

.789
**
 .658

**
 .433 .344 .306 .685

**
 .165 1 .228 .165 .433 .685

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.000 .004 .082 .176 .233 .002 .527 
 

.379 .527 .082 .002 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0009 

Pearson 

Correlation 

.107 .346 .228 .523
*
 .464 -.139 .859

**
 .228 1 .859

**
 .228 -.139 

Sig. 

(2-tailed) 

.683 .174 .379 .031 .061 .596 .000 .379 
 

.000 .379 .596 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0010 

Pearson 

Correlation 

.040 .251 .165 .609
**
 .540

*
 -.161 1.000

**
 .165 .859

**
 1 .165 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.879 .332 .527 .010 .025 .536 .000 .527 .000 
 

.527 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0011 

Pearson 

Correlation 

.310 .658
**
 1.000

**
 .344 .306 .685

**
 .165 .433 .228 .165 1 .685

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.226 .004 .000 .176 .233 .002 .527 .082 .379 .527 
 

.002 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0012 

Pearson 

Correlation 

.540
*
 .451 .685

**
 .236 .209 1.000

**
 -.161 .685

**
 -.139 -.161 .685

**
 1 

Sig. 

(2-tailed) 

.025 .069 .002 .362 .420 .000 .536 .002 .596 .536 .002 
 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0013 

Pearson 

Correlation 

.040 .251 .165 .609
**
 .540

*
 -.161 .717

**
 .165 .859

**
 .717

**
 .165 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.879 .332 .527 .010 .025 .536 .001 .527 .000 .001 .527 .536 



N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0014 

Pearson 

Correlation 

.040 .251 .165 .609
**
 .540

*
 -.161 1.000

**
 .165 .859

**
 1.000

**
 .165 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.879 .332 .527 .010 .025 .536 .000 .527 .000 .000 .527 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0015 

Pearson 

Correlation 

.540
*
 .451 .685

**
 .236 .209 1.000

**
 -.161 .685

**
 -.139 -.161 .685

**
 1.000

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.025 .069 .002 .362 .420 .000 .536 .002 .596 .536 .002 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0016 

Pearson 

Correlation 

1.000
**
 .835

**
 .310 .127 .074 .540

*
 .040 .789

**
 .107 .040 .310 .540

*
 

Sig. 

(2-tailed) 

.000 .000 .226 .626 .778 .025 .879 .000 .683 .879 .226 .025 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0017 

Pearson 

Correlation 

.789
**
 .658

**
 .433 .344 .306 .685

**
 .165 1.000

**
 .228 .165 .433 .685

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.000 .004 .082 .176 .233 .002 .527 .000 .379 .527 .082 .002 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0018 

Pearson 

Correlation 

.040 .251 .165 .609
**
 .540

*
 -.161 1.000

**
 .165 .859

**
 1.000

**
 .165 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.879 .332 .527 .010 .025 .536 .000 .527 .000 .000 .527 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0019 

Pearson 

Correlation 

.310 .658
**
 1.000

**
 .344 .306 .685

**
 .165 .433 .228 .165 1.000

**
 .685

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.226 .004 .000 .176 .233 .002 .527 .082 .379 .527 .000 .002 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0020 

Pearson 

Correlation 

.040 .251 .165 .609
**
 .540

*
 -.161 .717

**
 .165 .859

**
 .717

**
 .165 -.161 



Sig. 

(2-tailed) 

.879 .332 .527 .010 .025 .536 .001 .527 .000 .001 .527 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0021 

Pearson 

Correlation 

1.000
**
 .835

**
 .310 .127 .074 .540

*
 .040 .789

**
 .107 .040 .310 .540

*
 

Sig. 

(2-tailed) 

.000 .000 .226 .626 .778 .025 .879 .000 .683 .879 .226 .025 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0022 

Pearson 

Correlation 

.540
*
 .451 .685

**
 .236 .209 1.000

**
 -.161 .685

**
 -.139 -.161 .685

**
 1.000

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.025 .069 .002 .362 .420 .000 .536 .002 .596 .536 .002 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0023 

Pearson 

Correlation 

.040 .251 .165 .609
**
 .540

*
 -.161 .717

**
 .165 .859

**
 .717

**
 .165 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.879 .332 .527 .010 .025 .536 .001 .527 .000 .001 .527 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0024 

Pearson 

Correlation 

.540
*
 .451 .685

**
 .236 .209 1.000

**
 -.161 .685

**
 -.139 -.161 .685

**
 1.000

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.025 .069 .002 .362 .420 .000 .536 .002 .596 .536 .002 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0025 

Pearson 

Correlation 

1.000
**
 .835

**
 .310 .127 .074 .540

*
 .040 .789

**
 .107 .040 .310 .540

*
 

Sig. 

(2-tailed) 

.000 .000 .226 .626 .778 .025 .879 .000 .683 .879 .226 .025 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0026 

Pearson 

Correlation 

.540
*
 .451 .685

**
 .236 .209 1.000

**
 -.161 .685

**
 -.139 -.161 .685

**
 1.000

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.025 .069 .002 .362 .420 .000 .536 .002 .596 .536 .002 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 



VAR0

0027 

Pearson 

Correlation 

.310 .658
**
 1.000

**
 .344 .306 .685

**
 .165 .433 .228 .165 1.000

**
 .685

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.226 .004 .000 .176 .233 .002 .527 .082 .379 .527 .000 .002 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0028 

Pearson 

Correlation 

1.000
**
 .835

**
 .310 .127 .074 .540

*
 .040 .789

**
 .107 .040 .310 .540

*
 

Sig. 

(2-tailed) 

.000 .000 .226 .626 .778 .025 .879 .000 .683 .879 .226 .025 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0029 

Pearson 

Correlation 

.182 .311 .387 .889
**
 .789

**
 .265 .685

**
 .387 .588

*
 .685

**
 .387 .265 

Sig. 

(2-tailed) 

.485 .225 .125 .000 .000 .304 .002 .125 .013 .002 .125 .304 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0030 

Pearson 

Correlation 

.040 .251 .165 .609
**
 .540

*
 -.161 .717

**
 .165 .859

**
 .717

**
 .165 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.879 .332 .527 .010 .025 .536 .001 .527 .000 .001 .527 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Total Pearson 

Correlation 

.599
*
 .744

**
 .642

**
 .718

**
 .639

**
 .509

*
 .650

**
 .718

**
 .686

**
 .650

**
 .642

**
 .509

*
 

Sig. 

(2-tailed) 

.011 .001 .005 .001 .006 .037 .005 .001 .002 .005 .005 .037 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

 

 

  VAR0

0013 

VAR0

0014 

VAR0

0015 

VAR0

0016 

VAR0

0017 

VAR0

0018 

VAR0

0019 

VAR0

0020 

VAR0

0021 

VAR0

0022 

VAR0

0023 

VAR0

0024 

VAR0

0001 

Pearson 

Correlation 

.040 .040 .540
*
 1.000

**
 .789

**
 .040 .310 .040 1.000

**
 .540

*
 .040 .540

*
 

Sig. 

(2-tailed) 

.879 .879 .025 .000 .000 .879 .226 .879 .000 .025 .879 .025 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 



VAR0

0002 

Pearson 

Correlation 

.251 .251 .451 .835
**
 .658

**
 .251 .658

**
 .251 .835

**
 .451 .251 .451 

Sig. 

(2-tailed) 

.332 .332 .069 .000 .004 .332 .004 .332 .000 .069 .332 .069 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0003 

Pearson 

Correlation 

.165 .165 .685
**
 .310 .433 .165 1.000

**
 .165 .310 .685

**
 .165 .685

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.527 .527 .002 .226 .082 .527 .000 .527 .226 .002 .527 .002 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0004 

Pearson 

Correlation 

.609
**
 .609

**
 .236 .127 .344 .609

**
 .344 .609

**
 .127 .236 .609

**
 .236 

Sig. 

(2-tailed) 

.010 .010 .362 .626 .176 .010 .176 .010 .626 .362 .010 .362 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0005 

Pearson 

Correlation 

.540
*
 .540

*
 .209 .074 .306 .540

*
 .306 .540

*
 .074 .209 .540

*
 .209 

Sig. 

(2-tailed) 

.025 .025 .420 .778 .233 .025 .233 .025 .778 .420 .025 .420 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0006 

Pearson 

Correlation 

-.161 -.161 1.000
**
 .540

*
 .685

**
 -.161 .685

**
 -.161 .540

*
 1.000

**
 -.161 1.000

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.536 .536 .000 .025 .002 .536 .002 .536 .025 .000 .536 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0007 

Pearson 

Correlation 

.717
**
 1.000

**
 -.161 .040 .165 1.000

**
 .165 .717

**
 .040 -.161 .717

**
 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.001 .000 .536 .879 .527 .000 .527 .001 .879 .536 .001 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0008 

Pearson 

Correlation 

.165 .165 .685
**
 .789

**
 1.000

**
 .165 .433 .165 .789

**
 .685

**
 .165 .685

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.527 .527 .002 .000 .000 .527 .082 .527 .000 .002 .527 .002 



N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0009 

Pearson 

Correlation 

.859
**
 .859

**
 -.139 .107 .228 .859

**
 .228 .859

**
 .107 -.139 .859

**
 -.139 

Sig. 

(2-tailed) 

.000 .000 .596 .683 .379 .000 .379 .000 .683 .596 .000 .596 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0010 

Pearson 

Correlation 

.717
**
 1.000

**
 -.161 .040 .165 1.000

**
 .165 .717

**
 .040 -.161 .717

**
 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.001 .000 .536 .879 .527 .000 .527 .001 .879 .536 .001 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0011 

Pearson 

Correlation 

.165 .165 .685
**
 .310 .433 .165 1.000

**
 .165 .310 .685

**
 .165 .685

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.527 .527 .002 .226 .082 .527 .000 .527 .226 .002 .527 .002 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0012 

Pearson 

Correlation 

-.161 -.161 1.000
**
 .540

*
 .685

**
 -.161 .685

**
 -.161 .540

*
 1.000

**
 -.161 1.000

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.536 .536 .000 .025 .002 .536 .002 .536 .025 .000 .536 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0013 

Pearson 

Correlation 

1 .717
**
 -.161 .040 .165 .717

**
 .165 1.000

**
 .040 -.161 1.000

**
 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 
 

.001 .536 .879 .527 .001 .527 .000 .879 .536 .000 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0014 

Pearson 

Correlation 

.717
**
 1 -.161 .040 .165 1.000

**
 .165 .717

**
 .040 -.161 .717

**
 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.001 
 

.536 .879 .527 .000 .527 .001 .879 .536 .001 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0015 

Pearson 

Correlation 

-.161 -.161 1 .540
*
 .685

**
 -.161 .685

**
 -.161 .540

*
 1.000

**
 -.161 1.000

**
 



Sig. 

(2-tailed) 

.536 .536 
 

.025 .002 .536 .002 .536 .025 .000 .536 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0016 

Pearson 

Correlation 

.040 .040 .540
*
 1 .789

**
 .040 .310 .040 1.000

**
 .540

*
 .040 .540

*
 

Sig. 

(2-tailed) 

.879 .879 .025 
 

.000 .879 .226 .879 .000 .025 .879 .025 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0017 

Pearson 

Correlation 

.165 .165 .685
**
 .789

**
 1 .165 .433 .165 .789

**
 .685

**
 .165 .685

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.527 .527 .002 .000 
 

.527 .082 .527 .000 .002 .527 .002 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0018 

Pearson 

Correlation 

.717
**
 1.000

**
 -.161 .040 .165 1 .165 .717

**
 .040 -.161 .717

**
 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.001 .000 .536 .879 .527 
 

.527 .001 .879 .536 .001 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0019 

Pearson 

Correlation 

.165 .165 .685
**
 .310 .433 .165 1 .165 .310 .685

**
 .165 .685

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.527 .527 .002 .226 .082 .527 
 

.527 .226 .002 .527 .002 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0020 

Pearson 

Correlation 

1.000
**
 .717

**
 -.161 .040 .165 .717

**
 .165 1 .040 -.161 1.000

**
 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.000 .001 .536 .879 .527 .001 .527 
 

.879 .536 .000 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0021 

Pearson 

Correlation 

.040 .040 .540
*
 1.000

**
 .789

**
 .040 .310 .040 1 .540

*
 .040 .540

*
 

Sig. 

(2-tailed) 

.879 .879 .025 .000 .000 .879 .226 .879 
 

.025 .879 .025 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 



VAR0

0022 

Pearson 

Correlation 

-.161 -.161 1.000
**
 .540

*
 .685

**
 -.161 .685

**
 -.161 .540

*
 1 -.161 1.000

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.536 .536 .000 .025 .002 .536 .002 .536 .025 
 

.536 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0023 

Pearson 

Correlation 

1.000
**
 .717

**
 -.161 .040 .165 .717

**
 .165 1.000

**
 .040 -.161 1 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.000 .001 .536 .879 .527 .001 .527 .000 .879 .536 
 

.536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0024 

Pearson 

Correlation 

-.161 -.161 1.000
**
 .540

*
 .685

**
 -.161 .685

**
 -.161 .540

*
 1.000

**
 -.161 1 

Sig. 

(2-tailed) 

.536 .536 .000 .025 .002 .536 .002 .536 .025 .000 .536 
 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0025 

Pearson 

Correlation 

.040 .040 .540
*
 1.000

**
 .789

**
 .040 .310 .040 1.000

**
 .540

*
 .040 .540

*
 

Sig. 

(2-tailed) 

.879 .879 .025 .000 .000 .879 .226 .879 .000 .025 .879 .025 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0026 

Pearson 

Correlation 

-.161 -.161 1.000
**
 .540

*
 .685

**
 -.161 .685

**
 -.161 .540

*
 1.000

**
 -.161 1.000

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.536 .536 .000 .025 .002 .536 .002 .536 .025 .000 .536 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0027 

Pearson 

Correlation 

.165 .165 .685
**
 .310 .433 .165 1.000

**
 .165 .310 .685

**
 .165 .685

**
 

Sig. 

(2-tailed) 

.527 .527 .002 .226 .082 .527 .000 .527 .226 .002 .527 .002 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0028 

Pearson 

Correlation 

.040 .040 .540
*
 1.000

**
 .789

**
 .040 .310 .040 1.000

**
 .540

*
 .040 .540

*
 

Sig. 

(2-tailed) 

.879 .879 .025 .000 .000 .879 .226 .879 .000 .025 .879 .025 



N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0029 

Pearson 

Correlation 

.685
**
 .685

**
 .265 .182 .387 .685

**
 .387 .685

**
 .182 .265 .685

**
 .265 

Sig. 

(2-tailed) 

.002 .002 .304 .485 .125 .002 .125 .002 .485 .304 .002 .304 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

VAR0

0030 

Pearson 

Correlation 

1.000
**
 .717

**
 -.161 .040 .165 .717

**
 .165 1.000

**
 .040 -.161 1.000

**
 -.161 

Sig. 

(2-tailed) 

.000 .001 .536 .879 .527 .001 .527 .000 .879 .536 .000 .536 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Total Pearson 

Correlation 

.650
**
 .650

**
 .509

*
 .599

*
 .718

**
 .650

**
 .642

**
 .650

**
 .599

*
 .509

*
 .650

**
 .509

*
 

Sig. 

(2-tailed) 

.005 .005 .037 .011 .001 .005 .005 .005 .011 .037 .005 .037 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

 

 

  VAR00025 VAR00026 VAR00027 VAR00028 VAR00029 VAR00030 Total 

VAR00001 Pearson 

Correlation 

1.000
**
 .540

*
 .310 1.000

**
 .182 .040 .599

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .025 .226 .000 .485 .879 .011 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00002 Pearson 

Correlation 

.835
**
 .451 .658

**
 .835

**
 .311 .251 .744

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .069 .004 .000 .225 .332 .001 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00003 Pearson 

Correlation 

.310 .685
**
 1.000

**
 .310 .387 .165 .642

**
 

Sig. (2-tailed) .226 .002 .000 .226 .125 .527 .005 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00004 Pearson 

Correlation 

.127 .236 .344 .127 .889
**
 .609

**
 .718

**
 

Sig. (2-tailed) .626 .362 .176 .626 .000 .010 .001 



N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00005 Pearson 

Correlation 

.074 .209 .306 .074 .789
**
 .540

*
 .639

**
 

Sig. (2-tailed) .778 .420 .233 .778 .000 .025 .006 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00006 Pearson 

Correlation 

.540
*
 1.000

**
 .685

**
 .540

*
 .265 -.161 .509

*
 

Sig. (2-tailed) .025 .000 .002 .025 .304 .536 .037 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00007 Pearson 

Correlation 

.040 -.161 .165 .040 .685
**
 .717

**
 .650

**
 

Sig. (2-tailed) .879 .536 .527 .879 .002 .001 .005 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00008 Pearson 

Correlation 

.789
**
 .685

**
 .433 .789

**
 .387 .165 .718

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .082 .000 .125 .527 .001 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00009 Pearson 

Correlation 

.107 -.139 .228 .107 .588
*
 .859

**
 .686

**
 

Sig. (2-tailed) .683 .596 .379 .683 .013 .000 .002 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00010 Pearson 

Correlation 

.040 -.161 .165 .040 .685
**
 .717

**
 .650

**
 

Sig. (2-tailed) .879 .536 .527 .879 .002 .001 .005 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00011 Pearson 

Correlation 

.310 .685
**
 1.000

**
 .310 .387 .165 .642

**
 

Sig. (2-tailed) .226 .002 .000 .226 .125 .527 .005 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00012 Pearson 

Correlation 

.540
*
 1.000

**
 .685

**
 .540

*
 .265 -.161 .509

*
 

Sig. (2-tailed) .025 .000 .002 .025 .304 .536 .037 

N 17 17 17 17 17 17 17 



VAR00013 Pearson 

Correlation 

.040 -.161 .165 .040 .685
**
 1.000

**
 .650

**
 

Sig. (2-tailed) .879 .536 .527 .879 .002 .000 .005 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00014 Pearson 

Correlation 

.040 -.161 .165 .040 .685
**
 .717

**
 .650

**
 

Sig. (2-tailed) .879 .536 .527 .879 .002 .001 .005 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00015 Pearson 

Correlation 

.540
*
 1.000

**
 .685

**
 .540

*
 .265 -.161 .509

*
 

Sig. (2-tailed) .025 .000 .002 .025 .304 .536 .037 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00016 Pearson 

Correlation 

1.000
**
 .540

*
 .310 1.000

**
 .182 .040 .599

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .025 .226 .000 .485 .879 .011 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00017 Pearson 

Correlation 

.789
**
 .685

**
 .433 .789

**
 .387 .165 .718

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .082 .000 .125 .527 .001 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00018 Pearson 

Correlation 

.040 -.161 .165 .040 .685
**
 .717

**
 .650

**
 

Sig. (2-tailed) .879 .536 .527 .879 .002 .001 .005 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00019 Pearson 

Correlation 

.310 .685
**
 1.000

**
 .310 .387 .165 .642

**
 

Sig. (2-tailed) .226 .002 .000 .226 .125 .527 .005 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00020 Pearson 

Correlation 

.040 -.161 .165 .040 .685
**
 1.000

**
 .650

**
 

Sig. (2-tailed) .879 .536 .527 .879 .002 .000 .005 

N 17 17 17 17 17 17 17 



VAR00021 Pearson 

Correlation 

1.000
**
 .540

*
 .310 1.000

**
 .182 .040 .599

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .025 .226 .000 .485 .879 .011 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00022 Pearson 

Correlation 

.540
*
 1.000

**
 .685

**
 .540

*
 .265 -.161 .509

*
 

Sig. (2-tailed) .025 .000 .002 .025 .304 .536 .037 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00023 Pearson 

Correlation 

.040 -.161 .165 .040 .685
**
 1.000

**
 .650

**
 

Sig. (2-tailed) .879 .536 .527 .879 .002 .000 .005 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00024 Pearson 

Correlation 

.540
*
 1.000

**
 .685

**
 .540

*
 .265 -.161 .509

*
 

Sig. (2-tailed) .025 .000 .002 .025 .304 .536 .037 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00025 Pearson 

Correlation 

1 .540
*
 .310 1.000

**
 .182 .040 .599

*
 

Sig. (2-tailed)  .025 .226 .000 .485 .879 .011 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00026 Pearson 

Correlation 

.540
*
 1 .685

**
 .540

*
 .265 -.161 .509

*
 

Sig. (2-tailed) .025  .002 .025 .304 .536 .037 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00027 Pearson 

Correlation 

.310 .685
**
 1 .310 .387 .165 .642

**
 

Sig. (2-tailed) .226 .002  .226 .125 .527 .005 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00028 Pearson 

Correlation 

1.000
**
 .540

*
 .310 1 .182 .040 .599

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .025 .226  .485 .879 .011 

N 17 17 17 17 17 17 17 



VAR00029 Pearson 

Correlation 

.182 .265 .387 .182 1 .685
**
 .789

**
 

Sig. (2-tailed) .485 .304 .125 .485  .002 .000 

N 17 17 17 17 17 17 17 

VAR00030 Pearson 

Correlation 

.040 -.161 .165 .040 .685
**
 1 .650

**
 

Sig. (2-tailed) .879 .536 .527 .879 .002  .005 

N 17 17 17 17 17 17 17 

Total Pearson 

Correlation 

.599
*
 .509

*
 .642

**
 .599

*
 .789

**
 .650

**
 1 

Sig. (2-tailed) .011 .037 .005 .011 .000 .005  

N 17 17 17 17 17 17 17 

 



      

Kelas Kontrol (Pertemuan I)   Kelas Kontrol (Pertemuan II)    Kelas Kontrol (Pertemuan III)

      

Kelas Eksperimen (Pertemuan I)  Kelas Eksperimen (Pertemuan II)           Kelas Eksperimen (Pertemuan III) 



      
Pra wawancara siswa    Pasca wawancara siswa    Siswa fokus mengisi angket 

      

Guru menjelaskan treatmen         Siswa fokus mengerjakan soal pre-test Siswa fokus mengerjakan soal post-test 
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