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ABSTRAK 

 

ULFAH FITTRIAH, Studi Korelasi Penguasaan Mufrodat dengan 
Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Negeri Pundong 
Bantul Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang 
signifikan antara penguasaan mufrodat dengan keterampilan berbicara bahasa 
Arab siswa kelas VIII MTs Negeri Pundong Bantul. 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
korelasi product moment yang kemudian diinterpretasikan dan diberi kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : nilai rata-rata tes penguasaan 
mufrodat bahasa arab siswa termasuk dalam kategori cukup atau sedang, yaitu 
sebesar 53. Sedangkan nilai rata-rata tes keterampilan berbicara bahasa arab siswa 
termasuk dalam kategori cukup atau sedang, yaitu sebesar 53,75. Kemudian dapat 
diketahui bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara penguasaan 
mufrodat dengan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas VIII MTs 
Negeri Pundong Bantul yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 
dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,983. Sehingga hubungan ini termasuk dalam 
kategori sangat kuat. Dengan demikian kesimpulannya adalah tinggi rendahnya 
penguasaan mufrodat sangat kuat hubungannya dengan tinggi rendahnya 
keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Negeri Pundong 
Bantul. Semakin banyak mufrodat yang dikuasai siswa semakin tinggi pula 
ketampilan berbicara yang dicapai siswa. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  

 
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

Alif 

ba’ 

ta’ 

sa’ 

jim 

ha’ 

kha 

dal 

zal 

ra’ 

zai 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

z| 

r 

z 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (titik di atas) 

je 

ha (titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (titik di atas) 

er 

zet 
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 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

sin 

syin 

sad 

dhad 

tha’ 

za’ 

‘ain 

gain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

wau 

ha’ 

hamzah 

ya 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

                ṭ 

ẓ 

 ‘- 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

’- 

es 

es dan ye 

es (titik di bawah) 

de (titik di bawah) 

te (titik di bawah) 

zet (titik di bawah) 

koma terbalik (di atas) 

ge 

ef 

qi 

ka 

el 

em 

en 

we 

ha 

apostrof 

ye 
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B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

!"#%ّ&'(  Muta’aqqidain 

 Iddah‘       *ّ#ة

C. Ta’ Marbutah diakhir kata 

1.  Bila mati ditulis 

 Hibbah  ه,+

+"-. Jizyah 

2.  Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis 

Ni’matull    1&0+ ا/ �ah 

آ6ةا�2345   Zakātulfitri 

D. Vokal Pendek 

Fathah ( _َ_ ) ditulis a, Kasrah ( __ِ ) ditulis i, dan Dammah ( __ُ ) ditulis u. 

  Contoh :     >���  ditulis ahmada. 

 �?'�  ditulis rafiqa. 

 @A#6 ditulis shaluha. 

E. Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ˉi dan bunyi u panjang ditulis 

u�, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 
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1. Fathah + Alif ditulis ā 

=> ditulis falā 

2. Kasrah + Ya’ mati ditulis ˉi 

ditulis m̄ )@?6ق ist āq 

3. Dammah + Wawu mati ditulis u� 

 ditulis ushū l     أABل

F. Hamzah 

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang 

mengiringinya. 

 ditulis inna إن

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ’ ). 

;B� ditulis watha’un 

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis 

sesuai dengan bunyi vokalnya. 

DE6Fر ditulis rabâ’îb 

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang 

apostrof ( ’ ). 

 .GHIJ ditulis ta’khużûnaون

G. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al. 

 .ditulis al-Baqarah ا5,%2ة

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf  l  diganti dengan huruf syamsiyah 

yang bersangkutan. 

;��3
 ditulis an-Nisa’. 
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Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi 

disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: Kazi (qadi). 

H. Huruf Besar 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang 

berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. 

I.   Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 
 

��C D��E
   Zawi al-fur u�  ḍ 

F3�
 �G
    Ahl as-sunnah
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Bahasa Arab merupakan bahasa asing di Indonesia, dan sebagai bahasa 

agama Islam keberadaannya mutlak diperlukan untuk mempelajari serta 

mendalami berbagai ilmu pengetahuan islam, maka tidak mengherankan 

apabila umat islam menaruh perhatian terhadapnya. Oleh karena itu, bahasa 

Arab diajarkan di sekolah-sekolah Islam, madrasah-madrasah, dan 

pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. 

  Pada era globalisasi sekarang ini, semakin dirasakan betapa pentingnya 

fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Kenyataan sekarang ini, adalah 

banyak para ahli yang bergerak dalam bidang teori dan praktik bahasa. 

Mereka menyadari bahwa interaksi dan segala macam kegiatan dalam 

masyarakat akan lumpuh tanpa bahasa. 

 Fungsi bahasa selain sebagai alat komunikasi dan penghubung antara 

manusia, juga masih banyak fungsi yang lainnya. Di antaranya adalah 

bahasa merupakan pendukung yang mutlak dari pada keseluruhan 

pengetahuan manusia. Tidak suatu bidang ilmu apapun yang disampaikan 

dengan efisien, kecuali lewat media bahasa, dalam kebanyakan bidang 

pengajaran bahasa sebagai alat penyampaian adalah yang paling penting dan 

mutlak diperlukan.  

 Bahasa juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa 

seseorang. Maksudnya, bahwa bahasa dapat mengekspresikan perasaan 
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yang signifikan maupun yang tidak signifikan serta dapat menuangkan 

keindahan-keindahan sehingga dapat diketahuidan dirasakan oleh orang 

lain. Di samping bahasa dipakai untuk interaksi individual, antar generasi 

juga antar angkatan. 

 Belajar Bahasa Arab (asing) berbeda dengan belajar bahasa ibu, oleh 

karena itu prinsip dasar pengajarannya harus berbeda, baik menyangkut 

metode (model pengajaran), materi maupun proses pelaksanaan 

pengajarannya. Bidang keterampilan pada penguasaan Bahasa Arab 

meliputi kemampuan menyimak (listening competence/mahaarahal-

Istima’),kemampuan berbicara (speaking competence/ mahaarah al-

takallum), kemampuan membaca (readingcompetence/mahaarah al-qira’ah), 

dan kemampuan menulis (writing competence/mahaarah al Kitaabah). 

Bushairi majidi mengatakan bahwa untuk mencapai empat kemahiran 

diperlukan latihan yang berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. 

Karena semakin banyak frekuensi pengulangannya, semakin baik pula 

kemampuan bahasanya.1 

Untuk memperoleh kecakapan, prinsipnya adalah dengan latihan terus 

menerus diharapkan dapat menjadi suatu kebiasaan dengan memperkaya 

mufrodat sebagai langkah awal dalam meningkatkan keterampilan berbicara 

bahasa arab. Sehingga latihan-latihan yang diberikan untuk menguasai 

                                                             

 
1Bushairi Majidi, Metodologi Pengajaran bahasa Arab (Aplikasi Prinsip-Prinsip 

Linguistik), (Yogyakarta: Sumbangsih offset, 1994), hlm. 27. 
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kemahiran berbicara merupakan praktek dari apa yang didengar secara pasif 

dalam latihan menyimak.  

Dalam skripsi ini penulis menempatkan penguasaan mufrodat dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa arab agar siswa mampu 

menguasai perbendaharaan kata (mufrodat) bahasa arab, sehingga dari 

penguasaan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam bentuk-bentuk 

keterampilan berbahasa arab yang menjadi unsur penting dalam pengajaran 

bahasa arab yang bertujuan pada penguasaan keterampilan berbahasa baik 

secara aktif maupun pasif.  

Pengajaran mufrodat merupakan suatu pengajaran yang memuat semua 

unsur-unsur yang terkandung dalam pengajaran bahasa arab, karena belajar 

mufrodat berarti sama saja dengan belajar bahasa itu sendiri. Sehingga 

mufrodat memegang peranan penting dalam tata bahasa arab. Seseorang 

tidak dapat dikatakan menguasai bahasa arab kalau belum menguasai 

mufrodat bahasa arab. Sebagaimana dikatakan oleh H.G. Tarigan:  

“Kualitas berbahasa seseorang jelas tergantung pada kualitas dan 

kuantitas mufrodat yang dimilikinya, semakin banyak mufrodat yang 

dimiliki maka semakin besar juga kemungkinan  untuk terampil 

berbahasa”.2 

Drs. Imam Banawi juga menyatakan demikian, oleh karena itu 

kedudukan utama dan yang meminta perhatian paling banyak untuk 

                                                             

 
2H.G. Tarigan, Pengajaran Kosa Kata..., hlm. 2. 
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mempelajarinya, tidak terkecuali pula dalam bahasa arab yakni perihal kata 

memang paling banyak dibicarakan.3 

Penulis sangat menyadari bahwa mufrodat mempunyai peranan penting 

dalam bahasa arab terutama dalam meningkatkan keterampilan berbicara 

bahasa arab sebagai alat komunikasi, sehingga perlu diadakan pengkayaan 

kearah tersebut.  

Namun dalam kenyataannya proses pengajaran mufrodat bahasa arab 

sebagai bahasa asing bagi orang indonesia tidak terlepas dari adanya 

problem-problem. Djuwairiyah Dahlan, M.A mengemukakan adanya 

problem bahasa arab yang dialami siswa Indonesia sehubungan dengan 

terdapatnya perbedaan-perbedaan antara bahasa arab dengan bahasa 

indonesia. Perbedaan itu antara lain mengenai : 

1. Sistem Tata Bunyi ( fonologi ) 

2. Tata bahasa ( nahwu-shraf) 

3. Perbendaharaan kata ( mufrodat ) 

4. Uslub ( susunan kata ) 

5. Imlak ( tulisan )4 

  Begitu juga siswa yang mengalami problem bahasa karena perbedaan-

perbedaan tersebut, salah satunya adalah mufrodat. Perbedaaaan mufrodat 

bahasa arab yang dipelajari oleh siswa ini menimbulkan keinginan penulis 

                                                             

 
3Imam Banawi, Tata Bahasa Arab, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1987), hlm. 50. 

 
4Djuwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: Al-ikhlas, 1984), 

hlm. 334. 
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untuk mengetahui bagaimana siswa mempelajari mufrodat bahasa arab di 

MTs Negeri Pundong Bantul? 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Pundong yang secara historis didirikan 

oleh pembesar agama Islam dan merupakan madrasah yang pertama berdiri. 

Salah satu visinya adalah MUTIARA (Mandiri, Unggul, Trampil, Islami, 

Alim, Rajin dan Amanah). Lingkungan yang agamis menjadi faktor 

pendukung pembelajaran, khususnya pelajaran bahasa Arab di madrasah. 

Akan tetapi dalam lapangannya hasil proses belajar mengajar menunjukkan 

prestasi belajar peserta didik  dalam mata pelajaran bahasa Arab masih 

rendah.  

Mengingat begitu pentingnya mufrodat bagi siswa dalam berbahasa 

asing, khususnya bahasa arab diperlukan mufrodat yang cukup. Maka 

penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana proses belajar mengajar 

bahasa arab, khususnya dalam penguasaan mufrodat dan kaitannya untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa Madrasah Tsanawiyah.Atas 

dasar uraian diatas maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian tentang 

“studi korelasi tentang penguasaan mufrodat dengan keterampilan berbicara 

bahasa arab siswa kelas VIII MTs Negeri Pundong Bantul Yogyakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mencoba 

merumuskan apa yang menjadi pokok permasalahannya, sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah penguasaan mufrodat bahasa Arab siswa kelas VIII 

MTsNegeri Pundong Bantul? 

2. Bagaimanakahketerampilan berbicara bahasa Arab siswa kelasVIII 

MTs Negeri Pundong Bantul? 

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara penguasaan mufrodat 

dengan keterampilan  berbicara bahasa Arab siswa kelasVIII MTs 

Negeri PundongBantul?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

 Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka penulis mengulas 

tujuan penelitian ini sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui bagaimanakah penguasaan mufrodat bahasa 

Arab siswa kelasVIII MTs Negeri PundongBantul? 

b. Untuk mengetahui seberapa tingkat keterampilan berbicara bahasa 

Arab siswa kelasVIII MTs Negeri Pundong Bantul? 

c. Untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara 

penguasaan mufrodat dengan keterampilan berbicara bahasa Arab 

siswa kelasVIII MTs Negeri Pundong Bantul? 

2. Manfaat penelitian 

 Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memiliki manfaat 

sebagai berikut : 
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a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam 

upaya meningkatkan keberhasilan proses belajar mengajar bahasa 

Arab di MTs Negeri Pundong Bantul. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi 

permasalahan pembelajaran mufrodat demi meningkatkan mutu 

pengajarannya.  

c. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir ilmiah bagi 

penulis dan umumnya bagi para pembaca dalam pengajaran bahasa 

Arab. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha 

melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada, berupa karya-

karya terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan 

diteliti. Sejauh pengamatan penulis, memang sudah ada bahkan banyak studi 

yang meneliti dan mengkaji tentang pengajaran bahasa Arab terutama 

mufrodat dengan berbagi macam metode dan pendekatannya, begitu juga 

hasil studi atau penelitian yang meneliti, mengkaji tentang keterampilan 

berbahasa Arab dengan berbagai versi pembahasannya. Tetapi sampai saat 

ini penulis belum menemukan hasil penelitian secara spesifik meneliti 

tentang studi korelasi penguasaan mufrodat dengan keterampilan berbicara 

bahasa Arab. Karena itulah penulis berusaha untuk mengadakan penelitian 

yang berkenaan dengan hal tersebut.  
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Terdapat satu penelitian yang berupa skripsi yang ditulis oleh Imroatul 

Khusnul Khotimah dengan judul “Studi Korelasi Antara Penguasaan 

Mufrodat Bahasa Arab Dengan Prestasi Menghafal Al-Qur’an Siswa MAK 

Al-ma’had An-nur Ngrukem Bantul Yogyakarta”. Yang menyimpulkan 

bahwa penguasaan mufrodat bahasa Arab berkorelasi positif dengan prestasi 

menghafal Al-Qur’an. Dan juga skripsi yang ditulis oleh Muchtar dengan 

judul “Studi Tentang Penguasaan Kosakata Bahasa Arab”, menyimpulkan 

bahwa penguasaan kosakata adalah suatu hal yang utama dapat dipelajari 

dan syarat mutlak yang harus dikuasai bagi mereka yang ingin terampil 

berbahasa Arab. Dari hasil penelitian tersebut penulis ingin 

mengembangkannya dalam aspek lain yaitu keterampilan berbicara bahasa 

Arab. Apakah seseorang yang menguasai mufrodat akan mempunyai 

keterampilan berbicara bahasa Arab dengan baik?, karena secara 

konsepsional kualitas keterampilan berbahasa seseorang tergantung pada 

kualitas dan kuantitas kosakata yang dimiliki. Dan seseorang yang memiliki 

kualitas dan kuantitas mufrodat bahasa Arab akan mempunyai keterampilan 

lebih dalam berbicara bahasa Arab. 

Adapun buku-buku yang dijadikan referensi penulis yaitu : Pengajaran 

Kosakata (Henry Guntur Tarigan), Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan 

Berbahasa (Henry Guntur Tarigan), Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah 

Aliyah (A. Akrom Malibary), Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa 

(Djago Tarigan dan H. G. Tarigan), dan Metode Belajar Mengajar Bahasa 

Arab (Juwairiyah Dahlan).    
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E. Landasan Teori 

1. Studi Korelasi  

Kata studi berasal dari bahasa Inggris ‘study’ yang berarti 

penyelidikan.5 Menurut Sutrisno Hadi studi adalah usaha untuk 

menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran yang 

dilakukan dengan metode ilmiah.6Adapun kata korelasi berasal dari 

bahasa Inggris ‘correlatian’ yang berarti pertalian atau hubungan.7 

Dalam ilmu statistik korelasi diartikan sebagai hubungan antara dua 

variabel atau lebih.8 Jadi korelasi adalah hubungan antara dua variabel 

yang saling mempengaruhi. Dengan demikian yang dimaksud studi 

korelasi adalah suatu usaha berupaya penyelidikan ilmiah tentang 

hubungan antara dua variabel pnguasaan mufrodat (kosakata) bahasa 

Arab dengan variabel keterampilan berbicara bahasa Arab. 

2. Penguasaan Mufrodat (kosakata) bahasa Arab 

Penguasaan berarti kemampuan dan kesanggupan (untuk berbuat 

sesuatu) atau perbuatan menguasai.9 Sedangkan kata mufrodat berasal 

dari bahasa Arab دات���yang berarti perbendaharaan kata. Atau dalam 

bahasa Inggris disebut Vocabulary. Dan secara etimologi pengertian 

                                                             

 
5John M. Echols, Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: PT. 

Gramedia,1995), hlm. 563. 
6Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm. 4 

 
7John M. Echols, Hasan Shadily, Kamus..., hlm. 149. 

 
8Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 

hlm. 167. 
9W.J.S Purwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, PPPB, 1976), hlm. 

528. 
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mufrodat atau kosakata yaitu satuan atau unit bahasa yang tersusun 

secara horizontal yang berfungsi sebagai pembentuk kalimat. 

Dalam hal ini mufrodat bahasa Arab berarti kosakata yang 

berbahasa Arab. 

Jadi yang dimaksud penguasaan kosakata bahasa Arab dalam 

skripsi ini adalah menguasai satuan atau unit bahasa yang tersusun 

secara horizontal yang berfungsi sebagai pembentuk kalimat dalam 

bahasa Arab.     

3. Tinjauan Tentang Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab 

 Target ideal yang diharapkan oleh setiap guru dalam setiap 

pengajaran adalah penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang 

disampaikan. Namun ada hal yang tidak boleh diabaikan oleh setiap 

pendidik, bahwa tiap-tiap siswa mempunyai cara yang berbeda dalam 

menguasai bahan pelajaran tertentu. Ada siswa yang lebih suka belajar 

sendiri, ada yang memerlukan bantuan guru atau teman, ada yang 

memerlukan pengulangan dan penjelasan yang banyak agar 

menguasai materi, adapula yang cepat menangkap inti persoalan. 

Perbedaan individual inilah yang harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan olehguru dalam strategi belajar mengajar, agar tiap 

anak didik dapat berkembang sepenuhnya serta menguasai bahan 

pelajaran secara menyeluruh.   

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran, yaitu : 
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a. Bakat untuk mempelajari semua 

Bakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

penguasaan siswa. Hal ini akan tampak bila kepada siswa diberikan 

metode yang sama dan waktu belajar yang sama pula, maka antara 

siswa satu dengan yang lain akan memperoleh hasil yang berbeda-

beda. 

b. Mutu pengajaran  

  Setiap anak mempunyai cara dan gaya belajar yang berbeda 

dalam menguasai bahan tertentu. Perbedaan individual inilah yang 

harus diperhatikan oleh guru, dengan kata lain guru harus berusaha 

untuk memberi perhatian kepada setiap anak didik secara 

individual. Hal inilah yang menjadi kelemahan pada pengajaran di 

Indonesia, sehingga jumlah terbesar dari siswa tidak sampai 

mencapai penguasaan penuh atas materi pelajaran. 

c. Kesanggupan untuk memahami pelajaran   

 Kemampuan siswa untuk menguasai suatu materi pelajaran 

banyak tergantung pada ucapan guru. Kalau siswa tidak memahami 

apa yang disampaikan guru, atau guru kurang komunikatif dalam 

mengajar, maka besar kemungkinan siswa tidak dapat menguasai 

materi pelajaran yang diajarkan guru. Oleh karena itu guru perlu 

mengembangkan pola komunikasi yang efektif dalam proses 

mengajar. 

d. Ketekunan 
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Untuk mempelajari sesuatu memerlukan waktu tertentu. Jika 

siswa diberikan waktu yang kurang dari yang diperlukan untuk 

mempelajarinya, maka ia tidak akan menguasai bahan itu 

sepenuhnya. Dan dalam mencapai penguasaan terhadap materi 

tertentu perlu adanya ketekunan siswa dalam belajar. 

e. Waktu yang tersedia untuk belajar 

  Dalam sistem pendidikan kita, kurikulum dibagi dalam bahan 

yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, maksudnya 

ialah agar bahan yang sama dapat dikuasai oleh siswa dalam jangka 

waktu yang sama. Dapat difahami bahwa waktu yang sama untuk 

bahan yang sama tidak akan sesuai bagi semua siswa sehubungan 

dengan adanya perbedaan individual.10 

1. Penguasaan mufrodat  

Suatu fakta yang tidak dapat dibantah lagi, bahwa bahasa Arab 

menurut pandangan seorang muslim merupakan bahasa yang 

sangat penting, karena merupakan alat untuk memahami agama 

langsung dari sumber aslinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Drs. Tayar Yusuf bahwa Al-Qur’an dan bahasa Arab bagaikan dua 

sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lainnya.11 Oleh karena itu umat islam wajib mempelajari bahasa 

Arab sebagai syarat untuk mempelajari isi Al-Qur’an. Peranan 

                                                             
10S. Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, (Jakarta:Bumi 

Aksara, 1992), hlm.38. 
11Prof.Dr. Tayar Yusuf Dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa 

Arab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),hlm.175. 



13 

 

bahasa Arab bagi umat Islam jelas sangat penting karena bahasa 

Arab merupakan kunci pembuka bagi pemahaman studi Islam dari 

sumber aslinya yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist, karena keduanya 

menggunakan bahasa Arab.  

Sementara mempelajari bahasa Arab bagi non  Arab 

mempunyai tuntutan sebagai berikut : 

a) Supaya paham dan mengerti apa-apa yang dibaca dalam 

sembahyang dengan pengertian mendalam. 

b) Supaya mengerti bacaan Al-Qur’an sehingga dapat mengambil 

petunjuk dan pengajaran darinya. 

 Supaya dapat belajar ilmu agama dalam bahasa Arab, pandai 

berbicara dan mengarang dalam bahasa Arab, serta untuk 

berhubungan dengan kaum muslim.12 Apabila dilihat dari tujuan 

diatas, penguasaan mufrodat merupakan unsur yang penting untuk 

mencapai tujuan diatas. Mufrodat (kosakata) dalam istilah 

Linguistik disebut leksikon, yaitu kekayaan kata yang dimiliki oleh 

seorang pembaca, penulis atau suatu bahasa, kosakata, 

perbendaharaan kata.  

Leksikon ada 2 macam, yaitu : 

1) Leksikon aktif (active vocabulary), yaitu kekayaan kata yang 

biasa dipakai seseorang. 

                                                             
12Depag.RI, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab pada PTA/IAIN,(Jakarta:Proyek 

Pengembangan Sistem Pendidikan Agama,1975),hlm.118-119. 
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2) Leksikon pasiv (pasive vocabulary), yaitu kekayaan kata yang 

difahami seseorang tapi tidak pernah atau jarang 

dipakai.13Sedangkan dalam tata bahasa Arab modern disebut ( 

 �	
��
 yaitu merupakan cabang dari ilmu bahasa Arab ,( در�� ا

yang berarti “Leksikologi”, yaitu ilmu yang membicarakan 

perihal kata.14 Bagi orang yang ingin menguasai bahasa Arab, 

ilmu inipun harus diperhatikan, mengingat bahasa Arab 

terkenal sebagai bahasa yang sangat kaya dengan kosakata. 

Adakalanya sebuah kata mempunyai banyak pengertian dan 

sebaliknya puluhan bahkan ratusan kata tetapi hanya memiliki 

satu arti. Pengajaran mufrodat dalam prosesnya tidak terlepas 

dari pengajaran bahasa Arab, karena mufrodat merupakan 

salah satu komponen dari materi bahasa Arab. 

2. Teknik pengembangan mufrodat  

 Penguasaan suatu bahasa sebenarnya tumbuh dan berkembang 

melalui tahap-tahap yang nampak jelas pada setip individu. 

Masing-masing siswa mempunyai tingkat penguasaan yang 

berbeda-beda, maka dari itu guru hendaknya selalu memahami 

tingkat penguasaan siswa terhadap mufrodat dengan upaya 

pengembangan mufrodat.  

                                                             
13Hari Murti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka 

Umum,1993), hlm. 127. 
14Drs.Imam Banawi, Tata Bahasa Arab, (Surabaya: Al-Ikhlas,1987),hlm. 22. 
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Menurut H.G. Tarigan (1989) dengan mengutip dari buku 

“Techniques Of Teaching Vocabulary” oleh Prof. Edgar Dale dan 

kawan-kawannya Yoseph O’Rourke dan Henry A.Bamman 

(1971:51), bahwa dalam upaya pengembangan kata yang juga 

merupakan, dikemukakan 17 kategori teknik pengembangan kata, 

yaitu : 

1. Ujian sebagai pengajaran 

2. Petunjuk konteks 

3. Sinonim, Antonim dan Homonim 

4. Asal-usul kata 

5. Akar kata 

6. Ucapan dan Ejaan 

7. Semantik 

8. Majas 

9. Sastra dan Pengembangan kosakata 

10.  Penggunaan kamus15 

 Disini penulis hanya menjelaskan 10 teknik pengembangan 

kosakata. Untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut 

ini: 

1) Ujian sebagai pengajaran 

 Pada dasarnya ada 4 cara untuk menguji kosakata, yaitu 

dengan : 

                                                             
15H.G Tarigan, Pengajaran..., hlm.23. 
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1. Identifikasi yaitu siswa memberi responsi secara lesan 

ataupun tertulis dengan mengidentifikasi sebuah kata 

sesuai dengan batasan atau penggunaannya. 

2. Pilihan berganda yaitu siswa memilih makna yang tepat 

bagi kata yang teruji dari tiga atau empat batasan, 

misalnya : 

���������......................................
����  

� .�          ���� .������  

� .�     ������ .�����  
3. Menjodohkan yaitu kata-kata yang teruji disajikan dalam 

satu lajur dan batasan-batasan yang akan dijodohkan 

disajikan secara sembarangan pada lajur lain, misalnya : 

a. Rumah      �	� ا

b. Payung     و���� 

c. Kipas angin      ��� 

2).  Petunjuk konteks 

Dalam pengajaran kosakata, teknik penggunaan petunjuk 

konteks ini terasa amat bermanfaat. Dengan menggunakan 

petunjuk-petunjuk konteks, maka pembaca kerapkali dapat 

menduga, mengira-ngira, membayangkan makna suatu kata 

asing atau kata baru tanpa membuka kamus. Dalam petunjuk 

konteks ini banyak cara yang bissa diambil sebagai teknik 

khusus untuk mengajar kosakata, diantaranya adalah dengan 

“mengajarkan penggunaan petunjuk konteks” yang 
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dipergunakan dengan makna-makna akar kata atau afiks. 

Dalam hal ini siswa dapat mengembangkan “kata dasar” yang 

terdapat dalam kurung menjadi kata yang lebih tepat dan 

sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya : 

              ���� ���� ���   =     ����  ���  ��� .� 

�� �� ! ���� "#�$%� = �� �� ! &'( "#�$%� .� 

 
���� �	
��� ������� = 
���� ��) �������.� 

 *$��+� �� ���� �, = *$��+� ��   -.�  �,.�  

*'$��� ���� */0#1 = *�#$���  2��  */0#1 .3 

3).  Sinonim, antonim dan homonim 

1. Sinonim 

 Menelaah sinonim merupakan suatu pendekatan yang 

sangat baik dan juga menghemat waktu bagi telaah 

kosakata. Memperbandingkan sinonim-sinonim membantu 

siswa melihat hubungan antara kata-kata yang bersamaan 

makna. Selain itu juga menolong para siswa 

menggeneralisasikan serta mengklasifikasikan kata-kata 

dan konsep-konsep.16 

  Demikian juga dengan telaah sinonim mufrodat 

bahasa Arab, semakin banyak mufrodat yang dimiliki 

siswa semakin mahir pula ia dalam berbahasa Arab. 

Contoh : 

• Rumah =  �راا 
��ل -    ا�	� – ا

• Gembira =    ور���  -  ��� ��ح - 
                                                             

16Ibid., hlm.79. 
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2. Antonim  

 Cara efektif lain untuk meningkatkan keterampilan 

kosakata siswa adalah dengan melalui telaah antonim. 

Antonim diartikan sebagai lawan kata, seperti : 

• Besar-kecil =     �	آ� -  �	��   

• Panas-dingin =   ر � -   �!�"  

• Jauh-dekat =      �	�! -    #!�$  

• Siang-malam =         %	  �&' 

Dalam menyampaikan pengajaran antonim ini suatu 

kata baru hendaknya diajarkan serentak atau secara 

bersamaan dengan lawan katanya, seperi kata ر) ل harus 

diajarkan serentak dengan ء �',  �	*�  dengan +�, dan 

seterusnya yang merupakan lawan kata. 

4. Homonim  

Pengetahuan mengenai homonim dapat memperkaya 

serta mengembangkan kosakata para siswa dan juga 

pengetahuan mengenai praktek penggunaan kamus. 

Homonim diartikan kata yang sama lafal dan tulisannya, 

tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang 

berlainan.17Contoh homonim bahasa Arab : 

Baik   = #	- = ���   

                                                             
17Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,Kamus Besar 

Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka,1996),hlm.357. 
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Cantik = %	
(     = ��� 

Berubah = �	�. = ل � 

Berpindah18 = %*/'ل = ا � 

4).  Asal-usul kata 

 Ada tiga alasan kuat mengapa para siswa mempelajari 

asal-usul kata, yaitu : 

a. Telaah sejarah kata dapat menolong mengembangkan 

kesadaran kata. 

b. Telaah sejarah kata dapat menolong para siswa 

mengembangkan minat dalam  telaah kata. 

c. Telaah asal-usul kata dapat berfungsi sebagai suatu sarana 

ingatan dalam penyajian konteks tambahan. 

    Asal-usul kata dapat diperoleh dari : 

� Nama-nama tertentu 

  Seperti halnya orang, maka kata-kata pun mempunyai 

sejarah, muncul dari adanya kebutuhan buat 

berkomunikasi. Dengan demikian guru dapat 

memperkenalkan telaah asal-usul kata dengan cara 

menarik perhatian siswa kepada asal-usul nama siswa 

sendiri. Seperti guru mengungkapkan bahwa nama 

                                                             
18A.Warson Munawir,Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Yogyakarta:PP.Al-

Munawwir Krapyak,1984),hlm.310. 
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“Shaefuddin” berasal dari bahasa Arab yakni 0	� yang 

berarti “pedang” dan   �!�-yang berarti “agama” dan lain ا

lain. 

� Penciptaan kata baru  

Penciptaan kata-kata baru seringkali mendasarkan 

pada kata-kata yang telah dipakai sebelumnya ataupun 

pada elemen kata yang telah dipakai sebelumnya.19 

5).  Akar kata 

Cara lain untuk memperkaya kosakata para siswa adalah 

dengan jalan membentuk kata dari akar kata yang tersedia. 

Para siswa dapat memperkaya mufrodat bahasa Arab dengan 

mengubah satu kata dasar menjadi bermacam-macam kata lain, 

seperti kata 123 menjadi  2�. 1 ,  1 3 ,   12�. , 12�� dan lain-lain. 

Dalam pelaksanaannya hendaknya guru sering memberi 

contoh-contoh atau latihan-latihan untuk menyempurnakan 

kalimat dengan mengubah kata yang terdapat dalam kurung 

menjadi kalimat yang sesuai dengan kontes kalimat, 

sebagaimana contoh berikut ini : 

  ���
�+ ا     (   +2� 2
5ن (�
 ا


�ر�� �� ا+ا (  ذه#  )   ا�
� و ���   

/8
#           �� ا  ا'  ( ر)9  )

                                                             
19H.G.Tarigan,Pengajaran...,hlm.96-100. 
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Jawabannya : 

                                                            ���
2
5ن !:52ن �+ ا�
 ا


�ر�� ��                                                   ا�
� و ��� !;ه� ن ا+ ا

                                                                          #/8
 أر)9 �� ا

6).  Ucapan dan Ejaan  

Dalam kaitannya dengan kegiatan berbahasa lisan 

dibutuhkan ucapan yang baku, dan dalam kaitannya dengan 

kegiatan berbahasa lisan dibutuhkan ejaan yang baku. Ucapan 

dan ejaan sangat erat hubungannya dengan pengembangan 

kosakata. Pengembangan kosakata pada prinsipnya merupakan 

pengembangan konsep yang melibatkan kejelian melihat aneka 

kesamaan dan perbedaan. Dan hal ini menuntut kesadaran 

secara sensitive terhadap ucapan dan ejaan kata-kata. Kalau 

seorang siswa sudah biasa salah mengucapkan sebuah kata 

maka ada kecenderungan baginya salah mengeja kata 

tersebut.20 

Kesalahan dalam pengucapan kata bahasa Arab, sering 

kita jumpai lebih-lebih pada siswa-siswa di Indonesia, hal ini 

dikarenakan ucapan orang Indonesia tidak sefasih ucapan 

orang Arab yang memang bahasa Arab telah menjaddi 

bahasanya. Misalnya kata ( 0!�= Assyarif”, seringkali “ ( ا

diucapkan dengan “Assyarip”. 

                                                             
20Ibid.,hlm. 151. 
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7).  Semantik 

   Teknik lain untuk mengembangkan mufrodat adalah 

dengan telaah semantik. Semantik diartikan telaah makna, 

telaah lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, 

hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya 

terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik 

mencakup makna-makna kata, perkembangannya dan 

perubahannya.21 

8).  Majas 

Majas dan kosakata mempunyai hubungan erat, hubungan 

timbal balik. Semakin kaya kosakata seseorang, semakin 

beragam pulalah majas yang dipakainya. Peningkatan 

pemakaian majas jelas memperkaya kosakata pemakaiannya. 

Oleh karena itu pengajaran majas merupakan suatu teknik 

penting dalam pengajaran kosakata.22 

Begitu juga dengan pengembangan mufrodat dalam 

bahasa Arab, majas yang dalam bahasa Arab adalah “majaz” 

yang berarti bahasa kias, bahasa indah, bahasa yang digunakan 

secara imajinatif, bukan dalam pengertian yang sebenarnya, 

termasuk didalamnya juga pepatah, ungkapan, peribahasa. 

Secara sederhana dapat dicontohkan sebagai berikut :  

                                                             
21Ibid.,hlm.166. 
22 Ibid,hlm.179. 
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      ( Engkau seperti rembulan )�!� ا'� آ  ا

9).  Sastra  

  Membaca sastra termasuk cara yang bisa ditempuh dalam 

pengembangan kosakata. Perkenalan dengan sastra sudah jelas 

akan memperluas pengertian siswa bagi dunia dan juga 

hakekat manusia. Dalam hal ini guru dapat saja secara tepat 

guna mempergunakan sastra untuk menunjukkan kepada para 

siswa betapa pentingnya kata-kata, maknanya yang beraneka 

ragam, dan pentingnya majas atau gaya bahasa sebagai sarana 

untuk menyampaikan serta memahami gagasan-gagasan.23 

Dalam pengembangan mufrodat bahasa Arab, sastra dapat 

dipelajari dalam syair-syair, sajak Arab, bahkan dalam Al-

Qur’an, yang terkemas dalam ilmu Balaghah. 

10). Penggunaaan Kamus 

Dalam beberapa hal kamus merupakan tempat 

penyimpanan pengalaman-pengalaman manusia yang telah 

diberi nama, dan dengan demikian merupakan sarana penting 

pengajaran kosakata. Kamus memnerikan informasi mengenai 

derivasi kata, makna kata, ejaannya, dan ucapannya. Telaah 

kamus jelas meningkatkan pengertian siswa akan istilah-istilah 

umum, teknis dan sastra. Juga memberikan informasi 

                                                             
23 Ibid.,hlm.213. 
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mengenai penggunaan formal dan informal kata-kata, 

ungkapan-ungkapan, kata-kata asing, kata ganti diri dan 

singkatan-singkatan.24 

3. Tinjauan Tentang Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

 Keterampilan berbicara adalah suatu kemampuan dengan cermat 

dan baik dalam membentuk kata-kata dalam berbicara. Kemahiran 

berbicara atau speaking skill merupakan kemahiran linguistik yang 

paling rumit karena menyangkut masalah berfikir dan memikirkan apa 

yang harus dikatakan sementara mengatakan apa yang telah 

dipikirkan.  

 Para pakar mengembangkan metodologi atau tata cara yang 

memudahkan untuk mencapai keterampilan berbahasa. Dalam hal ini, 

keterampilan berbahasa asing dapat dikategorikan ke dalam 2 bentuk, 

yaitu keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Keterampilan 

pertama adalah pemahaman yang meliputi menyimak dan membaca. 

Sedangkan keterampilan yang kedua adalah keterampilan untuk 

mengemukakan pikiran yang menyangkut kemampuan berbicara dan 

mengarang.25 

Prof. Dr. E. Sadtono mengatakan, bahwa keterampilan atau 

kemampuan berbicara agak berat dicapai dibanding dengan 

kemampuan-kemampuan yang lain, karena kemampuan berbicara 

                                                             
24Ibid.,hlm.229. 
25Sri Utari Subyakto-Nababan, Metodologi Pengajaran Bahasa, (Jakarta: 

Gramedia,1993),hlm.3. 
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memerlukan orang lain untuk menyimak dan mengoreksi dengan 

benar, juga memerlukan lebih banyak waktu.  

Jadi, dibandingkan dengan keterampilan lain seperti kemampuan 

membaca, menulis dan mendengarkan, kemampuan lisan inilah yang 

berat untuk dicapai.26 Sehingga perlu diberikan latihan-latihan secara 

lisan sebagai praktek untuk menguasai kemahiran berbicara dengan 

baik. Adapun latihan-latihan ucapan adalah sebagai berikut : 

a. Sound-Bracketing Drills  

Yaitu latihan mengucapkan bunyi-bunyi yang baru dan asing 

dengan cara mengucapkannya dari satu fonem ke fonem lainnya. 

b. Minimal Pairs Drill  

Yaitu latihan membedakan satu fonem dengan fonem yang 

lain mealui pasangan kata dengan perbedaan yang kecil sekali. 

Misalnya perbedaan antara huruf  ظ dan  ذ  dalam kata 	2?%  dan 

%	 27.ذ

c. Oral Reading  

Membaca merupakan latihan yang baik untuk ucapan sebab 

dalam latihan semacam ini tidak hanya fonem-fonem yang terpisah 

yang dilatih tetapi dalam rangkaiannya dengan kata dan kalimat 

serta intonasinya.    

d. Listen and Reapeat Drills  

                                                             
26E. Sadtono, Antologi Pengajaran Bahasa Asing, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1987),hlm.78. 
27Juwairiyah Dahlan, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, (Surabaya: Al-

Ikhlas,1992), hlm.57. 
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Yaitu latihan yang terdiri dari kegiatan mendengarkan 

terlebih dahulu kemudian menirukan apa yang telah diddengarnya. 

Latihan semacam ini dapat dilakukan dengan menirukan native 

speaker atau melalui rekaman tape. 

e. Nyanyian  

Nyayian adalah salah satu cara yang baik untuk melatih 

ucapan atau keterampilan berbicara khususnya bahasa Arab.28 

4. Hubungan antara Penguasaan mufrodat dengan Keterampilan 

Berbicara Bahasa Arab 

  Berbicara sudah barang tentu erat berhubungan dengan 

perkembangan kosakata yang diperoleh oleh sang anak melalui 

kegiatan menyimak, menulis, dan menghafal sebagai cara menguasai 

mufrodat, berhubungan erat dengan keterampilan berbicara bahasa 

Arab yaitu : 

a.  Hubungan antara Berbicara dengan Menyimak 

Berbicara dan menyimak merupakan kegiatan komunikasi dua 

arah yang langsung, merupakan komunikasi tatap muka atau face to 

face communication.29 

 Ada beberapa hal yang dapat memperlihatkan eratnya hubungan 

antara berbicara dengan menyimak adalah sebagai berikut : 

                                                             
28 H. Guntur Tarigan, Berbiicara..., hlm.4. 
29 H. Guntur Tarigan, Berbicara..., hlm.4. 
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1) Ujaran (speech) biasanya dipelajari melalui menyimak dan 

meniru. Oleh karena itu, contoh atau model yang disimak 

atau direkam oleh sang anak sangat penting dalam 

penguasaan kecakapan berbicara. 

2) Meningkatkan keterampilan menyimak berarti membantu 

meningkatkan kualitas berbicara seseorang. 

3).  Bunyi atau suara merupakan suatu faktor penting dalam 

meningkatkan cara pemakaian kata-kata sang anak. Oleh 

karena itu sang anak akan tertolong kalau mereka 

menyimak ujaran-ujaran yang baik dari para guru.30 

b.  Hubungan antara berbicara dengan membaca  

  Beberapa proyek penelitian telah memperlihatkan adanya 

hubungan yang erat antara perkembangan kecakapan berbahasa 

lisan dan kesiapan baca. Telaah-telaah tersebut memperlihatkan 

bahwa kemampuan-kemampuan umum berbahasa lisan turut 

melengkapi suatu latar belakang pengalaman-pengalaman yang 

menguntungkan serta keterampilan-keterampilan bagi pengajaran 

membaca. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup ujaran 

yang jelas dan lancar, kosakata yang luas dan beraneka 

ragam.Hubungan-hubungan antara bidang kegiatan kegiatan lisan 

                                                             
30 Ibid., hlm.4. 
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dan membaca telah dapat diketahui dari beberapa telaah penelitian, 

antara lain: 

1) Kalau pada tahun-tahun awal sekolah, ujaran membentuk 

suatu dasar bagi pelajaran membaca, maka membaca bagi 

anak-anak kelas yang lebih tinggi turut membantu 

meningkatkan bahasa lisan mereka, misalnya : kesadaran 

linguistik mereka terhadap istilah-istilah baru, struktur 

kalimat yang baik dan efektif, serta penggunaan kata-kata 

yang tepat. 

2) Kosakata khusus mengenai bahan bacaan haruslah diajarkan 

secara langsung. Seandainya muncul kata-kata baru dalam 

buku bacaan siswa, maka sang guru hendaknya 

mendiskusikannya dengan siswa agar mereka memahami 

maknanya sebelum mereka mulai membacanya.31 

c.  Hubungan antara Berbicara dengan Menulis  

 Pengalaman telah menunjukkan bahwa meningkatkan 

ekspresi lisan (berbicara) pada individu berarti turut pula 

meningkatkan daya pikir mereka. Seorang anak belajar berbicara 

jauh sebelum dia dapat menulis, dan kosakata, pola-pola kalimat, 

serta organisasi ide-ide yang memberi ciri kepada ujarannya 

merupakan dasar bagi ekspresi tulis berikutnya.32 Berbicara dan 

menulis erat berhubungan dalam hal bahwa keduanya merupakan 

                                                             
31Ibid., hlm.6. 
32Ibid., hlm.6. 
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cara untuk mengekspresi makna atau arti.33Untuk itu, 

perbendaharaan kata perlu ditingkatkan agar siswa mampu 

mengekspresikan keterampilan menulis dan berbicaranya dengan 

baik.  

 

F. Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis mengajukan 

hipotesis sebagai jawaban sementara yang masih perlu dibuktikan 

kebenarannya, yaitu :  

1).  Terdapat hubungan antara penguasaan mufrodat bahasa Arab dengan 

keterampilan berbicara bahasa Arab.  

2). Tidak terdapat hubungan antara penguasaan mufrodat bahasa Arab 

dengan keterampilan berbicara bahasa Arab. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara untuk menempuh sesuatu yang 

hendak dicapai dalam menentukan masalah latar belakang dan subjek yang 

akan diteliti. 

 Adapun metode yang digunakan adalah : 

1. Metode Penentuan Subjek 

a. Populasi 

                                                             
33Ibid., hlm.8. 
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 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.34 Adapun 

yang menjadi subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs 

Negeri Pundong Bantul yang berjumlah 50 siswa. Adapun kelas 

VIII ini diajadikan sampel Karena kelas VIII secara akademik 

tidak ada kegiatan persiapan berupa UAN seperti kelas IX. Jadi 

dalam penelitian tidak ada yang dirugikan baik yang diteliti 

maupun sipeneliti. 

b.  Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.35 

Untuk mendapatkan sampel yang mewakili, maka penulis 

memakai teknik random sampling. Yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah 30% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 

VIII A yaitu sebanyak 16 siswa dari jumlah keseluruhan siswa 

kelas VIII  yaitu sebanyak 50 siswa. Suharsini Arikunto 

mengatakan untuk ancar-ancar pengambilan subyek yang 

jumlahnya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya, dan 

jika lebih dari 100 atau lebih banyak lagi, maka diambil antara 

10-15%/20-25% atau lebih dari jumlah keseluruhan. Dan sampel 

yang diambil oleh penulis adalah 17%, supaya penelitiannya 

lebih valid. 

2. Tempat dan waktu penelitian 

                                                             
34Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta,1991), hlm. 102. 
35Ibid, hlm. 104. 
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Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri Pundong Bantul, 

pada waktu semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013. 

3. Metode pengumpulan data 

Adapun metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan 

data sehubungan dengan penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data yang 

dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan untuk 

mengamati bagaimana proses belajar mengajar Bahasa Arab di 

MTs Negeri Pundong Bantul khususnya mufrodat. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang gambaran umum MTs Negeri Pundong Bantul yang 

meliputi letak geografis, sejarah berdirinya sekolah, keadaan 

guru, keadaan siswa serta dokumentasi lainnya yang digunakan 

untuk kelengkapan data. 

c. Metode test 

Test adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok. Metode ini berupa tes tertulis dan lisan yang 
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digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal 

penguasaan mufrodat dan keterampilan berbicara Bahasa Arab. 

d. Wawancara ( interview ) 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui 

proses dialog yang dilakukan pewawancara dan terwawancara.36 

Metode ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data 

dari kepala sekolah dan guru bidang studi bahasa Arab serta untuk 

melengkapi data yang belum ditemukan dengan dokumentasi. 

Adapun wawancara yang digunakan penulis adalah 

wawancara bebas terpimpin, dimana penulis sebagai 

pewawancara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan 

informan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat 

sebelumnya dengan menggunakan varias-variasi pertanyaan yang 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 

Dilakukan peneliti dengan guru mata pelajaran. Hal ini 

dilakukan untuk memperoleh informasi tentang proses 

pembelajaran bahasa Arab, durasi waktu pembelajaran, metode 

pengajaran yang biasa digunakan dan evaluasi dalam 

pembelajaran. 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah cara atau fasilitas dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

                                                             
36Ibid., hlm. 126. 



33 

 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga 

lebih mudah diolah. Untuk mendapatkan data penelitian, digunakan 

beberapa instrumen berikut ini: 

a. Lembar penelitian (observasi) Guru dan Siswa. 

Lembar observasi ini berisi tentang catatan yang 

menggambarkan aktivitas kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan di kelas, baik aktivitas guru maupun peserta didik. 

Format observasi yang digunakan adalah format observasi 

tertutup untuk mengetahui kemunculan atau tindakan yang 

digunakan dalam pembelajaran. 

b. Tes 

Instrumen ini dibuat serta disusun sendiri oleh peneliti 

dengan materi yang disesuaikan berupa lembar soal pilihan 

ganda. Ada 2 macam tes, yaitu tes penguasaan mufrodat dan tes 

keterampilan berbicara.  

1. Tes Penguasaan Mufrodat bahasa Arab 

 Hasil tes penguasaan mufrodat bahasa Arab untuk 

mengetahui penguasaan siswa terhadap mufrodat bahasa 

Arab. Penulis mengadakan tes khusus dibantu oleh guru yang 

bersangkutan. Adapun tes tersebut dilakukan dengan cara tes 

tertulis, karena tes ini menguji penguasaan mufrodat siswa, 

maka tesnya berupa soal-soal yang berkisar tentang mufrodat 

yang diambil dari buku bahasa Arab yang telah mereka 
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pelajari sesuai tingkatan kelas, yaitu buku karangan DR. D. 

Hidayat kelas VIII. 

Adapun kisi-kisi tesnya yaitu : 

a. Menterjemah mufrodat bahasa Arab ke bahasa Indonesia. 

b. Mencari antonim (lawan kata) bahasa Arab. 

c. Melengkapi kosakata dalam kalimat/ penempatan 

kosakata dalam konteks. 

TABEL 1. KISI-KISI SOAL TEST PENGUASAAN MUFRODAT 

Kompetensi Dasar Indikator Keterangan 
• Membaca nyaring 

bermakna kata, frase dan 
kalimat dengan ucapan, 
tekanan dan intonasi yang 
berterima yang berkaitan 
dengan :   ر���
�+ ا 
dengan menggunakan 
struktur kalimat dasar 
yang meliputi:  �2
���د)
�	
 dengan ا��2	� وا@�
pelaku   'ه+-ه5 -أ  

• Merespon makna kata, 
frase dan kalimat yang 
terdapat dalam teks tulis 
sederhana yang berkaitan 
dengan :   ر���
�+ ا 
dengan menggunakan 
struktur kalimat dasar 
yang meliputi:  �2
���د)
�	
 dengan ا��2	� وا@�
pelaku   'ه+-ه5 -أ  

• Siswa bisa melafalkan 
kata, frase dan kalimat 
tentang    ر���
�+ ا dan 
stuktur kalimat dasar yang 
meliputi �	

�2 ا��2	� وا@�( 
dengan pelaku   'ه+-ه5 - أ  

• Siswa mampu menguasai 
mufrodat tentang   +�

�ر��   dengan struktur ا
kalimat dasar  �2
���د)
�	
 dengan ا��2	� وا@�
pelaku   'ه+-ه5 -أ  

 
 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 
 5, 6, 7, 

 
 
 
 

8, 9, 10, 11, 12,  
13, 14, 15 

 

2. Tes Keterampilan Berbicara bahasa Arab 



35 

 

Tes keterampilan berbicara ini dilakukan secara lisan, 

untuk mengetahui sejauh mana keterampilan berbicara 

bahasa Arab siswa kelas VIII MTs N Pundong. Adapun 

komponen-komponen keterampilan berbicara yaitu : 

1) Penggunaan bahasa lisan, yang berfungsi sebagai media 

pembicaraan, meliputi kosakata, struktur bahasa, 

lafal/intonasi, keruntutan dsb. 

2) Penggunaan isi pembicaraan, yang tergantung pada apa 

yang menjadi topik pembicaraan . 

3) Penguasaan teknik dan penampilan berbicara. 

 Bermacam-macam bentuk tes berbicara yang dapat 

dilakukan, antara lain : 

1. Berbicara berdasarkan gambar. 

2. Berbicara berdasarkan rangsang suara. 

3. Berbicara berdasarkan rangsang visual dan suara. 

4. Bercerita. 

5. Wawancara. 

6. Berdiskusi dan berdebat. 

7. Berpidato. 

Dari sekian banyak macam-macam tes berbicara, disini 

penulis menggunakan tes bercerita. Yaitu, pemberian tugas 

menceritakan kembali teks atau cerita (retelling teks atau 

story). Jadi, rangsang yang dijadikan bahan untuk bercerita 
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berupa buku yang sudah dibaca, yaitu buku karangan DR. D. 

Hidayat kelas VIII. 

Adapun kisi-kisinya sebagai berikut : 

TABEL 2. KISI-KISI TEST KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA 
ARAB 

Kompetensi Dasar Indikator 
• Melafalkan materi hiwar dengan baik dan 

benar mengenai    ر���
�+ ا dengan struktur 
kalimat dasar yang meliputi:  �	2�����د)
�2 ا
�	
ه+-ه5 -أ'   dengan pelaku وا@�  

• Mendemonstrasikan hiwar sederhana 
dengan lafal dan intonasi yang benar 
mengenai :   ر���
�+ ا dengan 
menggunakan struktur kalimat dasar 


	����د)
�2 ا��2	� وا@�  dengan pelaku   'ه5 -أ-
 ه+

� Mengucapkan mufradat 
baru tentang    ر���
�+ ا 
dengan lafal yang baik 
dan benar 

� Mengucapkan materi 
hiwar tentang    ر���
�+ ا 
dengan lafal dan intonasi 
yang baik dan benar 
 

 

Adapun aspek yang dinilai sebagai berikut : 

TABEL 3. ASPEK PENILAIAN 

No. Aspek yang dinilai 
Tingkat Capaian Kinerja 

1 2 3 

1.  Kesesuaian isi cerita    

2. Ketepatan logika cerita    

3. Ketepatan kata    

4. Ketepatan kalimat    

5. Kelancaran/kefasihan    

Jumlah Skor :  
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c. Pedoman Wawancara 

5. Metode Analisa Data 

Analisa data merupakan suatu catatan untuk memperoleh data 

setelah diperoleh hasil  penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

berdasarkan data yang faktual. Menganalisa data merupakan langkah 

yang penting dalam penelitian.  

 Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan analisa data kuantitatif. Yang mana data kuantitatif 

digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pengajaran bahasa 

Arab khususnya penguasaan mufrodat terhadap keterampilan 

berbicara bahasa Arab siswa kelas VIII MTs NegeriPundong Bantul.  

 Agar memudahkan dan supaya lebih teliti, analisis data perlu 

dilakukan. Refleksi yang berupa perenungan dananalisis bersama 

antara peneliti, pengamat, guru maupun dosen pembimbing 

merupakan bahan untuk menentukan langkah selanjutnyadalam 

rencana terevisi guna melakukan tindakan selanjutnya.Agar analisis 

yang dilakukan valid, maka analisis datadilakukan dengan 

menggunakan metode statistik validitas dan  reliabilitas. 

a.  Validitas Instrumen 

Validitassuatu instrumen penelitian tidak lain adalah derajat 

yangmenunjukkan dimana suatu tes mengukur apa yang hendak 

diukur.Disini penulis menggunakan program itemanexeversion 
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3.00untuk menguji validitas tes.Adapun kriteria pemilihan soal 

pilihan ganda yang baik adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Kriteria Pemilihan Soal Pilihan Ganda Pada Program Iteman 

Exe Version 3.00 

Kriteria Koefisien Keputusan 

Tingkat 

Kesukaran 

0,30 – 0,70 (sedang) Diterima 

0,10 - 0,29 atau 0,70 – 0,90 

(sukar atau mudah) 
Direvisi 

< 0,10 atau > 0,90 (sangat sukar 

atau sangat mudah) 
Ditolak 

Daya Pembeda 

> 0,3  Diterima 

0,10 – 0,29 Direvisi 

< 0,10 Ditolak 

Proporsi Jawaban > 0,05 Berfungsi baik 

 

Item tes atau butir soal dinyatakan valid apabila nilai daya pembeda 

atau rbis> 0,3.  

b. Realibilitas instrumen 

Realibilitas adalah tingkat atau derajat konsisten dari suatu 

instumen.37Realibilitas berkaitan dengan konsisten hasil penilaian. 

Untuk menguji realibilitas atau keandalan soal tes digunakan 

                                                             
37 Zainal arifin, Evaluasi…, hlm. 258. 
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program iteman exe version 3.00. Apabila nilai alpha > 0,6 maka 

soal tes dinyatakan reliable. 

Adapun persyaratan analisis data adalah data adalah harus 

berdistribusi normal. 

a. Uji normalitas 

Untuk menguji normalitas data pada sampel terdistribusi 

normal atau tidak, penelitian ini menggunakan rumus Kolmogorov 

Smirnov dengan bantuan program SPSS 16. 

b. Pengujian Hipotesis 

  Pengujian hipotesis dilakukan setelah melakukan uji 

normalitas. Untuk menguji hipotesis ini dilakukan uji parametik 

dengan menggunakan rumus Product Moment dengan bantuan 

program SPSS 16. Teknik korelasi ini duigunakan untuk mencari 

hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval 

atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut 

adalah sama38.Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap 

koefisien korelasi yang ditemukan tersebut, maka dapat 

berpedoman pada tabel sebagai berikut39: 

Tabel 5. 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien 

Korelasi 

                                                             
38 Sugiyono, Statistik untuk Penelitian, (Bandung: Albeta 2010), hlm. 231. 
39Ibid, hlm. 231. 
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Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

 

H.    Sistematika Penulisan 

Untuk menjadikan penulisan skripsi ini lebih sistematis dan berfokus, 

maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum 

penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :  

 Bab Pertama Pendahuluan, yang didalamnya berisi tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka dan 

sistematika pembahasan.  

 Bab Kedua Gambaran Umum MTs Negeri Pundong Bantul yang 

meliputi : letak geografis, sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi, 

keadaan guru dan siswa serta sarana dan prasarana. 

 Bab Ketiga Pembahasan dan Analisa yang meliputi : uji validitas 

dan realibitas instrumen, analisis hasil evaluasi tes penguasaan mufrodat 

bahasa Arab, analisis hasil evaluasi tes keterampilan berbicara bahasa Arab, 

analisa data tentang studi korelasi penguasaan mufrodat terhadap 

keterampilan berbicara bahasa Arab. Bab Keempat Penutup yang berisi 
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tentang kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup, kemudian dicantumkan 

daftar pustaka, biografi penulis, dan lampiran-lampiran.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil tes penguasaan mufrodat yang telah penulis laksanakan 

dapat diketahui bahwa penguasaan mufodat bahasa Arab siswa kelas 

VIII MTs Negeri Pundong Bantul termasuk dalam kategori cukup atau 

sedang dengan nilai rata-rata sebesar 53. 

2. Dari hasil tes keterampilan berbicara yang telah penulis laksanakan 

dapat diketahui bahwa keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas 

VIII MTs Negeri Pundong Bantul termasuk dalam kategori cukup atau 

sedang dengan nilai rata-rata sebesar 53, 75. 

3. Terdapat korelasi positif dan signifikan antara penguasaan mufrodat 

dengan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas VIII MTs 

Negeri Pundong Bantul yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,983. Sehingga 

hubungan ini termasuk dalam kategori sangat kuat. 

Jadi kesimpulan yang ditarik adalah tinggi rendahnya penguasaan 

mufrodat sangat kuat hubungannya dengan tinggi rendahnya 

keterampilan berbicara bahasa Arab. Semakin banyak mufrodat yang 

dikuasai siswa semakin tinggi pula ketampilan berbicara yang dicapai 

siswa. 
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B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh penulis, maka penulis 

menyarankan kepada: 

1. Sekolah  

a. Penambahan, pengembangan, dan pemanfaatan media pengajaran 

seperti laboratorium bahasa sehingga aktifitas belajar mengajar 

menjadi lebih efektif, menarik dan menyenangkan serta membantu 

siswa dalam berinteraksi dengan yang lain menggunakan bahasa 

asing. 

b. Mengoptimalkan kegiatan yang bersifat kebahasaan seperti 

mufrodat, muhadharah, dan lain-lain yang menunjang keterampilan 

berbicara bahasa Arab siswa. 

2. Guru  

a. Hendaknya guru dalam mengajarkan bahasa arab khususnya 

mufrodat, perlu memperhatikan penguasaan siswa terhadap 

mufrodat. Hal ini merupakan aspek yang penting, karena bahasa 

Arab terdiri dari banyak kata, ratusan bahkan ribuan kosakata yang 

kadang satu kosakata mempunyai beberapa makna, atau sebaliknya 

satu makna mempunyai beberapa ragam kosakata. Disamping 

memang bahasa Arab sebagai alat untuk mempelajari agama Islam 

langsung dari sumber aslinya, yakni Al-Qur’an dan Al-Hadist. 
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b. Hendaknya guru menggunakan metode yang relevan untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa MTs 

Negeri Pundong. 

3. Siswa  

a. Sebaiknya siswa lebih mendalami pelajaran bahasa Arab mengenai 

mufrodat dan artinya serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

b. Siswa hendaknya aktif berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 

dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara bahasa Arab. 

c. Sebaiknya siswa mau berkonsultasi kepada guru bahasa Arab ketika 

mengalami kesulitan dalam bahasa Arab. 

 

C. Kata Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta kekuasaan-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Seperti kata pepatah “Tak ada gading yang tak retak”, penulis 

menyadari bila ada kebaikan itu semata-mata anugerah yang datangnya 

dari Allah, tetapi bila ada keburukan dan kekurangan dari penulis skripsi 

ini semata-mata datang dari penulis sendiri, meskipun penulisan skripsi ini 

telah penulis usahakan semaksimal mungkin, tetapi penulis yakin masih 

banyak celah kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu 
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saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan kepada siapa 

saja dalam rangka menyempurnakan skripsi ini. 

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi yang sederhana ini dengan 

segala kekurangannya dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya 

maupun pembaca pada umumnya. Amin  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



 

 

 

 

  INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

1. Pedoman Observasi 

a. Bagi guru 

1) Ketrampilan membuka pelajaran 

2) Ketrampilan menjelaskan materi 

3) Interaksi pembelajaran  

4) Ketrampilan bertanya 

5) Ketrampilan menggunakan waktu 

6) Ketrampilan menutup pelajaran 

b. Bagi siswa  

1) Antusias menjawab salam 

2) Respon terhadap apersepsi guru  

3) Perhatian terhadap penjelasan guru 

4) Keaktifan bertanya 

5) Kemampuan menjawab pertanyaan 

6) Mencatat pelajaran 

7) Kemampuan dalam menerima pendapat teman 

8) Kemampuan dalam menyampaikan pendapat 

9) Keterlibatan pada saat diskusi 

10) Mengerjakan tugas yang diberikan guru 

11) Kerjasama  dengan kelompok diskusi 

 

2. Pedoman Wawancara 



 

 

 

 

a. Wawancara dengan kepala sekolah 

1) Sejarah berdirinya MTs N Pundong 

2) Latar belakang berdirinya MTs N Pundong dan perkembangan 

selanjutnya 

3) Tujuan berdirinya MTs N Pundong 

4) Struktur organisasi madrasah 

5) Keadaan guru, karyawan, dan siswa 

6) Keadaan sarana dan prasarana yang tersedia 

b. Wawancara dengan guru bahasa Arab 

1) Kendala apa yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Arab? 

2) Kendala apa yang dihadapi dalam pengkondisian? 

3) Solusi sementara apa yang diambil? 

4) Bagaimana kemampuan bahasa Arab siswa?  

5) Strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab?  

6) Bagaimana respon siswa ketika KBM berlangsung? 

7) Berapakali evaluasi yang dilakukan  dalam pembelajaran bahasa 

Arab? 

3. Pedoman Tes (Terlampir) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TABEL 1. KISI-KISI SOAL TEST PENGUASAAN MUFRODAT 

Kompetensi Dasar Indikator Keterangan 
• Membaca nyaring 

bermakna kata, frase dan 
kalimat dengan ucapan, 
tekanan dan intonasi yang 
berterima yang berkaitan 
dengan :   ا���ر�� 	
 
dengan menggunakan 
struktur kalimat dasar 
yang meliputi:  ����د���
 dengan ا������ وا�����
pelaku  -ه� -أ��	ه  

• Merespon makna kata, 
frase dan kalimat yang 
terdapat dalam teks tulis 
sederhana yang berkaitan 
dengan :   ا���ر�� 	
 
dengan menggunakan 
struktur kalimat dasar 
yang meliputi:  ����د���
 dengan ا������ وا�����
pelaku  -ه� -أ��	ه  

 

• Siswa bisa melafalkan 
kata, frase dan kalimat 
tentang    ا���ر�� 	
 dan 
stuktur kalimat dasar yang 
meliputi وا����� ���ا��� ���� 
dengan pelaku  -ه� - أ��	ه  

• Siswa mampu menguasai 
mufrodat tentang   	

 dengan struktur ا���ر��  
kalimat dasar  ����د���
 dengan ا������ وا�����
pelaku  -ه� -أ��	ه  

 

1, 2, 3, 4, 
 5, 6, 7, 

 
 
 
 

8, 9, 10, 11, 12,  
13, 14, 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TABEL 2. KISI-KISI TEST KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA 
ARAB 

Kompetensi Dasar Indikator 
• Melafalkan materi hiwar dengan baik dan 

benar mengenai    ا���ر�� 	
 dengan struktur 
kalimat dasar yang meliputi:  ���ا��� ��د�����
ه	-ه� -أ��  dengan pelaku وا�����  

• Mendemonstrasikan hiwar sederhana 
dengan lafal dan intonasi yang benar 
mengenai :   ا���ر�� 	
 dengan 
menggunakan struktur kalimat dasar 
�������د���� ا������ وا�  dengan pelaku  ه� -أ��-

 ه	

� Mengucapkan mufradat 
baru tentang    ا���ر�� 	
 
dengan lafal yang baik 
dan benar 

� Mengucapkan materi 
hiwar tentang    ا���ر�� 	
 
dengan lafal dan intonasi 
yang baik dan benar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

� اْ�َ�ْ�َرَ��ِ 

 َهَ�ا َأْ�َ��

��ْ�� اِ�َ���َ�َ�ُ�س اْ�اِرَ�َ�ى اْ�َ�ْ�� ِإِ ُسُرْ�َ� َ�ُهَ�ِ� ّ�  

�ْ� ِ�اْ� ُ+ْ�ا���:  َ�ِهَو, ةَ'ْ ِ&َآ� ً�ْوُر� ُدَ!ْ � َِ�َأْ� ُسُرْ�َ� َ�ِ��  /ِ,ْ ِ.م ا�ّ�ْ�ُ�ُ,اْ�َو ِمْ�ُ�ُ,اْ�َو ��

�  /ِ:و�9ْ�ُ9ِ ا4َ8ِا��/ َ�ِه�ت َو4َا��7 6َاِ�َ�َآ ُسُرْ�َ�'ه� َوْ 5َ� َوَ!ْ اَِ'3ُ4ْا2�ْ َوْ��ِرا��/�ت َو /�0َِ�ا�'�َو

�ُؤَ?ِ�ْ<َأ� َوَ�َأْ� ُسُرْ�َ�. � >�/ِ��9ْ3ِ ا4َ8ِا���7 َو /ِ;َ'َ,� ا4َ�ْا��7َوAُ ِ��Bَ�َ9ِ ِمْ�َ � اْ�ِ �Cَِد Dاِ�َر/ � .

�ِ;ا�:/ ِ��Gَ� ا�:/ِ Eُْ!َ�اَ�َرِد َنْوُؤَ�ْ.َ� Eُْه,َ�ِ  

K ُ;'7ا�َو ِةَ'�Jَِ,� اْ�ِ ِ�اَ�َر� ا���ِ!HَIْ�ََو  

GِIْ�َُهEْ ِ�اَ�َ'ِ�ْ�ِا �CْMا��Iة َوَ'�L,َJِ اK�َ�ْ ِإُ;ا�'7ة َوَ'�Jَِ,اْ� َ+ِ  

Bُ/E �َ'ْNِ,ُ�َْ�ِإ َن/Cا� L�َ M/'ًة Bَ9ِ��ث َ�َ�Bَ ِة�/ُ�ِ� ً�َ Gَ��ت ِ�����َ< َ�ْ,َ;َو, �اَ�َرَ7Pة ا��!ْ�َ''ْNِ,ُ�َْ�ِإ َن L

;ُ ُ�ْHِ!ِEْ  

�ِ�ا Qََ�َه� ,>َ�ِ�ْ�ْR S�َ� .َ�ُه Tَ�ِ��ُ U3ِ7� 9ََوVِ ْW  

Qَ�ِ��َ ��َ �'ْNِKُ َ�ِإ;َ L ْ�ِXِ ;َ,ْ�َ >َ�َ7Pة ا��!ْ' ,;َYْ �َ�َْهUُ َ�ِإ�َ LZْ�َ.َ�َْ�َرْ�َ�� ا� .  

Qَ�ِ�.Zُ�ُUاْ� َ[ْ,ة َ;�َرَ,ِ��ْ�ِ� ْوَأ ِةاَءَ'ِ]ْ�� ِ�َ.L�َZْ�َ اْ�َ�ا ِإً'ْ ِ&َآ Uَُهْ�� َ�  

َ��9ًَ ْ�َأ �[ْ'َQَ ِ�أ�.� /�UIِ ا���Zُ�ُاْ� َ[ْ,� َ;َ.Zْ�ََ�� اْ�� ِ  

� ُأ�9ًَ ْ�َاَوQْ'َ�َ [ اْ�ْ,أ َ;َ'ْ]ى[ِCَ�ْا D,َ'َ;ِ/ �.  

 

 

 

 



 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN I1 

 

Metode pengumpulan data : Wawancara 

Hari/tanggal : Senin, 25 Juni 2012 

Waktu : 09.00-10.25 

Lokasi : Ruang guru MTs N Pundong Bantul 

Sumber data : Bpk. Jumanudin M.Pd.I  

 

Deskripsi: 

Informan adalah guru mata pelajaran bahasa Arab di MTs N Pundong 
Bantul. Pertanyaan yang diajukan antara lain bagaimana situasi dan kemampuan 
siswa kelas VIII A dalam belajar bahasa Arab, setrategi apa yang digunakan 
dalam belajar bahasa Arab, bagaimana respon siswa-siswi dalam KBM 
berlangsung, berapakali evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran bahasa 
Arab, kendala apa yang dihadapi dalam pengkondisian kelas, dan solusi sementara 
apa yang diambil. 

Dari wawancara terungkap bahwa situasi belajar bahasa Arab kurang 
berjalan apa yang diharapkan karena sebagian dari mereka ramai dan bermain 
sendiri walaupun sebagian ada teman-teman yang antusias terhadap pelajaran 
bahasa Arab, begitu pula kemampuan bahasa Arab mereka tidak merata ada yang 
sangat mudah memahami materi dan ada pula yang sebaliknya dikarenakan latar 
belakang mereka berbeda ada yang lulusan MI, SD, dan bahkan pondok 
pesantren. 

Setrategi yang digunakan masih konvensional, ceramah dan tanya jawab, 
evaluasi dilaksanakan setiap kali pembelajaran kadang tertulis kadang lisan. 
Kendala yang dihadapi dalam belajar bahasa Arab siswa-siswi cenderung bosan 
apalagi waktunya 8 jam (120 menit) dalam satu minggu, solusi yang diambil 
ketika belajar bahasa Arab dengan waktu yang tersisa siswa-siswi suruh menulis. 

 

 

 



 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN I 

 

Hari/tanggal  : Selasa, 19 Juni 2012  
Waktu   : 09.30 s/d 10.30 
Lokasi   : MTs N Pundong Bantul 
Sumber data   : Lokasi MTs N Pundong Bantul 
 
Deskripsi: 

MTs N Pundong Bantul berlokasi di dusunGrudo Desa Penjangrejo 
Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul tepatnya Jalan Parangtritis Km. 19 Dusun 
Grudo RT 1 Kelurahan Panjangrejo kecamatan Pundong Kabupaten Bantul 
Yogyakarta. Dengan batas-batas berikut:sebelah barat dusun Jamprit RT 01, 
sebelah selatan dusun Trobong, sebelah timur dusun Grudo RT 01, dan sebelah 
utara adalah dusun Grudo RT 01 dan dusun Jamprit RT 01. 

LetakMtsNegeriPundongberada di 
antarapemukimanwargadandekatdengansentraindustrigerabahPundong.Dilihatdari
segitransportasiMtsNegeriPundongcukupstrategisdandapatdijangkaukendaraanum
umkarenahanyakuranglebih 300 m darijalanparangtritis.Madrasah ini mempunyai 
ruangan yang lumayan lengkap, yaitu terdiri dari ruang kepala madrasah, ruang 
guru, 12 ruang kelas, ruang laboratorium MIPA, ruang laboratorium TIK, ruang 
BK dan UKS, perpustakaan, koperasi, mushalla, ruang band, kantin, 1 kamar 
mandi kepala madrasah,4 kamar mandi siswa, 1 kamar mandi tamu dan 3 kamar 
mandi guru. Selain itu terdapat tempat parkir guru dan siswa. Tak lupa, di dalam 
maupun di luar kelas terdapat hiasan dinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CATATAN LAPANGAN III 

 

Metode pengumpulan Data   : Observasi ke 1 
Hari/tanggal    : Selasa, 24 Juli 2012  
Waktu     : 07.00 s/d 08.25 

   Lokasi : Kelas VIII A MTs N Pundong Bantul 
Sumber data  :  
 
Deskripsi: 

Pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII A dimulai pada pukul 07.00-
08.25. Pelajaran bahasa Arab di kelas VIII A diampu oleh bapak Jumanudin 
M.Pd.I. Ketika memasuki ruangan, anak-anak tampak ramai dan pada bermain-
main. Kemudian guru menunggu sampai siswanya diam semua, pembelajaran 
baru dibuka dengan salam. Kemudian guru mengabsen siswa kelas VIII A. 

Dilanjutkan dengan apersepsi bahwa belajar bahasa Arab sangat penting 

karena dengan belajar bahasa Arab bisa membantu untuk memahami isi 

kandungan Al-Qur’an. Kemudian  guru menjelaskan bahwa pembelajaran pada 

hari ini akan ditemani oleh peneliti, peneliti diberi kesempatan untuk 

memperkenalkan diri dihadapan siswa. Proses pembelajaran yang dilakukan pada 

hari ini diawali dengan salam oleh Bapak Jumanudin M.Pd.I.  Sebelum pelajaran 

dimulai beliau membacakan presensi siswa. Kemudian ia menulis judul materi 

pelajaran di papan tulis dan menjelaskannya kepada siswa. Siswapun dapat 

menyesuaikan diri dengan apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Guru. 

Hal ini tampak ketika Guru mengajukan pertanyaan ke pada siswa dan mereka 

menjawab pertanyaan tersebut dengan baik dan antusias. 

 Dalam menyampaikan materi pelajaran, Guru menggunakan metode 

ceramah dan tanya jawab,sehingga siswa selalu aktif dalam proses pembelajaran. 

Beliaupun mampu menguasai kelas dengan baik serta menguasai materi yang 

disampaikannya. Teknik pembelajaran yang diterapkan yaitu dengan cara (latihan) 

dan hafalan. Adapun buku pegangan yang digunakan yaitu buku pelajaran Bahasa 

Arab kelas VIII karya DR. D. Hidayat dan siswa diberikan pinjaman dari 

perpustakaan madrasah. Namun karena adanya keterbatasan buku, setiap 2 orang 



 

 

 

 

siswa diberikan pinjaman satu buku. Guru meminta siswa untuk membuka buku 

tersebut dan mengerjakan latihan-latihan. Kondisi kelas saat itu terlihat tenang 

walaupun ada satu dua siswa yang berbicara sendiri. Kemudian Guru meminta 

salah satu siswa untuk maju ke depan kelas mengerjakan latihan yang ada di 

dalam buku tersebut tentang materi ���� Sebelum pelajaran diakhiri, Guru .ا�

memberikan latihan untuk dikerjakan di rumah dan mengakhiri pelajaran dengan 

salam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORMAT OBSERVASI PENELITIAN  

DI MTS NEGERI PUNDONG BANTUL YOGYAKARTA 

 

Nama guru  : 

Bid. Studi   : 

Topik bahasan  : 

Kelas   : 

Waktu / Ruang : 

 

No Aspek yang dinilai 
Realisasi 

Keterangan 
Ada Tidak 

1 

Ketrampilan membuka pelajaran : 
a.  Menarik perhatian siswa 
b. Membuat appersepsi 
c. Menyampaikan topik/tujuan 
d. Memberikan pre-tes 

   

2 

Ketrampilan menjelaskan materi : 
Kejelasan  
a. Penggunaan contoh 
b. Penekanan hal penting  
c. Penggunaan  metode secara 

tepat 
d. Penggunaan sumber belajar 

secara tepat 

   

3 

Interaksi pembelajaran : 
a. Mendorong siswa aktif 
b. Mampu mengelola kelas 
c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

   

4 

Ketrampilan bertanya : 
a. Penyebaran 
b. Pemindahan giliran 
c. Pemberian waktu berfikir 

   

5 

Ketrampilan menggunakan waktu 
a. Menggunakan waktu selang  
b. Memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai jadwal 
c. Memanfaatkan waktu secara 

efektif 

   



 

 

 

 

6 
Ketrampilan menutup pelajaran : 
a. Meninjau kembali isi materi 
b. Melakukan pos-tes 

   

 

       Pundong, 19 September 2012                                  
       Observer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 15. Hasil Tes Keterampilan Berbicara 

No Nama  Nilai Tes 

1 Anang Noviyanto 30 

2 Ali Ridho 80 

3 Bachtiar  65 

4 Dina Humaini 45 

5 Eva Oktaviani 50 

6 Evan Arif 30 

7 Febi Fatonah 40 

8 Ilmah Nur Fajri 60 

9 Ister Tega 65 

10 Marshela  45 

11 Nanda Hastin 50 

12 Paradela  65 

13 Rahmat Hariyanto 65 

14 Rias Ramadhan 30 

15 Rohani 65 

16 Sepdinal Ardiyanto 75 

 JUMLAH 860 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Tabel 13. 

Hasil Tes Penguasaan Mufrodat 

No Nama Nilai Total 

1 Anang Noviyanto 33 

2 Ali Ridho 80 

3 Bachtiar 66 

4 Dina Humaini 40 

5 Eva Oktaviani 46 

6 Evan Arif 33 

7 Febi Fatonah 40 

8 Ilmah Nur Fajri 60 

9 Ister Tega 66 

10 Marshela 46 

11 Nanda Hastin 46 

12 Paradela 60 

13 Rahmat Hariyanto 60 

14 Rias Ramadhan 33 

15 Rohani 66 

16 Sepdinal Ardiyanto 73 

 JUMLAH 848 

 
 

 



 

 

 

 

 Data Hasil Uji Validitas Iteman 

MicroCAT (tm) Testing System                

Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems 

Corporation 
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 

             -----------------------   ----------------------------------- 

Seq.  Scale   Prop.               Point              Prop.         Point 

No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 

----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 

 1   0-1     0.813    0.587   0.405      A     0.813     0.587   0.405  * 

   B     0.125    -0.337  -0.210   

   C     0.042    -0.563  -0.251   

   D     0.021    -0.770  -0.270   

   Other   0.000    -9.000  -9.000   

 2   0-2     0.833    0.478   0.320      A     0.000    -9.000  -9.000   

   B     0.833     0.478   0.320  * 

   C     0.104    -0.506  -0.300   

   D     0.063    -0.227  -0.115   

   Other   0.000    -9.000  -9.000   

3   0-3     0.521    0.667   0.532      A     0.188    -0.336  -0.232   

   B     0.021    -1.000  -0.365   



 

 

 

 

   C     0.521     0.667   0.532  * 

   D     0.271    -0.372  -0.277   

   Other   0.000    -9.000  -9.000   

4   0-4     0.854    0.590   0.382      A     0.854     0.590   0.382  * 

   B     0.063    -0.447  -0.227   

   C     0.042    -0.411  -0.183   

   D     0.042    -0.487  -0.217   

    Other   0.000    -9.000  -9.000   

5   0-5     0.917    0.742   0.412      A     0.083    -0.742  -0.412   

    B     0.000    -9.000  -9.000   

    C     0.917     0.742   0.412  * 

    D     0.000    -9.000  -9.000   

    Other   0.000    -9.000  -9.000   

6   0-6     0.750    0.415   0.304      A     0.083    -0.169  -0.094   

   B     0.021    -0.500  -0.176   

   C     0.146    -0.353  -0.229   

   D     0.750     0.415   0.304  * 

   Other   0.000    -9.000  -9.000   

7   0-7     0.896    0.731   0.432      A     0.021    -1.000  -0.365   

   B     0.042    -0.487  -0.217   

   C     0.896     0.731   0.432  * 

   D     0.042    -0.411  -0.183   

    Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 

             -----------------------   ----------------------------------- 

Seq.  Scale   Prop.     Point                       Prop.          Point 

No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser. Key 

----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 

 

8   0-8     0.646    0.891   0.693      A     0.083    -0.434  -0.241   

   B     0.042    -0.942  -0.420   

   C     0.646     0.891   0.693  * 

   D     0.229    -0.598  -0.431   

   Other   0.000    -9.000  -9.000   

  9   0-9     0.625    0.709   0.555      A     0.625     0.709   0.555  * 

   B     0.167    -0.180  -0.121   

   C     0.146    -0.560  -0.363   

   D     0.063    -0.776  -0.394   

   Other   0.000    -9.000  -9.000   

10   0-10    0.563    0.753   0.598      A     0.188    -0.562  -0.388   

   B     0.563     0.753   0.598  * 



 

 

 

 

   C     0.104    -0.319  -0.189   

   D     0.146    -0.383  -0.248   

   Other   0.000    -9.000  -9.000   

11   0-11    0.625    0.548   0.429      A     0.125    -0.961  -0.598   

   B     0.625     0.548   0.429  * 

   C     0.125    -0.074  -0.046   

   D     0.125     0.025   0.015   

   Other   0.000    -9.000  -9.000   

12   0-12    0.750    0.670   0.492      A     0.750     0.670   0.492  * 

   B     0.125    -0.993  -0.618   

   C     0.042     0.120   0.054   

   D     0.083    -0.125  -0.069   

   Other   0.000    -9.000  -9.000   

 13   0-13    0.646    0.637   0.495    A     0.146    -0.353  -0.229   

   B     0.146    -0.442  -0.286   

   C     0.063    -0.447  -0.227   

   D     0.646     0.637   0.495  * 

   Other   0.000    -9.000  -9.000   

 14   0-14    0.708    0.530   0.400    A     0.146    -0.590  -0.382   

   B     0.063    -0.392  -0.199   

   C     0.708     0.530   0.400  * 

   D     0.083     0.007   0.004   

   Other   0.000    -9.000  -9.000   
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                 Item Statistics             Alternative Statistics 

             -----------------------   ----------------------------------- 

Seq.  Scale    Prop.              Point               Prop.                   Point 

No.   -Item  Correct  Biser.  Biser.   Alt.  Endorsing  Biser.  Biser.  

Key 

----  -----  -------  ------  ------   ----- ---------  ------  ------ --- 

15   0-15    0.563    0.736   0.584    A     0.563     0.736   0.584  * 

   B     0.104    -0.731  -0.432   

   C     0.146    -0.471  -0.306   

   D     0.188    -0.185  -0.128   

   Other   0.000    -9.000  -9.000   

MicroCAT (tm) Testing System                

Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems 

Corporation 

Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00 
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There were 50 examinees in the data file. 

Scale Statistics 



 

 

 

 

---------------- 

Scale:              0    

    ------- 

N of Items             15 

N of Examinees        50 

Mean               10.860 

Variance            9.680 

Std. Dev.           3.111 

Skew              -0.627 

Kurtosis           -0.553 

Minimum             3.000 

Maximum            15.000 

Median             11.000 

Alpha               0.763 

SEM                 1.515 

Mean P              0.724 

Mean Item-Tot.      0.477 

Mean Biserial       0.660 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range 
Minimu

m 
Maximu

m Sum Mean 

Penguasaan 
Mufrodat 

16 47.00 33.00 80.00 848.00 53.0000 

Valid N 
(listwise) 

16 
     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Keterampilan 
Berbicara 

16 50.00 30.00 80.00 860.00 53.7500 

Valid N 
(listwise) 

16 
     

 

 

Uji Normalitas Tes Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab Siswa 

Kelas VIII MTs Negeri Pundong Bantul 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Penguasaan Mufrodat 

N 16 

Normal 
Parametersa 

Mean 53.0000 

Std. Deviation 15.20526 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute .177 

Positive .177 

Negative -.177 

Kolmogorov-Smirnov Z .709 

Asymp. Sig. (2-tailed) .695 

a. Test distribution is Normal.  



 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Penguasaan Mufrodat 

N 16 

Normal 
Parametersa 

Mean 53.0000 

Std. Deviation 15.20526 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute .177 

Positive .177 

Negative -.177 

Kolmogorov-Smirnov Z .709 

Asymp. Sig. (2-tailed) .695 

   
 

Uji Normalitas Tes Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa 

Kelas VIII MTs Negeri Pundong Bantul 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Keterampilan Berbiacara 

N 16 

Normal 
Parametersa 

Mean 53.7500 

Std. Deviation 16.07275 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute .196 

Positive .118 

Negative -.196 

Kolmogorov-Smirnov Z .782 

Asymp. Sig. (2-tailed) .574 

a. Test distribution is Normal.  

   

 
 

 



 

 

 

 

Tabel 21. Hasil Perhitungan Korelasi Antara Penguasaan 

Mufrodat dengan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

Correlations 

 

  Penguasaan 

Mufrodat 

Keterampilan 

Berbicara 

Penguasaan 

Mufrodat 

Pearson 

Correlation 
1 .983**  

Sig. (2-tailed)  .000 

N 16 16 

Keterampilan 

Berbicara 

Pearson 

Correlation 
.983**  1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 16 16 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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RPP Bahasa Arab Kelas VIII  Ulfah Fittriah 2012/ 2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG  T.A 2012/2013 

( RPP 1 - 1 )  

 

Satuan Pendidikan :  MTsN Pundong 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester  :  VIII/I 

Waktu               :  2 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Mendengarkan/ Istima’ 

Memahami makna dalam hiwar dan teks lisan sederhana 

 

Kompetensi Dasar : 

• Merespon makna dalam hiwar yang menggunakan ragam bahasa lisan sederhana tentang  ا�ّ�ـ��� 
• Merespon makna dalam hiwar dan teks lisan yang menggunakan ragam bahasa sederhana yang 

meliputi struktur kalimat dasar   م�
��أّي �� ‐آ�:  إ        

• Merespon gagasan yang terdapat dalam hiwar dan teks lisan sederhana tentang   ا�ّ�ـ��� dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

 

Materi Pokok : 

Istima’ tentang   ا�ّ�ـ���  dengan menggunakan 20 mufradat baru seperti  ا��ا��ة ا�ن ا�����‐ �������� ‐ا���� ا���  

dan struktur kalimat dasar yang terdiri dari    �
��أّي �� ‐آ� : مإ   untuk menunjukkan pukul berapa, 

 seperti ا��ا��ة، ‐ ا�����؟ آ� ������ة ا���  

 

Indikator :  

• Mendemonstrasikan ا�ّ�ـ��� sesuai hiwar/ teks lisan yang diperdengarkan 

• Menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/ teks lisan yang diperdengarkan 

• Menjelaskan ragam ا�ّ�ـ��� yang terdapat dalam hiwar/ teks lisan sederhana tentang  ا�ّ�ـ���  yang 

diperdengarkan 

• Menjelaskan makna ragam  ا�ّ�ـ���  yang terdapat dalam hiwar/ teks lisan sederhana tentang ا�ّ�ـ���  
yang diperdengarkan 

• Menjelaskan makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/ teks lisan sederhana tentang  ا�ّ�ـ��� 
dengan struktur kalimat dasar      م�
��أّي �� ‐آ�:  إ     yang diperdengarkan 

• Menjawab pertanyaan tentang kandungan materi hiwar/ teks lisan tentang ا�ّ�ـ��� yang diperdegarkan 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, tanya jawab, penugasan dan lain‐lain) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

 

Bentuk‐bentuk kegiatan Langkah‐Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan memberikan 

apersepsi 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang hal‐hal yang 

berkaitan dengan  ا�ّ�ـ��� yang pernah didengarnya 

• Siswa menyimak informasi yang berkaitan dengan  ا�ّ�ـ��� 
 

15 Menit 

Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa mendengarkan/menyimak hiwar/ teks lisan tentang 

 yang disampaikan guru melalui suara guru langsung ا�ّ�ـ���

Elaborasi  

• Siswa mendemonstrasikan  ا�ّ�ـ��� sesuai materi yang 

diperdengarkan dengan bimbingan guru 

• Siswa mengidentifikasi makna kata, frase dan kalimat dalam 

hiwar/ teks lisan yang diperdengarkan oleh guru dengan 

bimbingan guru 

• Siswa menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat dalam 

hiwar/ teks lisan yang diperdengarkan dengan bimbingan guru 

60 Menit 
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• Siswa mengidentifikasi ragam ���  yang terdapat dalam hiwar/ 

teks lisan yang diperdengarkan 

• Siswa mengidentifikasi makna ragam  ���    yang terdapat 

dalam hiwar/ teks lisan sederhana tentang  ا�ّ�ـ��� yang 

diperdengarkan 

Konfirmasi  

• Siswa menjelaskan ragam   ���   yang terdapat dalam hiwar/ 

teks lisan yang disimaknya dengan bimbingan guru 

• Siswa menjelaskan makna ragam  ���    yang terdapat dalam 

hiwar/ teks lisan sederhana tentang  ا�ّ�ـ���  yang 

diperdengarkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Akhir 

 

•   Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

� makna kata, frase, kalimat dan seluruh hiwar atau teks 

lisan yang disimaknya 

� Ragam ���   dan maknanya yang terdapat dalam hiwar 

atau teks lisan yang disimaknya 

� Kandungan materi dan gagasan yang terdapat dalam 

hiwar/ teks lisan yang disimaknya 

• Siswa mendemonstrasikan hiwar/ teks lisan yang disimaknya 

 

15 Menit 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : Lisan, tertulis dan peragaan   

 

b. Materi tes :  

 Tes lisan tentang:  

• penguasaan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/ teks lisan yang diperdengarkan 

• penguasaan struktur dari materi hiwar/ teks lisan yang diperdengarkan 

• makna ragam ���  dari materi hiwar/ teks lisan yang diperdengarkan   

• makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan mengenai    ا�ّ�ـ���   

    

 Tes tertulis tentang :  

• penguasaan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/t eks lisan yang diperdengarkan 

• penguasaan struktur dari materi hiwar/ teks lisan yang diperdengarkan 

• makna ragam ���  dari materi hiwar/ teks lisan yang diperdengarkan   

• makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/ teks lisan mengenai   ا�ّ�ـ���  

• kandungan materi hiwar/ teks lisan mengenai   ا�ّ�ـ���   dan    ���  

 

 Peragaan :  mendemonstrasikan hiwar/ teks lisan tentang ا�ّ�ـ��� yang disimaknya   

 

 

 

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 21 Juli 2012  

Guru Pembimbing    Praktikan 

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah  

NIP. 19690923 199803 1 006     NIM.09420112 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2010/2011 

( RPP 1 - 2 )  

 

Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Kelas/Semester   : VIII/I 

Waktu    : 3 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Berbicara/ Kalam 

Mengungkapkan hiwar dan teks lisan sederhana 

   

Kompetensi Dasar : 

• Melafalkan materi hiwar dengan baik dan benar mengenai ا�ّ�ـ��� dengan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

• Mendemonstrasikan hiwar sederhana dengan lafal dan intonasi yang benar mengenai : ا�ّ�ـ��� dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

• Mengungkap‐kan gagasan yang terdapat dalam teks hiwar/ teks lisan dengan sederhana mengenai : 


�م    :dengan struktur kalimat dasar yang meliputi ا�ّ�ـ�����أّي �� ‐آ�:  إ    

 

Materi Pokok : 

Hiwar tentang  ا�ّ�ـ��� dengan menggunakan 20 mufradat baru seperti  ا��ا��ة ا�ن ا�����‐ �������� ‐ا���� ا���  dan 

struktur kalimat dasar yang terdiri dari   م�
��أّي �� ‐ آ�:  إ   untuk menunjukkan pukul berapa, dan  آ�  seperti 

��� ا��ا��ة، ا�ن ا����� ‐ا�����؟ آ����ة ا���    

 

Indikator :  

� Mengucapkan mufradat baru tentang  ا�ّ�ـ���  dengan lafal yang baik dan benar 

� Mengucapkan materi hiwar tentang  ا�ّ�ـ��� dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar 

� Mendemonstrasikan materi hiwar tentang  ا�ّ�ـ��� secara berpasangan 

� Menggunakan mufradat yang berkaitan dengan  ا�ّ�ـ��� dan struktur kalimat dasar yang meliputi    م�
�� إ

أّي �� ‐آ�:     

� Melakukan tanya jawab dengan mufradat yang berkaitan dengan ا�ّ�ـ��� dan struktur kalimat dasar 

yang meliputi    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, peragaan/perfornance, penugasan, tanya jawab dan 

lain‐lain) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

Bentuk-Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan memberikan 

apersepsi 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang mengenai 

mufradat dalam hiwar tentang  ا�ّ�ـ��� yang telah 

diketahuinya 

•  Siswa melakukan tanya jawab dengan mufradat tentang   

 yang telah diketahuinya ا�ّ�ـ���

15 Menit 

Kegiatan inti Eksplorasi 

• Siswa mengucapkan mufradat baru tentang  ا�ّ�ـ���  
secara berulang-ulang dengan bimbingan guru 

• Siswa mengucapkan materi hiwar tentang  ا�ّ�ـ��� 
dengan bimbingan guru 

Elaborasi 

• Siswa mendemonstrasikan materi hiwar tentang ا�ّ�ـ��� 
di depan kelas secara berpasangan di depan kelas 

dengan bimbingan guru 

• Siswa melengkapi hiwar tentang  ا�ّ�ـ��� dengan 

60 Menit 
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mufradat yang disediakan dengan bimbingan guru 

• Siswa menggunakan mufradat baru tentang  ا�ّ�ـ��� yang 

disediakan dengan bimbingan guru 

• Siswa melakukan tanya jawab dengan mufradat  

tentang  ا�ّ�ـ��� dengan alat peraga yang disediakan dan 

struktur kalimat yang diajarkan  

• Siswa mengidentifikasi gagasan yang terdapat dalam 

teks hiwar sederhana tentang ا�ّ�ـ��� 
Konfirmasi  

• Siswa menyampaikan gagasan-gagasan sederhana  

tentang ا�ّ�ـ��� dengan bahasa lisan sederhana dengan 

bimbingan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Akhir 

 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

� makna kata/mufradat, frase dan kalimat dalam 

hiwar tentang  ا�ّ�ـ��� 
� penggunaan mufradat dan struktur kalimat dalam 

hiwar tentang  ا�ّ�ـ��� 
� gagasan yang terdapat dalam hiwar tentang  ا�ّ�ـ��� 

•   Siswa mendemonstrasikan hiwar tentang  ا�ّ�ـ��� 
 

15 Menit 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : Lisan, tertulis dan peragaan   

b. Materi tes :  

 Tes lisan tentang :  

• pengucapan/ pelafalan mufradat dan teks hiwar mengenai ا�ّ�ـ��� 
• gagasan sederhana yang terdapat dalam teks hiwar ا�ّ�ـ��� 

 

 Tes tertulis tentang :  

• penggunaan mufradat dan struktur kalimat dalam hiwar mengenai ا�ّ�ـ��� 
• gagasan sederhana yang terdapat dalam teks hiwar mengenai ا�ّ�ـ��� 

 

 Peragaan :  mendemonstrasikan hiwar tentang ا�ّ�ـ��� 
  Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana yang terdapat dalam 

hiwar tentang ا�ّ�ـ��� 
 

 

 

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 21 Juli 2012  

Guru Pembimbing  Praktikan 

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah  

NIP. 19690923 199803 1 006     NIM. 09420112 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2010/2011 

( RPP 1 - 3 )  

 

  Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

  Kelas/Semester   : VIII/I 

  Waktu    : 3 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Membaca./ Qira’ah 

Memahami makna dan kandungan teks tulis sederhana 

 

Kompetensi Dasar : 

• Membaca nyaring bermakna kata, frase dan kalimat dengan ucapan, tekanan dan intonasi yang 

berterima yang berkaitan dengan : ا�ّ�ـ��� dengan menggunakan struktur kalimat dasar م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

• Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan 

dengan : ا�ّ�ـ��� dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ      

• Merespon gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan : ا�ّ�ـ��� dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

 

Materi Pokok : 

Qira’ah dengan mufradat tentang ا�ّ�ـ��� dan  struktur kalimat dasar yang terdiri dari     م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

 

Indikator :  

• Melafalkan kata, frase dan kalimat tentang  ا�ّ�ـ��� dan stuktur kalimat dasar    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

• Melafalkan materi qira’ah tentang  ا�ّ�ـ��� dengan struktur kalimat dasar    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

• Menjelaskan ketentuan membaca yang benar tentang ا�ّ�ـ��� yang meliputi   ���  

• Menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata,frase dan kalimat yang terdapat dalam qira’ah 

sederhana yang berkaitan dengan  ا�ّ�ـ��� dan struktur kalimat yang meliputi    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ      

• Menjelaskan gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan   ا�ّ�ـ��� dan 

struktur kalimat dasar yang meliputi    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

• Menjawab pertanyaan/latihan tentang kandungan bahan qira’ah tentang    dengan baik dan benar 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (Qawa’id wattarjamah,  penugasan, tanya jawab dan lain‐lain) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Pembelajaran Waktu 

 Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan memberikan 

apersepsi 

• Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai mufradat dalam 

qira’ah tentang  ا�ّ�ـ��� yang telah diketahuinya 

•   Siswa menyimak informasi mengenai materi qira’ah tentang  

 ا�ّ�ـ���
 

15 Menit  
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Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa melafalkan kata, frase dan kalimat tentang  ا�ّ�ـ��� dan 

struktur kalimat dasar yang meliputi 
�م  ��أّي �� ‐آ�:  إ      secara 

berulang‐ulang dengan bimbingan guru 

• Siswa membaca materi qira’ah tentang  ا�ّ�ـ��� secara 

berulang‐ulang dengan bimbingan guru 

Elaborasi  

• Siswa mengidentifikasi ketentuan membaca yang benar 

tentang   ا�ّ�ـ���     dengan baik dan benar dengan bimbingan 

guru 

• Siswa menjelaskan ketentuan membaca yang benar tentang 

��� yang meliputi ا�ّ�ـ���    dengan bimbingan guru 

• Siswa mengidentifikasi makna kata, frase, dan kalimat yang 

terdapat dalam teks tertulis/qira’ah sederhana yang berkaitan 

dengan  ا�ّ�ـ��� dengan bimbingan guru 

• Siswa menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata,frase 

dan kalimat yang terdapat dalam teks tulis/qira’ah sederhana 

yang berkaitan dengan  ا�ّ�ـ��� dan struktur kalimat yang 

meliputi    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ   dengan bimbingan guru 

• Siswa menelaah/mengidentifikasi gagasan yang terdapat 

dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan   ا�ّ�ـ���   

dengan bimbingan guru 

Konfirmasi  

• Siswa menjelaskan gagasan yang terdapat dalam teks tulis 

sederhana yang berkaitan dengan   ا�ّ�ـ��� dan struktur kalimat 

dasar yang meliputi    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

60 Menit 

Kegiatan Akhir 

 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

� makna kata/mufradat, frase dan kalimat dalam teks qira’ah 

tentang  ا�ّ�ـ���   
� struktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah tentang  

 ا�ّ�ـ���
� kandungan wacana/gagasan yang terdapat dalam teks 

qira’ah tentang  ا�ّ�ـ��� 

15 Menit 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : Lisan dan tertulis  

b. Materi tes :  

 Tes lisan tentang:  

• pengucapan/pelafalan mufradat, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai ا�ّ�ـ��� 
• kefasihan bacaan teks qira’ah mengenai  ا�ّ�ـ���  
• makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  ا�ّ�ـ��� 
• stuktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai ا�ّ�ـ��� 
• gagasan yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  ا�ّ�ـ��� 

 Tes tertulis tentang:  

• ketentuan membaca yang tepat  

• makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai ا�ّ�ـ��� 
• stuktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  ا�ّ�ـ��� 
• gagasan/kandungan materi yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  ا�ّ�ـ��� 

 

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 21 Juli 2012  

Guru Pembimbing  Praktikan 

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah 

NIP. 19690923 199803 1 006     NIM. 09420112 



 

 ����� :�	
�� ���   

RPP Bahasa Arab Kelas VIII  Ulfah Fittriah 2012/ 2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2010/2011 

( RPP 1 - 4 )  

 

Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Kelas/Semester   : VII/I 

Waktu    : 2 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Menulis/ Kitabah 

Mengungkapkan gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis 

 

Kompetensi Dasar : 

• Mentransfer gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis yang berkaitan dengan: ا�ّ�ـ��� dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

• Merespon gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis yang berkaitan dengan :  ا�ّ�ـ��� dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

• Menyampaikan gagasan sederhana dalam bentuk teks tulis sederhana berupa insya’ muwajjah yang 

berkaitan dengan :  ا�ّ�ـ��� dengan menggunakan struktur kalimat dasar meliputi:    م�
��أّي �� ‐آ�:  إ    

 

Materi Pokok : 

Insya’ muwajjah  dengan mufradat dan struktur kalimat yang telah dipelajari 

 

Indikator :  

• Menulis kalimat‐kalimat Arab tentang  ا�ّ�ـ��� melalui imla’ manqul 

• Menyusun kata acak menjadi kalimat sempurna 

• Menggunakan mufradat yang tepat dalam kalimat‐kalimat yang disediakan yang berkaitan dengan   


�م    dan struktur kalimat dasar yang meliputi  ا�ّ�ـ�����أّي �� ‐آ�:  إ    

• Menjawab pertanyaan yang disediakan dengan baik dan benar 

• Menyusun kalimat dengan menggunakan kata‐kata yang disediakan 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (penugasan dan tanya jawab) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan memberikan 

apersepsi 

• Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang 

materi yang telah dipelajari 

• Siswa menyimak informasi tentang materi insya’ 

 

15 Menit 

 Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa menulis kalimat‐kalimat Arab yang berkaitan 

dengan ا�ّ�ـ���  melalui imla’ manqul dengan bimbingan 

guru 

• Siswa menyusun kata acak yang tersedia menjadi 

kalimat sempurna  

Elaborasi  

• Siswa melengkapi kalimat/ teks hiwar tentang  ا�ّ�ـ��� 
dengan mufradat yang benar dengan bimbingan guru 

• Siswa menterjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke 

dalam bahasa Arab dengan bimbingan guru 

• Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

dalam bentuk tertulis dengan baik dan benar 

• Siswa menulis pertanyaan untuk jawaban yang 

disediakan oleh guru dengan baik dan benar 

Konfirmasi  

60 Menit 
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• Siswa menyusun kalimat dengan menggunakan kata-

kata/mufradat yang disediakan dengan bimbingan guru 

 

Kegiatan Akhir 

 

• Pengumpulan tugas 

o Evaluasi 

o Motivasi 

 

15 Menit 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : tertulis  

b. Materi tes :  

 Tes tertulis tentang : 

• imla’  

• menyusun kata acak 

• penggunaan mufradat yang tepat dalam kalimat/teks hiwar 

• menterjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab 

• penggunaan struktur kalimat 

• menjawab pertanyaan yang tersedia 

• membuat pertanyaan dari jawaban yang tesedia 

• penyusunan kalimat 

 

 

 

 

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 21 Juli 2012  

Guru Pembimbing  Praktikan 

 

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah  

NIP. 19690923 199803 1 006     NIM. 09420112 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2010/2011 

( RPP 2 - 1 )  

 

   Satuan Pendidikan : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

   Kelas/Semester  : VIII/I 

   Waktu   : 2 JP 

Standar Kompetensi :  

Mendengarkan/ Istima’ 

Memahami makna dalam hiwar dan teks lisan sederhana 

 

Kompetensi Dasar : 

• Merespon makna dalam hiwar yang menggunakan ragam bahasa lisan sederhana tentang �� �   ا�%�ر

• Merespon makna dalam hiwar dan teks lisan yang menggunakan ragam bahasa sederhana yang 

meliputi struktur kalimat dasar yang meliputi د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Merespon gagasan yang terdapat dalam hiwar dan teks lisan sederhana tentang  �� � dengan   ا�%�ر

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi: د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

 

Materi Pokok : 

Istima’ tentang    �� � ‐(��ا ‐3)�2 ‐ا�*���1 ا�)dengan menggunakan 20‐25 mufradat baru seperti  �(.�/‐ �0   ا�%�ر

�(6 ‐/5ه4 ‐/�*)�/  dan struktur kalimat dasar yang terdiri dari وا+%�� ا��*)�� (%)�  '��د   dengan pelaku ��ه�‐ه� ‐أ  

seperti  �(*7أ �� �       (��ا ا�*���1 ا�)�0 7�.)� ‐ا+2'�� ا�%���8 ا�%�ر

 

Indikator :  

• Mendemonstrasikan �� � sesuai hiwar/ teks lisan yang diperdengarkan    ا�%�ر

• Menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• Menjelaskan ragam وا+%�� ا��*)�� (%)�  '��د   dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  yang terdapat dalam hiwar/teks 

lisan sederhana tentang   �� � yang diperdengarkan     ا�%�ر

• Menjelaskan makna ragam د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  yang terdapat dalam 

hiwar/teks lisan sederhana tentang �(*7 �0(��1 ا��ا�*     yang diperdengarkan 

• Menjelaskan makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan sederhana tentang  �� �  ا�%�ر

dengan struktur kalimat dasar   د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  yang diperdengarkan 

• Menjawab pertanyaan tentang kandungan materi hiwar/teks lisan tentang �(*7 �0(��1 ا��ا�*   yang 

diperdegarkan 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, tanya jawab, penugasan dan lain‐lain) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan memberikan apersepsi 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang hal‐hal yang berkaitan 

dengan �� � yang pernah didengarnya    ا�%�ر

• Siswa menyimak informasi yang berkaitan dengan  �� �ا�%�ر  

15 menit 

Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa mendengarkan/menyimak hiwar/teks lisan tentang �� 

� yang disampaikan guru melalui suara guru langsung    ا�%�ر

• Siswa mendemonstrasikan  �� � sesuai materi yang    ا�%�ر

diperdengarkan dengan bimbingan guru 

Elaborasi  

• Siswa mengidentifikasi makna kata, frase dan kalimat dalam 

hiwar/teks lisan yang diperdengarkan oleh guru dengan 

bimbingan guru 

• Siswa menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat dalam 

hiwar/teks lisan yang diperdengarkan dengan bimbingan guru 

• Siswa mengidentifikasi ragam  د��' وا+%�� ا��*)�� (%)�   dengan 

pelaku  ��ه�‐ه� ‐ أ  yang terdapat dalam hiwar/teks lisan yang 

60 Menit 
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diperdengarkan 

• Siswa menjelaskan ragam  د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  

��ه�‐ه� ‐أ  yang terdapat dalam hiwar/teks lisan yang disimaknya 

dengan bimbingan guru 

• Siswa mengidentifikasi makna ragam د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  

dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  yang terdapat dalam hiwar/teks lisan 

sederhana tentang  د��' وا+%�� ا��*)�� (%)�   yang diperdengarkan 

Konfirmasi  

• Siswa menjelaskan makna ragam د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan 

pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  yang terdapat dalam hiwar/teks lisan sederhana 

tentang  �� � yang diperdengarkan    ا�%�ر

• Siswa menjelaskan makna dan gagasan yang terdapat dalam 

hiwar/ teks lisan tentang  �� � yang disimaknya dengan  ا�%�ر

bimbingan guru 

Kegiatan Akhir 

 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

� makna kata, frase, kalimat dan seluruh hiwar atau teks lisan 

yang disimaknya 

� Ragam د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  dan 

maknanya yang terdapat dalam hiwar atau teks lisan yang 

disimaknya 

� Kandungan materi dan gagasan yang terdapat dalam 

hiwar/teks lisan yang disimaknya 

• Siswa mendemonstrasikan hiwar/teks lisan yang disimaknya 

15 Menit 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : Lisan, tertulis dan peragaan   

b. Materi tes :  

 Tes lisan tentang:  

• penguasaan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• penguasaan struktur dari materi hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• makna ragam د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  dari materi hiwar/teks lisan yang 

diperdengarkan   

• makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan mengenai  �� �   ا�%�ر

 

 Tes tertulis tentang :  

• penguasaan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diper‐dengarkan 

• penguasaan struktur dari materi hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• makna ragam  د��' وا+%�� ا��*)�� (%)�   dengan pelaku  ��ه�‐ ه� ‐ أ  dari materi hiwar/teks lisan yang 

diperdengarkan   

• makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan mengenai  �� �   ا�%�ر

• kandungan materi hiwar/teks lisan mengenai   �� ا�%�ر�    dan   د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan 

pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

 

 Peragaan :  mendemonstrasikan hiwar/teks lisan tentang �� �   yang disimaknya    ا�%�ر

 

 

 

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 21 Juli 2012  

Guru Pembimbing  Praktikan  

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah 

NIP. 19690923 199803 1 006     NIM. 09420112 
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   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2012/2013 

( RPP 2 - 2 )  

 

   Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

   Kelas/Semester   : VIII/I 

   Waktu    : 3 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Berbicara/ Kalam 

Mengungkapkan hiwar dan teks lisan sederhana 

 

Kompetensi Dasar : 

• Melafalkan materi hiwar dengan baik dan benar mengenai  �� � dengan struktur kalimat dasar   ا�%�ر

yang meliputi: د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Mendemonstrasikan hiwar sederhana dengan lafal dan intonasi yang benar mengenai : �� �   ا�%�ر

dengan menggunakan struktur kalimat dasar د�وا+%�� ا��*)�� �(%) '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Mengungkapkan gagasan yang terdapat dalam teks hiwar/teks lisan dengan sederhana mengenai : �� 

�وا+%�� ا��*)�� (%)� '��د :dengan struktur kalimat dasar yang meliputi   ا�%�ر  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

 

Materi Pokok : 

Hiwar tentang   �� � ‐(��ا ‐3)�2 ‐ا�*���1 ا�)dengan menggunakan 20‐25 mufradat baru seperti  �(.�/ ‐ �0    ا�%�ر

�(6 ‐/5ه4 ‐/�*)�/  dan struktur kalimat dasar yang terdiri dari د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku ��ه�‐ ه� ‐أ  

seperti  �(*7ا �� أ�(��ا ا�*���1 ا�)�0 7�.)� ‐ا+2'�� ا�%���8 �%�ر  

 

Indikator :  

� Mengucapkan mufradat baru tentang  �� � dengan lafal yang baik dan benar   ا�%�ر

� Mengucapkan materi hiwar tentang  �� � dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar   ا�%�ر

� Mendemonstrasikan materi hiwar tentang  �� � secara berpasangan   ا�%�ر

� Menggunakan mufradat yang berkaitan dengan  �� �  dan struktur kalimat dasar yang meliputi   ا�%�ر

�د وا+%�� ا��*)�� (%)��'  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

� Melakukan tanya jawab dengan mufradat yang berkaitan dengan �� � dan struktur kalimat dasar   ا�%�ر

yang meliputi د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Mengungkapkan kandungan/ gagasan dalam teks hiwar dengan bahasa sederhana 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, peragaan/perfornance, penugasan, tanya jawab dan 

lain‐lain) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan 

memberikan apersepsi 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang mengenai 

mufradat dalam hiwar tentang �� � yang telah   ا�%�ر

diketahuinya 

• Siswa melakukan tanya jawab dengan mufradat 

tentang   �� � yang telah diketahuinya   ا�%�ر

 

15 Menit 

Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa mengucapkan mufradat baru tentang �� 

� secara berulang-ulang dengan bimbingan  ا�%�ر

guru 

• Siswa mengucapkan materi hiwar tentang �� �  ا�%�ر

dengan bimbingan guru 

Elaborasi 

• Siswa mendemonstrasikan materi hiwar tentang �� 

� di depan kelas secara berpasangan di depan   ا�%�ر

60 Menit 
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kelas dengan bimbingan guru 

• Siswa melengkapi hiwar tentang  �� �%ا�� dengan   ر

mufradat yang disediakan dengan bimbingan guru 

• Siswa menggunakan mufradat-mufradat baru 

tentang  �� � yang disediakan dengan   ا�%�ر

bimbingan guru 

• Siswa melakukan tanya jawab dengan mufradat  

tentang  �� � dengan alat peraga yang   ا�%�ر

disediakan dan struktur kalimat yang diajarkan  

• Siswa mengidentifikasi gagasan yang terdapat dalam 

teks hiwar sederhana tentang �� �    ا�%�ر

Konfirmasi  

• Siswa menyampaikan gagasan sederhana  tentang 

�� � dengan bahasa lisan sederhana dengan   ا�%�ر

bimbingan guru 

 

Kegiatan Akhir 

 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

� makna kata/mufradat, frase dan kalimat dalam 

hiwar tentang  �� �   ا�%�ر

� penggunaan mufradat dan struktur kalimat 

dalam hiwar tentang  �� �   ا�%�ر

� gagasan yang terdapat dalam hiwar tentang  �� 

�   ا�%�ر

• Siswa mendemonstrasikan hiwar tentang �� �   ا�%�ر

 

15 Menit 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : Lisan, tertulis dan peragaan   

b. Materi tes :  

 Tes lisan tentang :  

• pengucapan/pelafalan mufradat dan teks hiwar mengenai �� �   ا�%�ر

• gagasan sederhana yang terdapat dalam teks hiwar �� �   ا�%�ر

 

 Tes tertulis tentang :  

• penggunaan mufradat dan struktur kalimat dalam hiwar mengenai �� �   ا�%�ر

• gagasan sederhana yang terdapat dalam teks hiwar mengenai �� �   ا�%�ر

 

 Peragaan :  mendemonstrasikan hiwar tentang �� �   ا�%�ر

  Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana yang terdapat dalam 

hiwar tentang �� �   ا�%�ر

 

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 7 September 2012  

Guru Pembimbing Praktikan  

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah 

NIP. 19690923 199803 1 006 NIM. 09420112 
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  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2012/2013 

( RPP 2 - 3 )  

 

   Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

   Kelas/Semester   : VIII/I 

   Waktu    : 3 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Membaca./ Qira’ah 

Memahami makna dan kandungan teks tulis sederhana 

 

Kompetensi Dasar : 

• Membaca nyaring bermakna kata, frase dan kalimat dengan ucapan, tekanan dan intonasi yang 

berterima yang berkaitan dengan : �� � dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang   ا�%�ر

meliputi: د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan 

dengan : �� �وا+%�� ا��*)�� (%)� '��د :dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi   ا�%�ر  

dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Merespon gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan : �� �   ا�%�ر

dengan menggunakan struktur kalimat dasar د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

 

Materi Pokok : 

Qira’ah dengan mufradat tentang �� �';�رع �*dan  struktur kalimat dasar yang terdiri dari   9   ا�%�ر  

dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

 

Indikator :  

• Melafalkan kata, frase dan kalimat tentang  �� � (%)� dan stuktur kalimat dasar yang meliputi   ا�%�ر

وا+%�� ا��*)��  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Melafalkan materi qira’ah tentang  �� �وا+%�� ا��*)�� (%)� '��د dengan struktur kalimat dasar   ا�%�ر  

dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Menjelaskan ketentuan membaca yang benar tentang �� �وا+%�� ا��*)�� (%)� '��د  yang meliputi   ا�%�ر  

dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata,frase dan kalimat yang terdapat dalam teks 

tulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan  �� ��د dan struktur kalimat yang meliputi   ا�%�ر�' �(%) 

وا+%�� ا��*)��  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Menjelaskan gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan   �� � dan   ا�%�ر

struktur kalimat dasar yang meliputi د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Menjawab pertanyaan/latihan tentang kandungan bahan qira’ah tentang    dengan baik dan benar 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (Qawa’id wattarjamah,  penugasan, tanya jawab dan lain‐lain) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan memberikan 

apersepsi 

• Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai mufradat dalam 

qira’ah tentang  �� � yang telah diketahuinya   ا�%�ر

• Siswa menyimak informasi mengenai materi qira’ah tentang  �� 

�   ا�%�ر

15 Menit 

Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa melafalkan kata, frase dan kalimat tentang  �� �   ا�%�ر

dan struktur kalimat dasar yang meliputi  د��' وا+%�� ا��*)�� )�(%   

secara berulang‐ulang dengan bimbingan guru 

• Siswa membaca materi qira’ah tentang  �� � secara   ا�%�ر

berulang‐ulang dengan bimbingan guru 

Elaborasi  

60 Menit 
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• Siswa mengidentifikasi ketentuan membaca yang benar 

tentang   �� �وا+%�� �*)��ا� (%)� dan   ا�%�ر  dengan pelaku  ��‐ه� ‐أ

 dengan baik dan benar dengan bimbingan guru ه�

• Siswa menjelaskan ketentuan membaca yang benar tentang �� 

�وا+%�� ا��*)�� (%)� yang meliputi   ا�%�ر  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

dengan bimbingan guru 

• Siswa mengidentifikasi makna kata, frase, dan kalimat yang 

terdapat dalam teks tertulis/qira’ah sederhana yang berkaitan 

dengan . �� � dengan bimbingan guru .  ا�%�ر

• Siswa menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata,frase 

dan kalimat yang terdapat dalam teks tulis/qira’ah sederhana 

yang berkaitan dengan  �� � dan struktur kalimat yang   ا�%�ر

meliputi  �(%) ��(*�ا� ��%�د وا+�'  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  dengan 

bimbingan guru 

• Siswa menelaah/mengidentifikasi gagasan yang terdapat dalam 

teks tulis sederhana yang berkaitan dengan  �� � dengan  ا�%�ر

bimbingan guru 

Konfirmasi  

• Siswa menjelaskan gagasan yang terdapat dalam teks tulis 

sederhana yang berkaitan dengan   �� ا�%�ر�     dan struktur 

kalimat dasar yang meliputi  د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  

Kegiatan Akhir 

 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

� makna kata/mufradat, frase dan kalimat dalam teks 

qira’ah tentang  �� �   ا�%�ر

� struktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah tentang  

�� �   ا�%�ر

� kandungan wacana/gagasan yang terdapat dalam teks 

qira’ah tentang  �� �   ا�%�ر

•  Siswa mendemonstrasikan hiwar tentang �� �   ا�%�ر

15 Menit 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

• Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : Lisan dan tertulis  

b. Materi tes :  

 Tes lisan tentang:  

• pengucapan/pelafalan mufradat, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai �� �   ا�%�ر

• kefasihan bacaan teks qira’ah mengenai  �� �   ا�%�ر

• makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  �� �   ا�%�ر

• stuktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai �� �   ا�%�ر

• gagasan yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai �� �   ا�%�ر

 

 Tes tertulis tentang:  

• ketentuan membaca yang tepat  

• makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai �� �   ا�%�ر

• stuktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  �� �   ا�%�ر

• gagasan/kandungan materi yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  �� �   ا�%�ر

 

 

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 10 September 2012  

Kepala Madrasah Praktikan 

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I Ulfah Fittriah 

NIP. 19690923 199803 1 006 NIM. 09420112 
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   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2012/2013 

( RPP 2 - 4 )  

 

   Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

   Kelas/Semester   : VIII/I 

   Waktu    : 2 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Menulis/ Kitabah 

Mengungkapkan gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis 

 

Kompetensi Dasar : 

• Mentransfer gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis yang berkaitan dengan: �� � dengan   ا�%�ر

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi: د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Merespon gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis yang berkaitan dengan :  �� � dengan   ا�%�ر

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi: د�وا+%�� ا��*)�� (%)� '�  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Menyampaikan gagasan seder‐hana dalam bentuk teks tulis sederhana berupa insya’ muwajjah yang 

berkaitan dengan :  �� � ا��*)�� )�(%  :dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi   ا�%�ر

��%�د وا+�'  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

 

Materi Pokok : 

Insya’ muwajjah  dengan mufradat dan struktur kalimat yang telah dipelajari 

 

Indikator :  

• Menulis kalimat‐kalimat Arab tentang  �� � melalui imla’ manqul   ا�%�ر

• Menyusun kata acak menjadi kalimat sempurna 

• Menggunakan mufradat yang tepat dalam kalimat‐kalimat yang disediakan yang berkaitan dengan   �� 

�وا+%�� ا��*)�� (%)� '��د dan struktur kalimat dasar yang meliputi    ا�%�ر  dengan pelaku  ��ه�‐ه� ‐أ  

• Menjawab pertanyaan yang disediakan dengan baik dan benar 

• Menyusun kalimat dengan menggunakan kata‐kata yang disediakan 

• Menyusun paragraf sederhana dengan ungkapan‐ungkapan/ kalimat yang disediakan 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (penugasan dan tanya jawab) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan memberikan 

apersepsi 

• Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang materi 

yang telah dipelajari 

• Siswa menyimak informasi tentang materi insya’ 

 

15 Menit 

Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa menulis kalimat‐kalimat Arab yang berkaitan dengan 

�� � melalui imla’ manqul dengan bimbingan guru  ا�%�ر

• Siswa menyusun kata acak yang tersedia menjadi kalimat 

sempurna  

Elaborasi  

• Siswa melengkapi kalimat/ teks hiwar tentang  �� �ا�%�ر  

dengan mufradat yang benar dengan bimbingan guru 

• Siswa menterjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke 

dalam bahasa Arab dengan bimbingan guru 

• Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

dalam bentuk tertulis dengan baik dan benar 

• Siswa menulis pertanyaan untuk jawaban yang disediakan 

oleh guru dengan baik dan benar 

60 Menit 
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Konfirmasi  

• Siswa menyusun kalimat dengan menggunakan kata-

kata/mufradat yang disediakan dengan bimbingan guru 

 

Kegiatan Akhir 

 

o Pengumpulan tugas 

o Evaluasi 

o Motivasi 

 

15 Menit 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : tertulis  

b. Materi tes :  

 Tes tertulis tentang : 

• imla’  

• menyusun kata acak 

• penggunaan mufradat yang tepat dalam kalimat/teks hiwar 

• menterjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab 

• penggunaan struktur kalimat 

• menjawab pertanyaan yang tersedia 

• membuat pertanyaan dari jawaban yang tesedia 

• penyusunan kalimat 

 

 

 

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 11 September 2012  

Guru Pembimbing  Praktikan 

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah 

NIP. 19690923 199803 1 006 NIM. 09420112 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2012/2013 

 ( RPP 3 - 1 )  

 

   Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

   Kelas/Semester   : VIII/I 

   Waktu    : 2 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Mendengarkan/ Istima’ 

Memahami makna dalam hiwar dan teks lisan sederhana 

 

Kompetensi Dasar : 

• Merespon makna dalam hiwar yang menggunakan ragam bahasa lisan sederhana tentang  �� <�=ا�  

• Merespon makna dalam hiwar dan teks lisan yang menggunakan ragam bahasa sederhana yang 

meliputi struktur kalimat dasar yang meliputi  6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?   dengan pelaku ،ه� Aّه، AB�  

• Merespon gagasan yang terdapat dalam hiwar dan teks lisan sederhana tentang  �� <�=ا�  dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi 6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?   dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�    

 

Materi Pokok : 

Istima’ tentang �� <�=ا�   dengan menggunakan 20 mufradat baru seperti 3)� – آ��ب – �=�رة – '%��B – آ�ا – 

D�با��0 آ�    dengan struktur kalimat dasar yang terdiri dari �AB هAّ، ه�، seperti ا�<6% @%�?� '6 ا�<%)�ـ�ن     

 

Indikator :  

• Mendemonstrasikan �� <�=ا�   sesuai hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• Menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• Menjelaskan ragam 6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?   dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�   yang terdapat dalam hiwar/teks 

lisan sederhana tentang  �� <�=ا�   yang diperdengarkan 

• Menjelaskan makna ragam  6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?  dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�   yang terdapat dalam 

hiwar/teks lisan sederhana tentang �� <�=ا�   yang diperdengarkan 

• Menjelaskan makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan sederhana tentang  �� <�=ا�  

dengan struktur kalimat dasar    6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?   dengan pelaku ،ه� ه�، AB�    yang diperdengarkan 

• Menjawab pertanyaan tentang kandungan materi hiwar/teks lisan tentang �� <�=ا�   yang diperdegarkan 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, tanya jawab, penugasan dan lain-lain) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan memberikan apersepsi 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan  �� <�=ا�  yang pernah didengarnya 

• Siswa menyimak informasi yang berkaitan dengan  �� <�=ا�  

15 Menit 

Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa mendengarkan/menyimak hiwar/teks lisan tentang �� <�=ا�  

yang disampaikan guru melalui suara guru langsung 

• Siswa mendemonstrasikan  �� <�=ا�   sesuai materi yang 

diperdengarkan dengan bimbingan guru 

Elaborasi  

• Siswa mengidentifikasi makna kata, frase dan kalimat dalam 

hiwar/teks lisan yang diperdengarkan oleh guru dengan 

bimbingan guru 

• Siswa menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat dalam 

hiwar/teks lisan yang diperdengarkan dengan bimbingan guru 

• Siswa mengidentifikasi ragam 6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�? dengan pelaku 

�AB هAّ، ه�،   yang terdapat dalam hiwar/teks lisan yang 

diperdengarkan 

• Siswa menjelaskan ragam   6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?  dengan pelaku 

60 Menit  
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�AB هAّ، ه�،   yang terdapat dalam hiwar/teks lisan yang disimaknya 

dengan bimbingan guru 

• Siswa mengidentifikasi makna ragam  6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?  

dengan pelaku  ،ه� ،Aّه AB�   yang terdapat dalam hiwar/teks lisan 

sederhana tentang  �� <�=ا�   yang diperdengarkan 

Konfirmasi  

• Siswa menjelaskan makna ragam  6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?  dengan 

pelaku ،ه� ،Aّه AB�   yang terdapat dalam hiwar/teks lisan 

sederhana tentang  �� <�=ا�   yang diperdengarkan 

• Siswa menjelaskan makna dan gagasan yang terdapat dalam 

hiwar/ teks lisan tentang  �� <�=ا�    yang disimaknya dengan 

bimbingan guru 

Kegiatan Akhir 

 

o Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

� makna kata, frase, kalimat dan seluruh hiwar atau teks lisan 

yang disimaknya 

� Ragam 9*� رع�;'  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku ،ه�، ه� AB�  

dan maknanya yang terdapat dalam hiwar atau teks lisan 

yang disimaknya 

� Kandungan materi dan gagasan yang terdapat dalam 

hiwar/teks lisan yang disimaknya 

o Siswa mendemonstrasikan hiwar/teks lisan yang disimaknya 

15 Menit 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : Lisan, tertulis dan peragaan   

b. Materi tes :  

 Tes lisan tentang:  

• penguasaan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• penguasaan struktur dari materi hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• makna ragam 6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�? dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�   dari materi hiwar/teks lisan yang 

diperdengarkan   

• makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan mengenai �� <�=ا�  

 

 Tes tertulis tentang :  

• penguasaan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• penguasaan struktur dari materi hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• makna ragam 6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?  dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�   dari materi hiwar/teks lisan yang 

diperdengarkan   

• makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan mengenai �� <�=ا�  

• kandungan materi hiwar/teks lisan mengenai �� <�=ا�   dan  6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?  dengan pelaku ،ه� 

،Aّه AB�    

 

 Peragaan :  mendemonstrasikan hiwar/teks lisan tentang �� <�=ا�   yang disimaknya   

 

 

 

 

 

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 1 7 September 2012  

Guru Pembimbing  Praktikan 

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah 

NIP. 19690923 199803 1 006 NIM. 09420112 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2012/2013 

 ( RPP 3 - 2 )  

 

   Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

   Kelas/Semester   : VIII/I 

   Waktu    : 3 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Berbicara/ Kalam 

Mengungkapkan hiwar dan teks lisan sederhana 

 

Kompetensi Dasar : 

• Melafalkan materi hiwar dengan baik dan benar mengenai �� <�=ا�  dengan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:   6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?  dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�    

• Mendemonstrasikan hiwar sederhana dengan lafal dan intonasi yang benar mengenai : �� <�=ا�  dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�? dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�    

• Mengungkapkan gagasan yang terdapat dalam teks hiwar/teks lisan dengan sederhana mengenai : �� 

ا�<6% @%�?� '6 ا�<%)�ـ�ن  :dengan struktur kalimat dasar yang meliputi ا�=�> dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�    

 

Materi Pokok : 

Hiwar tentang �� <�=ا�   dengan menggunakan 20 mufradat baru seperti 3)� – آ��ب – �=�رة – '%��B – آ�ا – 

D�ا���0ب آ    dengan struktur kalimat dasar yang terdiri dari  6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?  dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�    

 

Indikator :  

� Mengucapkan mufradat baru tentang  �� <�=ا�  dengan lafal yang baik dan benar 

� Mengucapkan materi hiwar tentang  �� <�=ا�  dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar 

� Mendemonstrasikan materi hiwar tentang  �� <�=ا�   secara berpasangan 

� Menggunakan mufradat yang berkaitan dengan  �� <�=ا�  dan struktur kalimat dasar yang meliputi  9*� 

�*)�� (%)�  dalam ';�رع   dengan pelaku ،ه�، ه� AB�  

� Melakukan tanya jawab dengan mufradat yang berkaitan dengan �� <�=ا�   dan struktur kalimat dasar 

yang meliputi  9*� رع�;'  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku ،ه�، ه� AB�  

� Mengungkapkan kandungan/ gagasan dalam teks hiwar dengan bahasa sederhana 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, peragaan/perfornance, penugasan, tanya jawab dan 

lain-lain) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan memberikan 

apersepsi 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang mengenai 

mufradat dalam hiwar tentang  �� <�=ا�  yang telah 

diketahuinya 

• Siswa melakukan tanya jawab dengan mufradat tentang   

ا�=�> ��  yang telah diketahuinya 

 

15 Menit 

Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa mengucapkan mufradat baru tentang  �� <�=ا�   

secara berulang-ulang dengan bimbingan guru 

• Siswa mengucapkan materi hiwar tentang  �� <�=ا�   

dengan bimbingan guru 

Elaborasi  

• Siswa mendemonstrasikan materi hiwar tentang �� <�=ا�   

di depan kelas secara berpasangan di depan kelas 

dengan bimbingan guru 

• Siswa melengkapi hiwar tentang  �� <�=ا�   dengan 

60 Menit 
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mufradat yang disediakan dengan bimbingan guru 

• Siswa menggunakan mufradat-mufradat baru tentang  �� 

 yang disediakan dengan bimbingan guru  ا�=�>

• Siswa melakukan tanya jawab dengan mufradat  tentang  

ا�=�> ��   dengan alat peraga yang disediakan dan struktur 

kalimat yang diajarkan  

• Siswa mengidentifikasi gagasan yang terdapat dalam teks 

hiwar sederhana tentang  �� <�=ا�   

Konfirmasi  

• Siswa menyampaikan gagasan-gagasan sederhana  

tentang �� <�=ا�   dengan bahasa lisan sederhana dengan 

bimbingan guru 

 

Kegiatan Akhir 

 

o Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

� makna kata/mufradat, frase dan kalimat dalam 

hiwar tentang  �� <�=ا�  

� penggunaan mufradat dan struktur kalimat dalam 

hiwar tentang  �� <�=ا�  

� gagasan yang terdapat dalam hiwar tentang  �� <�=ا�  

o Siswa mendemonstrasikan hiwar tentang  �� <�=ا�  

 

15 Menit 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : Lisan, tertulis dan peragaan   

b. Materi tes :  

 Tes lisan tentang :  

• pengucapan/pelafalan mufradat dan teks hiwar mengenai �� <�=ا�  

• gagasan sederhana yang terdapat dalam teks hiwar �� <�=ا�  

 

 Tes tertulis tentang :  

• penggunaan mufradat dan struktur kalimat dalam hiwar mengenai �� <�=ا�  

• gagasan sederhana yang terdapat dalam teks hiwar mengenai �� <�=ا�  

 

 Peragaan :  mendemonstrasikan hiwar tentang �� <�=ا�  

  Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana yang terdapat dalam 

hiwar tentang �� <�=ا�  

 

 

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 12 September 2012  

Kepala Madrasah  Praktikan 

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah 

NIP. 19690923 199803 1 006 NIM. 09420112 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2012/2013 

( RPP 2 - 1 )  
 

Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VII/I 
Waktu    : 2 JP (2x45 menit) 

Standar Kompetensi :  

Mendengarkan/ Istima’ 
Memahami makna dalam hiwar dan teks lisan sederhana 
 
Kompetensi Dasar : 
• Merespon makna dalam hiwar yang menggunakan ragam bahasa lisan sederhana yang meliputi   72*�رف  
• Merespon makna dalam hiwar dan teks lisan yang menggunakan ragam bahasa sederhana yang meliputi 

struktur kalimat dasar yang meliputi  ��%@ dan  د�   ا� إ�Hرة '�
• Merespon gagasan yang terdapat dalam hiwar dan teks lisan sederhana yang meliputi   *7 �2رف    dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  ��%@ dan  د�   ا� إ�Hرة '�
 
Materi Pokok : 
Istima’ tentang  72*�رف    dengan menggunakan 20 mufradat baru seperti ه5ا - J5رس - 7)%�5ة - 7)%�5 - /� - ه� - ه� - ه�' - 
�dengan struktur kalimat dasar yang terdiri dari   '�ر ا�   ) + ه�/ه�(@%��  –�)� ) + هJ5/ه5ا( ا� إ�Hرة '��د    
seperti  5�%(7 ه�،A�� ه� 7)%�5ة  –ه5ا ،�Q'R J5وه   dan pertanyaan   A'..9؟...؟ ه - �*�/T  
 
Indikator :  
• Mendemonstrasikan   72*�رف    sesuai hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 
• Menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 
• Menjelaskan ragam ��%@ dan  د�  yang terdapat dalam hiwar/teks lisan sederhana tentang     ا� إ�Hرة '�

72*�رف     yang diperdengarkan 
• Menjelaskan makna ragam  ��%@ dan  Hإ ��رة '��دا   yang terdapat dalam hiwar/teks lisan sederhana 

tentang  72*�رف     yang diperdengarkan 
• Menjelaskan makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan sederhana tentang   72*�رف     

dengan struktur kalimat dasar    ��%@ dan  د� yang diperdengarkan   ا� إ�Hرة '�
• Menjawab pertanyaan tentang kandungan materi hiwar/teks lisan tentang  72*�رف   yang diperdegarkan 
 
Metode : Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, tanya jawab, penugasan dan lain-lain) 
 
Kegiatan Belajar Mengajar : 
No Langkah – langkah Media/sumber Waktu 
1. a. Kegiatan awal/Orientasi 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan   72*�رف    yang pernah 
didengarnya 

• Siswa menyimak informasi yang berkaitan dengan  
72*�رف     

 

Guru dan siswa 15 menit 

2. b. Kegiatan inti 
• Siswa mendengarkan/menyimak hiwar/teks lisan 

tentang  72*�رف     yang disampaikan guru melalui 
kaset, VCD, atau suara guru langsung 

• Siswa mendemonstrasikan   72*�رف   sesuai materi 
yang diperdengarkan dengan bimbingan guru 

• Siswa mengidentifikasi makna kata, frase dan 
kalimat dalam hiwar/teks lisan yang 
diperdengarkan oleh guru dengan bimbingan guru 

• Siswa menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat 
dalam hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 
dengan bimbingan guru 

• Siswa mengidentifikasi ragam ��%@ dan  ر�Hإ �ة ا
�د�'  yang terdapat dalam hiwar/teks lisan yang 
diperdengarkan 

Buku paket, perangkat 
pembelajaran رق�$  , 
linguaphone, kamus, 
majalah, komik, koran, 
kaset, VCD, alat 
peraga, dsb. 
 

60 menit 
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• Siswa menjelaskan ragam   ��%@ dan  د�   ا� إ�Hرة '�
yang terdapat dalam hiwar/teks lisan yang 
disimaknya dengan bimbingan guru 

• Siswa mengidentifikasi makna ragam  ��%@ dan  
 yang terdapat dalam hiwar/teks lisan    ا� إ�Hرة '��د
sederhana tentang   72*�رف     yang diperdengarkan 

• Siswa menjelaskan makna ragam  ��%@ dan   �ا
 yang terdapat dalam hiwar/teks lisan    إ�Hرة '��د
sederhana tentang   72*�رف     yang diperdengarkan 

• Siswa menjelaskan makna dan gagasan yang 
terdapat dalam hiwar/ teks lisan tentang  72*�رف     
yang disimaknya dengan bimbingan guru 

3. c. Kegiatan Akhir 
o Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

� makna kata, frase, kalimat dan seluruh hiwar 
atau teks lisan yang disimaknya 

� Ragam ��%@ dan  د� dan maknanya   ا� إ�Hرة '�
yang terdapat dalam hiwar atau teks lisan yang 
disimaknya 

� Kandungan materi dan gagasan yang terdapat 
dalam hiwar/teks lisan yang disimaknya 

• Siswa mendemonstrasikan hiwar/teks lisan yang 
disimaknya 

 

Guru dan siswa 15 menit 

 
Penilaian 
 
a. Bentuk tes : Lisan, tertulis dan peragaan   
b. Materi tes :  
 Tes lisan tentang:  

• penguasaan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diper-dengarkan 
• penguasaan struktur dari materi hiwar/teks lisan yang diperdengar-kan 
• makna ragam ��%@ dan  د�   dari materi hiwar/teks lisan yang diperdengarkan  ا� إ�Hرة '�
• makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan mengenai 72*�رف         

 Tes tertulis tentang :  
• penguasaan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diper-dengarkan 
• penguasaan struktur dari materi hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 
• makna ragam ��%@ dan  د�   dari materi hiwar/teks lisan yang diperdengarkan  ا� إ�Hرة '�
• makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan mengenai 72*�رف         
• kandungan materi hiwar/teks lisan mengenai 72*�رف       dan    ��%@ dan  د�  ا� إ�Hرة '�

 
 Peragaan :  mendemonstrasikan hiwar/teks lisan tentang  72*�رف     yang disimaknya   
 
 
 
Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 14 September 2012 
Guru Pembimbing  Praktikan 
 
 
 
 
Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah  
NIP. 19690923 199803 1 006     NIM. 09420112 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2012/2013 
( RPP 2 - 2 )  

 
Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/Semester   : VII/I 
Waktu    : 2 JP 

Standar Kompetensi :  
Berbicara/ Kalam 
Mengungkapkan hiwar dan teks lisan sederhana 
 
Kompetensi Dasar : 
• Melafalkan materi hiwar dengan baik dan benar yang meliputi  72*�رف   dengan struktur kalimat dasar 

yang meliputi:  ��%@ dan  د�    ا� إ�Hرة '�
• Mendemonstrasikan hiwar sederhana dengan lafal dan intonasi yang benar mengenai :  72*�رف   dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  ��%@ dan  د�   ا� إ�Hرة '�
• Mengungkap-kan gagasan yang terdapat dalam teks hiwar/teks lisan dengan sederhana mengenai :  7*�رف

2  dengan struktur kalimat dasar yang meliputi:  ��%@ dan  د�    ا� إ�Hرة '�

Materi Pokok : 
Hiwar tentang  72*�رف    dengan menggunakan 20 mufradat baru seperti ه5ا - J5رس - 7)%�5ة - 7)%�5 - /� - ه� - ه� - ه�' - 
�dengan struktur kalimat dasar yang terdiri dari   '�ر ا�   ) + ه�/ه�(@%��  –�)� ) + هJ5/ه5ا( ا� إ�Hرة '��د    
seperti ،A�� ه� 7)%�5ة  –ه� 7)%�5 ه5ا ،�Q'R J5وه   dan pertanyaan   A'..9؟...؟ ه - �*�/T  
 
Indikator :  
� Mengucapkan mufradat baru tentang   72*�رف    dengan lafal yang baik dan benar 
� Mengucapkan materi hiwar tentang   72*�رف    dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar 
� Mendemonstrasikan materi hiwar tentang   72*�رف    secara berpasangan 
� Menggunakan mufradat yang berkaitan dengan   72*�رف    dan struktur kalimat dasar yang meliputi  ��%@ 

dan  د�   ا� إ�Hرة '�
� Melakukan tanya jawab dengan mufradat yang berkaitan dengan  72*�رف    dan struktur kalimat dasar 

yang meliputi  ��%@ dan  د�  ا� إ�Hرة '�
• Mengungkapkan kandungan/ gagasan dalam teks hiwar dengan bahasa sederhana 
 
Metode : Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, peragaan/perfornance, penugasan, tanya jawab dan 

lain-lain) 
 
Kegiatan Belajar Mengajar : 
 
Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 
Kegiatan awal/Orientasi 
- Motivasi 
- Prasyarat 
- TPK 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang mengenai mufradat 
dalam hiwar tentang   72*�رف    yang telah diketahuinya 

• Siswa melakukan tanya jawab dengan mufradat tentang    72*�رف    
yang telah diketahuinya 

15 Menit 

Kegiatan inti 
 

Eksplorasi 
• Siswa mengucapkan mufradat baru tentang   72*�رف    secara 

berulang-ulang dengan bimbingan guru 
• Siswa mengucapkan materi hiwar tentang   72*�رف    dengan 

bimbingan guru 
Elaborasi  
• Siswa mendemonstrasikan materi hiwar tentang  72*�رف   di depan 

kelas secara berpasangan di depan kelas dengan bimbingan guru 
• Siswa melengkapi hiwar tentang   72*�رف     dengan mufradat yang 

disediakan dengan bimbingan guru 
• Siswa menggunakan mufradat-mufradat baru tentang   72*�رف    

yang disediakan dengan bimbingan guru 
• Siswa melakukan tanya jawab dengan mufradat  tentang   72*�رف    

dengan alat peraga yang disediakan dan struktur kalimat yang 
diajarkan  

• Siswa mengidentifikasi gagasan yang terdapat dalam teks hiwar 

60 Menit 
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sederhana tentang  72*�رف   
Konfirmasi  
• Siswa menyampaikan gagasan-gagasan sederhana  tentang  72*�رف       

dengan bahasa lisan sederhana dengan bimbingan guru 
   

Kegiatan Akhir 

 

o Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 
� makna kata/mufradat, frase dan kalimat dalam hiwar tentang  

72*�رف      
� penggunaan mufradat dan struktur kalimat dalam hiwar tentang  

72*�رف      
� gagasan yang terdapat dalam hiwar tentang   72*�رف     
• Siswa mendemonstrasikan hiwar tentang   72*�رف     
 

15 Menit 

Alat dan Sumber Belajar: 

• Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , linguaphone, kamus, majalah, komik, koran, kaset, VCD, 
alat peraga, dsb. 

 
Penilaian 
a. Bentuk tes : Lisan, tertulis dan peragaan   
b. Materi tes :  
 Tes lisan tentang :  

• pengucapan/pelafalan mufradat dan teks hiwar mengenai  72*�رف       
• gagasan sederhana yang terdapat dalam teks hiwar  72*�رف       

 Tes tertulis tentang :  
• penggunaan mufradat dan struktur kalimat dalam hiwar mengenai  72*�رف       
• gagasan sederhana yang terdapat dalam teks hiwar mengenai  72*�رف   

 
 Peragaan : Mendemonstrasikan hiwar tentang  72*�رف   

           Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana yang terdapat dalam hiwar 
tentang  72*�رف   

 
 
 
 
 
Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 21 September 2012 
Guru Pembimbing  Praktikan 
 
 
 
 
Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah  
NIP. 19690923 199803 1 006     NIM. 09420112 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2012/2013 

 ( RPP 1 - 2 )  

 

Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

Kelas/Semester   : IX/1 

Waktu    : 2 JP 

Standar Kompetensi  :  

Berbicara/ Kalam 

Mengungkapkan hiwar dan teks lisan sederhana 

 

Kompetensi Dasar : 

• Melafalkan materi hiwar dengan baik dan benar mengenai �� � ����� ��	
�� ��	���   dengan struktur kalimat 

dasar yang mengandung:    �	
�� ���� ��� !�  

• Mendemonstrasikan hiwar sederhana dengan lafal dan intonasi yang benar mengenai : �� � ����� �	
��� 

��	���  dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:   ��	
� ���� ��� !�  

• Mengungkapkan gagasan yang terdapat dalam teks hiwar/teks lisan dengan sederhana mengenai : �� � 

����� �	
��� ��	���     dengan struktur kalimat dasar yang meliputi:   �	
�� ���� ��� !�  

Materi Pokok : 

Hiwar tentang �� � ����� �	
��� ��	���   dengan menggunakan 20-25 mufradat baru seperti �"#�$- % &'- (	
)- 

*+,� -
�.- �/,	- �0,/�	-   dan struktur kalimat dasar yang terdiri dari �	
�� ���� ��� !�  seperti �.1 �2� 34 �)��!�- 

560.1 �78�9 34 �)��!�- %: ��0.1 34 �)��!�  

 

Indikator :  

� Mengucapkan mufradat baru tentang  �� � ����� �	
��� ��	���   dengan lafal yang baik dan benar 

� Mengucapkan materi hiwar tentang  �� � ����� �	
��� ��	���   dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar 

� Mendemonstrasikan materi hiwar tentang  ���  ����� �	
��� �	���   secara berpasangan 

� Menggunakan mufradat yang berkaitan dengan  �� � ����� �	
��� ��	���   dan struktur kalimat dasar yang 

meliputi   �	
�� ���� ��� !�  

� Melakukan tanya jawab dengan mufradat yang berkaitan dengan �� � ����� �	
��� 	�����     dan struktur 

kalimat dasar yang meliputi   �	
�� ���� ��� !�  

• Mengungkapkan kandungan/ gagasan dalam teks hiwar dengan bahasa sederhana 

 

Metode :  

o Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, peragaan/perfornance, penugasan, tanya jawab dan lain-

lain) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

 

Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang mengenai mufradat 

dalam hiwar tentang  �� � ����� �	
��� ��	���   yang telah diketahuinya 

• Siswa melakukan tanya jawab dengan mufradat tentang   �� � ����� 

�	
��� ��	���   yang telah diketahuinya 

10 Menit 

Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa mengucapkan mufradat baru tentang  �� � ����� �	
��� ��	���   

secara berulang-ulang dengan bimbingan guru 

• Siswa mengucapkan materi hiwar tentang  �� � ����� �	
��� ��	���   

dengan bimbingan guru 

Elaborasi  

• Siswa mendemonstrasikan materi hiwar tentang �� � ����� �	
��� ��	���   

di depan kelas secara berpasangan di depan kelas dengan 

60 Menit 
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bimbingan guru 

• Siswa melengkapi hiwar tentang  �� � ����� �	
��� ��	���   dengan 

mufradat yang disediakan dengan bimbingan guru 

• Siswa menggunakan mufradat-mufradat baru tentang  �� � ����� 

�	
��� ��	���   yang disediakan dengan bimbingan guru 

• Siswa melakukan tanya jawab dengan mufradat  tentang  �� � ����� 

�	
��� ��	���   dengan alat peraga yang disediakan dan struktur 

kalimat yang diajarkan  

Konfirmasi  

• Siswa menyampaikan gagasan-gagasan sederhana  tentang �� � ����� 

�	
��� ��	���   dengan bahasa lisan sederhana dengan bimbingan guru 

 

Kegiatan Akhir 

 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

1) makna kata/mufradat, frase dan kalimat dalam hiwar tentang  �� 

� ����� �	
��� ��	���    

2) penggunaan mufradat dan struktur kalimat dalam hiwar tentang  

�� � ����� �	
��� ��	���    

3) gagasan yang terdapat dalam hiwar tentang  �� � ����� �	
��� ��	���    

• Siswa mendemonstrasikan hiwar tentang  �� � ����� �	
��� ��	���    

10 Menit 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran ;��&  , kamus, majalah, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : Lisan, tertulis dan peragaan   

b. Materi tes :  

 Tes lisan tentang :  

• Pengucapan/pelafalan mufradat dan teks hiwar tentang   �� � ����� �	
��� ��	���    

• Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks hiwar   �� � ����� �	
��� ��	���    

 

 Tes tertulis tentang :  

• Penggunaan mufradat dan struktur kalimat dalam hiwar tentang   �� � ����� �	
��� ��	���    

• Gagasan sederhana yang terdapat dalam teks hiwar tentang   �� � ����� �	
��� ��	���    

 

Peragaan :   

- Mendemonstrasikan hiwar tentang  �� � ����� �	
��� ��	���    

- Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana yang terdapat dalam hiwar 

tentang   �� � ����� �	
��� ��	���    

 

 

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 8 September 2012 
Guru Pembimbing  Praktikan 
 
 
 
 
Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah  
NIP. 19690923 199803 1 006     NIM. 09420112 
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MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2010/2011 

( RPP 3 - 3 )  

 

   Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

   Kelas/Semester   : VIII/I 

   Waktu    : 3 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Membaca./ Qira’ah 

Memahami makna dan kandungan teks tulis sederhana 

 

Kompetensi Dasar : 

• Membaca nyaring bermakna kata, frase dan kalimat dengan ucapan, tekanan dan intonasi yang 

berterima yang berkaitan dengan : �� <�=ا�  dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  

ا�<6% @%�?� '6 ا�<%)�ـ�ن  dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�    

• Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan 

dengan : �� <�=ا�  dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  6 ا�<%)�ـ�ن' �?�%@ 

�AB هAّ، ه�، dengan pelakuا�<6%    

• Merespon gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan : �� <�=ا�  dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?  

 

Materi Pokok : 

Qira’ah dengan mufradat tentang �� <�=ا�   dan  struktur kalimat dasar yang terdiri dari   6 ا�<%)�ـ�ن' �?�%@ 

�AB هAّ، ه�، dengan pelaku ا�<6%    

 

Indikator :  

• Melafalkan kata, frase dan kalimat tentang  �� <�=ا�   dan stuktur kalimat dasar yang meliputi >6 %)�ـ�نا�' 

�ا�<6% @%�?   dengan pelaku ،ه�، ه� AB�  

• Melafalkan materi qira’ah tentang  �� <�=ا�  dengan struktur kalimat dasar  6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?  dengan 

pelaku ،ه�، ه� AB�  

• Menjelaskan ketentuan membaca yang benar tentang �� <�=ا�   yang meliputi   �(%>6 ـ�نا�' �ا�<6% @%�?  

dengan pelaku ،ه�، ه� AB�  

• Menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata,frase dan kalimat yang terdapat dalam teks 

tulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan  �� <�=ا�  dan struktur kalimat yang meliputi  9*� رع�;'  

dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku ،ه�، ه� AB�  

• Menjelaskan gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan   �� <�=ا�  dan 

struktur kalimat dasar yang meliputi  6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?  dengan pelaku ،ه�، ه� AB�  

• Menjawab pertanyaan/latihan tentang kandungan bahan qira’ah tentang    dengan baik dan benar 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (Qawa’id wattarjamah,  penugasan, tanya jawab dan lain-lain) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : Lisan dan tertulis  

 

b. Materi tes :  

 Tes lisan tentang:  

• pengucapan/pelafalan mufradat, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai �� <�=ا�  

kefasihan bacaan teks qira’ah mengenai   �� <�=ا�    

• makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  �� <�=ا�  

• stuktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai �� <�=ا�  

• gagasan yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai            ا�=�> ��  
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 Tes tertulis tentang:  

• ketentuan membaca yang tepat  

• makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai �� <�=ا�  

• stuktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  �� <�=ا�  

• gagasan/kandungan materi yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  �� ا<�=�  

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 21 Juli 2012  

Guru Pembimbing   Praktikan  

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I   Ulfah Fittriah 

NIP. 19690923 199803 1 006 NIM. 09420112 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2010/2011 

( RPP 3 - 4 )  

 

   Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

   Kelas/Semester   : VIII/I 

   Waktu    : 2 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Menulis/ Kitabah 

Mengungkapkan gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis 

 

Kompetensi Dasar : 

• Mentransfer gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis yang berkaitan dengan: �� <�=ا�  dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?  dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�    

• Merespon gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis yang berkaitan dengan :  �� <�=ا�  dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  6 ا�<%)�ـ�ن' �ا�<6% @%�?  dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�    

• Menyampaikan gagasan sederhana dalam bentuk teks tulis sederhana berupa insya’ muwajjah yang 

berkaitan dengan :  �� <�=ا�   dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  6 ا�<%)�ـ�ن' 

�ا�<6% @%�?  dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�    

 

Materi Pokok : 

Insya’ muwajjah  dengan mufradat dan struktur kalimat yang telah dipelajari 

 

Indikator :  

• Menulis kalimat-kalimat Arab tentang  �� <�=ا�   melalui imla’ manqul 

• Menyusun kata acak menjadi kalimat sempurna menggunakan mufradat yang tepat dalam kalimat-

kalimat yang disediakan yang berkaitan dengan   �� <�=ا�   dan struktur kalimat dasar yang meliputi  

ا�<6% @%�?� '6 ا�<%)�ـ�ن  dengan pelaku ،ه� ،Aّه AB�    

• Menjawab pertanyaan yang disediakan dengan baik dan benar 

• Menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disediakan 

• Menyusun paragraf sederhana dengan ungkapan-ungkapan/ kalimat yang disediakan 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (penugasan dan tanya jawab) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : tertulis  

b. Materi tes :  

 Tes tertulis tentang : 

• imla’  

• menyusun kata acak 

• penggunaan mufradat yang tepat dalam kalimat/teks hiwar 

• menterjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab 

• penggunaan struktur kalimat 

• menjawab pertanyaan yang tersedia 

• membuat pertanyaan dari jawaban yang tesedia 

• penyusunan kalimat 

• Penyusunan paragraf 
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Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 21 Juli 2012  

Guru Pembimbing  Praktikan  

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah 

NIP. 19690923 199803 1 006 NIM. 09420112 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2010/2011 

( RPP 4 - 1 )  

 

   Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

   Kelas/Semester   : VIII/I 

   Waktu    : 2 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Mendengarkan/ Istima’ 

Memahami makna dalam hiwar dan teks lisan sederhana 

 

Kompetensi Dasar : 

• Merespon makna dalam hiwar yang menggunakan ragam bahasa lisan sederhana tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  

• Merespon makna dalam hiwar dan teks lisan yang menggunakan ragam bahasa sederhana yang 

meliputi struktur kalimat dasar yang meliputi  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir yang 

telah diajarkan 

• Merespon gagasan yang terdapat dalam hiwar dan teks lisan sederhana tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir 

yang telah diajarkan 

 

Materi Pokok : 

Istima’ tentang �/ت ا� �%/�ا�.  dengan menggunakan 20-25 mufradat baru seperti ن -ا�%�)%�ن�Q'V%ا�- A�(� -ا�%

�ون -/�7Vن'W/   dan struktur kalimat dasar yang terdiri dari اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir 

yang telah diajarkan   seperti 4��8ب ا��رس /�رس ا���B6 ا�%�)� -ا�%��/ X8=� إ�Y ��*ا�    

 

Indikator :  

• Mendemonstrasikan �/ت ا� �%/�ا�.   sesuai hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• Menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• Menjelaskan ragam اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan   yang 

terdapat dalam hiwar/teks lisan sederhana tentang  �/ت ا� �%/�ا�.   yang diperdengarkan 

• Menjelaskan makna ragam  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) *���(   dengan pelaku dhamir yang telah diajarkanyang 

terdapat dalam hiwar/teks lisan sederhana tentang �/ت ا� �%/�ا�.   yang diperdengarkan 

• Menjelaskan makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan sederhana tentang  �/ت ا� �%/�ا�.    

dengan struktur kalimat dasar    اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan 

yang diperdengarkan 

• Menjawab pertanyaan tentang kandungan materi hiwar/teks lisan tentang �/ت ا� �%/�ا�.   yang 

diperdegarkan 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, tanya jawab, penugasan dan lain-lain) 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan memberikan apersepsi 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan  �/ت ا� �%/�ا�.   yang pernah didengarnya 

• Siswa menyimak informasi yang berkaitan dengan  �/ت ا� �%/�ا�.  

15 Menit 

Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa mendengarkan/menyimak hiwar/teks lisan tentang �/ت ا� 
�%/� yang disampaikan guru melalui kaset, VCD, atau suara   ا�.

guru langsung 

• Siswa mendemonstrasikan  �/ت ا� �%/�ا�.   sesuai materi yang 

diperdengarkan dengan bimbingan guru 

Elaborasi  

• Siswa mengidentifikasi makna kata, frase dan kalimat dalam 

hiwar/teks lisan yang diperdengarkan oleh guru dengan 

bimbingan guru 

• Siswa menjelaskan makna kata, frase, dan kalimat dalam 

60 Menit 
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hiwar/teks lisan yang diperdengarkan dengan bimbingan guru 

• Siswa mengidentifikasi ragam اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan 

pelaku dhamir yang telah diajarkanyang terdapat dalam 

hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• Siswa menjelaskan ragam   اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan 

pelaku dhamir yang telah diajarkan yang terdapat dalam 

hiwar/teks lisan yang disimaknya dengan bimbingan guru 

• Siswa mengidentifikasi makna ragam  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   

dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan  yang terdapat dalam 

hiwar/teks lisan sederhana tentang  �/ت ا� �%/�ا�.   yang 

diperdengarkan 

Konfirmasi  

• Siswa menjelaskan makna ragam  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ���(*   

dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan  yang terdapat dalam 

hiwar/teks lisan sederhana tentang  �/ت ا� �%/�ا�.   yang 

diperdengarkan 

• Siswa menjelaskan makna dan gagasan yang terdapat dalam 

hiwar/ teks lisan tentang �/ت ا� �%/�ا�.  yang disimaknya dengan 

bimbingan guru 

Kegiatan Akhir 

 

o Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

� makna kata, frase, kalimat dan seluruh hiwar atau teks lisan 

yang disimaknya 

� Ragam اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir 

yang telah diajarkan dan maknanya yang terdapat dalam 

hiwar atau teks lisan yang disimaknya 

� Kandungan materi dan gagasan yang terdapat dalam 

hiwar/teks lisan yang disimaknya 

o Siswa mendemonstrasikan hiwar/teks lisan yang disimaknya 

15 Menit 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : Lisan, tertulis dan peragaan   

b. Materi tes :  

 Tes lisan tentang:  

• penguasaan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diper-dengarkan 

• penguasaan struktur dari materi hiwar/teks lisan yang diperdengar-kan 

• makna ragam اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir yang telah diajarkandari materi 

hiwar/teks lisan yang diperdengarkan   

• makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan mengenai  �/ت ا� �%/�ا�.  

 

 Tes tertulis tentang :  

• penguasaan makna kata, frase, dan kalimat dalam hiwar/teks lisan yang diper-dengarkan 

• penguasaan struktur dari materi hiwar/teks lisan yang diperdengarkan 

• makna ragam اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir yang telah diajarkandari materi 

hiwar/teks lisan yang diperdengarkan   

• makna dan gagasan yang terdapat dalam hiwar/teks lisan mengenai �/ت ا� �%/�ا�.  

• kandungan materi hiwar/teks lisan mengenai  �/ت ا� �%/�ا�.  dan    ��%@ 9Z�' د��'   

 

 Peragaan :  mendemonstrasikan hiwar/teks lisan tentang �/ت ا� �%/�ا�.   yang disimaknya   

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 21 Juli 2012  

Guru Pembimbing  Praktikan 

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah 

NIP. 19690923 199803 1 006 NIM. 09420112 



 

 ����� :�	
�� ���   

RPP Bahasa Arab Kelas VIII  Ulfah Fittriah 2012/ 2013 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2010/2011 

( RPP 4 - 2 )  

 

   Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

   Kelas/Semester   : VIII/I 

   Waktu    : 3 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Berbicara/ Kalam 

Mengungkapkan hiwar dan teks lisan sederhana 

 

Kompetensi Dasar : 

• Melafalkan materi hiwar dengan baik dan benar mengenai �/ت ا� �%/�ا�.  dengan struktur kalimat dasar 

yang meliputi:  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan  

• Mendemon-strasikan hiwar sederhana dengan lafal dan intonasi yang benar mengenai : �/ت ا� �%/�ا�.  

dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku 

dhamir yang telah diajarkan 

• Mengungkap-kan gagasan yang terdapat dalam teks hiwar/teks lisan dengan sederhana mengenai : �/ا� 

ا�.�/%� ت   dengan struktur kalimat dasar yang meliputi:  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku 

dhamir yang telah diajarkan  

 

Materi Pokok : 

Hiwar tentang �/ت ا� �%/�ا�.  dengan menggunakan 20-25 mufradat baru sepert )�A -ا�%�Q'Vن - ا�%�)%�ن � -ا�%

�ون -/�7Vن'W/  dan struktur kalimat dasar yang terdiri dari   اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir 

yang telah diajarkan   seperti 4��8ب ا��رس /�رس ا���B6 ا�%�)� -ا�%��/ X8=� إ�Y ��*ا�    

 

Indikator :  

� Mengucapkan mufradat baru tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  dengan lafal yang baik dan benar 

� Mengucapkan materi hiwar tentang  �/ت ا� �%/�ا�.   dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar 

� Mendemonstrasikan materi hiwar tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  secara berpasangan 

� Menggunakan mufradat yang berkaitan dengan  �/ت ا� �%/�ا�.  dan struktur kalimat dasar yang meliputi  

ا�<%6 أ��اع  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan 

� Melakukan tanya jawab dengan mufradat yang berkaitan dengan /ت �ا� �%/�ا�.   dan struktur kalimat 

dasar yang meliputi  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan  

• Mengungkapkan kandungan/ gagasan dalam teks hiwar dengan bahasa sederhana 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (sam’iyyah syafawiyah, peragaan/perfornance, penugasan, tanya jawab dan 

lain-lain) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan memberikan 

apersepsi 

• Siswa menjawab pertanyaan guru tentang mengenai 

mufradat dalam hiwar tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  yang telah 

diketahuinya 

• Siswa melakukan tanya jawab dengan mufradat tentang   

ا�.�/%� ت ا�/�  yang telah diketahuinya 

 

15 Menit 

Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa mengucapkan mufradat baru tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  

secara berulang-ulang dengan bimbingan guru 

• Siswa mengucapkan materi hiwar tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  

dengan bimbingan guru 

Elaborasi  

• Siswa mendemonstrasikan materi hiwar tentang �/ت ا� 

60 Menit 
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�%/� di depan kelas secara berpasangan di depan kelas ا�.

dengan bimbingan guru 

• Siswa melengkapi hiwar tentang  �/ت ا� �%/�ا�.   dengan 

mufradat yang disediakan dengan bimbingan guru 

• Siswa menggunakan mufradat-mufradat baru tentang  

ا�.�/%� ت ا�/�   yang disediakan dengan bimbingan guru 

• Siswa melakukan tanya jawab dengan mufradat  tentang  

ا�.�/%� ت ا�/�  dengan alat peraga yang disediakan dan 

struktur kalimat yang diajarkan  

• Siswa mengidentifikasi gagasan yang terdapat dalam teks 

hiwar sederhana tentang �/ت ا� �%/�ا�.  

Konfirmasi  

• Siswa menyampaikan gagasan-gagasan sederhana  

tentang �/ت ا� �%/�ا�.  dengan bahasa lisan sederhana 

dengan bimbingan guru 

 

Kegiatan Akhir 

 

o Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

� makna kata/mufradat, frase dan kalimat dalam 

hiwar tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  

� penggunaan mufradat dan struktur kalimat dalam 

hiwar tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  

� gagasan yang terdapat dalam hiwar tentang  �/ت ا� 
�%/� ا�.

o Siswa mendemonstrasikan hiwar tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  

 

15 Menit 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : Lisan, tertulis dan peragaan   

b. Materi tes :  

 Tes lisan tentang :  

• pengucapan/pelafalan mufradat dan teks hiwar mengenai �/ت ا� �%/�ا�.  

• gagasan sederhana yang terdapat dalam teks hiwar �/ت ا� �%/�ا�.  

 

 Tes tertulis tentang :  

• penggunaan mufradat dan struktur kalimat dalam hiwar mengenai �/ت ا� �%/�ا�.  

• gagasan sederhana yang terdapat dalam teks hiwar mengenai �/ت ا� �%/�ا�.  

 

 Peragaan :  mendemonstrasikan hiwar tentang �/ت ا� �%/�ا�.  

  Mengungkapkan gagasan sederhana dengan bahasa lisan sederhana yang terdapat dalam 

hiwar tentang �/ت ا� �%/�ا�.  

 

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 21 Juli 2012  

Guru Pembimbing  Praktikan  

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah 

NIP. 19690923 199803 1 006 NIM. 09420112 
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   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2010/2011 

( RPP 4 - 3 )  

 

   Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

   Kelas/Semester   : VIII/I 

   Waktu    : 3 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Membaca./ Qira’ah 

Memahami makna dan kandungan teks tulis sederhana 

 

Kompetensi Dasar : 

• Membaca nyaring bermakna kata, frase dan kalimat dengan ucapan, tekanan dan intonasi yang 

berterima yang berkaitan dengan : �/ا ت ا��%/�.�  dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan 

• Merespon makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan 

dengan : �/ت ا� %/��ا�.  dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) 

��(*�  dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan 

• Merespon gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan : �/ت ا� �%/�ا�.  

dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku 

dhamir yang telah diajarkan 

 

Materi Pokok : 

Qira’ah dengan mufradat tentang �/ت ا� �%/�ا�.   dan  struktur kalimat dasar yang terdiri dari   اع��ا�<%6 أ  

dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan 

 

Indikator :  

• Melafalkan kata, frase dan kalimat tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  dan stuktur kalimat dasar yang meliputi اع�� أ

�*)�� (%)�  dalam ا�<6%   dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan 

• Melafalkan materi qira’ah tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  dengan struktur kalimat dasar  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) 

��(*�  dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan 

• Menjelaskan ketentuan membaca yang benar tentang �/ت ا� �%/�ا�.  yang meliputi   اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) 

��(*�  dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan  

• Menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata,frase dan kalimat yang terdapat dalam teks 

tulis/qira’ah sederhana yang berkaitan dengan  �/ت ا� �%/�ا�.   dan struktur kalimat yang meliputi  اع�� أ

�*)�� (%)�  dalam ا�<6%   dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan 

• Menjelaskan gagasan yang terdapat dalam teks tulis sederhana yang berkaitan dengan   �/ت ا� �%/�ا�.  

dan struktur kalimat dasar yang meliputi  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir yang telah 

diajarkan  

• Menjawab pertanyaan/latihan tentang kandungan bahan qira’ah tentang    dengan baik dan benar 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (Qawa’id wattarjamah,  penugasan, tanya jawab dan lain-lain) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan memberikan apersepsi 

• Siswa menjawab pertanyaan guru mengenai mufradat dalam 

qira’ah tentang  �/ت ا� �%/�ا�.   yang telah diketahuinya 

• Siswa menyimak informasi mengenai materi qira’ah tentang  �/ا� 

ا�.�/%� ت  

15 Menit 

Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa melafalkan kata, frase dan kalimat tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  

dan struktur kalimat dasar yang meliputi اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) 

��(*�  dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan secara berulang-

ulang dengan bimbingan guru 

• Siswa membaca materi qira’ah tentang  �/ت ا� �%/�ا�.   secara 

60 Menit 
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berulang-ulang dengan bimbingan guru 

Elaborasi  

• Siswa mengidentifikasi ketentuan membaca yang benar tentang   

ا�.�/%� ت ا�/�   dan اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir 

yang telah diajarkan    dengan baik dan benar dengan bimbingan 

guru 

• Siswa menjelaskan ketentuan membaca yang benar tentang �/ا� 

ا�.�/%� ت   yang meliputi اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku 

dhamir yang telah diajarkan  dengan bimbingan guru 

• Siswa mengidentifikasi makna kata, frase, dan kalimat yang 

terdapat dalam teks tertulis/qira’ah sederhana yang berkaitan 

dengan . �/ت ا� �%/�ا�. . dengan bimbingan guru 

• Siswa menjawab pertanyaan/latihan tentang makna kata,frase 

dan kalimat yang terdapat dalam teks tulis/qira’ah sederhana 

yang berkaitan dengan  �/ت ا� �%/�ا�.  dan struktur kalimat yang 

meliputi  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir yang 

telah diajarkan dengan bimbingan guru 

• Siswa menelaah/mengidentifikasi gagasan yang terdapat dalam 

teks tulis sederhana yang berkaitan dengan ا�.�/%� ت ا�/�   dengan 

bimbingan guru 

Konfirmasi  

• Siswa menjelaskan gagasan yang terdapat dalam teks tulis 

sederhana yang berkaitan dengan   �/ت ا� �%/�ا�.   dan struktur 

kalimat dasar yang meliputi  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan 

pelaku dhamir yang telah diajarkan 

Kegiatan Akhir 

 

o Siswa menjawab pertanyaan guru tentang: 

� makna kata/mufradat, frase dan kalimat dalam teks qira’ah 

tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  

� struktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah tentang  

ا�.�/%� ت ا�/�  

� kandungan wacana/gagasan yang terdapat dalam teks 

qira’ah tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  

o Siswa mendemonstrasikan hiwar tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  

15 Menit 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : Lisan dan tertulis  

b. Materi tes :  

 Tes lisan tentang:  

• pengucapan/pelafalan mufradat, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai �/ت ا� 
�%/�  ا�.

• kefasihan bacaan teks qira’ah mengenai    ا�.�/%� ت ا�/� 

• makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  �/ت ا� �%/�ا�.  

• stuktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai �/ت ا� �%/�ا�.  

• gagasan yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai    ا�.�/%� ت ا�/�  

 Tes tertulis tentang:  

• ketentuan membaca yang tepat  

• makna kata, frase dan kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai �/ت ا� �%/�ا�.  

• stuktur kalimat yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai    ا�.�/%� ت ا�/� 

• gagasan/kandungan materi yang terdapat dalam teks qira’ah mengenai  �/ت ا� �%/�ا�.  

 

Memeriksa dan menyetujui  Yogyakarta, 21 Juli 2012  

Guru Pembimbing  Praktikan 

 

 

 

Jumanudin, M.Pd.I  Ulfah Fittriah 

NIP. 19690923 199803 1 006 NIM. 09420112 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI PUNDONG T.A 2010/2011 

( RPP 4 - 4 )  

 

   Satuan Pendidikan  : MTsN Pundong 

Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 

   Kelas/Semester   : VIII/I 

   Waktu    : 2 JP 

 

Standar Kompetensi :  

Menulis/ Kitabah 

Mengungkapkan gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis 

 

Kompetensi Dasar : 

• Mentransfer gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis yang berkaitan dengan: �/ت ا� �%/�ا�.  

dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku 

dhamir yang telah diajarkan 

• Merespon gagasan sederhana dalam bentuk teks tertulis yang berkaitan dengan :  �/ت ا� �%/�ا�.  dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir 

yang telah diajarkan 

• Menyampaikan gagasan seder-hana dalam bentuk teks tulis sederhana berupa insya’ muwajjah yang 

berkaitan dengan :  �/ت ا� �%/�ا�.   dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  اع��ا�<%6 أ  

dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir yang telah diajarkan 

 

Materi Pokok : 

Insya’ muwajjah  dengan mufradat dan struktur kalimat yang telah dipelajari 

 

Indikator :  

• Menulis kalimat-kalimat Arab tentang  �/ت ا� �%/�ا�.  melalui imla’ manqul 

• Menyusun kata acak menjadi kalimat sempurna 

• Menggunakan mufradat yang tepat dalam kalimat-kalimat yang disediakan yang berkaitan  dengan   

ا�.�/%� ت ا�/�  dan struktur kalimat dasar yang meliputi  اع��ا�<%6 أ  dalam  �(%) ��(*�   dengan pelaku dhamir 

yang telah diajarkan 

• Menjawab pertanyaan yang disediakan dengan baik dan benar 

• Menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang disediakan 

• Menyusun paragraf sederhana dengan ungkapan-ungkapan/ kalimat yang disediakan 

 

Metode : Ikhtiyarat/eclectic (penugasan dan tanya jawab) 

 

Kegiatan Belajar Mengajar : 

Bentuk Kegiatan Langkah-Langkah Kegiatan Waktu 

Kegiatan awal/Orientasi 

- Motivasi 

- Prasyarat 

- TPK 

• Guru menyampaikan salam pembuka dan memberikan 

apersepsi 

• Siswa melakukan tanya jawab dengan guru tentang 

materi yang telah dipelajari 

• Siswa menyimak informasi tentang materi insya’ 

 

15 Menit 

Kegiatan inti 

 

Eksplorasi 

• Siswa menulis kalimat-kalimat Arab yang berkaitan 

dengan ا�.�/%� ت ا�/�   melalui imla’ manqul dengan 

bimbingan guru 

• Siswa menyusun kata acak yang tersedia menjadi kalimat 

sempurna  

Elaborasi  

• Siswa melengkapi kalimat/ teks hiwar tentang  �/ت ا� 
�%/� dengan mufradat yang benar dengan bimbingan ا�.

guru 

• Siswa menterjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke 

60 Menit 
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dalam bahasa Arab dengan bimbingan guru 

• Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

dalam bentuk tertulis dengan baik dan benar 

• Siswa menulis pertanyaan untuk jawaban yang 

disediakan oleh guru dengan baik dan benar 

Konfirmasi  

• Siswa menyusun kalimat dengan menggunakan kata-

kata/mufradat yang disediakan dengan bimbingan guru 

• Siswa menyusun paragraf sederhana dengan bimbingan 

guru 

 

Kegiatan Akhir 

 

o Pengumpulan tugas 

o Evaluasi 

o Motivasi 

15 Menit 

 

Alat dan Sumber Belajar : 

Buku paket, perangkat pembelajaran رق�$  , kamus, benda sekitar yang ada, alat peraga, dsb. 

 

Penilaian : 

a. Bentuk tes : tertulis  

b. Materi tes :  

 Tes tertulis tentang : 

• imla’  

• menyusun kata acak 

• penggunaan mufradat yang tepat dalam kalimat/teks hiwar 

• menterjemahkan kalimat berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab 

• penggunaan struktur kalimat 

• menjawab pertanyaan yang tersedia 

• membuat pertanyaan dari jawaban yang tesedia 

• penyusunan kalimat 

• Penyusunan paragraf 
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