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ABSTRAK 
 

Auline Oktaria.  Implementasi Lectora Inspire sebagai Media 
Pembelajaran dalam Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas XI 
Agama di MAN Godean Tahun Ajaran 2012/2013. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan 
Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi media Lectora 
Inspire sebagai upaya dalam meningkatkan minat belajar bahasa Arab siswa kelas 
XI Agama MAN Godean Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subyek 
penelitian adalah seluruh siswa kelas XI Agama MAN Godean Yogyakarta tahun 
pelajaran 2012/2013, jumlah siswa adalah sebanyak 15 orang. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan lembar observasi, wawancara bebas terpimpin, 
catatan lapangan, dokumentasi dan angket. Analisis data dilakukan secara 
deskriptif  kualitatif namun juga didukung dengan data kuantitatif. Analisis data 
kualitatif dengan melalui beberapa langkah yaitu: pengumpulan data, reduksi data, 
display data dan pengambilan kesimpulan. Sedangkan analisis data kuantitatif 
yaitu data hasil observasi dan angket minat siswa dengan menghitung prosentase 
tiap indikator dari lembar observasi dan angket.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pembelajaran bahasa Arab 
dengan media Lectora Inspire dapat meningkatkan  minat belajar siswa kelas XI 
Agama MAN Godean. Pada siklus I presentase minat belajar siswa sebesar 74% 
dengan kategori tinggi, pada siklus II presentase sebesar 80% dengan kategori 
tinggi, dan pada siklus III presentase minat siswa sebesar 86% dengan kategori 
tinggi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa setelah akhir 
tindakan dengan menggunakan media Lectora Inspire; (2) pembelajaran bahasa 
Arab dilaksanakan di laboratorium komputer dan di kelas dengan menggunakan 
proyector. Pada saat pembelajaran di laboratorium komputer, siswa dapat belajar 
mandiri karena Lectora Inspire sudah menyediakan materi disertai dengan 
instruksi dan latihan soal di dalamnya, sedangkan guru hanya berperan sebagai 
fasilitator, sehingga terbentuklah pembelajaran siswa aktif. Materi yang disajikan 
melalui Lectora Inspire dilengkapi dengan berbagai animasi, gambar, warna dan 
suara, sehingga tidak membuat siswa jenuh. Pada saat pembelajaran di kelas, 
siswa membentuk kelompok diskusi dalam proses pembelajaran, terdapat panduan 
diskusi pada Lectora Inspire yang ditampilkan melalui proyektor; (3) hal-hal yang  
membuat siswa  merasa berminat terhadap pembelajaran bahasa Arab dengan 
menggunakan media Lectora Inspire yaitu: adanya reward berupa pujian dan 
aplause, penguat, guru lebih banyak memotivasi siswa, menciptakan suasana 
pembelajaran aktif dan menyenangkan.  

 
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Lectora Inspire, Minat Belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

Pembelajaran bahasa Arab sudah sejak lama dilakukan di Indonesia, 

namun hasilnya belum sepenuhnya maksimal. Berbagai problem masih sering 

bermunculan dan jarang terpecahkan. Problem tersebut dapat dilihat dari 

beberapa faktor, antara lain: tujuan dan orientasi pengajaran bahasa Arab, 

profesionalisme guru, materi, metode, kreativitas, kurikulum, serta rendahnya 

minat siswa terhadap pelajaran bahasa Arab, banyak siswa yang kurang siap 

dalam mengikuti pelajaran bahasa Arab dan kompleksitas materi bahasa Arab 

yang menjadikan tingkat akesulitan tinggi pada teknik, strategi serta 

penyampaiannya, sehingga tidak jarang banyak siswa yang absen, tidak 

memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung, karena mereka 

menganggap bahasa Arab sebagai suatu momok yang menakutkan dan terkesan 

sulit.1 

Seperti yang terjadi di MAN Godean , tempat dimana peneliti pernah 

melakukan praktek pengalaman lapangan selama tiga bulan lebih. Berdasarkan 

hasil pengamatan yang yang dilakukan peneliti bahwa pada kelas X saat 

pembelajaran bahasa Arab ditemukan berbagai permasalah dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Permasalahan  itu antara lain : masih banyak siswa 

yang masih belum lancar membaca Al-Qur’an, sehingga mereka merasa 

                                                             
1 Fathul Mujib dan Nailur Rahmi, Metode Permainan-Permainan Edukatif dalam Belajar 

Bahasa Arab (Yogyakata: Diva Press, 2011), hal.6 
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kesulitan dalam membaca text berbahasa Arab, serta kesulitan dalam 

memahami informasi yang terdapat dalam pelajaran Bahasa Arab yang 

disampaikan oleh guru, berdasarkan data yang peneliti dapat di lapangan 

bahwa sebagian besar siswa MAN Godean kelas X, XI dan XII tahun ajaran 

2012/2013 berasal dari lulusan SMP (umum), sehingga mereka merasa masih 

awam terhadap pelajaran Bahasa Arab terutama kelas X. 

Dan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa 

guru Bahasa Arab di MAN Godean, bahwa di MAN Godean sudah ada 

kegiatan yang mampu menunjang kemampuan berbahasa Arab bagi siswa, 

yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler muhaddasah di sekolah. Kegiatan ini 

terdiri dari Bi’ah Lughowiyyah, hafalan mufrodat dan muhadhoroh atau 

pelatihan pidato berbahasa Arab. Kegiatan ini sempat terhenti beberapa bulan 

karena rendahnya minat siswa MAN Godean untuk mengikuti kegiatan 

tersebut, sehingga kegiatan tidak berjalan dengan rutin dan konsisten. Hal ini 

menunjukkan rendahnya minat siswa terhadap pelajaran Bahasa Arab. 

Pelajaran bahasa Arab itu merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian 

besar siswa, sehingga mereka merasa malas mengerjakan soal-soal dan 

pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, bahkan menyontek saat ulangan. 2 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam syafi’i: 

���� ���	 
��ن�� � أ�� �� ���ل ا��� إ�	 ����ذآ�ء و $#ص و : ��
�3.و 34ل ز�1ن) و إر/�د أ���ذ(�د و دره� و *��) أ���ذ ا�(  

                                                             
2
 Mohamad Muslim, Guru Bahasa Arab MAN Godean, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 

25 September 2012 

3 Azhar Arsyad,  Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,  (Makassar: Pustaka 
Pelajar,2002) , hal. 34 
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Wahai saudaraku, anda tidak akan mendapat ilmu kecuali 

dengan enam syarat : Mempunyai data nalar, tamak dalam mencari 
ilmu, ada kesungguhan, siapkan dana, ada hubungan yang baik antara 
murid dan guru, dan sediakan waktu untuk belajar.  
 

Tamak dalam mencari ilmu, minat besar, dan kemauannya banyak. Poin 

ini mengatakan bahwa minat dan rasa keingintahuan yang tinggi sangat 

berpengaruh dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Karena minat dan rasa 

ingin tahu merupakan salah satu kunci kesuksesan seseorang dalam melakukan 

suatu pekerjaan. Baik itu belajar maupu bekerja. Itulah yang dimaksud dengan 

 . $#ص

Ada istilah yang mengatakan bahwa “learning in a language depend on 

what goes on inside and between the people in the classroom”. Artinya : 

belajar bahasa itu tergantung pada apa yang terjadi dalam diri manusia dan di 

antara manusia-manusia yang ada di dalam kelas.4 

Yang dimaksud dengan apa yang terjadi dalam diri manusia adalah 

minat dan produktivitas dalam pengaplikasian bahasa tersebut. Dan yang 

dimaksud dengan manusia-manusia yang ada di dalam kelas adalah suasana 

belajar di kelas dan lingkungan berbahasa orang-orang yang ada di dalamnya. 

Hal-hal yang demikian dapat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran 

bahasa asing.  

Salah satu upaya yang ditempuh untuk meningkatkan minat siswa 

terhadap pembelajaran bahasa Arab adalah dengan memanfaatkan media 
                                                             

4
 Azhar Arsyad,  Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya,  (Makassar: Pustaka 

Pelajar,2002) , hal. 35 
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pembelajaran. Tujuan dari penggunaan media dalam proses belajar adalah agar 

pesan atau informasi yang dikomunikasaikan tersebut dapat diserap 

semaksimal mungkin oleh siswa sebagai penerimaan informasi (Soeparno, 

1987: 5). Kehadiran media dalam proses belajar sangat membantu untuk tetap 

menjaga gairah belajar siswa sehingga siswa tidak cepat bosan.  

Idealnya sekolah dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah 

seperti computer, laboratorim bahasa sebagai media dalam proses 

pembelajaran sebagai upaya meningkatkan minat dalam pembelajaran bahasa 

Arab. Tetapi pada kenyataannya pembelajaran bahasa Arab di MAN Godean 

masih  menggunakan media-media pembelajaran yang sangat sederhana seperti 

LKS, buku teks, papan tulis, sedangkan pemanfaatan multimedia berbasis IT 

masih sangat minim, hal ini karena persediaan proyektor yang terbatas, 

laboraturium bahasa yang jarang digunakan dan kurangnya guru kreatif dalam 

mengemas materi dengan multimedia.  

Berdasarkan berbagai uraian permasalahan diatas maka, peneliti merasa 

perlu mengadakan sebuah penelitian tentang “IMPLEMENTASI LECTORA 

INSPIRE  SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN 

MINAT BELAJAR BAHASA ARAB SISWA KELAS XI AGAMA  DI MAN 

GODEAN TAHUN AJARAN 2012/2013 (PTK)” 

Penelitian ini mengambil kelas XI Agama karena penulis menemukan 

beberapa permasalahan selama proses pembelajaran seperti kemampuan 

membaca tulisan arab sebagian siswa yang masih minim, rendahnya minat 

belajar sebagian siswa terhadap pelajaran bahasa Arab, dan sebagainya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana penerapan lectora inspire dalam meningkatkan minat belajar 

bahasa Arab siswa kelas XI Agama MAN Godean? 

b. Bagaimana peningkatan minat belajar bahasa Arab siswa kelas XI Agama 

setelah diterapkan lectora inspire sebagai media dalam proses pembelajaran?  

 

C. Tujuan Dan Manfaat 

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana penerapan pemanfaatan lectora inspire sebagai 

media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar bahasa Arab siswa 

kelas XI Agama MAN Godean 

2. Mengetahui  peningkatan minat belajar bahasa Arab siswa kelas XI Agama 

setelah diterapkan pembelajaran lectora inspire. 

 

Manfaat dari penelitian ini, antara lain: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan 

bahasa Arab khususnya dalam kajian tentang minat dan motivasi. 
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2. Dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dalam upaya penggunaan 

disiplin ilmu melalui dunia pendidikan, khususnya penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi dan pembelajaran bahasa Arab.  

3. Lembaga Pendidikan dan Pengajar : sebagai bahan informasi dalam rangka 

menumbuhkan minat siswa terhadap pelajaran bahasa Arab Juga 

memberikan masukan kepada seluruh pihak dan subyek lembaga 

pendidikan. 

4. Dapat memperkaya pengetahuan tentang media pembelajaran pada 

umumnya dan media pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah pada 

khususnya. 

5. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran bahasa Arab di MAN Godean. 

6. Dapat memberikan motivasi bagi guru yang berada di ruang lingkup 

madrasah pada umumnya dan guru Bahasa Arab di Madrasah Aliyah  

7. pada khususnya untuk menggunakan media pembelajaran yang sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

8. Untuk Penulis : sebagai tambahan wawasan dan pengalaman penulis 

sebelum terjun sebagai guru bahasa Arab dalam memahami minat siswa. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Beradasarkan rumusan masalah di atas, dapat diambil hipotesis 

tindakan, yaitu Jika penerapan Lectora dilakuklan dengan baik, maka minat 

belajar bahasa Arab siswa kelas XI Agama akan meningkat. 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah suatu hal yan sangat berguna dalam proses 

pembahasan skripsi dan juga menunjukkan kejujuran dalam penelitan karya 

ilmiah (skripsi) yang akan disusun bukan karya adopsi untuk menghindari 

duplikasi. Disamping itu menunjukkan bahwa judul atau topik tentang, 

“ IMPLEMENTASI LECTORA INSPIRE  SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR BAHASA ARAB SISWA KELAS 

XI AGAMA DI MAN GODEAN TAHUN AJARAN 2012/2013 (PTK)” belum 

pernah diteliti orang lain. Namun untuk mendukung skripsi ini, peneliti 

mengacu kepada beberapa skripsi terdahulu yang relevan dengan judul peniliti. 

Diantaranya: 

1. Skripsi saudari Uswatun Khasanah (2008) yang berjudul “  UPAYA 

MENINGKATKAN MINAT DAN PRESTASI BELAJAR SISWA DALAM 

PELAJARAN M,ATEMATIKA PADA MATERI OPERASI HITUNG 

MELALUI METODE BERMAIN KELAS I SD NEGERI WATES 

WONOBOYO TEMANGGUNG”. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif yang didukung dengan pendekatan kuantitatif.  

2. Skripsi saudari Rahmi Yusria Hani (2012), “Penggunaan Media 

Merangkai Cerita Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada 

Pembelajaran SKI Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Siswa 

Kelas V MIN Tempel Yogyakarta”, Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
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3. Skripsi saudari Suciati (2012), yang berjudul “PENERAPAN POWER 

POINT SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN 

PRESTASI BELAJAR QUR’AN-HADITS SISWA KELAS VII MTs DARUL-

QURRO CILACAP”. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Lectora Inspire 

Lectora adalah perangkat lunak Authoring Tool untuk 
pengembangan konten e-learning yang dikembangkan oleh 
Trivantis Corporation. Lectora digunakan untuk membuat website, 
konten e-learning interaktif, dan presentasi. Lectora juga 
memungkinkan untuk mengkonversi presentasi Microsoft 
PowerPoint ke konten elearning. Konten yang dikembangkan 
dengan perangkat lunak Lectora dapat dipublikasikan ke berbagai 
output seperti HTML, single file executable, CD-ROM, maupun 
standar e-learning seperti SCORM dan AICC. Lectora kompatibel 
dengan berbagai sistem manajemen pembelajaran (LMS).5  

Lectora adalah alat pengembangan belajar Elekronik (e-learning), 

juga dikenal sebagai perangkat lunak authoring, dikembangkan oleh 

Trivantis Corporation. Lectora digunakan untuk membuat kursus pelatihan 

online, penilaian, dan presentasi. Hal ini juga digunakan untuk konservasi 

dari presentasi Microsoft Power Point ke dalam konten elearning.6 

                                                             
5
 Istiyanto, Modul Pelatihan Lectora Authoring Tool, Pengenalan Vitur Lectora 3, BTKP 

DIY, April 2011, hal.1 

6http://tutoriallectora.blogspot.com/2011/09/panduan-menggunakan-lectora.html, akses 2 

November 2012 
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 Konten yang dikembangkan dengan perangkat lunak authoring 

Lectora dapat dipublikasikan untuk berbagai output seperti HTML, Single 

File executable, dan CD-ROM. Konten Lectora kompatibel dengan standar 

industri elearning, seperti SCORM (Konten Object Model Referensi 

sharable) dan AICC (Aviation Industri Berbasis Komputer Pelatihan 

Komite). Konten dibuat dalam Lectora juga dapat memenuhi standar 

Kepatuhan 508. Selain itu, Lectora kompatibel dengan setiap sistem 

manajemen berbasis standar pembelajaran (LMS) di pasar.  

Beberapa software lain yang juga digunakan sebagai media 

pembelajaran seperti Power Point dan Adobe Flash sudah banyak dikenal 

dikalangan masyarakat. Pada awalnya Power Point penggunaannya lebih 

cenderung sebagai media presentasi, namun sudah banyak dikemas dalam 

bentuk  media pembelajaran. Begitu juga dengan Adobe Flash yang dibuat 

untuk keperluan animasi namun juga dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran bebas dengan berbagai macam desain yang diinginkan tanpa 

batasan tertentu. Sedangkan Lectora merupakan software yang sudah 

dirancang dari awal untuk kebutuhan e-learnig. Lectora dapat digunakan 

sebagai kebutuhan pembelajaran baik secara online maupun offline yang 

dibuat dengan cepat dan mudah. Lectora dapat digunakan dengan 



10 

 

menggabungkan flash, merekam video, menggabungkan gambar, dan 

screen capture.7   

Adapun keunggulan-keunggulan dari lectora antara lain: 

• Lectora dapat digunakan untuk membuat website, konten e-learning 
interaktif, dan presentasi produk atau profil perusahaan. 

• Fitur-fitur yang disediakan lectora inspire sangat memudahkan 
pengguna pemula untuk membuat multimedia (audio dan video) 
pembelajaran. 

• Bagi seorang guru atau pengajar, keberadaan lectora inspire dapat 
memudahkan membuat media pembelajaran untuk digunakan dalam 
pembelajaran 

• Template lectora cukup lengkap. 

• Lectora menyediakan media library yang sangat membantu 
pengguna. 

• Lectora sangat memungkinkan penggunanya  untuk mengonversi 
presentasi microsoft powerpoint ke konten e-learning. 

• Konten yang dikembangkan dengan perangkat lunak lectora dapat 
dipublikasikan ke berbagai output seperti HTML, single file 
executable (.exe), CD-ROM, maupun standar e-learning seperti 
SCORM dan AICC.8 

 

2. Minat 

Secara etimologi kata minat berasal dari bahasa Inggris “interest” 

yang berarti kesukaan, perhatian (kecenderungan hati terhadap sesuatu), 

                                                             
7http://istiyanto.com/lectora-tools-alternatif-untuk-membuat-media-pembelajaran, akses  

2 November 2012 

8
 Muhamad Mas’ud,  Membuat Media Pembelajaran dengan lectora inspire, 

(Yogyakarta: PT. Skripta Media Creative, 2012),  hal.3 
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dan keinginan. Jadi, dalam proses belajar siswa harus mempunyai minat, 

karena dengan adanya minat akan mendorong siswa untuk menunjukkan 

perhatiannya, aktivitasnya, dan pertisipasinya dalam mengikuti kegiatan 

belajar yang berlangsung.9  

Minat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dan 

proses belajar yang terjadi pada setiap orang. Dengan adanya minat, 

seseorang akan aktif dalam bekerja dan belajar. Moh Uzer menganggap 

faktor ini sebagai faktor yang paling menentukan dalam derajat keaktifan 

siswa.10  

Dalam kamus bahasa Indonesia, minat adalah perhatian: kesukaan 

(kecenderungan hati) kepada sesuatu: keinginan.11  

Adapun usaha-usaha untuk membangkitkan minat belajar antara 

lain: dengan menggunakan minat-minat siswa yang telah ada. Disamping 

memanfaatkan minat yang ada, Tranner (1975) menyarankan agar para 

pengajar juga berusaha membentuk minat-minat baru pada diri siswa. Ini 

dapat dicapai dengan jalan memberikan informasi pada siswa mengenai 

hubungan suatu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan 

                                                             
9
 WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 

1971), hal.650 
 

10 Moh.Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : Rosda Karya, 1992),  hal.22 
 

11
 W.J.S Poerdaminto,  Kamus Umum Bahasa Indonesia,  (Jakarta: CV. Rajawali, 1986),  

hal. 650  
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pengajaran yang lalu, menguraikan kegunaannya bagi siswa dimasa yang 

akan datang.12  

 

Dari beberapa uraian diatas teerkait pengertian minat, dapat diambil 

kesimpulan bahwa minat adalah proses pengembangan dalam mencurahkan 

seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu 

pikiran tertentu. Menurut Safari (2003) ada beberapa indikator minat 

belajar, yang mencakup empat indikator, yaitu  rasa senang, ketertarikan 

siswa, perhatian siswa, dan keterlibatan siswa. 

1)  Perasaan Senang 
Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau 

suka terhadap pelajaran ekonomi misalnya, maka ia harus 
terus mempelajari ilmu yang berhubungan dengan 
ekonomi. Sama sekali tidak ada perasaan terpaksa untuk 
mempelajari bidang tersebut. 

2)  Ketertarikan Siswa 
Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong 

siswa untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, 
kegiatan, atau bisa berupa pengalaman efektif yang 
dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

3)  Perhatian Siswa 
Perhatian merupakan konsentrasi atau aktifitas jiwa 

terhadap pengamatan dan pengertian, dengan 
mengesampingkan yang lain dari pada itu. Siswa yang 
memiliki minat pada objek tertentu, maka dengan 
sendirinya akan memperhatikan objek tersebut. 

4)    Keterlibatan Siswa 
Ketertarikan seseorang akan sesuatu obyek yang 

mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk 
melakukan atau mengerjakan kegiatan dari obyek tersebut. 
13 

                                                             
12

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yangmempengaruhinya, Hal. (Jakarta: PT.Bina 
Aksara, 1997),  180-181 

13
 http://pedoman-skripsi.blogspot.com/2011/07/indikator-minat-belajar.html, akses 21 

November 2012 
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Dari beberapa uraian definisi diatas terkait dengan judul penelitian 

bahwa kehadiran media seyogyanya mempermudah guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran bahasa Arab. Lectore inspire mempunyai beberapa 

keunggulan antara lain: media ini merupakan media audio visual yang 

menyediakan konten-konten menarik karena siswa dapat belajar dari film, 

video, games, media presentasi dan sebagainya, sehingga hal ini dapat 

merangsang minat siswa terhada pembelajaran yang sedang berlangsung.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lectora sebagai media 

presentasi. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa media lectora inspire 

adalah media yang relevan dalam meningkatkan minat belajar bahasa Arab 

siswa, dan pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan dan tidak 

monoton, karena kehadirannya memberikan warna baru bagi siswa. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang 

dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.14 Selain itu 

penelitian juga harus dikerjakan dengan sabar, hati-hati, sistematis dan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. 

 

                                                             
14

 Mustofa, Bisri, Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: 
Panji Pustaka 2009), hlm. 2  
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1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan kegiatan penelitian untuk mengatasi 

kesulitan dan permasalahan dalam mengajar di kelas., yaitu dengan cara 

melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai.15  

Penelitian Tindakan Kelas ini merujuk pada desain yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart yang merupakan 

pengembangan dari konsep Kurt Lewin yang mengklasifikasikan ke dalam 

empat komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 

refleksi. Hasil dari refleksi kemudian disusun dan dimodifikasikan, yang 

kemudian diaktualisasikan ke dalam rangkaian tindakan dan pengamatan 

lagi, begitu seterusnya diulang-ulang sampai didapatkan hasil yang 

diharapkan.16 

 Dalam penelitian Tindakan Kelas ini peneliti bergabung langsung 

dengan guru bidang studi bahasa Arab pada saat kegiatan pembelajaran. 

Peneliti dan guru berkolaborasi dalam proses penelitian. 

                                                             
15

 Wijayanti Wulan Septi, ““Penerapan Media Berbasis Komputer dalam Cooperative 
Learning Tipe Team Games Tournament (TGT)”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hal. 20 

16
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…, hal.92 
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Adapun skema alur model penelitian dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini.17 

Gambar  1.1 

Skema Alur Model Penelitian Tindakan Kelas 

 

  

      

 Adapun penelitian ini bersifat kualitatif. Peneliti mengambil data 

baik itu berasal dari sumber lisan (wawancara), dengan foto/gambar, hasil 

observasi, dan lain sebagainya. Pada akhirnya disusun sedemikian rupa 

sehingga menjadi suatu hasil yang sistematis.  

2. Sumber dan Objek Penelitian 

Subyek dari penelitian ini adalah seorang guru bahasa Arab dan 

siswa kelas XI Agama MAN Godean yang berjumlah 15 orang. 

                                                             
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian…, hal.93 
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Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah penerapan Lectora Inspire 

dalam pembelajran bahasa Arab. 

3. Instrumen Penelitian 

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian Tindakan Kelas ini ada 

beberapa instumen yang digunakan, antara lain : 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data 

keterangan dan penjelasan melalui pengamatan terhadap semua bentuk 

kegiatan yang menjadi sasaran, dapat juga diartikan sebagai 

pengalaman dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang 

tampak pada obyek penelitian.18  

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati langsung 

proses pembelajaran bahasa Arab di kelas untuk mengetahui aktivitas 

dan perkembangan siswa serta penggunaan media Lectora dalam 

proses pembelajaran. 

b. Interview (Wawancara) 

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara.19 

                                                             
18 Amirul Hadi dan H.Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka 

Setia, 1998),  hal.129 

19
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006),  hlm.236 



17 

 

 Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara ini dilakukan 

untuk memperoleh informasi tentang proses pembelajaran bahasa 

Arab, durasi waktu pembelajaran, motode pengajaran yang bias 

digunakan, dan evaluasi, Serta  keterangan dari siswa-siswi kelas 

XI Agama MAN Godean tentang minat mereka terhadap 

pembelajaran bahasa Arab setelah dan sebelum diterapkannya 

lectora inspire. 

c. Angket/Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.20  Angket 

ini dibagikan sebelum pra tindakan dan setelah dilaksanakannya 

pembelajaran bahasa Arab. 

d. Dokumentasi 

Adapun dokumentasi yang peneliti maksudkan adalah 

untuk mengetahui gambaran umum MAN Godean Yogyakarta, 

struktur organisasi madrasah, keadaan guru, siswa, karyawan, 

sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik. 

 Instrumen yang digunakan penulis dalam pengumpulan 

data berupa lembar pengamatan, pedoman wawancara, catatan 

lapangan, tape recorder, dan angket. 

                                                             
20

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung: Alfabeta, 2010), hal.199 
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4. Metode Analisis Data  

Teknik analisis data dipakai setelah data dikumpulkan, 

ddikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil 

menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab 

persoalan yang digunakan dalam penelitian.21  

Adapun analisis yang digunakan dalam metode deskriptif 

kualitatif yaitu setelah samua data yang diperlukan telah terkumpul 

kemudian disusun dan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis 

kemudian diinterpretasikan dengan kata-kata sedemikian rupa untuk 

menggambarkan objek-objek penelitian disaat penelitian dilakukan, 

sehingga dapat diambil kesimpulan secara proposional dan logis. 

Analisis kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini diadopsi 

dari teknik analisis data kualitatif dari Miles Huberman yang meliputi 

empat langkah: 

a. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam bentuk kasar mulai awal 

penelitian, sehingga masih diperlukan pemilihan data. 

 

 

 

 

                                                             
21 Suciati, “Penerapan Power Point Sebagai Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan 

Prestasi Belajar Qur’an Hadist Siswa Kelas VII Mts Darul-Qurro Cilacap”, Skripsi, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hal.23 
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b. Reduksi Data 

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, kemudian dicari sesuai tema 

dan polanya.22 

c. Display Data  

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik sehingga mudah dibaca dan dipahami. Data 

yang berupa angket dihitung presentasenya dengan rumus sebagai 

berikut:23 

P =         F       x 100% 

        N 

Keterangan:  

P = Angka Presentase skor angket 

F = Frekuensi yang sedang dicari Presentasenya 

N = Number of case 

Hasil presentase kriteria minat belajar siswa kemudian 

dikualifikasikan berdasarkan interval presentase keberhasilan 

sebagai berikut:  

 

 

                                                             
22 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Alfabeta, 2004),  hal.  92. 

23 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal. 41 
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Tabel 1.1 Interval Kriteria Minat Siswa24 

Prosentase Skor yang diperoleh Kategori 

80,00% ≤ x ≤ 100% Tinggi 

60,00% ≤ x ≤ 79,99% Sedang 

40,00% ≤ x ≤ 59,99% Kurang 

20,00% ≤ x ≤ 39,99% Rendah 

0% ≤ x ≤ 19,99% Sangat Rendah 

 

Dari hasil data tersebut, kemudian diketahui sejauh mana 

peningkatan yang dicapai dalam pembelajaran. Hasil analisis  angket 

kemudian disajikan secara deskriptif.  

d. Pengambilan kesimpulan 

Data yang diperoleh, kemudian diambil kesimpulan apakah 

tujuan dari penelitian sudah tercapai atau belum, jika belum 

tercapai, dilakukan tindakan selanjutnya, jika sudah tercapai maka 

penelitian dihentikan.  

 Dalam melakukan metode analisis data di atas 

menggunakan pola berpikir induktif yang berangkat dari fakta-

fakta atau peristiwa-peristiwa khusus tersebut ditarikgeneralisasi 

yang bersifat umum.25 

                                                             
24

  Rahmi Yusria Hani, “Penggunaan Media Merangkai Cerita Melalui Pembelajaran 
Kooperatif Tipe STAD Pada Pembelajaran SKI Untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar 
Siswa Kelas V MIN Tempel Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2012, hal.33 

25
  Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach2, (Yogyakarta: Andi offse, 1987), hal. 47 



21 

 

 

5. Uji Keabsahan Data 

Penulis menggunakan triangulasi data untuk memeriksa keabsahan 

data, yaitu teknik pemeriksaan data dimana data tersebut digunakan 

untuk penegcekan atau sebagai pembanding data itu.26 Dalam hal ini 

peneliti menggunakan triangulasi teknik sumber yang berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif.   

 

6. Prosedur Penelitian 

Prosedur atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Personel yang terlibat 

Dalam penelitian ini, peneliti berkolaborasi dengan guru bahasa 

Arab. Keduanya memiliki kedudukan yang sama, yakni sebagai 

pelaksana penerapan media berbasis computer dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 

b. Penyusunan Instrumen Pembelajaran 

Instrumen pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: silabus, system penilaian, Rencana Pelaksanaan 

                                                             
26 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2004), hal.13. 
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Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, Soal evaluasi. Semua 

instrumen tersebut dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran 

yang bersangkutan. 

c. Skenario Kerja atau Tindakan 

1) Siklus I 

a) Perencanaan tindakan 

Pada tahapan ini penulis mencoba mengadakan pendekatan 

dengan cara observasi dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran bahasa Arab kelas XI Agama untuk mengetahui 

permasalahan yang ada selama proses pembelajaran bahasa 

Arab. Selanjutnya penulis bersama guru bahasa Arab 

menyusun instrument sebelum melaksanakan pembelajaran 

yang dituangkan dalam RPP. RPP tersebut dirancang dan 

dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki strategi 

pembelajaran yang semula bersifat konvensional menjadi 

pembelajaran yang menggunakan media Lectora. 

b) Pelaksanaan tindakan  

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran guru melakukan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

disepakati sebelumnya. Selama proses pembelajaran 

berlangsung penulis mencatat pada lembar observasi semua 

kegiatan yang dilakukan di kelas XI Agama MAN Godean. 
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c) Observasi  

Dalam tahapan ketiga ini, guru dan peneliti melakukan 

kegiatan “pengamatan balik”, guru bahasa Arab bersama 

peneliti mencatat sedikit demi sedikit aktivitas di kelas agar 

mendapatkan data yang akurat untuk memperbaiki siklus 

berikutnya.  

d) Refleksi 

Pada tahap ini peneliti berdiskusi dengan guru bidang studi 

mengenai observasi yang telah dilakukan, kemudian 

menyimpulkan data yang berhasil dikumpulkan saat 

observasi. Data-data tersebut merupakan hasil observasi 

peneliti dan guru, hasil wawancara peneliti dengan guru 

bidang studi dan siswa, serta hasil pengisian angket. Hasil 

yang telah diperoleh dari refleksi ini nantinya akan 

digunakan sebagai usaha perbaikan siklus II. 

 

2) Siklus II 

Siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. siklus II 

dilakukan dengan maksud untuk menutup kekurangan-

kekurangan  yang terdapat pada siklus I. tahapan-tahapan siklus 

II sama dengan tahapan siklus I. hanya saja pada siklus II ini 

lebih ditekankan dengan tujuan untuk perbaikan siklus I.27 

                                                             
27

 Wijayanti Wulan Septi, ““Penerapan media….., hal. 25 
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 Pada siklus berikutnya, langkah-langkah yang ditempuh juga 

sama. Apabila tujuan yang diharapkan telah tercapai maka 

dapat diambil kesimpulan dan penelitian sudah dapat 

dihentikan. Kriteria keberhasilan penelitian ini telah ditentukan 

bersama guru bahasa Arab. 

 

H. Sistematika Penulisasan 

Untuk memberikan gambaran pembahasa yang sistematis dan terfokus 

maka akan disajikan pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi. 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bab: 

Bab I: adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II:  adalah gambaran umum MAN Godean. Memuat letak geografis, 

sejarah berdiri dan perkembangannya, visi, misi dan tujuan 

tersebut, struktur organisasinya, kurikulum madrasah, keadaan 

guru, dan siswa kelas XI Agama MAN di Godean. 

Bab III:  Bab ini membahas hasil penelitian tentang peningkatan minat siswa 

terhadap pembelajaran bahasa Arab melaui penerapan media 

Lectora inspire, serta analisis terhadap hasil penelitian. 

Bab IV: Penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.   

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan lectora inspire sebagai media pembelajaran bahasa Arab 

sudah berjalan dengan baik dengan menunjukkan adanya antusiasme 

dan perhatian serta keaktifan siswa terhadap proses pembelajaran yang 

dapat dilihat dari peningkatan minat melajar siswa antara pra tindakan 

sampai siklus III,  awal kondisi minat siswa hanya sebesar 64% , 

stelah dilakukan tindakan meningkat sampai 86%. 

2. Pada saat pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 

lectora inspire, siswa menjadi lebih berminat dan aktif. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 

a. Tampilan lectora yang tidak menjemukan, penuh warna, audio, 

visualisasi, dan menarik perhatian siswa. 

b. Ketika diterapkannya pembelajaran di laboratorium komputer, 

siswa dapat belajar mandiri, karena masing-masing siswa 

memegang komputer. 

c. Pembelajaran yang dilakukan dengan proyektor dapat 

memudahkan guru dalam menyajikan materi, dan memandu siswa 

dalam berdiskusi.  
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d. Media lectora inspire meminimalkan peran guru, serta 

memaksimalkan peran siswa dalam pembelajaran, sehingga 

terciptanya pembelajaran siswa aktif. 

 

B. SARAN 

berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat 

diajukan antara lain: 

1. Bagi para guru: 

� Bagi para guru bahasa Arab khususnya dan semuaemua guru mata 

pelajaran pada umumnya diharapkan dapat menggunakan media 

lectora inspire ini sebagai salah satu alternative metode 

pembelajaran. 

� Guru sebaiknya memanfaatkan penggunaan fasilitas yang ada di 

sekolah untuk menunjang proses pembelajaran seperti 

memanfaatkan penggunaan laboratorium komputer, proyektor, 

laboratorium bahasa, dan sebagainya. 

 

2. Bagi para siswa: 

� Para siswa diharapkan dapat mengulang-ulang materi yang telah 

tersaji dalam media lectora inspire diluar jam pelajaran. Siswa 

dapat belajar mandiri, sudah terdapat tutorial yang disertai 

dengan soal latihan di dalam media lectora tersebut. 
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3. Bagi peneliti lain: 

� Bagi peneliti yang berkeinginan mengadakan penelitian serupa, 

dapat mengembangkan penelitian ini tidak hanya membahas 

tentang implementasi lectora inspire dalam meningkatkan minat 

saja, namun juga dapat diteliti terhadap aspek lain. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : MAN GODEAN 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Status Pendidikan :  Madarasah Aliyah 

Kelas / Semester :  XI Agama/ II 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit 

 

 

I. Standar Kompetensi:   

Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog 

tentang pekerjaan 

 

II. Kompetensi dasar: 

 MEMBACA 

1. Melafalkan dan membaca nyaring  kata, kalimat dan wacana tulis 

dengan benar.  

2. Mengidentifikasi  bentuk dan tema wacana secara tepat  

3. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tulis secara tepat 

 

III. Indikator: 

1. Membaca nyaring kata (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang 

baik dan benar. 

2. Membaca kalimat (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang baik 

dan benar. 

3. Membaca wacana (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang baik 

dan benar. 

4. Menjawab 15 pertanyaan teks qira’ah dengan benar.  



5. Menterjemahkan ungkapan/kalimat yang diprogramkan dengan tepat 

kedalam bahasa Indonesia. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran:   

Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu membaca 

nyaring dan benar (kata, frasa, kalimat), mampu memahami isi dan makna 

dari bacaan, serta mampu mengidentifikasi tema wacana tentang pekerjaan 

 

V. Nilai Karakter Bangsa  

� Mandiri, rasa ingin tahu, gemar membaca.  

 

VI. Materi Pembelajaran : 

Wacana tentang: 

 Pekerjaan 

 

 َاْ�َ�َ�ُ�

	ْ
َ  ِهَ� َوِ�ْ�َ�ٌِ�َ�ْ�ِ�ْ��ِ �ُ�ِ�ْ��َ�َاْ�َ�َ�ُ� َاْي َُ ) َأَ&�ٍس ِ
َ# ْا�ِ�ْ�ِ" َوْا�ِ!ْ	َ ِة ِ�َ�ٌ


َ-�ٌلَ ْت ِاْ*ِ(ِ�ُاْ*ُ(َ .َ/ْ0َ �	ً&ِ��َ
 . ْا�َ�َ�ِ� ا�َ!�ص3 َ��ًرا ٍَُّ
��َ ٍ�َ7ِ�ِ َوْا�ِ�ْ�َ�ُ

 #َ
ِ  ٍ�َ8ْ�ُ-ْ
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Gِ)ِ�َِآ�Cَ (�َ�َ Gِ)ِ�َ�ْ�ِ8َ�ِ .ِل ْا�-َ
ِإْن , َ
Sٌ�َ7ْ َاْو Cِْ ُآٌ, �َ�َ�ِ�َ>َ/َ(َ(Sُ=�9َ َأْ&َ	�ُب َ



ٌ� َاْو ُ
Tٌ=�8َ َ?8ْ9ُُم Gِ)ِ�َ�ْ�ِ8َ�ِ ُدْوَن َِ��َ Gِ�ْ<ِ َآ�َن#َ
ِ  ٍ�ا�َ�َ��ِرِف  ْ-8ْ�َُ

ِ�َ8ْ�ُ-ْ
.ْا�ُ�َ��َرَ&�ِت َو ا�َ!َ	َ اِت ا�9ْ�َِ��=ِ و َ  

 

VII. Metode: 

• Modelling 

• Multimedia Learning 

 

VIII. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH 

KEGIATAN 

MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  15 menit 

 • Guru mengucapkan salam sebagai 

pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar siswa. 

• Guru mengecek kehadiran siswa 

• Guru menyampaikan informasi 

tentang materi yang akan 

disampaikan, meliputi: 

Kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian. 

• Guru meminta salah seorang siswa 

untuk mengungkapkan kembali 

 

 

 

 

 

 



pelajran yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

• Siswa mengerjakan pre test 

2 Kegiatan Inti  60 menit 

 
Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi : 

• Guru membacakan kata,frasa, dan 

kalimat teks tentang pekerjaan 

melalui media presentasi lectora 

inspire. 

• Siswa memperhatikan materi yang 

tersedia di media lectora inspire 

pada komputer masing-masing. 

• Siswa  menirukan lafal guru dalam 

membaca kata,frasa, dan kalimat 

teks tentang pekerjaan. 

• Siswa memperhatikan terjemahan 

kata,frasa, dan kalimat teks 

tentang pekerjaan yang 

ditampilkan melalui media lectora 

inspire 

• Siswa membaca wacana tulis yang 

ditampilkan melalui lectora 

inspire. 

 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi : 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumen soal 

latihan 

 



• Siswa mengerjakan post test yang 

telah tersedia pada media lectora 

inspire secara bersama-sama,  

dipandu oleh guru dan tutor. 

• Siswa menerjemahkan teks 

tentang pekerjaan. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

• Menanyakan kepada guru tentang 

hal-hal yang belum diketahui . 

 

3 Penutup 

• Guru dan siswa membahas 

jawaban dari test tertulis yang 

diberikan  dan jawaban yang 

benar akan ditampilkan melalui 

media lectora inspire.. 

• Guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

• Menutup pelajaran dengan 

berdo’a bersama dan diakhiri 

salam. 
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IX. Sumber/Bahan/Alat Belajar : 

• Lectora Inspire 

• Ruang Audio Visual (AVA) 

 

X. Evaluasi : 

A. Test Lisan :  

� Teknik penilaian : test lisan 



� Bentuk instrument : test lisan 

!��أة ����ة �ا�
 ا���أةإ��أ   

١ -   #َ
�َ�) َأَ&�ٍس َِ ٌ�َ�ِ	ْ
َ  ِهَ� َوِ�ْ�َ�ٌِ�َ�ْ�ِ�ْ��ِ �ُ�ِ�ْ�َاْ�َ�َ�ُ� َاْي ُ

.َ/ْ0َ �	ً&ِ��َ

َ-�ٌل ْا�َ�َ�ِ� ا�َ!�ص3 ْا�ِ�ْ�ِ" َوْا�ِ!ْ	َ ِة ُاْ*ُ(ِ�َ ْت ِاْ*ِ(َ��ًرا َُ . َوْا�ِ�ْ�َ�ُ


َ# ْا�َ�َ��ِرِف ْا�9ْ�َِ�َ�ِ َو ِ ٍ�َ8ْ�ُ-ْ
َ (�َ�َ �ُ�ِ)َ;ْ�َ  ِهَ� 0ِْ َ>ٌٍَّ
��َ ٍ�َ7ِ�ِ


َ# ْا�ُ�َ��َرَ&�ِت َوْا�َ!َ	َ اِت َوا�(=ْ�ِ	�9َ�ِْتِ  ٍ�َ8ْ�ُ-ْ
َ. 

 

ِف َو ْا�َ�َ��ِ�ِ" َو َ�ْ<ِرْ?ِ. ْا�َ�َ��َراِت ِ>� َ>َ	ْ�َ< اBِْ(َ��ِء َ�ْ<ِرْ?ِ@ ْا�َ�َ��ِر - ٢

ْا�َ�َ<اِرِس اْ�ِ�ْ�ِ�َ�ِ َو Cَ �ِ�ْBََ��َدِة ْا�َ�َ��َرِة ِ
َ# ا��E-=�ِن ا�(=ْ<ِرْ?ِ/َ�ِ َ>�ْ&َ(َ�<= َا0ٌَ< 

Gِ�ِ�َ�ْ
َ �<ِ Gُ�َ�ِ��َ
�َ��ِ�ِ�ْ" َ>َ/َ�َ ى ا��=�َس َ?8ْ9ُُ
8َْن ُآ�= َ?8ٍْم Hَ�ِ. ِ�ُ�َ��ِرَس َْ

ِ�َ

ِ�ِ�ْ". َا8ْ�َ�ِِْ��َ
 . ُهْ" َ?Lَْهُ	8َْن َو َ?)=ِ-8ْ�َُن ِاَ�( َ

 


ْ# َ?8ْMُُن  -٣ َ "ْ�ُ�ْ

ْ# َ?8ْMُُن ُ
َ<رLْ�َ<َ �&ً3َهُ. ِاَ�) ا�َ�َ<اِرِس َو َِ "ْ�ُ�ْ
ِ


ْ# َ?8ْMُُن �Qَ=�ًدا, ُ
Lْ�َ<َ ��ً=�8ََهُ. ِاَ�� ْاNِدَاَرِةَ "ْ�ُ�ْ
َ>Lْ�ََهُ. ِاَ�) ا��=ْ�ِ  َاِو  َو ِ

 ِPْ	ََهُ. ِاَ�) اْ�ُ�ْ/َ(ْ;َ�), ْا�Lْ�َ<َ �	ً�ْ	ِRَ 8ُْنMُ?َ #ْ

ً�� َ?Lَْهُ. ِا�َ) , َو َِ��َاْو َ

SِBِ�7َ�َ�ْا. 

 


ٌ� َاْو  -٤ِ��َ Gِ�ْ<ِ 8ْ9ُُم?َ "ٍ/ْUِ Eِإْن َآ�َن ُآ� SٍBِ�
َ&َ�ْ-ِ ْي َ
َ-�ُل ْا�َ�َ�ِ� ُدْوَن َ

Tٌ=�8َ
ُ Gِ)ِ�َِآ�Cَ (�َ�َ Gِ)ِ�َ�ْ�ِ8َ�ِ .�ِ�َ�َِل ْا��-َ

Sٌ�َ7ْ َاْو , َ>َ/َ(َ(Sُ=�9َ َأْ&َ	�ُب ََ


َ# , Cِْ ُآٌِ  ٍ�َ8ْ�ُ-ْ

ٌ� َاْو ُ
Tٌ=�8َ َ?8ْ9ُُم Gِ)ِ�َ�ْ�ِ8َ�ِ ُدْوَن َِ��َ Gِ�ْ<ِ ِإْن َآ�َن

.ْا�ُ�َ��َرَ&�ِت َو ا�َ!َ	َ اِت  



 
 

B. Test tertulis 

� Teknik penilaian : test tulisan 

� Bentuk instrument : test tulisan 

 

 أ^. �# ا[&\� وا*(  

 


� ا��8b8ع ا����&. ����ص ا�/���؟  )  ١  

�
 أ – ا����       ب – ا����      ج – ا���"     د – ا����8  d – ا���

 

 ? ا^S إ�) �B�fا� U ا�� �<  ��gا� . "��
��
٢)  ه" ?Lه	8ن و ?)-�8ن إ�( 

... 

 أ – ا��<ارس     ب – ا����راة   ج – ا���س   د – ا�����"

 d– G�
��
  

 

 ��/Bو>BNا hت إ�) ا�����Mا� dLه "^ �!  


��ر&�ت)  ٣   

 – ج        Pengalaman-pengalaman – ب    kecakapan-kecakapan –أ 

pengetahuan-pengetahuan    د  - Kebiasaan-kebiasaan          d  – hal-hal praktis 

 

��Cدة)  ٤  



Penghalang           d –د             bidang - ج           Komite –ب             ijazah – أ

– Surat Kuasa 

Qّ��دا)  ٥  

 Buruh   d– Nelayan –د   Nahkoda –     ج        Apoteker - ب       Pabrik – أ

 

ا��-��ن)  ٦  

 komite    d– Perusahaan –د    Bidang –ج   Kejuruan – ب  Ijazah – أ

  

٧  (SB�7ا��  

 komite   d– Pabrik-pabrik –د     Perusahaanج –     menbuat - ب     Pabrik – أ

 

  ا�� �ّ�hت إ�) ا�����Mا� dLه "^ �!  

Penghalang ٨ (  

 أ – 
�SB     ب – �Cآ�   ج – C آ   د – 
��ر&

 d– أ&�س  

 

Mencakup  ٩ (  

&�- ي –����   د  –�(	��9ت    ج  –>/((�S�ّ     ب  –أ   

��);� – d 

 

١٠  (Beban-beban 

SB�
    ج – �Cآ�   د – �M;
 أ – C آ     ب – 

 d– ات 	*  



 

 
p� Sb)ص ( P�PQ رة�	ا�� rBإذا آ� , 
p� Sb خ(و ( rBإذا آ�

P�PQ  �<.  

١١  ( ْ0ِ 
َ# ا�ِ�ْ�َ�ُِ  ٍ�َ8ْ�ُ-ْ

َ# ْا�َ�َ��ِرِف ْا�9ْ�َِ�َ�ِ َو َِ ٍ�َ8ْ�ُ-ْ
َ (�َ�َ �ُ�ِ)َ;ْ�َ ٌ<َ

 ْا�ُ�َ��َرَ&�ِت َوْا�َ!َ	َ اِت َوا�(=ْ�ِ	�9َ�ِْت ( ص  )

  


ْ# َ?8ْMُُن �Qَ=�ًدا َ>Lْ�ََهُ. ِاَ�) ا�-	�ل َاِو ْا�َ	Pِْ  ( خ )َ "ْ�ُ�ْ
 ١٢ ) َو ِ

 


ْ# َ?8ْMُُن ُ
Lْ�َ<َ ��ً�َ8ََهُ. ِاَ�� ْا�/8ق (خ)َ "ْ�ُ�ْ
 ١٣ ) َو ِ

 


ً�� َ?Lَْهُ. ِا�َ) اSِBِ�7َ�َ�ْ   ( ص  )ِ��
ْ# َ?8ْMُن َ   ( ١٤ 

 


G�ِ�َ�ْ َ�ْ�َ< اBِْ(َ��ِء َ�ْ<ِرْ?ِ@ ْا�َ�َ��ِرِف َو )  ١٥ َ �<ِ Gُ�َ�ِ��َ
اْ&َ(�< ا���س ِ�ُ�َ��ِرَس َ

 ْا�َ�َ��ِ�ِ" َو َ�ْ<ِرْ?ِ. ْا�َ�َ��َراِت ِ>� ْا�َ�َ<اِرِس اْ�ِ�ْ�ِ�َ�ِ ( ص )    

 

 

Kunci Jawaban : 

ب  .1  

 ج .2

3.  d 

 أ .4

 ح .5

 د .6

7. d 

 أ .8

9. d 

 ج .10

 (ص).11

 (خ).12

13. )خ ) 

 (ص).14

 (ص).15
 



 
 

!��و��� ا�
��� ا��� ا�
� إ��   

�َ�) َأَ&�ٍس ِ
َ# َاْ�َ�َ�ُ� َاْي   - ١َ ٌ�َ�ِ	ْ
َ  ِهَ� َوِ�ْ�َ�ٌِ�َ�ْ�ِ�ْ��ِ �ُ�ِ�ْ�ُ


َ-�ٌل ْا�َ�َ�ِ� ا�َ!�ص3َ .َ/ْ0َ �	ً&ِ��َ
َوْا�ِ�ْ�َ�ُ . ْا�ِ�ْ�ِ" َوْا�ِ!ْ	َ ِة ُاْ*ُ(ِ�َ ْت ِاْ*ِ(َ��ًرا ُ


َ# ْا�َ�َ��ِرِ ٍ�َ8ْ�ُ-ْ
َ (�َ�َ �ُ�ِ)َ;ْ�َ  ِهَ� 0ِْ َ>ٌٍَّ
��َ ِف ْا�9ْ�َِ�َ�ِ َو 7ِ�َِ�ٍ


َ# ْا�ُ�َ��َرَ&�ِت َوْا�َ!َ	َ اِت َوا�(=ْ�ِ	�9َ�ِْتِ  ٍ�َ8ْ�ُ-ْ
َ. 

 

َ>َ	ْ�َ< اBِْ(َ��ِء َ�ْ<ِرْ?ِ@ ْا�َ�َ��ِرِف َو ْا�َ�َ��ِ�ِ" َو َ�ْ<ِرْ?ِ. ْا�َ�َ��َراِت ِ>�  - ٢

Eا�� #َ
-=�ِن ا�(=ْ<ِرْ?ِ/َ�ِ َ>�ْ&َ(َ�<= َا0ٌَ< ْا�َ�َ<اِرِس اْ�ِ�ْ�ِ�َ�ِ َو Cَ �ِ�ْBََ��َدِة ْا�َ�َ��َرِة ِ

Gِ�ِ�َ�ْ
َ �<ِ Gُ�َ�ِ��َ
�َ��ِ�ِ�ْ" . ِ�ُ�َ��ِرَس َْHَ�ِ 8َْن ُآ�= َ?8ٍْم
َ>َ/َ�َ ى ا��=�َس َ?8ْ9ُُ

ِ�َ

ِ�ِ�ْ". َا8ْ�َ�ِِْ��َ

ْ# َ?8ْMُُن ُ
َ<ر3ً&� َ>َ�. ُهْ" َ?Lَْهُ	8َْن َو َ?)=ِ-8ْ�َُن ِاَ�( ََ "ْ�ُ�ْ
Lَْهُ. ِ


ْ# َ?8ْMُُن ُ
Lْ�َ<َ ��ً=�8ََهُ. ِاَ�� ْاNِدَاَرِةَ "ْ�ُ�ْ

ْ# , ِاَ�) ا�َ�َ<اِرِس َو َِ "ْ�ُ�ْ
َو ِ

 ِPْ	ََهُ. ِاَ�) ا��=ْ�ِ  َاِو ْا�Lْ�َ<َ ًدا�=�Qَ 8ُْنMُ?َ , (�ََهُ. ِاLْ�َ<َ �	ً�ْ	ِRَ 8ُْنMُ?َ #ْ
َو َ


ً�� َ?Lَْهُ. , اْ�ُ�ْ/َ(ْ;َ�)ِ�� .ِا�َ) اSِBِ�7َ�َ�َْاْو َ

 


ٌ� َاْو  -٣ِ��َ Gِ�ْ<ِ 8ْ9ُُم?َ "ٍ/ْUِ Eِإْن َآ�َن ُآ� SٍBِ�
َ&َ�ْ-ِ ْي َ
َ-�ُل ْا�َ�َ�ِ� ُدْوَن َ

Gِ)ِ�َِآ�Cَ (�َ�َ Gِ)ِ�َ�ْ�ِ8َ�ِ Tٌ=�8َ

Sٌ�َ7ْ َاْو , َ>َ/َ(َ(Sُ=�9َ َأْ&َ	�ُب َ
َ-�ِل ْا�َ�َ�ِ�. َُ


, Cِْ ُآٌِ��َ Gِ�ْ<ِ ِإْن َآ�َن #َ
ِ  ٍ�َ8ْ�ُ-ْ
ٌ� َاْو ُ
Tٌ=�8َ َ?8ْ9ُُم Gِ)ِ�َ�ْ�ِ8َ�ِ ُدْوَن َ

.ْا�ُ�َ��َرَ&�ِت َو ا�َ!َ	َ اِت  

 

 



 

Kunci Jawaban 

1. Pekerjaan atau yang biasa engkau sebut dengan profesi ialah tugas yang 
dibangun berdasarkan asas keilmuan dan pengalaman yang telah benar-
benar dipilih dengan pilihan yang sesuai bidang pekerjaan tertentu. Secara 
umum profesi bisa didefinisikan sebagai suatu keterampilan/pekerjaan 
yang mencakup sekumpulan pengetahuan yang logis dan sekumpulan 
kebiasaan-kebiasaan, pengalaman-pengalaman serta hal-hal yang praktis. 
 

2. Setelah selesai mempelajari berbagai pengetahuan dan latihan kecakapan 
di sekolah-sekolah kejuruan dan memperoleh ijazah dari komite sekolah, 
maka seseorang bersiap-siap untuk mempraktikkan pengetetahuan-
pengetahuannya itu di tempat kerja. Setiap hari kita akan melihat orang-
orang yang melakukan pekerjaan rutinitasnya. Mereka pergi dan menuju 
ke tempat pekerjaan mereka. Di antara mereka ada yang berprofesi sebagai 
guru maka ia pergi ke sekolah, dan di antara mereka juga ada yang 
berprofesi sebagai pegawai maka ia pergi ke kantor. Dan di antara mereke 
juga ada yang berprofesi sebagai nelayan maka ia pergi ke sungai dan laut. 
Dan di antara mereka juga ada yang berprofesi sebagai dokter maka ia 
pergi ke rumah sakit, atau sebagai karyawan maka ia pergi ke pabrik. 
 

3. Bidang pekerjaan akan berjalan tanpa halangan jika masing-masing bagian 
pekerjaan yang ditempati pekerja atau pegawai dijalankan sesuai  dengan 
jenis pekerjaannya. Maka akan menjadi buntu sebuah bidang pekerjaan, 
baik itu pabrik atau PT jika pekerja dan pegawai yang ada di dalamnya 
bekerja tanpa mempunyai kecakapan-kecakapan dan pengalaman-
pengalaman 

 

KRITERIA PENILAIAN 

 

Membaca 

No Nama 

Kriteria Skor 

Lisan  Tulisan  

P.I P.II P.III P.IV Latihan 

Soal 

Tarjamah  

  100 100 100 100 100 100 500 
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Guru Mapel Bahasa Arab   Mahasiswa PTK 

 

 

 

Hasanudin, M.A    Auline Oktaria 

NIP . 1974041520050 1 100 4  NIM. 09420092 

 

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : MAN GODEAN 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Status Pendidikan :  Madarasah Aliyah 

Kelas / Semester :  XI Agama/ II 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit 

 

 

I. Standar Kompetensi:   

Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog 

tentang pekerjaan 

 

II. Kompetensi dasar: 

 MEMBACA 

1. Melafalkan dan membaca nyaring  kata, kalimat dan wacana tulis 

dengan benar.  

2. Mengidentifikasi  bentuk dan tema wacana secara tepat  

3. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tulis secara tepat 

 

III. Indikator: 

1. Membaca nyaring kata (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang 

baik dan benar. 

2. Membaca kalimat (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang baik 

dan benar. 

3. Membaca wacana (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang baik 

dan benar. 

4. Menemukan 10 kosakata baru 



5. Menterjemahkan ungkapan/kalimat yang diprogramkan dengan tepat 

kedalam bahasa Indonesia. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran:   

Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu membaca 

nyaring dan benar (kata, frasa, kalimat), mampu memahami isi dan makna 

dari bacaan, serta mampu mengidentifikasi tema wacana tentang pekerjaan 

 

V. Nilai Karakter Bangsa  

� Mandiri, rasa ingin tahu, gemar membaca.  

 

VI. Materi Pembelajaran : 

Wacana tentang: 

 Pekerjaan 

 

Pَا�<3 �ُةَ�ا�?ْ�ِ=�ُ  
 

�ِ/Bِْوُ<BْاSُ Nَِ�َ(ْ-ا�ُ� �َنَآُ �Mَِّ8ُن 
ِ#ْ c َ9َ	� Rَِه َو ٍةَ fِ�َْآ ُ E/َأ َو �ِنَ�ْ�ا��ْ	َ�ِ�Gِ  ,َو 

Rَ	َ9َ َو �ِةَ�ا� E َو َ#�0ِ��ْ=ا�َ� َُ9َ	wُ=" Rَ,  �ُع�=ا�7= َو �ُرَ-ا�(E َو ِ#ْ?ا�<3 �ِلَِ̂ر َو �ِءَ�َ�ا�ُ� ُ

Pَا�/= َو َ#ْ��ِ�َ�ا�xِ�9ِ�ْ#َ ا� = َوUِ�ْ�ِ  ,8َا��= َوxِاTِ ]َُو َد8ُْ�ا�َ� ى َو�َر���7َ=ى َآِ ْ*ا 

َ\�ِ�ا�7=َ.  

 

wُ=" �َ�َ َ َأwَ ُ Nِِمَ�ْ&ا� �
 ْ�ِ/Bِ�ْْوُ<BْاSِ Nَِ�َ(ْ-) ا�ُ�َ�َُ)َ�َ3f�ً<ِ ��َ�ِ�َ(ْ!ا�ُ� �ِسَ�ْ̂اَ[ ِ<�8ْ0ِ�ْ َِ 


 َوَŷِْ�َ
َ ��ً�َ �Pْrَ *ِ�َ<َ�ِ Nَِو ٍ�َُ̂ر َ#ْ�َ� َق 3َ�ُ? ْنَأ َنْوُد,  �ِمَ�ْ&ا 
 "=َ(ْه� ِاMَ�ََ>,  ٍةَأَ اْ

َ&�َرَ�ُ
 ْ�� ِ>9�َ=0َ � َوَ�َ(?=ِ � bَ=�#َ �َ�َ0ُ � َوَ�َ
 =Mََ> ِةَأْ ��َ�ِ� "=َ(ْهِا ِ�ُ̂�� =ِ�ِ 0ُ9ُ8ْUِ�َ �

�َ�ا�37 َو ِة�َرَ-ا�(3 ْ�ِ> ِ�َ�ا�َ� َو ِ�Bِ=َ<ا�َ�َ�ِ  .<َzُا0َِو �ا>ٌ �َCَ � ِ?ْ{َ �َGُ اْ� َو|ِ&ْpَِد ُم?ْ�ُGُ  ,


َأ �ِسا��= Sُْ�ِ�َ̂ َو,  ِ�ْ�) ا�َ!َ�َ� ُ#ِ�ْ�َ�ا�ُ� PَBَ�Gُْ	ُ& 8َُه َوَ
َ�Gُ &َ8َاٌء <َ�َRَ �	َ9ََ�َو �ٌت �



<َ8َQُِ�ا <َ�َ<َ �gْ�َ �ِ�َ َ�ِ� َ#ْ�َ� اِة�َوَ/��ُ�ِ� �ُمَ�ْ&ى ا�NَِدBَ ى َو��9ْ8َ(=ِ� {=) ِإِ�َ-ْ�َأ �َ)) َ

َ�ْ?ِ ا�Mَ ِ<9َ�ِ��ْوا�(= اِتَد�ا�َ� َ#ِ
 ِ fِ�َْآ �ِل9َِ(اBَْو,  ِيْأا� = ٍ?=ِ Pُى ِ��َدBَ َو,  ِ َ;ا�َ	ِ  ,

�َ-ا�;= َو ِ~�ُ
َ/ا�(=َو �ِقَ�ْ*Hَْ��َآَ�
َ�ْ&اNِ ِ �ِهَ�ا�َ� Lِdَِه �Mُ3ِ� �َنَآ َو,  ِةَءْوُ ا�ُ� َو ِِ�=� َو ِ

.� �=ِ/Bِ�ْْوُ<Bِْإ ْ�ِ> ٌ~اbِى َوَ<� Qََهِ ْ�َ�  

 
 

VII. Metode: 

• Modelling 

• Multimedia Learning 

 

VIII. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH 

KEGIATAN 

MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  5 menit 

 • Guru mengucapkan salam sebagai 

pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar siswa. 

• Guru mengecek kehadiran siswa 

• Guru menyampaikan informasi 

tentang materi yang akan 

disampaikan, meliputi: 

Kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian. 

• Guru meminta salah seorang siswa 

untuk mengungkapkan kembali 

pelajran yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 



 

2 Kegiatan Inti  25 menit 

 
Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi : 

• Guru menampilkan kata,frasa, dan 

kalimat teks tentang pekerjaan 

melalui media presentasi lectora 

inspire. 

• Siswa memperhatikan materi yang 

tersedia di media lectora inspire. 

• Siswa  membaca dalam hati 

paragraf  teks berharokat. 

• Siswa membaca secara bersama-

sama paragraf teks yang 

berharokat 

• Siswa  membaca dalam hati 

paragraf  teks tanpa harokat. 

• Siswa membaca secara bersama-

sama paragraf teks tanpa harokat 

• Siswa memahami kosakata-

kosakata baru 

• Siswa memahami terjemahan teks 

secara keseluruhan  

 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi : 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 



• Siswa membaca teks tanpa 

harokat dengan jelas dan suara 

nyaring. 

• Siswa menerjakan post test 

• Siswa menerjemahkan teks 

tentang pekerjaan. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi: 

• Guru dan siswa bersama-sama 

membahas soal post test yang 

ditampilkan melalui lectora inspire 

• Siswa menanyakan kepada guru 

tentang hal-hal yang belum 

diketahui . 

Test lisan 

 

Test tertulis 

 

 

 

Lectora inspire 

 

3 Penutup 

• Guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

• Menutup pelajaran dengan 

berdo’a bersama dan diakhiri 

salam. 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
 

 

 

IX. Sumber/Bahan/Alat Belajar : 

• Lectora Inspire 

• Proyektor / LCD 

• Laptop 



 

X. Evaluasi : 

C. Test Lisan :  

� Teknik penilaian : test lisan 

� Bentuk instrument : test lisan 

 ا��� ا	��� إ��أ

������!  

١ -     Rَ #ْ
�8Mَُِّن ُِ �/ِBِْو>ُBْNِا Sُ�َ)َ-ْ�ُْ�َ��ِن َآ�َن ا�E/ا� ُ9َ	َRَ ٍة َو ِه� َ�ْfِ�9ٍَت َآ	َ

 Gِ�ِ�	َ�َ̂�ِل ا�<3ْ?ِ# َو ا�(Eَ-�ُر َو ا�7=�=�ُع , َو َأْ  ا�ُ�َ�َ��ِء َو ِرُ9َ	َRَ ا�َ��=�0ِْ�َ# َو , َو ُ9َ	َRَ ="wُ

 �ِ�ْUِ= 9ِْ�َ# َو ا�xِ�=/َو ا� #َ�ْ�ِ��َPَِة َو ا���َE اُ[, ا� Tِxِى َآ���=�7ََرى َو ا�8ْ�ُ�ََد َو ا��=8َا ِ*ْ

 .َو ا�7=�ِ�َ\َ

 
 

٢ -  >ِ�ْ0ِ8ْ�َ �<ِ ��ً3f�َ)َ
ُ �ْ/ِ�ْBِْو>ُBْNِا Sِ�َ)َ-ْ�ُا� (�َ�wُ"= َ�َ�َ  َأwَُ  اNِْ&َ��ِم َ
 اNِْ&َ��ِم ِ<َ��َ*ِ rَPْ�َ ��ً
َ ��َِ̂ yْ
َْ̂��ِس ا�ُ�ْ!َ(ِ�َ�ِ َو َ َ�ْ�َ# ُدْوَن َأْن ُ?َ� 3َق , اَ[

ٍُ̂� َو اْ
َ َأٍة  
َ�� َو �bَ=َ# َ�َ�� 0ُِ ?=َ(َ�� , َرَ= Mَ<َ ِاْهَ("= ِ���َ�ْ َأِة �ُِ̂ َ>Mََ�� ِاْهَ("= ِ��� =
 ِ� َو ا�َ�َ�ِ� ِ>ْ� ا�(3َ-�َرِة َو ا�37َ��َِ=�Bِ>َ�َا� ��َUِ8ْ9ُ0ُ  .َو 90َ=َ�� ِ>ْ� ُ
َ��َرَ&ِ

 

٣ - Cَ ��َ >ٌ0َِوا zُا�<َ Gُ�ُ?ُْم ِدpَ&ْ|ِ�َْو ا Gُ�َ {َ?ْ ِ , #ُ�ِ�ْ�َ�ُا� GُBَ�Pَ	ْ&ُ 8ََو ُه
�َ�) ا�َ!ْ�ِ� َ , �َgْ<َ ��َ<َ �ُQِ�9ٌَت َوَ�� َ>8َا	َRَ ��َ<َ 8َاٌء&َ Gُ
َ�
Sُ�ْ�َِ̂ ا��=�ِس َأَ َو 

  َ�ْ�َ# ا�َ	َ;ِ ِ�َ�َ ِ�) َ��َ) َأْ�َ-ِ�) ِإ{= ِ���(=8َ9ْى َو �Bََدى اNِْ&َ��ُم ِ���ُ�َ/�َواِة 
  
 ا� =ْأِي  -٤ٍ=? ِPُ�ِ َدى�Bَ َو , ِ�َ?ْ ِMَا�َ��َداِت وا�(=�9َِ�ْ�ِ< ا� #َ
ِ  ِ�ْfِ�9َِل َآ)ِBَْوا ,

 َو ا�ُ�ُ ْوَءِة ِ�َو َآ�َن 3�Mُ�ِ َهdِLِ ا�َ�َ��ِهِ  , َآ�Hَ�ْْ*َ��ِق َوا�(=َ/�ُ
ِ~ َو ا�;=َ-�َ
>َQَ َو َ�ْ�ِ َه� ِ=�
ِ��َ&ْNِا�=�/ِ�ْBِْو>ُBِْإ �ْ<ِ ~ٌbِى َوا 

  



D. Test tertulis 

� Teknik penilaian : test tulisan 

� Bentuk instrument : test tulisan 

� ا��8b8ع ا����&. ����ص ا�/���؟ ) ١  

أ – ا��-(�S اBN<و�B/�      ب – R	�9ت >� إB<و�B/�      ج – ا���Pة 
ا�;�. اBN<وd – �/�B  أw  اp&Nم  –ا�<?��     د   

 

 إ�) ا�� ����� ^" ا����Mت ا[!  

٢( menjamin 


8اy)د – ا�   "���� أ – اه("    ب – �b#  ج – 

 d– {/��  

membedakan  ٣ (  

 "?89� أ – ��(�ز     ب –اB(�9ل    ج – ?�ّ ق  د –

 d– دون  

٤ (kebiasaan-kebiasaan 

   د – ا����ه <�9fأ – ا��<ات    ب – ا��<ة   ج – ا� 

 d– ة &��
  

 

 ��/Bو>BNا hت إ�) ا�����Mا� dLه "^ �!  

٥  (~
ا�(/�  

 saling –  د    toleransi-–ج     berani    – ب   saling tolong menolong –أ 

menghormati          d – kebiasaan 

R	�9ت) ٦  



      pengikut–د           perkumpulan - ج          bangsa – ب           Golongan – أ

 d– golongan-golongan          

٧ (#�9x�/ا�  

 para petani   d– pekerja–د  pengembala –    ج        kuli - ب      sopir – أ

pabrik 

 

٨ (�ُQِ�9ٌَت َوَ�� َ>8َا	َRَ ��َ<َ 8َاٌء&َ Gُ
َ�
Sُ�ْ�َِ̂ ا��=�ِس َأَ  ,  َو U ا�� �<  ��gا�

 �B�fإ�) ا� S^ا ?...  

 أ – اz    ب – ا�!��   ج – اp&Nم  د – ا�����#

 d– ا���س  

 

 
p� Sb)ص ( P�PQ رة�	ا�� rBإذا آ� , 
p� Sb خ(و ( rBإذا آ�
P�PQ  �<.  

 

َْ̂��ِس  )٩ �0ِ8ْْ�ِ< اَ[َ �<ِ ��ً3f�َ)َ
ُ �ْ/ِ�ْBِْو>ُBْNِا Sِ�َ)َ-ْ�ُا� (�َ�َ�َ�َ  َأwَُ  اNِْ&َ��ِم َ

 اNِْ&َ��ِم (ص)ِ<َ��َ*ِ rَPْ�َ ��ً
َ ��َِ̂ yْ
 ا�ُ�ْ!َ(ِ�َ�ِ َو َ

�8Mَُِّن ِ
ْ# Rََ	�9ٍَت )١٠ُ �/ِBِْو>ُBْNِا Sُ�َ)َ-ْ�ٌُة  َآ�َن ا� َ�ْhQَ)خ( 

  

Kunci jawaban : 

 ج .1

 ب .2

 ج .3

 أ .4

 ج .5

6. d 

 أ .7

 أ .8

 ص .9

 خ .10



 

 

 إ� ا�� ا��� ����

�و������! ا  

 ا�/Eْ�َ��ِن      - ١ُ9َ	َRَ ٍة َو ِه� َ�ْfِ�9ٍَت َآ	َRَ #ْ
�8Mَُِّن ُِ �/ِBِْو>ُBْNِا Sُ�َ)َ-ْ�َُآ�َن ا�

 Gِ�ِ�	َ�َ̂�ِل ا�<3ْ?ِ# َو ا�(Eَ-�ُر َو ا�7=, َو َأْ  ا�ُ�َ�َ��ِء َو ِرُ9َ	َRَ ا�َ��=�0ِْ�َ# َو , �=�ُع َو ُ9َ	َRَ ="wُ

 �ِ�ْUِ= 9ِْ�َ# َو ا�xِ�=/َو ا� #َ�ْ�ِ��َPَِة َو ا���َE اُ[ْ*ِ ى َآ���=�7ََرى َو ا�8ْ�ُ�ََد , ا� Tِxَِو ا��=8َا

 .َو ا�7=�ِ�َ\َ

 
 

٢ - )َ
ُ �ْ/ِ�ْBِْو>ُBْNِا Sِ�َ)َ-ْ�ُا� (�َ��wُ >ِ�ْ0ِ8ْ"= َ�َ�َ  َأwَُ  اNِْ&َ��ِم ََ �<ِ ��ً3f�َ
 اNِْ&َ��ِم ِ<َ��َ*ِ rَPْ�َ ��ً
َ ��َِ̂ yْ
َْ̂��ِس ا�ُ�ْ!َ(ِ�َ�ِ َو َ ُدْوَن َأْن ُ?َ� 3َق َ�ْ�َ# , اَ[

ٍُ̂� َو اْ
َ َأٍة  
َ�� َو �bَ=َ# َ�َ�� 0ُِ ?=َ(َ�� , َرَ= Mَ<َ ِاْهَ("= ِ���َ�ْ َأِة �ُِ̂ َ>Mََ�� ِاْهَ("= ِ��� =
 َو 90َ=ِ� َو ا�َ�َ�ِ� ِ>ْ� ا�(3َ-�َرِة َو ا�37َ��َِ=�Bِ>َ�َا� ��َUِ8ْ9ُ0ُ 
َ��َرَ&ُِ �ْ<ِ ��َ. 
 

٣ -  Gُ�ُ?ُْم ِدpَ&ْ|ِ�َْو ا Gُ�َ {َ?ْ ِCَ ��َ >ٌ0َِوا zُا�ُ�َ�ْ�ِ�ُ# , َ>�ا GُBَ�Pَ	ْ&ُ 8ََو ُه

Gُ َ&8َاٌء َ>َ�, َ�َ�) ا�َ!ْ�ِ� َ�
Sُ�ْ�َِ̂ ا��=�ِس َأَ � Rََ	�9ٌَت َوَ�� َ>8َاgْ<َ ��َ<َ �ُQَِ� َو 

��َ) َأْ�َ-ِ�) ِإ{= ِ���(=8َ9ْى َو �Bََدى اNِْ&َ��ُم ِ���ُ�َ/�َواِة َ�ْ�َ# ا�َ	َ;ِ َ (�ِ َ�َ�ِ  
  
 ا� =ْأِي  -٤ٍ=? ِPُ�ِ َدى�Bَ َو , ِ�َ?ْ ِMَا�َ��َداِت وا�(=�9َِ�ْ�ِ< ا� #َ
ِ  ِ�ْfِ�9َِل َآ)ِBَْوا ,

*ْHَ�َْو ا�ُ�ُ ْوَءِة َآ� ِ�َو َآ�َن 3�Mُ�ِ َهdِLِ ا�َ�َ��ِهِ  , َ��ِق َوا�(=َ/�ُ
ِ~ َو ا�;=َ-�َ
�=�/ِ�ْBِْو>ُBِْإ �ْ<ِ ~ٌbِى َوا>َQَ َو َ�ْ�ِ َه� ِ=�
ِ��َ&ْNِا 

 



  
Kunci Jawaban 

 

1. Masyarakat Indonesia terdiri dari banyak golongan, yaitu golongan 

penguasa dan pengikutnya, golongan ulama, pemuka agama, 

pedagang, buruh pabrik, kemudian golongan para petani, pengembala, 

kuli, sopir, dan budak, dan golongan lainnya seperti kaum nasrani, 

yahudi dan kaum yang menyembah binatang. 

 

2. Kemudian tampaklah pengaruh islam terhadap masyarakat Indonesia 

seperti dalam bersatunya golongan-golongan yang berbeda dan 

berbaur bersama dibawah kepemimpinan islam, tanpa membedakan 

antara pria dan wanita.  Maka sbagaimana diperhatikannya pria dan 

wanita, ia memuliakannya, member jaminan baginya, kebebasannya 

dan hak-haknya dalam pelaksanaan hak-hak materi dan pekerjaan 

pada peradagangan dan pekerjaan pabrik. 

 
 

3. Demi Allah Tuhan yang satu tiada sekutu bagiNya dan islam dalam 

agamaNya, dan Dia Maha memelihara yang dipuji atas semua 

maklukNya. Semua manusia adalah sama dihadapanNya, maka tidak 

ada yang memisahkan antar golongan-golongan, dan tidak ada 

keutamaan bagi orang Arab terhadap orang asing kecuali ketakwaan, 

dan islam menyeru pada persamaan antar umat manusia, 

 

4. Dan menyerukan kebebasan berpendapat, meninggalkan banyak 

kebiasaan-kebiasaan buruk dan mengikuti hal-hal yang mulia, seperti 

berakhlak mulia, toleransi, keberanian, dan saling menghormati, setiap 

fenomena islam seperti ini dan fenomena lainnya menjadi sangat jelas 

di Indonesia. 

 



KRITERIA PENILAIAN 

 

Membaca 

No Nama 

Kriteria Skor 

Lisan  Tulisan  

Bagia

n .I 

Bagia

n .II 

Bagia

n .III 

bagia

n .IV 

Latiha

n Soal 

Tarjamah  

  100 100 100 100 100 100 500 

1 EKA 

MUNAWARO

H 

       

2 ETRI 

MARFUAH 

       

3 FEBRIANA 

SARI 

       

4 FITRI KURNIA 

ROMADHONI 

       

5 IKA ALIFAH 

RATNA SASI 

       

6 INNA LAILA 

KHUSNIA 

       

7 IZZUN 

NAFIISAH 

       

8 LAILA 

FAUZIYAH 

       

9 LATIFATUL 

HIDAYAH 

       

10 MUHAMMA

D SYAFIQ 

ADDARISIY 

       

11 NURJANAH        

12 NURUL 

LATIFAH 

       

13 SITI 

FATICHATUL 

A'LA 

       

14 TRI ASTUTIK        

15 URIP LESTARI        



 

Mengetahui     Godean, Januari 2012 

 

Guru Mapel Bahasa Arab   Mahasiswa PTK 

 

 

 

Hasanudin, M.A    Auline Oktaria 

NIP . 1974041520050 1 100 4  NIM. 09420092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : MAN GODEAN 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Status Pendidikan :  Madarasah Aliyah 

Kelas / Semester :  XI Agama/ II 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit 

 

 

I. Standar Kompetensi:   

Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog 

tentang pekerjaan 

 

II. Kompetensi dasar: 

 MEMBACA 

1. Melafalkan dan membaca nyaring  kata, kalimat dan wacana tulis 

dengan benar.  

2. Mengidentifikasi  bentuk dan tema wacana secara tepat  

3. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tulis secara tepat 

 

III. Indikator: 

1. Membaca nyaring kata (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang 

baik dan benar. 

2. Membaca kalimat (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang baik 

dan benar. 

3. Membaca wacana (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang baik 

dan benar. 

4. Mencari 10 mufradat baru beserta artinya dalam teks qira’ah  



5.  Menterjemahkan ungkapan/kalimat yang diprogramkan dengan tepat 

kedalam bahasa Indonesia. 

 

IV. Tujuan Pembelajaran:   

Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu membaca 

nyaring dan benar (kata, frasa, kalimat), mampu memahami isi dan makna 

dari bacaan, serta mampu mengidentifikasi tema wacana tentang pekerjaan 

 

V. Nilai Karakter Bangsa  

� Mandiri, rasa ingin tahu, gemar membaca.  

 

VI. Materi Pembelajaran : 

Wacana tentang: 

 Pekerjaan 

 

٢ ا���Pة ا�<?��  
 

�ِ-َBِ�.ِ َهLَBَ ْ�ى ا�;=َ ا.َ NِاBْ>ُْوBِ�ْ/ِ?َ �)َ�َ=/{ُ �ِ�ْ�Hََو ِ�ُ�ا�ُ! ِ#ْ/0ُ َو "3ا�َ- ِبَد 

َ��َ>Pَا�ُ�ِ �
�Bْ�ِ�َUًِإ ِ�َ>َ�) ا��=َ�َِ �#ْ �َ�َE/Mِ�ِ"ْ �ِ)َ�َ�ِ��ْ"ِ Nُِمَ�ْ&ِ|�ْ�َ>,  �ِمَ�ْ&ا� ?َ�ْ�ِ�ْ 


َ�ا�ُ� ِ"ْ?9ْ8َِ(ِ�َ��َ ن=َأ �ٌنَ�َ� Gِْ�ِ> َو,  ِة�َرَ�ا��= َو ِ�َ>َ�ا��= َو Sَِ�َ(ْ-ا�ُ� ِ"ْ�ِ�ْ�َ� َو ِ

�ِ�ْ�َ9ِ�ْ ِ 0َ9ً<ِ �
�) َ�(=0َ �3ِ�ا�hَ ِل�� ََ ��ِ�ْ�ُ Rَ	َ9ََ9َ	Rَ َنْوُد ٌٍ .  

 


yََ(ْ�) ِاِ(ا�= ُ<9َ�ِ��ْا�(= َو اُتَد�� ا�َ�
=َأُ8ْNَِآَ�ْ�ِ> �َمَ�ْ&ا ا ��ْ�|ِ
 ِ"Pَْ� ِ�ْآَأ ْ#َ� �ِعَ�ِ(ْ

� ِ�ْ�ا��3 �ِدَ�ْ�ِ
 ِة�َدَ�ا 8ْ�ُِ
yََ(ْ�ِا َو,  ِ ْ�ا�َ! ِبْ Cُ َو, ِ ْ?yِْ�ا�ِ!ِ�ْ>َ
 ِتَ َ̂ ُ<�8ْ�َ ُ?َ

��َدَ�َو َ<ْ�� َ�ً�ْ&ِا ُد8ْ�ُ8ْا�َ� َ~َ�ْ�َ? ْنَأ ْ"ُهَ<ْ�ِ� ُة�َدا�َ�ِGِ *ِ�ََل� *َ�ْ/ََ�ْ	َ& ْوَأ �ٍم?=َأ ِِ 


َ�ْ&ِإ ٌ�=Cَ ْUِ �ٌة0َ�َ �ٍمَ� Bِ�ْ/ِ=��ِ �8َْ̂Gِْوُ<�Bْ ِإِ> �ُةَ��ا�Pََ>.  �ٍم?=َأِ�=�ٌ �ِHَ=ن �َ�ََ̂  ��ِ�ْSَ 



�َ�ِ(ْ̂اِ{ �ُةَ�� ا�Pََ�ِ� �ُزَ(ْ�) َ�ِ(ا�= ِت�َ�ا�37 ِ"َ�ْ�ُ
 ْوَأ �ِتَ�ا�37ِ�=� �ِدَ�ِ	اْ� ْ�ِ> ُ

�=Uِْ ا�;=ِ �. ِم8ُْ�) ا�ُ�َ�َ  
 
 

VII. Metode: 

• Modelling 

• Strategi Reading Aloud 

 

VIII. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH 

KEGIATAN 

MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  15 menit 

 • Guru mengucapkan salam sebagai 

pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar siswa. 

• Guru mengecek kehadiran siswa 

• Guru menyampaikan informasi 

tentang materi yang akan 

disampaikan, meliputi: 

Kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian. 

• Guru meminta salah seorang siswa 

untuk mengungkapkan kembali 

pelajran yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

2 Kegiatan Inti  60 menit 



 
Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi : 

• Guru membacakan kata,frasa, dan 

kalimat teks tentang kehidupan 

beragama  melalui media 

presentasi lectora inspire. 

• Siswa menirukan lafal guru dalam 

membaca kata,frasa, dan kalimat 

teks tentang kehidupan beragama. 

• Guru menterjemahkan kata,frasa, 

dan kalimat teks tentang 

kehidupan beragama yang 

ditampilkan melalui media lectora 

inspire 

• Siswa membaca wacana tulis yang 

ditampilkan melalui lectora 

inspire. 

 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi : 

• Siswa membentuk kelompok 

diskusi sesuai dengan pembagian 

dan panduan diskusi yang 

ditampilkan melalui media lectora 

inspire 

• Siswa mendiskusikan terjemahan 

teks tentang bersama kelompok 

diskusinya. 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumen soal 

latihan 

 

 



• Siswa mengerjakan test tertulis 

menerjemahkan teks tentang 

kehidupan beragama. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

• Menanyakan kepada guru tentang 

hal-hal yang belum diketahui . 

3 Penutup 

• Guru menampilkan jawaban test 

tertulis yang benar melalui 

media lectora inspire. 

• Guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

• Menutup pelajaran dengan 

berdo’a bersama dan diakhiri 

salam. 

 

 

 

 

a

 

IX. Sumber/Bahan/Alat Belajar : 

• Lectora Inpire 

• Proyektor 

• Laptop 

 

X. Evaluasi : 

E. Test Lisan :  

� Teknik penilaian : test lisan 

� Bentuk instrument : test lisan 

��� ا�
إ��أ ��ا� �� �
!  



ِ�َ-�Bِِ. َهLَا Bََ ى ا�;=ْ�َ. اBْNُِ<ْوHَ�ْ��ِ {ُ=/�َ)َ?َ �/ِ�ْBَِدِب ا�َ-"3 َو 0ُْ/ِ#  - ١

�َ�/MِEِ�ْ" ِ�َ(َ��ِ�ْ�ِ" اNِْ&َ��ِمَ #ْ
ِ �Uً��َ�ِBِْإ �َ�) ا��=َ��َ>َِ ِ�َ<َ�Pَ�ُا�ُ!ُ�ِ� َو ا�  ,

 َو َ�ْ�ِ�ْ�ِ" ا�ُ�ْ-َ(Sِ�َ َو ا��=َ��َ>ِ َو ا��=َ��َرِة ِ�َ
َو ِ>Gِ�ْ , َ>�ْ�ِ|ْ&َ��ُم َ?ْ�ِ�ْ� ِ�َ(8ِ9ْْ?ِ" ا�ُ�َ��َ

 ٍ9َ	َRَ ُدْوَن ٌ9َ	َRَ �ُ�ْ�ِ�َ ��َ (=)0َ 3��ِhَِل ا��
.َ�َ��ٌن َأن= �9ً0َ  ِ�ْ9ِ�َ�ْ�ِ ِ>� َ  

 

8ْا اNِْ&َ��َم ِ>ْ�َ�� َآ�ْ�ِ|ْ
ِ(َ��ِع َ�ْ# َأْآِ� َأ
=� ا�َ��َداُت َو ا�(= -  ٢ُyَ)َ�ْ�9َِ�ْ�ُ< ا�=ِ() ِا

 ِ?ْyِ�ْ!ِا� "ِPْ�َ ,  ِ�ْ!َِب ا� ْCُ 8َْ�ُ< , َو?ُ �
َ>َ�ْ�
8ْا ِ�َ��َدِة ِ
ْ�َ��ِد ا��3ْ�ِ� ُِyَ)َ�َْو ِا
َ< َوَ��َدِ�Gِ ِ*َ��َل َ*ْ�َ/ِ َأ?=�ٍم ََ̂ ِت ا�َ��َدُة ِ�ْ�َ<ُهْ" َأْن َ?ْ�َ�َ~ ا�8ْ�ُ8ْ�َُد ِاْ&ً�� َ�ْ�

 َأْو َ&ْ	َ�ِ َأ?=�ٍم

 

 Hَ�ِن= َ�َ��  - ٣ٌ=�
 ِإْ&َ��ٌِ=�Uِ ْCَ ٍم 0ََ��ٌة��َ Ĝِْ 8َ�ِ �=�/ِ�ْBِْو>ُBَْ��ُة ِ>� ِإPَا��<َ
)ِْ̂  ِ>ْ� Sَ�ْ�َِ̂ ا�37َ��ِت َأْو ُ
ْ�َ�ِ" ا�37َ��ِت ا�=ِ() َ�ْ�َ(�ُز ِ�َ�� ا�Pََ��ُة اِ{ُ=��ِ��َ

�َ�) ا�8ْ�ُ�ُِمَ ِ=�Uِ ْ=;َ��ِد ا�	اْ�ِ . 
  

F. Tes tertulis 

� Teknik penilaian : test tertulis 

� Bentuk instrument : test tertulis 

 

!!! ا&-,   �+�دات )! ا���ص ا���&%ا� ١٠"!    

 

!��و��� ا�
��� ا��� ا�
� إ��   

;=ْ�َ. اBْNُِ<ْوHَ�ْ��ِ {ُ=/�َ)َ?َ �/ِ�ْBَِدِب ا�َ-"3 َو ِ�َ-�Bِِ. َهLَا Bََ ى ا� -  ١  

�َ�/MِEِ�ْ" ِ�َ(َ��ِ�ْ�ِ" اNِْ&َ��ِم َ #ْ
ِ �Uً��َ�ِBِْإ �َ�) ا��=َ��َ>َِ ِ�َ<َ�Pَ�ُ0ُْ/ِ# ا�ُ!ُ�ِ� َو ا� ,

 َو َ�ْ�ِ�ْ�ِ" ا�ُ�ْ-َ(Sِ�َ َو ا�ِ�َ
 َو ا��=َ��َرِة َ>�ْ�ِ|ْ&َ��ُم َ?ْ�ِ�ْ� ِ�َ(8ِ9ْْ?ِ" ا�ُ�َ��َِ<َ��َ=� , Gِ�ْ<ِ َو

 ٍ9َ	َRَ ُدْوَن ٌ9َ	َRَ �ُ�ْ�ِ�َ ��َ (=)0َ 3��ِhَِل ا��
.َ�َ��ٌن َأن= �9ً0َ  ِ�ْ9ِ�َ�ْ�ِ ِ>� َ  

 




8ْا اNِْ&َ��َم ِ>ْ�َ�� َآ�ْ�ِ|ْ
ِ(َ��ِع َ�ْ# َأْآِ�  -  ٢ُyَ)َ�ْا�َ��َداُت َو ا�(=�9َِ�ْ�ُ< ا�=ِ() ِا �=
َأ
"ِPْ�َ  ِ?ْyِ�ْ!ِِب ا�َ!ْ�ِ  , ا� ْCُ 8َْ�ُ< , َو?ُ �
َ>َ�ْ�
8ْا ِ�َ��َدِة ِ
ْ�َ��ِد ا��3ْ�ِ� ُِyَ)َ�َْو ِا

ََ̂ ِت ا�َ��َدُة ِ�ْ�َ<ُهْ" َأْن َ?ْ�َ�َ~ ا�8ْ�ُ8ْ�َُد ِاْ&ً�� َ�ْ�َ< َوَ��َدِ�Gِ ِ*َ��َل َ*ْ�َ/ِ َأ?=�ٍم 
 َأْو َ&ْ	َ�ِ َأ?=�ٍم

 

 Hَ�ِن= َ�َ�� َ>�ا�Pََ��ُة ِ>�  - ٣ٌ=�
 ِإْ&َ��ٌِ=�Uِ ْCَ ٍم 0ََ��ٌة��َ Ĝِْ 8َ�ِ �=�/ِ�ْBِْو>ُBِْإ
 �ْ<ِ ُ=��ِ��َ)ِْ̂ Sَ�ْ�َِ̂ ا�37َ��ِت َأْو ُ
ْ�َ�ِ" ا�37َ��ِت ا�=ِ() َ�ْ�َ(�ُز ِ�َ�� ا�Pََ��ُة اِ{

�َ�) ا�8ْ�ُ�ُِمَ ِ=�Uِ ْ=;َ��ِد ا�	اْ�ِ . 
 

 
Kunci Jawaban 

 

1. Disamping ini, kita melihat bangsa Indonesia berpegang teguh 

terhadap adab yang banyak, akhlak yang baik, yang berangkat dari 

berpegang teguhnya terhadap pendidikan islam. Islam yaitu 

mengadakan hubungan antara satu sama lain, mengatur kumpulan 

masyarakat, kebersihan dan kesucian. Padanya terdapat penjelasan 

bahwa sesungguhnya bagi orang-orang yang faqir terdapat hak 

didalam harta orang kaya, sehingga tidak ada golongan yang bias 

hidup tanpa golongan lain.  

 

2. Adapun kebiasaan-kebiasaan  dan adat istiadat yang berpegang 

teguh pada ajaran islam seperti larangan memakan daging babi, 

meminum arak, dan meninggalkan kebiasaan merayakan hari 

kelahiran anak ketika anak dilahirkan, maka kebiasaaan-kebiasaan 

itu mereka lakukan untuk  memberi nama 5 atau 7 hari setelah hari 

kelahirannya.  

 



3. Kehidupan di Indonesia secara umum merupakan kehidupan islam 

timur kerena mempunyai banyak sifat-sifat atau segian besar sifat-

sifat yang mengistimewakan kehidupan bermasyarakat di negri 

timur pada umumnya. 
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I. Standar Kompetensi:   

Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog 

tentang pekerjaan 

 

II. Kompetensi dasar: 

 MEMBACA 

1. Melafalkan dan membaca nyaring  kata, kalimat dan wacana tulis 

dengan benar.  

2. Mengidentifikasi  bentuk dan tema wacana secara tepat  

3. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tulis secara tepat 

 

III. Indikator: 

1. Membaca nyaring kata (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang 

baik dan benar. 

2. Membaca kalimat (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang baik 

dan benar. 

3. Membaca wacana (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang baik 

dan benar. 

4. Menterjemahkan ungkapan/kalimat yang diprogramkan dengan tepat 

kedalam bahasa Indonesia. 



 

IV. Tujuan Pembelajaran:   

Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu membaca 

nyaring dan benar (kata, frasa, kalimat), mampu memahami isi dan makna 

dari bacaan, serta mampu mengidentifikasi tema wacana tentang pekerjaan 

 

V. Nilai Karakter Bangsa  

� Mandiri, rasa ingin tahu, gemar membaca.  

 

VI. Materi Pembelajaran : 

Wacana tentang: 

 Pekerjaan 

 

 َاْ�َ�َ�ُ�

� َ�َ�� َأَ��ٍس ِ�َ� ْا�ِ�ْ�ِ� َوْا�ِ�َْ�ِة ٌ�َ�ِْ�َ �ٌ�َ�� ِهَ! َوِ ِْ�َاْ�َ�َ�ُ� َاْي ُ'ْ&ِ�ُ% ِ$�ْ�ِ�ْ#َ

)ْ*َ �ً�ِ��� . 4َ �3َ�ٌَل ْا�َ�َ�ِ� ا�َ��ص0ُاْ.ُ-ِ�َ�ْت ِاْ.ِ-َ��ًرا ُ�ٍََّ���َ �ٍ�َ7ِ$ِ �ُ�َوْا�ِ�ْ#َ

 �َ�ِ  �� َو 8ْ�ُ3ْ�ََ�ٍِ�� ِ�َ� ْا�َ�َ��ِرِف ْا�9ْ�َِ�ٍَ�َ8ْ�ُ3ْ�َ ��َ�َ �ُ�ِ-َ;ْ'َ �ِهَ! ِ*ْ�َ>ٌ

��9َِتْ .ْا�ُ�َ��َرَ��ِت َوْا�َ�ََ�اِت َوا�-=ْ&ِ

َو ْا�َ�َ��ِ�ِ� َو َ'ْ@ِرْ?4ِ ْا�َ�َ#�َراِت ِ>! ْا�َ�َ@اِرِس  َ>َْ�َ@ اBِْ-َ#�ِء َ'ْ@ِرْ?ِ< ْا�َ�َ��ِرِف

� َ>�ْ�َ-َ�@= َاَ*ٌ@ ِ�ُ�َ��ِرَس ِ��ِ� Fََ#�َدِة ْا�َ�َ#�َرِة ِ�َ� ا��3D=�ِن ا�-=ْ@ِرْ?ِ(َْBَ َو �ِ�َ�اْ�ِ�ْ#ِ

Gِ�ِ�َ�ْ�َ !<ِ Gُ�َ�ِ��َ�َ .�َ�ْHَ$ِ َس َ?8ْ�ُ8ْ9َُن ُآ�= َ?8ٍْم�=��َ�ى ا�َ)َ<َ�ِ�َ�ِ8ْ�ُهْ� . �ِ�ِ#ْ� َاْ�َ

�ُ#ْ� َ�ْ� َ?8ْMُُن ُ�َ@ر0ً�� َ>َ�Lَْه4ُ ِاَ�� . َ?Lَْهُ8َْن َو َ?-=3ُِ#8َْن ِاَ�� َ�َ��ِ�ِ�ِ#ْ�ْ�ِ

َو ِ�ْ�ُ#ْ� َ�ْ� َ?8ْMُُن , ا�َ�َ@اِرِس َو ِ�ْ�ُ#ْ� َ�ْ� َ?8ْMُُن 8َ�ُ =ً�� َ>َ�Lَْه4ُ ِاَ�! ْاNِدَاَرِة

�=�ًدا َ>َ�LَْهPَ�ِQْ�Lَْه4ُ ِاَ�� , 4ُ ِاَ�� ا��=ْ#ِ� َاِو ْا�ََ<َ �ً�ِْRَ 8ُْنMُ?َ �ْ�َ َو

 .َاْو َ��ِ�ً�� َ?Lَْه4ُ ِا�َ� اSِBِ�7َ�َ�ْ, اْ�ُ�ْ(َ-ْ;َ��



 
VII. Metode: 

• Reading aloud 

• Multimedia Learning 

 

VIII. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH 

KEGIATAN 

MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  5 menit 

 • Guru mengucapkan salam sebagai 

pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar siswa. 

• Guru mengecek kehadiran siswa 

• Guru menyampaikan informasi 

tentang materi yang akan 

disampaikan, meliputi: 

Kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian. 

• Guru meminta salah seorang siswa 

untuk mengungkapkan kembali 

pelajran yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

• Siswa mengerjakan pre test 

 

 

 

 

 

 

2 Kegiatan Inti  25 menit 



 
Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi : 

• Guru menampilkan kata,frasa, dan 

kalimat teks tentang pekerjaan 

melalui media presentasi lectora 

inspire. 

• Siswa memperhatikan materi yang 

tersedia di media lectora inspire 

pada komputer masing-masing. 

• Siswa  membaca dalam hati 

paragraf  teks berharokat. 

• Siswa membaca secara bersama-

sama paragraf teks yang 

berharokat 

• Siswa  membaca dalam hati 

paragraf  teks tanpa harokat. 

• Siswa membaca secara bersama-

sama paragraf teks tanpa harokat 

• Siswa memahami kosakata-

kosakata baru 

• Siswa memahami terjemahan teks 

secara keseluruhan  

 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi : 

• Siswa membaca teks tanpa 

harokat dengan jelas dan suara 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

 

 



nyaring. 

• Siswa menerjemahkan teks 

tentang pekerjaan. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

• Menanyakan kepada guru tentang 

hal-hal yang belum diketahui . 

 

 

Test lisan 

Test tertulis 

3 Penutup 

• Guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

• Menutup pelajaran dengan 

berdo’a bersama dan diakhiri 

salam. 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
 

 

IX. Sumber/Bahan/Alat Belajar : 

• Lectora Inspire 

• Laboratorium komputer 

 

X. Evaluasi : 

A. Test Lisan :  

� Teknik penilaian : test lisan 

� Bentuk instrument : test lisan 

!��أة ����ة �ا�
�أة ا��إ��أ   



� َ�َ�� َأَ��ٍس ِ�َ�   - ١ٌ�َ�ِْ�َ �ٌ�َ�� ِهَ! َوِ ِْ�َاْ�َ�َ�ُ� َاْي ُ'ْ&ِ�ُ% ِ$�ْ�ِ�ْ#َ

�ِ��� َ*ْ(4َ �3َ�ٌَل ْا�َ�َ�ِ� ا�َ��ص0ْا�ِ�ْ�ِ� َوْا�ِ�َْ�ِة ُاْ.ُ-ِ�َ�ْت ِاْ.ِ-َ��ًرا ُ�ًَ . �ُ�َوْا�ِ�ْ#َ

� َو ِ�� ِ�َ� ْا�َ�َ��ِرِف ْا�9ْ�َِ�ٍَ�َ8ْ�ُ3ْ�َ ��َ�َ �ُ�ِ-َ;ْ'َ �� ِهَ! ِ*ْ�َ>ٌٍَّ���َ �ٍ�َ7ِ$ِ

��9َِتْ�  ِ�َ� ْا�ُ�َ��َرَ��ِت َوْا�َ�ََ�اِت َوا�-=ْ&ٍِ�َ8ْ�ُ3ْ�َ. 

 

ْا�َ�َ��ِرِف َو ْا�َ�َ��ِ�ِ� َو َ'ْ@ِرْ?4ِ ْا�َ�َ#�َراِت ِ>!  َ>َْ�َ@ اBِْ-َ#�ِء َ'ْ@ِرْ?ِ< - ٢

� َ>�ْ�َ-َ�@= َاَ*ٌ@ ِ��ِ� Fََ#�َدِة ْا�َ�َ#�َرِة ِ�َ� ا��3D=�ِن ا�-=ْ@ِرْ?ِ(َْBَ َو �ِ�َ�ْا�َ�َ@اِرِس اْ�ِ�ْ#ِ

Gِ�ِ�َ�ْ�َ !<ِ Gُ�َ�ِ��َ�َ َ��ِرَس��َ�ى ا��=�َس َ?8ْ�ُ8ْ9َُن ُآ�= َ?. ِ�َُ)َ<َ �ْ#ِ�ِ��َ�ْHَ$ِ 8ٍْم

�ِ�َ�ِ8ْ� . ُهْ� َ?Lَْهُ8َْن َو َ?-=3ُِ#8َْن ِاَ�� َ�َ��ِ�ِ�ِ#ْ�. َاْ�َ

 

�ُ#ْ� َ�ْ� َ?8ْMُُن ُ�َ@ر0ً�� َ>َ�Lَْه4ُ ِاَ�� ا�َ�َ@اِرِس َو ِ�ْ�ُ#ْ� َ�ْ� َ?8ْMُُن  -٣ ْ�ِ

�=�ًدا َ>َ�Lَْه4ُ ِاَ�� ا��=ْ#ِ� َاِو  َو ِ�ْ�ُ#ْ� َ�ْ� َ?8ْMُُن, 8َ�ُ =ً�� َ>َ�Lَْه4ُ ِاَ�! ْاNِدَاَرِةPَ

�ِQْ�Lَْه4ُ ِاَ�� اْ�ُ�ْ(َ-ْ;َ��, ْا�ََ<َ �ً�ِْRَ 8ُْنMُ?َ �ْ�َ َه4ُ ِا�َ� , َوLْ?َ ��ً�ِ��َ َاْو

SِBِ�7َ�َ�ْا. 

 
B. Test tertulis 

� Teknik penilaian : test tulisan 

� Bentuk instrument : test tulisan 

 

!��و��� ا���� إ�� ���� ا��� ا  

� َ�َ�� َأَ��ٍس ِ�َ�   - ١ٌ�َ�ِْ�َ �ٌ�َ�� ِهَ! َوِ ِْ�َاْ�َ�َ�ُ� َاْي ُ'ْ&ِ�ُ% ِ$�ْ�ِ�ْ#َ

� َ*ْ(4َ �3َ�ٌَل ْا�َ�َ�ِ� ا�َ��ص0ً�ِ��� . ْا�ِ�ْ�ِ� َوْا�ِ�َْ�ِة ُاْ.ُ-ِ�َ�ْت ِاْ.ِ-َ��ًرا ُ�َُ�َوْا�ِ�ْ#َ



'َ �� ِهَ! ِ*ْ�َ>ٌٍَّ���َ �� َو 7ِ$َِ�ٍِ�� ِ�َ� ْا�َ�َ��ِرِف ْا�9ْ�َِ�ٍَ�َ8ْ�ُ3ْ�َ ��َ�َ �ُ�ِ-َ;ْ

��9َِتْ�  ِ�َ� ْا�ُ�َ��َرَ��ِت َوْا�َ�ََ�اِت َوا�-=ْ&ٍِ�َ8ْ�ُ3ْ�َ. 

 

ْ�َ@ اBِْ-َ#�ِء َ'ْ@ِرْ?ِ< ْا�َ�َ��ِرِف َو ْا�َ�َ��ِ�ِ� َو َ'ْ@ِرْ?4ِ ْا�َ�َ#�َراِت ِ>!  - ٢َ<َ

�ِ�َ�� َ>�ْ�َ-َ�@= َاَ*ٌ@  ْا�َ�َ@اِرِس اْ�ِ�ْ#ِِ��ِ� Fََ#�َدِة ْا�َ�َ#�َرِة ِ�َ� ا��3D=�ِن ا�-=ْ@ِرْ?ِ(َْBَ َو

Gِ�ِ�َ�ْ�َ !<ِ Gُ�َ�ِ��َ�َ َ��ِرَس�ُ�ِ . �ْ#ِ�ِ��َ�ْHَ$ِ َس َ?8ْ�ُ8ْ9َُن ُآ�= َ?8ٍْم�=��َ�ى ا�َ)َ<َ

�ِ�َ�ِ8ْ��ُ#ْ� َ�ْ� َ?8ْMُُن ُ�َ@ر0ً�� َ>َ�Lَْه4ُ . ِ#ْ�ُهْ� َ?Lَْهُ8َْن َو َ?-=3ُِ#8َْن ِاَ�� َ�َ��ِ�ِ�. َاْ�َْ�ِ

َو ِ�ْ�ُ#ْ� َ�ْ� , ِاَ�� ا�َ�َ@اِرِس َو ِ�ْ�ُ#ْ� َ�ْ� َ?8ْMُُن 8َ�ُ =ً�� َ>َ�Lَْه4ُ ِاَ�! ْاNِدَاَرِة

�ِQْ�=�ًدا َ>َ�Lَْه4ُ ِاَ�� ا��=ْ#ِ� َاِو ْا�َPَ 8ُْنMُ?َ ,َه4ُ ِاLْ�َ<َ �ً�ِْRَ 8ُْنMُ?َ �ْ�َ َو ��َ

 .َاْو َ��ِ�ً�� َ?Lَْه4ُ ِا�َ� اSِBِ�7َ�َ�ْ, اْ�ُ�ْ(َ-ْ;َ��

 

�3ِْ�ْي �3َ�َُل ْا�َ�َ�ِ� ُدْوَن SٍBِ��َ ِإْن َآ�َن ُآ�Wِ Dْ(ٍ� َ?8ْ9ُُم ِ>ْ�Gِ َ��ِ�ٌ� َاْو  -٣َ�َ

Gِ-ِ�َِآ�Fَ ��َ�َ Gِ-ِ�َ�ْ ِ8َ$ِ Yٌ= 8َ�ُ .�ِ�َ�َُب �3َ�َِل ْا���Sٌ َاْو Sُ=&9َ-َ-َ)َ<َ ,7ْ�َ َأْ�ََ

�ِإْن َآ�َن ِ>ْ�Gِ َ��ِ�ٌ� َاْو Yٌ= 8َ�ُ َ?8ْ9ُُم 8َ$ِِ ْ�َ�ِ-Gِ ُدْوَن 8ْ�ُ3ْ�ََ�ٍ�  ِ�َ� , Fِْ�ُآٌ

.ْا�ُ�َ��َرَ��ِت َو ا�َ�ََ�اِت  

 

Kunci Jawaban 

1. Pekerjaan atau yang biasa engkau sebut dengan profesi ialah tugas yang 
dibangun berdasarkan asas keilmuan dan pengalaman yang telah benar-
benar dipilih dengan pilihan yang sesuai bidang pekerjaan tertentu. Secara 
umum profesi bisa didefinisikan sebagai suatu keterampilan/pekerjaan 
yang mencakup sekumpulan pengetahuan yang logis dan sekumpulan 
kebiasaan-kebiasaan, pengalaman-pengalaman serta hal-hal yang praktis. 
 

2. Setelah selesai mempelajari berbagai pengetahuan dan latihan kecakapan 
di sekolah-sekolah kejuruan dan memperoleh ijazah dari komite sekolah, 
maka seseorang bersiap-siap untuk mempraktikkan pengetetahuan-
pengetahuannya itu di tempat kerja. Setiap hari kita akan melihat orang-



orang yang melakukan pekerjaan rutinitasnya. Mereka pergi dan menuju 
ke tempat pekerjaan mereka. Di antara mereka ada yang berprofesi sebagai 
guru maka ia pergi ke sekolah, dan di antara mereka juga ada yang 
berprofesi sebagai pegawai maka ia pergi ke kantor. Dan di antara mereke 
juga ada yang berprofesi sebagai nelayan maka ia pergi ke sungai dan laut. 
Dan di antara mereka juga ada yang berprofesi sebagai dokter maka ia 
pergi ke rumah sakit, atau sebagai karyawan maka ia pergi ke pabrik. 
 

3. Bidang pekerjaan akan berjalan tanpa halangan jika masing-masing bagian 
pekerjaan yang ditempati pekerja atau pegawai dijalankan sesuai  dengan 
jenis pekerjaannya. Maka akan menjadi buntu sebuah bidang pekerjaan, 
baik itu pabrik atau PT jika pekerja dan pegawai yang ada di dalamnya 
bekerja tanpa mempunyai kecakapan-kecakapan dan pengalaman-
pengalaman. 

 
 
 

KRITERIA PENILAIAN 

 

Membaca 

No Nama 

Kriteria 

Skor 
Lisan Tulisan 

Bagian 
I 

Bagian II Bagian III  

100 100 100 100 400 
1 EKA 

MUNAWAROH 
     

2 ETRI MARFUAH  
 

    

3 FEBRIANA SARI    
 

  

4 FITRI KURNIA 
ROMADHONI 

     

5 IKA ALIFAH 
RATNA SASI 

     

6 INNA LAILA 
KHUSNIA 

     

7 IZZUN NAFIISAH    
 

  

8 LAILA 
FAUZIYAH 

     

9 LATIFATUL 
HIDAYAH 

     

10 MUHAMMAD 
SYAFIQ 

     



ADDARISIY 
11 NURJANAH    

 
  

12 NURUL 
LATIFAH 

     

13 SITI 
FATICHATUL 
A'LA 

     

14 TRI ASTUTIK    
 

  

15 URIP LESTARI    
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

 

Nama Sekolah : MAN GODEAN 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Status Pendidikan :  Madarasah Aliyah 

Kelas / Semester :  XI Agama/ II 

Alokasi Waktu :  2 x 45 menit 

 

 

I. Standar Kompetensi:   

Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog 

tentang pekerjaan 

 

II. Kompetensi dasar: 

 MEMBACA 

1. Melafalkan dan membaca nyaring  kata, kalimat dan wacana tulis 

dengan benar.  

2. Mengidentifikasi  bentuk dan tema wacana secara tepat  

3. Menemukan makna dan gagasan atau ide wacana tulis secara tepat 

 

III. Indikator: 

1. Membaca nyaring kata (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang 

baik dan benar. 

2. Membaca kalimat (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang baik 

dan benar. 

3. Membaca wacana (teks qira’ah) dengan makhroj serta intonasi yang baik 

dan benar. 

4. Menterjemahkan ungkapan/kalimat yang diprogramkan dengan tepat 

kedalam bahasa Indonesia. 



 

IV. Tujuan Pembelajaran:   

Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu membaca 

nyaring dan benar (kata, frasa, kalimat), mampu memahami isi dan makna 

dari bacaan, serta mampu mengidentifikasi tema wacana tentang pekerjaan 

 

V. Nilai Karakter Bangsa  

� Mandiri, rasa ingin tahu, gemar membaca.  

 

VI. Materi Pembelajaran : 

Wacana tentang: 

 Kehidupan beragama 
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�,���5P�� �� ���0���&����  ,�� ����� F2���� �Z�[�(  &�(��C���� 
�
������)����� �� ��( &���\ =���6 NY�L��� ���G ��������������U .  



 

VII. Metode: 

• Reading aloud 

• Multimedia Learning 

 

VIII. Langkah Pembelajaran: 

NO LANGKAH-LANGKAH 

KEGIATAN 

MEDIA/SUMBER WAKTU 

1 Pendahuluan  5 menit 

 • Guru mengucapkan salam sebagai 

pembuka pertemuan dan 

menanyakan kabar siswa. 

• Guru mengecek kehadiran siswa 

• Guru menyampaikan informasi 

tentang materi yang akan 

disampaikan, meliputi: 

Kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian. 

• Guru meminta salah seorang siswa 

untuk mengungkapkan kembali 

pelajran yang telah dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya. 

• Siswa mengerjakan pre test terkait 

pelajaran sebelumnya dengan tema 

yang sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectoa inspire 

 

 

2 Kegiatan Inti  25 menit 



 
Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi : 

• Guru menampilkan kata,frasa, dan 

kalimat teks tentang pekerjaan 

melalui media presentasi lectora 

inspire. 

• Siswa memperhatikan materi yang 

tersedia di media lectora inspire 

pada komputer masing-masing. 

• Siswa  membaca dalam hati 

paragraf  teks berharokat. 

• Siswa membaca secara bersama-

sama paragraf teks yang 

berharokat 

• Siswa  membaca dalam hati 

paragraf  teks tanpa harokat. 

• Siswa membaca secara bersama-

sama paragraf teks tanpa harokat 

• Siswa memahami kosakata-

kosakata baru 

• Siswa memahami terjemahan teks 

secara keseluruhan  

 

Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi : 

Siswa mengerjakan post test 

• Siswa membaca teks tanpa 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

Lectora Inspire 

 

 

 

 

 



harokat dengan jelas dan suara 

nyaring. 

• Siswa menerjemahkan teks 

tentang pekerjaan. 

Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, Siswa: 

• Menanyakan kepada guru tentang 

hal-hal yang belum diketahui . 

 

 

Test lisan 

Test tertulis 

3 Penutup 

• Guru menyimpulkan materi 

yang telah dipelajari. 

• Menutup pelajaran dengan 

berdo’a bersama dan diakhiri 

salam. 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
 

 

IX. Sumber/Bahan/Alat Belajar : 

• Lectora Inspire 

• Ruang Audio Visual (AVA) 

 

X. Evaluasi : 

A. Test Lisan :  

� Teknik penilaian : test lisan 

� Bentuk instrument : test lisan 

!��أة ����ة �ا�
�أة ا��إ��أ   



�ِ�� َ�َ�َ���ُ� ِ��ْ�َ�َدِب ا�َ�� َو ُ	ْ�ِ�  - ١ْ��ْوُِ��ِ  َهَ%ا َ�َ$ى ا�"�ْ!َ  اِ�ِْ��َ�ِ

 اِ�ْ)َ'ِ�ْ�ِ�!َ�َ�ِ ْ)ِ*ِ+��َ,َ �ْ-ِ �/ً�'َ0ِ�, �ِم ا�ُ:ُ'9ِ َو ا�2ِ4َ3َ�8َ�ُ 7ََ'6 ا�2ِ3َ�4َ�5 ِإْ

 ا�ُ�ْ�َ�َ�ِ? َو ا�2ِ3َ�4َ�5 َو ا��0َ(�َرِة ِ� ا�ُ�َ!�َ-َ'2ِ َو َ,4ِ5ِْْ�ْ@ِAْ�َ�ِ �ْ5ِ!ْ�َ ُم�'َ(ْBِ�ْ�3َ , Cِ�َو 3ِْ

 2ٍAَEَFَ 2ٌ ُدْوَنAَEَFَ Iُ�ْ!ِ,َ ��َ 6��	َ ��5ِJَ�3ِ َ-�ِل ا� �Aً	َ $ِ�ْAِLَ'ْ�ِ ٌن َأن���َ�َ.  

 
� ا��6�ِ ِاTَ�َ�ُْ-ْ@ا اِ�ْ)َ'�َم 3ِْ�َ(� َآ�Bِ�ْْ-�5َ�ِِع 7َْ� َأْآQِ َأ-�� ا�َ!�َداُت َو ا -  ٢ُ�ْ�ِ�Aَ���

$ِ�ْTِ5ْ:ِا� � , َو Uُْ$ِب ا�َ:ْ�ِ$ , 8ْ�َُِ�َ@ْ�ُ �-َ�َ5ْ7ِ QِLْ�0ِد ا��'َ�َو ِاTَ�َ�ُْ-ْ@ا ِ�َ!�َدِة ِ-ْ
� َوَ��َدِ,Xِ Cَِ'�َل 2ِ�َ�ْXَ َأ���ٍم Wََ$ِت ا�َ!�َدُة 5ْ7َِ�ُهْ َأْن Vَ5َ�ْ�َ ا�َ�ْ@ُ�ْ@ُد ِاْ)ً�� َ!ْ�َ

 َأْو َ)Eَْ!2ِ َأ���ٍم

 

��2ٌ ِإْ)َ'�ِ-��2ٌ ِ�َ�ن� َ�َ(�  - ٣/ِ$ْUَ ٌة��ِ���� ِ�َ@CِWْ �7ٍَم َ	َ�ْ��ْوُِ��3َا�8ََ��ُة �3ِ ِإْ
Zُِة ا���َ? ا�\��Lَِت َأْو ُ-ْ!4َِ ا�\��Lَِت ا��6�ِ َ,ْ�َ��ُز ِ�َ(� ا�8ََْ�ِWَ �ْ3ِ 2ُ��7ِ��َ�ِWْ

 . اEِ�َْ'�ِد ا�"�ْ$ِ/��2ِ 7ََ'6 ا�ُ!ُ�ْ@ِم
 

B. Test tertulis 

� Teknik penilaian : test tulisan 

� Bentuk instrument : test tulisan 

"��&�� 

                                            :      7�U 

                   : ��#�� �&� 

�@`@ع ا���5)  �'�5ص ا����9؟-� ا�)  ١  

 2�5�����      ج – ا�8��ة ا���و����      ب – �AEFت �3 إ��و�أ – ا�����? ا�
��� –أe$ ا�)dم   c  –د     ��و�ا�"!  ا�  

 



2��2 إ�6 ا�!$�,fا�*'��ت ا W$,!  

٢ (menjamin 

   د – ا��T-@ا� أ – اه�    ب – `��  ج – ,45

 c– ���,  

membedakan  ٣ (  

 �@A,– ق  د$ّL� – ل    ج�A�� أ – ,���ز     ب –ا

 c– دون  

٤ (kebiasaan-kebiasaan 

 أ – ا�!�ات    ب – ا�!�ة   ج – ا�23�Ak   د – ا���4ه$

 c– ة$(��-  

 

 �����و� ه%c ا�*'��ت إ�6 ا�'2J ا�W$,!  

٥  (V-ا����  

 saling –  د    toleransi-–ج     berani    – ب   saling tolong menolong –أ 

menghormati          c – kebiasaan 

�AEFت) ٦  

      pengikut–د           perkumpulan - ج          bangsa – ب           Golongan – أ

 c– golongan-golongan          

٧ (��Aoا���  

 para petani   c– pekerja–د  pengembala –    ج        kuli - ب      sopir – أ

pabrik 

 



٨ ( Qُqٌِت َوَ�� 3ََ@ا�AَEَFَ �'َ3َ اٌء@َ(َ Cُ-َ�-َا���5ِس َأ ?ُ�ْ�ِWَ 2 , َو/$L�3 ا� $��tا�

�2 �$اW? إ�6 ��kا�...  

��� أ – اu    ب – ا�:'9   ج – ا�)dم  د – ا��(

 c– ا��5س  

 

 2-d7 ?`)28 ) ص�8q رة�E!ا� w�إذا آ��w ) خ( و `? d7-2, إذا آ�
28�8q $�3.  

 

� ا�5َWْfَِس ) ٩ِ�ْ	ِ@ْ,َ �3ِ �'ً�k�َ�َ-ُ �ْ�ِ�ْ��ْوُِ�َ}َ)َ$ َأeَُ$ اِ�ْ(َ'�ِم 7ََ'6 ا�ُ�ْ�َ�َ�ِ? اِ�ْ

 ا�ُ�ْ:َ�ِ'2ِLَ َو َ-WِTَْ(� َ-ً!� َ,Xِ wَ8َْ'�2ِ3َ اِ�ْ)َ'�ِم (ص)

١٠ (Fَ �ْ-ِ ُِّن@*َ,ُ ��ِ��ْوُِ��َ$ٌة َآ�َن ا�ُ�ْ�َ�َ�ُ? اِ�ْْJqَ ٍت�AَEَ)خ( 

 

 

 
 
 

KRITERIA PENILAIAN 

 

Membaca 

No Nama 

Kriteria 

Skor 
Lisan Tulisan 

Bagian 
I 

Bagian II Bagian III tarjamah 

100 100 100 100 400 
1 EKA 

MUNAWAROH 
     

2 ETRI MARFUAH  
 

    

3 FEBRIANA SARI    
 

  

4 FITRI KURNIA 
ROMADHONI 

     

5 IKA ALIFAH 
RATNA SASI 

     



6 INNA LAILA 
KHUSNIA 

     

7 IZZUN NAFIISAH    
 

  

8 LAILA 
FAUZIYAH 

     

9 LATIFATUL 
HIDAYAH 

     

10 MUHAMMAD 
SYAFIQ 
ADDARISIY 

     

11 NURJANAH    
 

  

12 NURUL 
LATIFAH 

     

13 SITI 
FATICHATUL 
A'LA 

     

14 TRI ASTUTIK    
 

  

15 URIP LESTARI    
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MATERI AJAR PADA SIKLUS II 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



MATERI AJAR SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



ANGKET SISWA 

PRA PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

A. Identitas Responden 
Nama  : 
No.absen : 
 

B. Ketentuan 
1. Saudara diminta untuk mengisi angket ini dalam 

rangka penulisan skripsi, oleh karena itu diharapkan 
menjawab sesuai dengan keadaan saudara 

2. Apapun jawaban saudara tidak akan mempengaruhi 
nilai dan hasil belajar saudara 

3. Tulislah data pribadi anda pada tempat yang 
disediakan 

4. Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang sesuai 
dengan pilihan saudara 
 

C. Pertanyaan angket 
 
1. Apakah anda merasa senang terhadap media 

pembelajaran yang digunakan saat kegiatan KBM 
bahasa Arab selama ini? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 



2. Apakah anda memperhatikan kegiatan KBM selama 
ini dengan media yang digunakan oleh guru selama 
ini? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 
3. Apakah anda tertarik dengan materi yang disajikan 

melalui media yang digunakan guru dalam kegiatan 
KBM selama ini? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 
4. Apakah selama ini anda tertarik dengan media  

digunakan guru ketika mengajar? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 
5. Apakah pembelajaran bahasa Arab dengan media 

yang selama ini digunakan membuat anda mudah 
memahami pelajaran? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 



 
6. Apakah anda konsenterasi saat mengikuti kegiatan 

KBM dengan media yang digunakan selama ini? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 
7. Apakah anda ikut aktif selama kegiatan KBM 

bahasa Arab dengan media yang digunakan selama 
ini? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 
 

8. Apakah anda aktif bertanya terkait materi yang 
disajikan oleh media pembelajaran yang digunakan 
selama ini? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 
9. Apakah selama ini anda  menjawab semua 

pertanyaan test yang disajikan melalui media yang 
digunakan selama ini? 
a. Selalu 
b. Sering 



c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 
10. Apakah anda ikut berpartisipasi dalam 

penggunaan media saat kegiatan KBM selama ini? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 
 

 

☺ 
	�ا ����         ☺  

 

 



ANGKET SISWA 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

A. Identitas Responden 
Nama  : 
No.absen : 
Hari / tanggal : 
 

B. Ketentuan 
1. Saudara diminta untuk mengisi angket ini dalam 

rangka penulisan skripsi, oleh karena itu diharapkan 
menjawab sesuai dengan keadaan saudara 

2. Apapun jawaban saudara tidak akan mempengaruhi 
nilai dan hasil belajar saudara 

3. Tulislah data pribadi anda pada tempat yang 
disediakan 

4. Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang sesuai 
dengan pilihan saudara 
 

C. Pertanyaan angket 
 
1. Apakah anda merasa senang saat kegiatan KBM 

bahasa Arab dengan menggunakan media lectora 
inspire pada hari ini? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 



2. Apakah anda memperhatikan selama kegiatan KBM 
bahasa Arab dengan menggunakan media lectora 
inspire berlangsung? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 
3. Apakah anda tertarik dengan materi yang 

disampaikan melalui media lectora inspire? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 
4. Apakah anda tertarik dengan tampilan media lectora 

inspire yang digunakan guru ketika mengajar? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 
5. Apakah Pembelajaran bahasa Arab dengan media 

lectora inspire membuat anda mudah memahami 
pelajaran? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 



6. Apakah anda konsenterasi saat mengikuti kegiatan 
KBM dengan menggunakan media lectora inspire? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 
7. Apakah anda ikut aktif selama kegiatan KBM 

bahasa Arab dengan media lectora inspire? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 
 

8. Apakah anda aktif bertanya terkait materi yang telah 
disajikan melalui media lectora inspire? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 
 

9. Apakah anda  menjawab semua pertanyaan test yang 
disajikan media lectora inspire? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 

 



10. Apakah anda ikut berpartisipasi dalam penggunaan 
media lectora inspire selama kegiatan KBM 
berlangsung? 
a. Selalu 
b. Sering 
c. Kadang-kadang  
d. Tidak Pernah 
 

 

☺ 
	�ا ����         ☺  

 

 



Hasil Analisis Angket siswa 

 

Keterangan : 

indikator 
rasa 

senang 

ketertarikan 

siswa 
Perhatian siswa keterlibatan siswa 

Nomor butir soal 1 3 4 2 5 6 7 8 9 10 

Skor maksimal per 

butir soal 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

skor maksimal per 

indikator 
60 120 180  240 

 

Rumus:  

Skor maksimal per butir soal = 4 x jumlah siswa      

    = 4 x 15 

    = 60      

 

Presentase =  F x 100%   =         Total Skor Per indikator x 100%   

               N   Skor Maksimal Per indikator 

 



 

Pra Tindakan 

           

No Nama 

perasaan 

senang ketertarikan perhatian partisipasi Total 

  nomor butir angket 1 3 4 2 5 6 7 8 9 10   

1 Eka Munawaroh 3 2 2 4 2 2 4 2 2 3 26 

2 Etri Marfuah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

3 Febriana Sari 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 25 

4 Fitri Kurnia Romadhoni 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 22 

5 Ika Alifah Ratna Sasi 3 2 4 2 4 2 2 2 4 2 27 

6 Inna Laila Khusnia 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 32 

7 Izzun Nafiisah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

8 Laila Fauziyah 4 3 3 4 4 2 2 2 4 2 30 

9 Latifatul Hidayah 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 30 

10 

Muhammad Syafiq 
Addarisiy 

3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 23 

11 Nurjanah 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 34 

12 Nurul Latifah 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 25 

13 Siti Fatichatul A'la 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 23 

14 Tri Astutik 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 15 

15 Urip Lestari 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 26 

  Total skor 44 35 39 40 40 34 41 31 39 35 
378 

  total skor per indikator 44 74 114 146 

  precentase 73% 59% 63% 60% 64% 

 



 

siklus I 

           

No Nama 

perasaan 

senang ketertarikan perhatian partisipasi total 

  nomor butir angket 1 3 4 2 5 6 7 8 9 10 

1 Eka Munawaroh 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 32 

2 Etri Marfuah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

3 Febriana Sari 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38 

4 Fitri Kurnia Romadhoni 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 26 

5 Ika Alifah Ratna Sasi 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 24 

6 Inna Laila Khusnia 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 

7 Izzun Nafiisah 2 3 3 2 2 2 3 2 2 4 25 

8 Laila Fauziyah 4 3 3 4 4 2 2 2 4 2 30 

9 Latifatul Hidayah 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 31 

10 

Muhammad Syafiq 
Addarisiy 

4 4 4 2 3 2 2 2 2 2 
27 

11 Nurjanah 4 2 2 3 3 3 4 3 4 4 32 

12 Nurul Latifah 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 27 

13 Siti Fatichatul A'la 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 34 

14 Tri Astutik 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 16 

15 Urip Lestari 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 26 

Total skor 51 44 48 41 42 40 47 33 41 40   

total skor per indikator 51 92 123 161 427 

precentase 85% 76% 68% 67% 74% 

 



 

siklus II 

           

No Nama 

perasaan 

senang ketertarikan perhatian partisipasi total 

  nomor butir angket 1 3 4 2 5 6 7 8 9 10   

1 Eka Munawaroh 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 

2 Etri Marfuah 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

3 Febriana Sari 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 37 

4 Fitri Kurnia Romadhoni 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 23 

5 Ika Alifah Ratna Sasi 4 4 3 4 2 2 4 2 2 2 29 

6 Inna Laila Khusnia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

7 Izzun Nafiisah 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 32 

8 Laila Fauziyah 4 4 4 3 3 2 2 2 4 2 30 

9 Latifatul Hidayah 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 34 

10 

Muhammad Syafiq 
Addarisiy 

4 4 4 2 3 2 2 2 2 3 
28 

11 Nurjanah 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 33 

12 Nurul Latifah 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 32 

13 Siti Fatichatul A'la 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 

14 Tri Astutik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

15 Urip Lestari 4 2 4 2 3 2 4 2 2 2 27 

Total skor 54 51 52 47 47 39 50 37 42 45  

464 Total skor per indikator 54 103 133 174 

precentase 90% 85% 73% 72% 80% 

 



 

siklus III  

           

No Nama 

perasaan 

senang ketertarikan perhatian partisipasi 
Total 

  nomor butir angket 1 3 4 2 5 6 7 8 9 10   

1 Eka Munawaroh 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 

2 Etri Marfuah 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 24 

3 Febriana Sari 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 39 

4 Fitri Kurnia Romadhoni 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 25 

5 Ika Alifah Ratna Sasi 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 34 

6 Inna Laila Khusnia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

7 Izzun Nafiisah 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 35 

8 Laila Fauziyah 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 36 

9 Latifatul Hidayah 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 

10 

Muhammad Syafiq 
Addarisiy 

4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 30 

11 Nurjanah 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 34 

12 Nurul Latifah 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 

13 Siti Fatichatul A'la 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 

14 Tri Astutik 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 21 

15 Urip Lestari 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 34 

Total skor perbutir soal 54 55 53 52 53 46 55 45 48 46  

507 total skor per indikator 53 108 151 194 

precentase 88% 90% 84% 81% 86% 

 























PEDOMAN WAWANCARA  SISWA SEBELUM TINDAKAN 

Hari/ tanggal  : Sabtu/ 24 November 2013 

Pertanyaan  :  

No Pertanyaan 

1 
Bagaimana kesan adik-adik terhadap pelajaran bahasa Arab denga media yang digunakan guru 
selama ini? 

2 Apa yang memotivasi adik-adik dalam mempelajari bahasa Arab? 

3 Bagaimana tanggapan adik-adik tentang cara guru mengajar bahasa Arab? 

4 Apa usaha yang adik-adik lakukan untuk melatih kemampuan berbahasa Arab? 

5 Apakah anda aktif ikut serta dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas? 

6 Apakah adik-adik selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 

7 Bagaimanakah proses pembelajaran bahasa Arab di MAN Godean selama ini? 

8 Metode apa yang biasanya digunakan oleh guru dalam mengajar pelajaran bahasa Arab? 

9 Bagaimana tanggapan saudara tentang metode yang telah digunakan guru selama ini 

10 Media apa yang biasanya digunakan guru dalam proses pembelajaran bahasa Arab selama ini? 

11 Bagaimana kesan adik-adik terhadap media yang digunakan guru dalam mengajar? 

12 Kendala apa saja yang sering dialami ketika belajar bahasa Arab terkait media pembelajaran? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA  SISWA SETELAH TINDAKAN 

Hari/ tanggal  : Jum’at/ 19 Januari 2013 

Pertanyaan  :  

No Pertanyaan 

1 
Bagaimana kesan adik-adik terhadap pelajaran bahasa Arab setelah menggunakan media 
lectora inspire? 

2 Jika terkesan, apa yang membuat adik-adik tertarik dengan media lectora inspire? 

3 Bagaimana perasaan adik-adik saat belajar bahasa Arab dengan media lectoera inspire? 

4 Apakah adik-adik aktif saat mengikuti pelajaran dengan media lectora inspire? 

5 Apakah adik-adik menjawab semua soal yang disediakan melalui media lectora inspire? 

6 Apakah adik-adik memahami semua perintah yang disajikan oleh media lectora inspire? 

7 
Apakah ada kendala yang dialami selama proses pembelajaran dengan media lectora inspire?, 
jika ada sebutkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOKUMEN HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA SETELAH TINDAKAN 

Hari / tanggal  : Jum’at / 19 Januari 2013 

Pukul  : 09.25-09.40 

Tempat  : 

Situasi : wawancara berlangsung pada saat isitirahat wawancara dilakukan dengan beberapa 
siswa yang  masing-masing memiliki kemampuan akademik yang berbeda-beda. 

Peneliti : Assalamu’alaikum  

Siswa : Wa’alaikum salam 

Peneliti : adik-adik bisa minta waktunya sebentar tidak? 

Siswa : iya mbak, boleh  

Peneliti   : bagaimana perasaan adik-adik setelah diterapkannnya media lectora? 

Sebagian siswa : seneng, asiiiikk mbak.. asikk (sambil berteriak) 

Lathifah dan Febrina:Pembelajarannya jadi lebih aktif mbak 

Peneliti : bagaimana kesan adik-adik terhadap media lectora inspire dalam pembelajaran bahasa 
Arab? 

Siswa  : asik mbak, nggak ngebosenin. 

Peneliti : Apa yang menarik dari lectora inspire? 

Siswa : Tampilannya menarik, ada gambar bergeraknya mbak, ada animasinya, ada suaranya 
juga, bisa belajar mandiri, nggak ngebosenin. 

Peneliti  : ohya, kalau dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya bagaimana? 

Sebagian siswa : pada ngantuk mbak 

Eka   : kadang-kadang ora dong mbak 

Peneliti  : setelah diterapkan media bagaimana? 

Siswa  : pelajarannya jadi lebih jelas mbak, nggak ngantuk lagi. 

Peneliti : ohya Alhamdulillah kalau begitu. Ngomong-ngomong adik-dik lebih senang belajar di 
ruang ava atau di lab computer? 

Siswa  : di laaaabb mbak (serempak) 



Peneliti : Apakah adik-adik lebih mudah memahami pelajaran setelah diterapkannya media 
letora inspire? 

Para Siawa : paham mbak,, Alhamdulillah. Lebih mudah mengerti pelajarannya. 

Peneliti  : ada tidak kendala selama belajar bahasa Arab dengan media lectora inspire? 

Siswa : mungkin kalau belajar di ruang ava, system belajarnya terlalu cepat mbak. kalau di lab 
bisa belajar mandiri mbak, karena kami belajar dengan melihat layar computer masing-
masing,  jadi lebih focus. Kalau belajar di ruang ava semua siswa hanya focus dengan 
satu layar saja mbak, sedangkan kemampuan kami berbeda-beda. 

Peneliti : terimakasih ya adik-adik 

Siswa : sama-sama mbak 

Peneliti : Assalamu’alaikum 

Siswa : wa’alaikum salam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA GURU 

Hari/ tanggal : Jum’at / 19 Januari 2013 

Siklus  : III 

Pertanyaan : 

1. Bagaimanakah pendapat bapak tentang pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan media 
lectora inspire? 

2. Bagaimana perbedaan pembelajaran sebelum dan sesudah diterapkannyya media lectora inspire? 
3. Bagaimana kondisi siswa sebelum dan sesudah diterpakannya media lectora inspire? 
4. Apakah menurut bapak, media lectora inspire ini dapat meningkatkan minat belajar siswa? 
5. Adakah kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan lectora 

inspire? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOKUMEN HASIL WAWANCARA  DENGAN GURU 
 
Hari / tanggal  :  Jum’at / 19 Januari 2013 
Pukul  :  09.45-10.00 
Tempat  :  Teras Ruang Guru 
Situasi  :  Penelitian ini dilakukan saat jam istirahat 
Subyek wawancara :  P = peneliti 
      G = Guru 
 
P  : maaf pak mengganggu waktunya sebentar 
G :  
P : begini pak, kira-kira dari sekian pertemuan pelaksanaan tindakan apa sudah mencapai 

target yang diinginkan? 
G : saya kira sudah mencapai target, artinya dari awal tindakan sudah nampak 

perkembangan minat para siswa. 
P : kalau menurut bapak bagaimana kondisi awal belajar siswa sebelum diterapkannya 

media lectora dibandingkan dengan sesudah tindakan, ada tidak perbedaannya? 
G : pertama, dilihat dari keaktifan siswa, kondisi awal siswa banyak yang ngantuk, karena 

mereka hanya mendengarkan penjelasan-penjelasan dari guru saja, kemudian latihan 
seperti latihan soal, latihan membaca,  tidak ada medianya sehingga mereka merasa 
jenuh. Setelah diterapkan lectora itu, selain karena ada warna, ada juga ilustrasi gambar, 
itu rupanya anak-anak lebih aktif belajar dan lebih ada rasa ingin tahunya dalam 
menguasai pelajaran itu, apalagi waktu belajar di lab computer kemarin, mereka 
dihadapkan oleh computer masing-masing, akhirnya mereka dapat belajar mandiri, dan 
saya sendiri mengajar juga lebih enak, artinya tidak terlalu banyak aktivitas guru, guru 
hanya berperan sebagai fasilitator saja. Sehingga siswa lebih aktif daripada guru. Saya 
kira itu yang diinginkan oleh kurukulum yang sekarang ini, yang mana lebih 
mementingkan kreatifitas dalam pembelajaran, dengan media seperti lectora itu ternyata 
dapat memompa keaktifan siswa. Jika semua mata pelajaran dalam proses 
pembelajarannya dapat dikemas dengan media seperti lectora itu, alangkah baiknya. 
Sehingga tidak banyak lagi siswa yang berleha-leha.  

P : bagaimana kesan bapak terhadap media lectora inspire? 
G : Lectora itu merupakan sesuatu yang baru bagi saya, dan lebih efektif untuk dijadikan 

sebagai media pembelajaran bahasa, karena bisa lebih interaktif.  
P : adakah kendala dalam proses pembelajaran saat menerapkan media lectora? 
G : kalau sebelum mengajar guru tidak mempelajari medianya terlebih dahulu. Kemarin 

saya sempat membuka-buka medianya sebelum mengajar, kalau saya tidak membuka 
medianya dahulu, saya juga bingung mau ngapain. Jadi, meskipun sudah ada media jadi 
guru sudah kenal betul dengan isi medianya. 

P : terimakasih banyak ya pak atas waktunya 
G : ya, sama-sama, saya juga berterimakasih 
P : Assalamu’alaikum 
G : Wa’alaikuksalam wr.wb 
 



 




	HALAMAN JUDUL
	SURAT KETERANGAN KEASLIAN
	SURAT PERNYATAAN BERJILBAB
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	PERBAIKAN SKRIPSI
	HALAMAN PENGESAHAN
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	ABSTRAK
	TAJRID
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR GRAFIK
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Dan Manfaat
	D. Hipotesis Tindakan
	E. Kajian Pustaka
	F. Kerangka Teori
	G. Metode Penelitian
	H. Sistematika Penulisasan

	BAB II GAMBARAN UMUM MAN GODEAN SLEMAN
	A. LETAK GEOGRAFIS
	B. SEJARAH MAN GODEAN
	C. DASAR DAN TUJUAN
	D. VISI DAN MISI
	E. STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
	F. GURU DAN KARYAWAN
	G. SISWA
	H. SARANA DAN PRASARANA
	I. KURIKULUM BAHASA ARAB DI MAN GODEAN

	BAB II IHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. PENDAHULUAN (Kondisi Awal)
	B. IMPLEMENTASI LECTORA INSPIRE
	C. Pembahasan
	D. Kendala yang dihadapi

	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. SARAN

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN



