
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum 

+ : Bagaimana kurikulum pembelajaran bahasa Arab di sekolah 

ini? 

- : kurikulum di sekolah ini masih menggunakan kurikulum 

KTSP. Sekolah ini belum menerapkan kurikulum 2013. Karena 

semua sekolah yang berada di bawah naungan KEMENAG 

seperti MI, MTs, dan MA baru akan menerapkan kurikulum 2013 

pada tahun ajaran yang akan datang 

+ : Bagaimana pembelajaran bahasa Arab di sekolah ini? 

- : pembelajaran bahasa arab di sekolah ini masih kalah jauh 

dengan sekolah-sekolah yang ada di kota kudus seperti 

qudsiyyah, TBS, dan Banat. Mungkin karena latar belakang 

pendidikan siswa yang berbeda dan minat mereka. 

+ : Bagaimana sumber daya pendidik bahasa Arab? 

- : guru bahasa Arab disini sudah memiliki kualifikasi S1, tapi 

jurusannya sastra Arab. 

+ : Fasilitas apa saja yang disediakan sekolah apakah sudah bisa 

memenuhi kebutuhan pembelajaran bahasa Arab? 

- : di sekolah ini sudah ada lab bahasa tapi belum bisa dipakai, 

ada juga proyektor, tapi tidak semua kelas ada 

+ : Bagaimana penyedian sumber-sumber belajar mata pelajaran 

bahasa Arab?  

 الملحق الثالث

 الملحق األول



- : ada buku-buku dari DEPAG, tapi semua pembelajaran disini 

menggunakan LKS 

2. Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

+ : Apa latar belakang pendidikan bapak? 

- : saya lulusan dari UIN Sunan Kalijaga, mengambil sastra Arab, 

tapi saya sudah punya akta IV, dan sekarang sedang melanjutkan 

pendidikan S2 di STAIN Kudus.  

+ : Berapa lama bapak mengajar bahasa Arab di sekolah ini? 

- : saya sudah mengajar mulai tahun 2008 

+ : Pendapat bapak tentang pembelajaran bahasa Arab yang 

bapak lakukan? 

- : ya seperti itu, ada siswa yang mudah menerima pelajaran. Ada 

juga yang tidak bisa sama sekali 

+ : Program-program perencanaan apa saja yang bapak buat? 

- : silabus, rpp, prota, promes 

+ : Apakah bapak membuat SILABUS dan RPP sendiri? 

- : iya 

+ : Dari mana sumber-sumber belajar atau materi? 

- : kadang dari LKS, kadang saya mencari-cari buku sendiri 

selain LKS, kadang juga untuk hiburan saya mencari film anak-

anak berbahasa Arab di youtube 

+ : Hal-hal yang bapak perhatikan dalam membuat atau 

menyusun materi pembelajaran? 

- : ya, apa yang akan saya ajarkan 

+ : Media yang digunakan dalam pembelajaran empat maharoh? 



- : ya saya menggunkan media apa yang ada saja 

+ : Media yang disediakan sekolah apakah mendukung 

pembelajaran? 

- : iya, disekolah ini sudah ada proyektor atau LCD, tapi tidak 

semua kelas ada, jadi ada beberapa kelas kalau mau dikasih 

nonton film tidak bisa 

+ : Metode yang bapak gunakan dalam pembelajaran? 

- : ya banyak, seperti metode ceramah 

+ : Apakah pembelajaran setiap maharoh bapak menggunakan 

metode yang berbeda? 

- : ya seperti itu,  

+ : Apakah bapak menggunakan strategi yang bisa membuat 

peserta didik mengikuti pembelajaran secara aktif? 

- : iya, seperti saya menyuruh membuat karangan, maju kedepan 

membaca 

+ : Bagaimana bapak mengukur kemampuan siswa setelah 

pembelajaran? 

- : kadang saya kasih PR, kadang saya suruh mengerjakan yang di 

LKS, kadang saya buat soal sendiri 

+ : Jenis evaluasi apa yang bapak lakukan? 

- : tes tulis, kadang tes lisan 

+ : Apakah disetiap pembelajaran maharoh yang berbeda bapak 

melakukan evaluasi yang berbeda juga? 

- : ya, untuk membaca saya suruh membaca di depan kelas, untuk 

berbicara saya suruh untuk melakukan percakapan di depan kelas 



 

PANDUAN OBSERVASI 

كالي وونجو قدس)دراسة تحليلية عن  المتوسطة اإلسالمية‘نور الهدى’تعليم اللغة العربية في مدرسة
 (2002لسنة  2( رقم Permenagنية )لكل درس في تقريرة وزير الدي مناسبة التعليم بأهدافه

Pelaksanaan Pembelajaran Bahasa Arab 

Sekolah yang diamati : MTs. Nurul Huda Jetak Kaliwung Kudus 

Kelas : VIII (delapan) 

Mata pelajaran : bahasa Arab 

Pokok bahasan : 

Diamati hari/ tanggal :  

Jam pelajaran ke :  

NO ASPEK INDIKATOR 
CEK 

(√) 
KET 

1. Kesesuaian 

pelaksanaan 

pembelajaran 

dengan 

program 

perencanaan 

1. Langkah-langkah 

pembelajaran 

(kegiatan 

pendahuluan, 

inti, dan penutup) 

  

2. Materi 

pembelajaran 

  

3. Metode 

pembelajaran 

atau strategi 

  

 الملحق الثاني



NO ASPEK INDIKATOR 
CEK 

(√) 
KET 

pembelajaran 

4. Media 

pembelajaran  

  

5. Evaluasi 

pembelajaran 

  

2. Materi 

pembelajaran 

1. Adanya 

kesesuaian materi 

pembelajaran 

yang 

disampaikan 

dengan standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

  

2. Adanya 

kesesuaian materi 

pembelajaran 

yang 

disampaikan 

dengan indikator 

pencapaian 

kompetensi dan 

tujuan 

pembelajaran 

 

3. Adanya 

kesesuaian 

(consistency) 

 



NO ASPEK INDIKATOR 
CEK 

(√) 
KET 

antara berapa 

banyak 

kompetensi yang 

harus diajarkan 

dengan materi 

pembelajaran 

yang 

disampaikan 

4. Adanya 

kecukupan 

(adequacy), 

materi yang 

disampaikan 

cukup membantu 

peserta didik 

dalam menguasai 

kompetensi dasar 

 

3. Penggunaan 

metode 

pembelajaran 

 

1. Kesesuaian 

penggunaan 

metode untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran 

  

2. Kesesuaian 

penggunaan 

metode dengan 

standar 

kompetensi dan 

kompetensi yang 

 



NO ASPEK INDIKATOR 
CEK 

(√) 
KET 

diharapkan 

3. Metode yang 

digunakan 

mendukung 

keaktifan peserta 

didik  

 

4. Penggunaan 

metode dapat 

membantu 

penyampaian 

materi dengan 

tepat 

 

4. Penggunaan 

media 

pembelajaran 

1. Penggunaan 

media sesuai 

dengan tujuan 

pembelajaran 

  

2. Jenis media yang 

digunakan sesuai 

dengan materi 

yang diajarkan 

 

3. Penggunaan 

media 

mempermudah 

penyampaian 

materi (transfer 

 



NO ASPEK INDIKATOR 
CEK 

(√) 
KET 

of information) 

4. Jenis media yang 

digunakan 

membantu dan 

mempermudah 

peserta didik 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

 

5. Penggunaan 

media menunjang 

standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

yang diharapkan 

 

6. Media yang 

digunakan dapat 

membantu 

peserta didik 

belajar secara 

aktif 

 

7 Pemilihan 

jenis evaluasi 

1. Evaluasi sesuai 

dengan tujuan 

yang ingin 

dicapai 

  

2. Jenis evaluasi 

sesuai dengan 

 



NO ASPEK INDIKATOR 
CEK 

(√) 
KET 

standar 

konpetensi dan 

kompetensi 

dasar yang 

diharapkan  

3. Jenis evaluasi 

dapat mengukur 

kemampuan 

peserta didik 

dalam 

menguasai 

materi yang 

diajarkan 

 

4. Eavaluasi sesuai 

dengan materi 

yang diajarkan 

(jenis maharoh 

yang diajarkan) 

 

Total skor  

 

Pengolahan Hasil Analisis 

Dalam observasi ini peneliti menggunakan instrument 

checklist, yaitu untuk mengetahui apa yang sedang diamati ada atau 

tidak, sesuai atau tidak. Jika indikator ada atau sesuai dengan apa yang 

diamati maka diberi tanda (√) jika tidak maka diberi tanda (X). 

  



Catatan Observasi 

1. Aspek kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan program 

perencanaan 

 

 

 

 

 

2. Aspek materi pembelajaran 

 

 

 

 

 

3. Aspek pengunaan metode pembelajaran 

 

 

 

 

 

4. Aspek penggunaan media pembelajaran 

 

 

 

 

 

5. Aspel pemilihan jenis evaluasi 

 

 

 

 



 

A. Kelas VII, Semester I 

STANDAR 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak 

 

Memahami informasi 

lisan melalui kegiatan 

mendengarkan dalam 

bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang 

perkenalan dan 

lingkungan madrasah.   

 

1.1  Mengidentifikasi bunyi huruf 

hijaiyah dan ujaran (kata, frase 

atau kalimat) tentang: 

  المدرسة - التعبرف

1.2   Menemukan informasi dari 

wacana lisan sederhana tentang : 

  المدرسة  - التعبرف

1.3  Merespon gagasan yang terdapat 

pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang: 

  المدرسة -  التعبرف

2. Berbicara 

  

Mengungkapkan pikiran, 

perasaan dan pengalaman 

secara lisan dalam bentuk 

paparan atau dialog 

sederhana tentang 

perkenalan dan 

lingkungan madrasah 

 

2.1 Melakukan dialog sederhana 

tentang   

   المدرسة  - التعبرف

2.1 Menyampaikan informasi secara 

lisan dalam kalimat sederhana 

tentang: 

  المدرسة  - التعبرف

3. Membaca 

 

Memahami wacana 

tertulis dalam bentuk 

paparan atau dialog 

sederhana tentang 

perkenalan dan 

lingkungan madrasah 

3.1  Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 

frase, kalimat dan wacana tertulis 

dengan baik dan benar tentang: 

  المدرسة  - التعبرف 

2.1   Mengidentifikasi kata, frasa, dan 

kalimat   

  wacana tertulis sederhana 

 ثالثالملحق ال



STANDAR 

KOMPETENSI 
KOMPETENSI DASAR 

 

 

 

 

 

 

 

tentang: 

 المدرسة  - التعبرف

2.2   Menemukan makna, gagasan atau 

pikiran  

  dari wacana tertulis sederhana 

tentang: 

 المدرسة  - التعبرف 

4. Menulis 

 

Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan 

informasi melalui 

kegiatan menulis tentang 

perkenalan dan 

lingkungan madrasah 

 

4.1 Menulis kata, frasa, kalimat 

sederhana  

 tentang  

 المدرسة  - التعبرف 

4.2 Mengungkapkan informasi dan 

gagasan secara  

ertulis dalam kalimat sederhana 

tentang 

 المدرسة – التعبرف 

 Tema-tema tersebut menggunakan 

struktur kalimat  

 :yang meliputi  مبتدأ dengan ,( خبر + مبتدأ)

 yang خبمر dan (إشمبر  مفمر   dan مفمر  ضممرر)

meliputi kata sifat, termasuk warna dan 

 أ وات جر

 

B. Kelas VII, Semester II 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak  

    Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan 

1.1     Mengidentifikasi bunyi huruf 

hijaiyah dan ujaran (kata, frase 

atau kalimat) tentang: 



STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

mendengarkan dalam 

bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang 

lingkungan rumah, 

keluarga dan alamat tempat 

tinggal. 

 

 

 

 

   العنىان  -  األسر   - البرث

 

1.1 Menemukan informasi dari 

wacana lisan   

sederhana tentang : 

    العنىان  -  األسر   - البرث

1.3  Merespon gagasan yang terdapat 

pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang: 

    العنىان  -  األسر   - البرث

2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, 

perasaan dan pengalaman 

secara lisan dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana 

tentang lingkungan rumah, 

keluarga dan alamat tempat 

tinggal 

 

 

 

2.1    Melakukan dialog sederhana 

tentang  

     العنىان  -  األسر   - البرث

2.2    Menyampaikan informasi secara 

lisan  

   dalam kalimat sederhana 

tentang: 

    العنىان  -  األسر   - البرث

3. Membaca 

    Memahami wacana tertulis 

dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang 

lingkungan rumah, 

keluarga dan alamat 

tempat tinggal 

3.1  Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 

frase, kalimat dan wacana 

tertulis dengan baik dan benar 

tentang: 

    العنىان  -  األسر   - البرث

 

 

3.2  Mengidentifikasi kata, frasa, dan 

kalimat  

       wacana tertulis sederhana tentang: 



STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

    العنىان  -  األسر   - البرث 

 

 

 

 

3.3 Menemukan makna, gagasan atau 

pikiran   

dari wacana tertulis sederhana 

tentang: 

   العنىان  -  األسر   - البرث

4. Menulis 

    Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan 

informasi melalui kegiatan 

menulis tentang 

lingkungan rumah, 

keluarga dan alamat 

tempat tinggal  

4.1  Menulis kata, frasa, kalimat 

sederhana  

       tentang: 

   العنىان  -  األسر   - البرث

4.3 Mengungkapkan informasi dan 

gagasan secara tertulis dalam 

kalimat sederhana tentang:       

   العنىان  -  األسر   - البرث

 Tema-tema tersebut menggunakan 

struktur kalimat : 

 –خبمر مدمد   -مبتدأ ممخخر  -نعث  –فعل مضبرع 

 111-1رقم )عد  للمفر ( 

  

 

C. Kelas VIII, Semester I 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak  

    Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan 

mendengarkan dalam 

bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang 

jam/pukul berapa, 

kegiatan di madrasah dan 

1.1  Mengidentifikasi bunyi huruf 

hijaiyah dan ujaran (kata, frase 

atau kalimat) tentang: 

 -النشبطبت في المدرسة  –النشبطبت في البرث 

 السبعة

 1.2   Menemukan informasi dari 

wacana lisan sederhana tentang : 



STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

kegiatan di rumah  

 

 

 

 

 

 

 -النشبطبت في المدرسة  –النشبطبت في البرث 

 السبعة

1.3  Merespon gagasan yang terdapat 

pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang: 

 -النشبطبت في المدرسة  –النشبطبت في البرث 

 السبعة

2. Berbicara 
Mengungkapkan pikiran, 
perasaan dan pengalaman 
secara lisan dalam bentuk 
paparan atau dialog 
sederhana tentang 
jam/pukul berapa, 
kegiatan di madrasah dan 
kegiatan di rumah 

2.1   Melakukan dialog sederhana 

tentang  

 -النشبطبت في البرث  -النشبطبت في المدرسة 

        السبعة

 

2.3  Menyampaikan informasi secara 

lisan dalam kalimat sederhana 

tentang: 

 -النشبطبت في البرث  -النشبطبت في المدرسة 

     السبعة

  

3. Membaca 
    Memahami wacana tertulis 

dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang 
jam/pukul berapa, 
kegiatan di madrasah dan 
kegiatan di rumah 

3.1 Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 

frase, kalimat dan wacana tertulis 

dengan baik dan benar tentang: 

 -النشبطبت في البرث  -النشبطبت في المدرسة   

       السبعة

3.2  Mengidentifikasi kata, frasa, dan 

kalimat wacana tertulis sederhana 

tentang: 

 -النشبطبت في البرث  -لنشبطبت في المدرسة ا

      السبعة

 

3.3 Menemukan makna, gagasan atau 

pikiran dari wacana tertulis 



STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

sederhana tentang: 

 -النشبطبت في البرث  -النشبطبت في المدرسة 

 السبعة

     

4. Menulis 
    Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan 
informasi melalui kegiatan 
menulis tentang jam/pukul 
berapa, kegiatan di 
madrasah dan kegiatan di 
rumah 

4.1 Menulis kata, frasa, kalimat 

sederhana tentang:  

 -النشبطبت في البرث  -النشبطبت في المدرسة 

      السبعة

 
Tema-tema tersebut menggunakan 

struktur kalimat: 

 مفعىل به –جملة إسمرة  –جملة فعلرة 

 

D. Kelas VIII, Semester II 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak  

    Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan 

mendengarkan dalam 

bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang hobi 

dan profesi  

 

 

1.1   Mengidentifikasi bunyi huruf 

hijaiyah dan ujaran (kata, frase 

atau kalimat) tentang: 

     المهنة   -  الهىاية

1.2   Menemukan informasi dari 

wacana lisan sederhana tentang : 

       المهنة   -  الهىاية

1.1   Melakukan dialog sederhana 

tentang:  

        المهنة   -  الهىاية

1.2  Menyampaikan informasi secara 

lisan dalam kalimat sederhana 

tentang: 



STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

      المهنة   -  االهىاية

2. Membaca 

    Memahami wacana tertulis 

dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang 

hobi dan profesi 

 

3.1    Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 

frase, kalimat dan wacana tertulis 

dengan baik dan  benar tentang:  

       المهنة   -  الهىاية  

3.2 Mengidentifikasi kata, frasa, dan 

kalimat wacana tertulis sederhana 

tentang: 

   المهنة   -  الهىاية

 

3.3  Menemukan makna, gagasan atau 

pikiran dari wacana tertulis 

sederhana tentang: 

      المهنة   -  الهىاية

3. Menulis 

    Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan 

informasi melalui kegiatan 

menulis tentang hobi dan 

profesi 

3.1  Menulis kata, frasa, kalimat 

sederhana  

       tentang: 

هىايةال          المهنة   -  

2.3 Mengungkapkan informasi dan 

gagasan secara tertulis dalam kalimat 

sederhana tentang: 

      المهنة   -  الهىاية

 Tema-tema tersebut menggunakan 

struktur kalimat : 

مصدر مخول : فعل مضبرع +  –فعل مضبرع 

 )أن  ل  ل(

 

 

 

 



E. Kelas IX, Semester I 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak  

    Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan 

mendengarkan dalam 

bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang 

upacara-upacara 

keagamaan 

 

 

 

  

1.1  Mengidentifikasi bunyi huruf 

hijaiyah dan ujaran (kata, frase 

atau kalimat) tentang: 

     الدينرة المنبسببت

1.2  Menemukan informasi dari 

wacana lisan  

        sederhana tentang : 

       الدينرة المنبسببت

1.3  Merespon gagasan yang terdapat 

pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang: 

       الدينرة المنبسببت

2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, 

perasaan dan pengalaman 

secara lisan dalam bentuk 

paparan atau dialog 

sederhana tentang 

upacara-upacara 

keagamaan 

 

2.1    Melakukan dialog sederhana 

tentang  

        الدينرة المنبسببت

2.2   Menyampaikan  informasi  secara 

lisan dalam kalimat sederhana 

tentang: 

      الدينرة المنبسببت

3. Membaca 

    Memahami wacana tertulis 

dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang 

upacara-upacara 

keagamaan 

3.1. Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 

frase, kalimat dan wacana tertulis 

dengan baik dan benar tentang: 

       الدينرة المنبسببت

3.2  Mengidentifikasi kata, frasa, dan 

kalimat  

        wacana tertulis sederhana tentang: 

 الدينرة المنبسببت



STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

3.3  Menemukan makna, gagasan atau 

pikiran dari wacana tertulis 

sederhana tentang: 

   الدينرة المنبسببت

    

4. Menulis 

    Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan 

informasi melalui kegiatan 

menulis tentang upacara-

upacara keagamaan 

4.1  Menulis kata, frasa, kalimat 

sederhana  

       tentang : 

      الدينرة المنبسببت

4.2Mengungkapkan informasi dan gagasan 

secara tertulis dalam kalimat 

sederhana tentang: 

      الدينرة المنبسببت

 Tema-tema tersebut menggunakan struktur 

kalimat :  

لم + ال النبهرة  -الفعل المبضي في الجملة الفعلرة   

 

F. Kelas IX, Semester II 

STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

1. Menyimak  

    Memahami informasi lisan 

melalui kegiatan 

mendengarkan dalam 

bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang 

berwisata  

 

 

1.1 Mengidentifikasi bunyi huruf 

hijaiyah dan ujaran (kata, frase 

atau kalimat) tentang: 

 

خلق  –منظر الطبرعرة جمبل ال –الحفبظ على البرئة 

        السربحة -العبلم 

1.2  Menemukan informasi dari 

wacana lisan sederhana tentang : 

خلق  –جمبل المنظر الطبرعرة  –الحفبظ على البرئة 



STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

 السربحة -العبلم 

 

1.3  Merespon gagasan yang terdapat 

pada wacana lisan atau dialog 

sederhana tentang: 

خلق  –جمبل المنظر الطبرعرة  –الحفبظ على البرئة 

         السربحة -العبلم 

2. Berbicara 

Mengungkapkan pikiran, 

perasaan dan pengalaman 

secara lisan dalam bentuk 

paparan atau dialog 

sederhana tentang 

berwisata 

2.1.  Melakukan dialog sederhana 

tentang : 

خلق  –جمبل المنظر الطبرعرة  –لحفبظ على البرئة ا

 السربحة -العبلم 

 

2.2  Menyampaikan informasi secara 

lisan dalam kalimat sederhana 

tentang: 

خلق  –جمبل المنظر الطبرعرة  –الحفبظ على البرئة 

 السربحة -العبلم 

  

3. Membaca 

    Memahami wacana tertulis 

dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang 

berwisata 

 

3.1  Melafalkan huruf hijaiyah, kata, 

frase, kalimat dan wacana tertulis 

dengan baik dan benar tentang: 

خلق  –جمبل المنظر الطبرعرة  –الحفبظ على البرئة 

     السربحة -العبلم 

 

3.2  Mengidentifikasi kata, frasa, dan 

kalimat  

        wacana tertulis sederhana tentang: 

 – الطبرعرمة المنبظر جمبل – العبلم وخلق السربحة

        البرئة على الحفبظ



STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 

 

3.3 Menemukan makna, gagasan atau 

pikiran dari wacana tertulis sederhana 

tentang: 

خلق  –عرة جمبل المنظر الطبر –الحفبظ على البرئة 

    السربحة -العبلم 

 

4. Menulis 

    Mengungkapkan pikiran, 

perasaan, pengalaman dan 

informasi melalui kegiatan 

menulis tentang berwisata. 

 

4.1 Menulis kata, frasa, kalimat 

sederhana  

      tentang: 

خلق  –جمبل المنظر الطبرعرة  –الحفبظ على البرئة 

  السربحة -العبلم 

 

4.2 Mengungkapkan informasi dan 

gagasan secara tertulis dalam kalimat 

sederhana tentang: 

 

 – الطبرعرمة المنبظر جمبل – العبلم وخلق السربحة

      البرئة على الحفبظ

        

 
Tema-tema tersebut menggunakan 

struktur kalimat : 

المزيد  –فعل األمر  –تضرل اسم ال –المىصىل 

  والمجر  

 

 



 

SILABUS 

Nama Sekolah  : MTs. NU Nurul Huda       

Mata Pelajaran : Bahasa Arab    

Kelas/Semester    : VIII / II 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1. Menyimak 

Memahami 

informasi lisan 

melalui kegiatan 

mendengarkan 

dalam bentuk 

paparan atau dialog 

sederhana tentang 

profesi dan hobi 

 

1. 1. Mengidentifikasi bunyi 

huruf hijaiyyah dan 

ujaran (kata, frase, atau 

kalimat) tentang profesi 

dan hobi 

- Kosakata baru 

tentang tema 

- teks/wacana Arab 

tentang tema 

 

- Menirukan ungkapan 

yang diperdengarkan 

- Mengidentifikasi 

bunyi huruf, kata, 

ungkapan, dan 

kalimat Arab yang 

diperdengarkan 

- Menirukan ungkapan 

yang diperdengarkan 

dengan lafal yang 

tepat 

- Mengidentifikasi 

bunyi huruf hijaiyyah 

yang diperdengarkan 

- Mengidentifikasi 

kata-kata arab yang 

diperdengarkan 

- Ulangan 

harian 

- Tes 

pilihan 

ganda 

4x40 

menit 

- LKS An-

najah 

untuk 

kelas VIII 

- Kamus 

Arab-

Indonesia 

1.2.  Menemukan informasi 

dari wacana lisan 

- Kosakata baru 

tentang tema 

- mendengarkan 

wacana lisan 

- mengidentifikasi 

makna ungkapan-

- Ulangan 

harian 

4x40 

menit 

- LKS An-

najah 

رابعالملحق الث  



Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

sederhana tentang profesi 

dan hobi 

- teks/wacana Arab 

tentang tema 

- menyebutkan 

kosakata yang 

didengar dari wacana 

- mendiskusikan 

informasi/isi yang 

terdapat dalam 

wacana lisan tersebut 

ungkapan arab yang 

diperdengarkan 

- menemukan informasi 

dari wacana lisan 

- menjelaskan 

informasi yang 

terdapat pada wacana 

lisan 

- Pilhan 

ganda 

 

untuk 

kelas VIII 

- Kamus 

Arab-

Indonesia 

2. Berbicara 

Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

dan pengalaman 

secara lisan dalam 

bentuk paparan atau 

dialog sederhan 

tentang profesi dan 

hobi 

 

2.1. Melakukan dialog 

sederhana tentang profesi 

dan hobi 

- Teks dialog 

(ungkapan 

pertanyaan dan 

jawaban) tentang 

tema 

- Struktur/tarkib 

mashdar muawwal 

 )أن, لن, ل(

- Melafalkan kosakata 

baru 

- Menirukan contoh 

ungkapan pertanyaan 

- Melakukan Tanya 

jawab sesuai contoh 

- Mendemonstrasikan 

materi hiwar secara 

berpasangan 

menggunakan struktur 

mashdar muawwal 

 )أن, لن, ل(

- Menirukan contoh 

ungkapan pertanyaan 

dengan intonasi baik 

dan benar 

- Menirukan contoh 

ungkapan jawaban 

pertanyaan dengan 

intonasi yang baik dan 

benar 

- Bertanya jawab sesuai 

contoh dengan 

intonasi yang baik dan 

- Non tes 

- Observasi/

pengamat

an 

 

4x40 

menit 

- LKS An-

najah 

untuk 

kelas VIII 

- Kamus 

Arab-

Indonesia 



Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

benar 

- Mendemonstrasikan 

materi hiwar dengan 

tepat dan lancar 

2.2. Menyampaikan informasi 

secara lisan dalam 

kalimat sederhana 

tentang profesi dan hobi 

- Kosakata baru 

tentang الهىاية 

- Struktur/tarkib fi’il 

mudhori’ 

- Mendemonstrasikan/ 

mempresentasikan 

kegiatan disekolah 

- Menyampaikan 

informasi tentang 

kegiatan di sekolah 

menggunakan struktur 

jumlah fi’liyah 

- Menyampaikan 

informasi tentang 

tema menggunakan 

struktur kalimat yang 

diprogramkan 

- Bercerita tentang 

kegiatan di rumah dan 

di sekolah dengan 

intonasi yang baik dan 

benar 

- Mengaplikasikan 

struktur kalimat yang 

diprogramkan pada 

materi khiwar dengan 

tepat dan benar 

 

- Tes lisan 

(daftar 

pertanyaa

n) 

6x40 

menit 

- LKS An-

najah 

untuk 

kelas VIII 

- Kamus 

Arab-

Indonesia 



Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3. Membaca 

Memahami wacana 

tertulis dalam 

bentuk paparan atau 

dialog sederhana 

tentang profesi dan 

hobi 

3.1. Melafalkan huruf 

hijaiyah, kata, frase, 

kalimat dan wacana 

tertulis dengan baik dan 

benar tentang profesi dan 

hobi 

- Kosakata baru 

tentang tema 

- Teks qira’ah tentang 

 الهىاية

- Melafalkan kata, 

kalimat, dan wacana 

dengan makhroj 

- Membaca nyaring kat, 

kalimat, dan wacana 

(teks qiro’ah) dengan 

makhroj dan intonasi 

- Menirukan pelafalan 

kata, frasa, dan 

kalimat yang 

diprogramkan secara 

lantang 

- Melafalkan kata, 

kalimat, dan teks 

dengan intonasi yang 

baik dan benar 

- Membaca nyaring 

kata, kalimat, dan teks 

qiro’ah dengan 

makhroj serta intonasi 

yang baik dan benar 

 

- Praktek 

- Pengamat

an 

 

4x40 

menit 

- LKS An-

najah 

untuk 

kelas VIII 

- Kamus 

Arab-

Indonesia 

3.2. Mengidentifikasi kata, 

frasa, dan kalimat tertulis 

sederhana tentang profesi 

dan hobi 

- Teks qiro’ah tentang 

tema 

- Struktur/tarkib  fi’il 

mudhori’ 

- Menyebutkan arti 

mefrodat baru yang 

terdapat dalam teks 

- Menyebutkan arti 

ungkapan dalam teks 

- Menyebutkan arti 

mufradat baru dalam 

teks qiro’ah dengan 

benar 

- Menyebutkan arti 

- Tes tulis 

- Melengka

pi kalimat 

 

4x 40 

menit 

- LKS An-

najah 

untuk 

kelas VIII 

- Kamus 



Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

qiro’ah 

- Mendiskusikan tema 

teks 

- Menjawab latihan 

pemahaman  mufrodat 

yang diprogramkan 

ungkapan dalam teks 

qiro’ah dengan benar 

- Menyebutkan tema 

wacana tulis dengan 

benar 

Arab-

Indonesia 

4. Menulis 

Mengungkapkan 

pikiran, perasaan, 

pengalaman dan 

informasi melalui 

kegiatan menulis 

tentang profesi dan 

hobi. 

4.1. Menulis kata, frasa, atau 

kalimat sederhana 

tentang profesi dan hobi 

- Kata, frasa dan 

kalimat tentang tema 

- Mengamati contoh 

penulisan kata, frasa, 

dan kalimat dengan 

huruf, ejaan, dan 

tanda baca yang tepat 

- Menyalin kata, frasa, 

dan kalimat yang 

dicontohkan dengan 

tepat 

- Menulis kata, frasa, 

dan kalimat yang 

didiktekan 

 

- Menyalin kata, frasa, 

dan kalimat dengan 

huruf, ejaan dan tanda 

baca yang tepat 

- Menulis kata, frasa, 

dan kalimat yang 

didiktekan dengan 

huruf, ejaan, dan 

tanda baca yang tepat 

- Menyusun kata-kata 

yang diprogramkan 

menjadi kalimat 

sederhana 

 

- Tugas 

individu 

(menulis 

apa yang 

didikteka

n) 

- Pengamat

an 

 

4x40 

menit 

- LKS An-

najah 

untuk 

kelas VIII 

- Kamus 

Arab-

Indonesia 



Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

4.2. Mengungkapkan gagasan 

atau pendapat secara 

tertulis dalam kalimat 

dengan menggunakan 

kata, frasa, dan struktur 

yang benar tentang 

profesi dan hobi 

- Kata, frasa dan 

kalimat tentang tema 

 مصدر مؤول -

)أن, لن, ل( + فعل  -

 مضارع

- mendiskusikan 

gagasan yang terdapat 

dalam bacaan 

- mempresentasikan 

gagasan yang terdapat 

dalam bacaan 

- Mengidentifikasi 

struktur kalimat yang 

diprogramkan 

- Menyusun gagasan 

sesuai tema menjadi 

paragraph sederhana 

- Mengungkapkan 

gagasan atau pendapat 

sederhana secara 

tertulis dalam kalimat 

sederhana dengan 

kosakata yang 

diprogramkan 

- Tes tulis 6x40 

menit 

- LKS An-

najah 

untuk 

kelas VIII 

- Kamus 

Arab-

Indonesia 

 

Kudus, 27 Desember 2013     

Mengetahui.              

Kepala MTs. NU Nurul Huda Kaliwungu   Guru Bahasa Arab 

  

 

 

 

Zaenuri, S.Pd.I    Yazid Fadlli, S.S. 
   

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Nama Sekolah : MTs. NU Nurul Huda 

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 

Kelas   : VIII/I 

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

A. STANDAR KOMPETENSI 

1. Menyimak: Memahami informasi lisan melalui kegiatan 

mendengarkan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana 

profesi dan hobi 

B. KOMPETENSI DASAR 

1.2.   Menyampaikan informasi secara lisan dalam kalimat 

sederhana tentang:  المهنة -الهواية  

C. INDIKATOR 

- Mengidentifikasi bentuk dan makna struktur kalimat yang 

diprogramkan 

 الملحق الخامس



- Menyampaikan informasi secara lisan tentang tema yang 

diprogramkan dengan makhroj intonasi yang baikdan benar 

- Bertanya jawab secara berpasangan dengan menggunakan 

struktur kalimat yang diprogramkan dengan makhroj dan 

intonasi yang benar. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa dapat menyampaikan informasi secara lisan dalam 

kalimat sederhana tentang hobi dan profesi dengan tepat dan 

benar. 

E. MATERI AJAR 

- Kosakata baru tentang tema hobi dan profesi 

- Struktur kalimat 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Metode audiolingual 

 Metode langsung 

 

 



G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

a. Pendahuluan (10 menit): 

- Guru bertanya tentang kondisi siswa 

- Guru bertanya tentang tema yang akan dibahas kali ini 

- Guru menanyakan tentang kegiatan di sekolah 

- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

kompetensi dasar yang akan dicapai. 

b. Kegiatan inti (60 menit) 

- Guru menyiapkan bahan yang akan dipelajari 

- Guru memperdengarkan bahan pembelajaran 

(eksplorasi) 

- Peserta didik mencatat temuannya seperti ujaran kata, 

frasa, dan kalimat kemudian mecari maknanya 

(eksplorasi) 

- Peserta didik menyebutkan ujaran kata-kata arab yang 

diperdengarkan (elaborasi) 

- Peserta didik menyebutkan makna ujaran frasa atau 

kalimat arab yang diperdengarkan (elaborasi) 

- Peserta didik secara berkelompok diberikan 

kesempatan guru untuk mendiskusikan gagasan yang 

terdapat dalam audio percakapan (elaborasi) 



- Guru mengkorekasi pekerjaan peserta didik 

(konfirmasi) 

- Guru memberikan apresiasi terhadap pekerjaan peserta 

didik, dan memberikan umpan balik (mengapa 

benar/salah) atas pekerjaan peserta didik (konfirmasi) 

c. Penutup (10 menit) 

- Melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan 

yang sudah dlaksanakan secara konsisten dan 

terprogram 

- Memberi umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran 

- Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

- Berdoa/membaca hamdalah 

H. SUMBER BAHAN AJAR 

- LKS An-Najah 

 

 

 



I. PENILAIAN 

- Penugasan 

 

Mengetahui 

Kepala MTs. Nurul Huda 

Kaliwungu 

 

 

 

Zaenuri, S. Pd.I 

 

 

 

Kudus, 28 Desember 2013 

 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

 

Yazid Fadlli, S.S. 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P )  

 

Sekolah : MTs. NU Nurul Huda 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VIII / II 

Alokasi Waktu  : 4 x 40 Menit (2 Kali Pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 2. BERBICARA/KALAM 

  Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  

serta informasi melalui kegiatan bercerita dan bertanya jawab 

tentang profesi dan hobi. 

B. KOMPETENSI DASAR 

2.1 Melakukan dialog sederhan tentang jam/pukul, kegiatan di 

madrasah dan kegiatan di sekolah dengan menggunakan 

struktur mashdar muawwal dan fi’il mudhori’ 

C. INDIKATOR 

 Menirukan contoh ungkapan pertanyaan dengan intonasi baik dan 

benar 

 Menirukan contoh ungkapan jawaban pertanyaan dengan intonasi 

yang baik dan benar 

السادسالملحق   



 Bertanya jawab sesuai contoh dengan intonasi yang baik dan 

benar 

 Mendemonstrasikan materi hiwar dengan tepat dan lancar 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik dapat melakukan dialog sederhan tentang jam/pukul, 

kegiatan di madrasah dan kegiatan di sekolah dengan menggunakan 

struktur mashdar muawwal dan fi’il mudhori’ dengan tepat dan 

benar 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Teks dialog (ungkapan pertanyaan dan jawaban) 

 Struktur mashdar muawwal dan fi’il mudhori’ 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Metode ceramah 

 Kerja kelompok 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan (10 menit) 

Apersepsi dan Motivasi : 

- Menanyakan kepada siswa tentang tema dan struktur  

- Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam 

kehidupan 

2. Kegiatan inti 

 Pertemuan pertama (60 menit) 

- Guru bertanya kepada siswa tentang matreri yang akan 

diajarkan (eksplorasi) 



- Peserta didik mencari dan menemukan materi yang 

akan diajarkan (eksplorasi) 

- Guru menyuruh peserta didik untuk membuka buku 

modul pembelajarannya masing-masing. 

- Guru mejelaskan kepada peserta didik materi dan tema 

yang diajarkan dan menghubungkannya dengan 

pengetahuan peserta didik (eksplorasi) 

- Guru melafalkan kosakata baru yang berkaitan dengan 

tema dan  materi pembelajaran dan diikuti oleh peserta 

didik (elaborasi) 

- Peserta didik menirukan contoh ungkapan pertanyaan 

dan jawaban dengan intonasi yang baik dan benar yang 

dilafalkan oleh guru (elaborasi) 

- Peserta didik melakukan tanya jawab sesuai dengan 

materi dan tema dengan peserta didik lainnya dengan 

intonasi yang baik dan benar (elaborasi) 

- Peserta didik secara berpasangan mendemonstrasikan 

ungkapan pertanyaan dan jawaban di depan 

kelas(elaborasi) 

- Guru memberikan umpan balik atau koreksi 

(penjelasan mengapa benar mengapa salah) terhadap 

apa pelafalan peserta didik (konfirmasi) 

 

 

 



 Pertemuan kedua (60 menit) 

- Guru bertanya tentang struktur mashdar muawwal dan 

fi’il mudhori’ yang akan dipelajari hari ini (eksplorasi) 

- Peserta didik mecari tahu struktur mashdar muawwal 

dan fi’il mudhori’ di dalam buku modul 

pembelajarannya masing-masing (eksplorasi) 

- Guru menjelaskan pengertian struktur mashdar 

muawwal dan fi’il mudhori’beserta fungsinya dan 

merespon atas temuan peserta didik, 

menghubungkannya dengan pengetahuan peserta didik, 

dan memberikan contoh (eksplorasi) 

- Guru menyuruh peserta didik untuk memeberikan 

contoh dari masing-masing mashdar muawwal dan fi’il 

mudhori’ (elaborasi) 

- Guru menugaskan peserta didik untuk membuat 

kalimat tentang tema dengan menggunakan struktur 

mashdar muawwal dan fi’il mudhori’ kepada setiap 

kelompok dan mempresentasikan di depan kelas 

(elaborasi) 

- Guru memberikan umpan balik (koreksian mengenai 

kekeliruan yang dilakukan peserta didik) dan 

memeberikan informasi-informasi tambahan tentang 

struktur dan tema (konfirmasi) 

 

 



3. Penutup (10 menit) 

- Melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dlaksanakan secara konsisten dan terprogram 

- Memberi umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran 

- Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remidi, program pengayaan, layanan konseling 

dan atau memberikan tugas baik tugas individual maupun 

berkelompok sesuai dengan hasil belejar peserta didik 

- Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

- Sebelum menutup kelas guru memberikan PR kepada 

peserta didik agar peserta didik tidak lupa dengan materi 

yang diajarkan 

- Berdoa/membaca hamdalah 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 LKS An-Najah untuk kelas VIII 

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

 Jenis penilaian 

Non tes 

 Bentuk penilaian 

Pengamatan/observasi 

 

 



 Instrumen penilaian 

Pedoman penilaian 

No. Aspek yang Dinilai Skor 

1. 

Ketepatan Pertanyaan dan Pelafalan 1 – 4 

a. pertanyaan dan pelafalannya sudah sesuai 

dan tepat 
4 

b. pertanyaan dan pelafalannya cukup sesuai 

dan cukup tepat 
3 

c. pertanyaan dan pelafalannya kurang sesuai 

dan kurang tepat 
2 

d. pertanyaan dan pelafalannya tidak sesuai 

dan tidak tepat 
1 

2. 

Ketepatan Jawaban dan Pelafalan 1 – 4 

a. jawaban dan pelafalannya sudah sesuai dan 

tepat 
4 

b. jawaban dan pelafalannya cukup sesuai dan 

cukup tepat 
3 

c. jawaban dan pelafalannya kurang sesuai 

dan kurang tepat 
2 

d. jawaban dan pelafalannya tidak sesuai dan 

tidak tepat 
1 

3. 

Ketepatan Makhroj 1 – 4 

a. makhroj pelafalan ungkapan sudah sesuai 

dan tepat 
4 



b. makhroj pelafalan ungkapan cukup sesuai 

dan cukup tepat 
3 

c. makhroj pelafalan ungkapan kurang sesuai 

dan kurang tepat 
2 

d. makhroj pelafalan ungkapan tidak sesuai 

dan tidak tepat 
1 

4. 

Intonasi 1 – 4 

a. intonasi sudah baik dan tepat 4 

b. intonasi cukup baik dan cukup tepat 3 

c. intonasi kurang baik dan kurang tepat 2 

d. intonasi tidak baik dan tidak tepat 1 

5. 

Ekspresi 1 – 4 

a. penyampaian ungkapan dengan ekspresif 4 

b. penyampaian ungkapan cukup ekspresif 3 

c. penyampaian ungkapan kurang ekspresif 2 

d. penyampaian ungkapan tidak ekspresif 

ekspresif 
1 

6. 

Kelancaran Ujaran 1 – 4 

a. penyampaian ungkapan lancar dan jelas 4 

b. penyampaian ungkapan cukup lancar dan 

cukup jelas 
3 

c. penyampaian ungkapan kurang lancar dan 

kurang jelas 
2 

d. penyampaian ungkapan tidak lancar dan 1 



tidak jelas 

SKOR MAKSIMAL 24 

Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100 = ______ X 100 

= ….. 

 Jumlah Skor Maksimal 24 

 

 

Mengetahui 

Kepala MTs. Nurul Huda 

Kaliwungu 

 

 

 

Zaenuri, S. Pd.I 
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Guru Bahasa Arab 

 

 

 

 

Yazid Fadlli, S.S. 

 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P )  

 

Sekolah :MTs. NU 05 Sunan Katong 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VIII / 1 

Alokasi Waktu  : 4 x 40 Menit (2 Kali Pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

 2. BERBICARA/KALAM 

  Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  

serta informasi melalui kegiatan bercerita dan bertanya 

jawab tentang profesi dan hobi 

B. KOMPETENSI DASAR 

2.2 Menyampaikan informasi secara lisan dalam kalimat 

sederhana tentang profesi dan hobi. 

C. INDIKATOR 

 Menyampaikan informasi tentang tema menggunakan 

struktur kalimat yang diprogramkan 

 Bercerita tentang kegiatan di rumah dan di sekolah 

dengan intonasi yang baik dan benar 

 Mengaplikasikan struktur kalimat yang diprogramkan 

pada materi khiwar dengan tepat dan benar 

 

لسابعالملحق ا  



D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik dapat menyampaikan informasi secara lisan 

tentang tema dengan menggunakan struktur kalimat yang 

diprogramkan dengan tepat dan benar 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Kosakata baru tentang tema 

 Struktur mashdar muawwal (ل, لن, أن )  dan fi’il mudhore’ 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Metode ceramah 

 Communicative learning 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan (10 menit) 

Apersepsi dan Motivasi : 

- Menanyakan kepada siswa tentang kegitannya di rumah 

dan di sekolah 

- Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 

dalam kehidupan 

2. Kegiatan inti 

 Pertemuan pertama (60 menit) 

- Guru menjelaskan materi struktur kalimat/kaidah 

( ل, لن, أن) mashdar muawwalالجملة   dan fi’il 

mudhore’ yang akan diajarkan(eksplorasi) 

- Peserta didik secara individu melakukan kajian 

(mencari) dalam buku modul pembelajarannya 



tentang struktur kalimat/kaidah mashdar muawwal 

( ل, لن, أن)  dan fi’il mudhore’  yang akandipelajari 

(eksplorasi) 

- Guru mejelaskan kepada peserta didik struktur 

kalimat/kaidah mashdar muawwal (ل, لن, أن )  dan 

fi’il mudhore’yang diajarkan dan 

menghubungkannya dengan pengetahuan peserta 

didik (eksplorasi) 

- Peserta didik menirukan contoh struktur mashdar 

muawwal (ل, لن, أن )  dan fi’il mudhore’) dalam 

sebuah ungkapan dengan intonasi yang baik dan 

benar yang dipandu oleh guru (elaborasi) 

- Peserta didik secara individu diberikan tugas oleh 

guru untuk memberikan contoh struktur mashdar 

muawwal (ل, لن, أن )  dan fi’il mudhore’dengan tema 

kegiatan di rumah (elaborasi) 

- Peserta didik mengkoreksi masing-masing 

pekerjaan teman sebangkunya (elaborasi) 

- Peserta didik mendemonstrasikan pekerjaan teman 

sebangkunya yang telah dikoreksi di depan 

kelas(elaborasi) 

- Guru memberikan umpan balik terhadap hasil 

koreksian peserta didik (konfirmasi) 

 

 



 Pertemuan kedua (60 menit) 

- Guru bertanya tentang profesi orang tuanya masing-

masing (eksplorasi) 

- Peserta didik menjawab pertanyaan guru dalam 

bahasa indonesia (eksplorasi) 

- Guru memberikan contoh profesi menggunakan 

bahasa Arab (eksplorasi) 

- Guru memberikan instruksi kepada peserta didik 

mempresentasikan profesi orang tua masing-masing 

(eksplorasi) 

- Guru memberikan waktu dan memandu peserta didik 

untuk membuatnya (elaborasi) 

- Guru memanggil peserta didik maju satu persatu 

untuk mempresentasikan profesi orang tua masing-

masing (elaborasi) 

- Peserta didik mempresentasikan profesi orang tua 

masing-masing dan menjawab pertanyaan yang 

berkaitan yang diajukan oleh guru (elaborasi) 

- Guru memberikan umpan balik (koreksian mengenai 

kekeliruan yang dilakukan peserta didik) dan 

memeberikan informasi-informasi tambahan tentang 

struktur dan tema 

3. Penutup (10 menit) 

- Melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram 



- Memberi umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran 

- Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remidi, program pengayaan, layanan 

konseling dan atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun berkelompok sesuai dengan hasil 

belejar peserta didik 

- Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

- Berdoa/membaca hamdalah 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 LKS An-Najah 

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

Panduan penskoran 

Ketepatan 

penggunaan 

struktur 

Kelancaran Intonasi Makhroj 
Pemilihan 

kata 
Skor 

0 – 20 0 - 20 0 – 20 0 - 20 0 - 20  

 

 
Mengetahui 

Kepala MTs. Nurul Huda 
Kaliwungu 

 

 

 
Zaenuri, S. Pd.I 

 Kudus, 28 Desember 2013 
 

Guru Bahasa Arab 
 

 

 

 
Yazid Fadlli, S.S. 



 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P )  

 

Sekolah :MTs. NU Nurul Huda 

Mata Pelajaran  : BAHASA ARAB 

Kelas/Semester : VIII / 1 

Alokasi Waktu  : 4 x 40 Menit (2 Kali Pertemuan) 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

3.    Membaca 

Memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau 

dialog sederhana tentang hobi dan profesi 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.1. Melafalkan huruf hijaiyah, kata, frase, kalimat dan wacana 

tertulis dengan baik dan benar tentang hobi dan profesi 

C. INDIKATOR 

 Menirukan pelafalan kata, frasa, dan kalimat yang 

diprogramkan secara lantang 

 Melafalkan kata, kalimat, dan teks dengan intonasi yang baik 

dan benar 

 Membaca nyaring kata, kalimat, dan teks qiro’ah dengan 

makhroj serta intonasi yang baik dan benar 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
Siswa dapat melafalkan huruf hijaiyah, kata, frase, kalimat dan 

wacana tertulis dengan baik dan benar tentang hobi dan profesi 

 الملحق الثامن



dengan struktur kalimat yang diprogramkan dengan tepat dan 

benar 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

 Kosa kata baru tentang tema 

 Teks qira’ah tentang tema 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Metode ceramah 

 Metode drill 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan (10 menit) 

Apersepsi dan Motivasi : 

- Menanyakan kepada siswa tentang hobinya masing-

masing 

- Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 

dalam kehidupan 

2. Kegiatan inti 

 Pertemuan pertama (60 menit) 

- Guru menyiapkan bahan atau teks qiro’ah yang akan 

dibaca (eksplorasi) 

- Peserta didik secara individu melakukan kajian atau 

membaca lirih teks qiro’ah yang akan dibaca 

(eksplorasi) 

- Guru membaca teks qiro’ah dengan intonasi dan 

makhroj yang benar dan tepat kalimat per kalimat 

(eksplorasi) 

- Peserta didik menirukan bacaan guru dengan lantang 

dan guru mengulang-ngulangnya sampai peserta didik 

membacannya dengan benar (elaborasi) 

- Peserta didik secara klasikal membaca teks qiro’ah 

yang diprogramkan dengan makhroj serta intonasi 

yang baik dan benar (elaborasi) 

- Kemudian guru meminta peserta didik individu dan 

secara bergantian membaca nyaring teks qiro’ah yang 

diprogramkan dengan makhroj serta intonasi yang 

benar dan tepat (elaborasi) 



- Guru memberikan koreksi (bacaan peserta didik yang 

salah) dan mengulangi contoh membaca yang benar 

dan tepat (konfirmasi) 

- Guru memberikan tindak lanjut atas apa yang 

dikerjakan peserta didik hari ini (konfirmasi) 

 Pertemuan kedua (60 menit) 

- Guru bertanya kepada peserta didik tentang teks 

qiro’ahyang peserta didik baca pada pertemuan 

sebelumnyadan bagaimana perkembangan bacaan 

peserta didik (eksplorasi) 

- Guru memberikan teks qiro’ah yang baru yang 

terdapat dalam buku modul pembelajaran (LKS) 

peserta didik (eksplorasi) 

- Guru memberikan penjelasan kepada peserta didik 

bahwa teks qiro’ah yang akan dipelajari hari ini 

adalah teks qiro’ah yang berbentuk khiwar 

(eksplorasi) 

- Peserta didik secara individu melakukan pengamatan 

terhadap teks qiro’ah yang berbentuk khiwar atau 

tanya jawab (eksplorasi) 

- Guru memberikan contoh kepada peserta bacaan yang 

berbentuk khiwar tersebut (eksplorasi) 

- Peserta didik menirukan atau melafalkan teks qiro’ah 

dengan teman sebangkunya (elaborasi) 

- Peserta didik secara berpasangan mempresentasikan 

teks qiro’ah yang berbentuk khiwar secara 

berpasangan acak di depan kelas dengan makhroj 

serta intonasi yang baik dan benar (elaborasi) 

- Guru memberikan koreksi (bacaan peserta didik yang 

salah) dan mengulangi contoh membaca yang benar 

dan tepat (konfirmasi) 

- Guru memberikan tindak lanjut atas apa yang 

dikerjakan peserta didik hari ini (konfirmasi) 

 

 

 



3. Penutup (10 menit) 

- Melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. 

- Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran 

- Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remidi, program dan pengayaan layanan 

konseling dan atau memberikan tugas baik tugas 

individual maupun berkelompok sesuai dengan hasil 

belejar peserta didik 

- Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

- Berdoa/membaca hamdalah 

H. SUMBER PEMBELAJARAN 

 LKS An-Najah 

I. ASSESSMENT /  PENILAIAN 

 Jenis penilaian 

Non tes 

 Bentuk penilaian 

Pengamatan/observasi 

 Instrumen penilaian 

Pedoman pengamatan 

Kelancaran Intonasi Makhroj Pelafalan  Skor 

0 – 25 0 – 25 0 - 25 0 - 25  

 

 

Mengetahui 

Kepala MTs. NurulHuda 

Kaliwungu 

 

 

 

 

Zaenuri, S. Pd.I 

 

 

 

Kudus, 28 Desember 2013 

 

Guru Bahasa Arab 

 

 

 

 

 

Yazid Fadlli, S.S. 

 
 



 



 



 



 

 



ةترجمة الباحث  
 

 جنوم النسوة:    االسم
 011200115:   ةالطلب رقم

 حممود وحليمة:    امسالوالد
 0771نوفمرب  22قدس، :   املولد تاريخ/املكان
 كارونح كيدول، كايل ووجنو، قدس:    العنوان
 العربية اللغة تعليم قسم/ الرتبية:   القسم/الكلية

 163420065020:   اهلاتف رقم
 mb.nujum@yahoo.com:   اإللكرتوين الربيد

 
 السيرة التربوية

 ، ومتخرّجكارونح كيدول كايل ووجنو قدس اإلسالمية االبتدئية مفتاح الطالب مدرسة .0
 م2112فيها سنة 

فيها سنة  ومتخرّج ،قدس جيبوج توليس اإلسالمية لثانويةا منبع العلوم مدرسة .2
 م2115

ة سنفيها  ، ومتخرّجموجنول أستاناجافورا شربون اإلسالمية عاليةالنور اهلدى  مدرسة .1
 م2101

جبامعة وايل سوجنو اإلسالمّية احلكومية مسارانج، جاوى  والتعليم الرتبية علوم كلية .2
 الوسطى.


