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لباب الّرابعا

خلامتةا

خلالصةا.أ
ض العلوم  ت يف تعليم اللغة العربية عرب األنرتنيت يف املدرسة املتوسطة ر الصعو

ت الطالب، عوامل وجد بعض العوامل الص ت يف التعليم، منها: عوامل صعو عو
ت ا .عيةطريقة التعليم، وعوامل اإلجتما، عواملالوسيلةملعليم، عوامل صعو

من نتائج البحث استنتاجت الباحثة أن عملية تعليم اللغة العربية عرب استند 
ض العلوم أمفينان أقل فاعلية  يف ١٩اإلنرتنيت عند الكوفيد  يف املدرسة املتوسطة ر

التعليم.
ت يف تعليم اللغة العربية عرب  حل الذي عمل املعليم والطالب يف حتليل الصعو

تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت، منها: اجتهد املعلم اإلنرتنيت، منها: حل املعليم يف
ليحرك الطالب أن اللغة العربية هو اللغة أهل اجلنة، وتعليمها غري الصعبة، وحرك املعلم 
الطالب حلفظ املفردات يف البيتم عند تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت، تفّحص املعليم 

رب اإلنرتنيت، أمر املعلم للطالب ليشرتي املعجم تعلم الطالب يف البيتم عند تعليم ع
اللغة العربية، وأمر املعلم إىل الطالب لتعليم القران الكرمي كل اليوم. وحل الطالب يف 
ت  تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت، منها: وحل الذي عمل الطالب يف حتليل الصعو

طالب حلفظ املفردات يف البيت، وتعلم يف تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنيت هو اجتهد ال
الطالب القرآن يف البيتهم، واتبع الطالب إىل ارشاد املعليم.

اإلقرتحات.ب
استند على خالصة الذي كتبت الباحثة، أعطائت الباحثة بعض اإلقرتحات على 

ذه البحث. منها: طغمة الذي ارتبط 
للمعلم اللغة العربية.١

هذا البحث، منها:وجدت الباحثة من النتائج 
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فاإلخترب املعلم احلل للصعوبة الذي وجد الطالب بيقوم املعلم طريقة تعليم الذي .أ
استخدمها،

واإلهتم املعلم على اختصاص الطالب حىت يشعر الطالب محاسة يف تعليم .ب
اللغة العربية.

للطالب.٢
اإلنبغى الطالب إلجتهد يف حفظ املفردات كل اليوم.أ

علم لوكان يشعر الصعوبة يف تعليم اللغة العربيةواألسأل الطالب للم.ب
والتدبر الطالب دائما وتعود لتحدث اللغة العربية مع الزمالء أو املعلم يف .ت

الفصل أو يف بيئة املدرسة.
للمدرسة.٣

قصإلنبغى اإلا ويزيد املرجع يف املخرب اللغة،جنياز املدرسة ألشبع تبسيط الذي 
.يف تعليم اللغة العربية
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Satuan
Pendidikan

: MTs Riadhul Ulum

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas/ Semester : VIII / I

Tema : يومياتنا ىف البيت
Materi Pokok : Mendengar ( االستماع ) tentang: يومياتنا ىف البيت
Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit

A. KOMPETENSI INTI (KI)
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut
pandang/teori

B. KOMPETENSI DASAR (KD)
1.1 Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah

untuk pengembangan kemampuan berbahasa arab
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk

mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman

2.1. Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah.

2.2. Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan
kemampuan berbahasa.
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2.3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam
mengkaji khazanah keislaman

3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab yang
berkaitan dengan tema يومياتنا ىف البيت baik secara lisan maupun tulisan.

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN
3.1.1 Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang

diperdengarkan.

3.1.2 Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang
diperdengarkan.

3.1.3 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab
yang diperdengarkan.

3.1.4 Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang
diperdengarkan.

3.1.5 Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab
yang diperdengarkan.

3.1.6 Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang
diperdengarkan.

3.1.7 Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab
yang diperdengarkan.

3.1.8 Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang isi wacana yang telah
didengar.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa/siswi dapat:
1. Menirukan langsung bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang

diperdengarkan
2. Menyebutkan kembali bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang

diperdengarkan
3. Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang

diperdengarkan
4. Memperagakan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang

diperdengarkan
5. Menunjukkan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang

diperdengarkan
6. Mengidentifikasi arti dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang

diperdengarkan
7. Menyalin/menulis kembali bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang

diperdengarkan
8. Mengungkapkan kembali (bercerita) tentang isi wacana yang telah didengar.
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E. MATERI PEMBELAJARAN
مھارة االستماع tentang: يومياتنا ىف البيت

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN
1. Scientific Method (metode ilmiah)
2. Tanya jawab
3. Sam’iyah Syafawiyah

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN (120 Menit)

Tahapan
Pembelajaran Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa

Pendahuluan
(10 Menit)

Kegiatan Guru
1. Guru mengucapkan salam
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a
3. Guru mengabsen siswa
4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam

belajar
5. Guru mengajukan pertanyaan – pertanyaan tentang

materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan
materi yang akan dipelajari

6. Guru mengantarkan siswa kepada suatu permasalahan
yang dihadapi kemudian menjelaskan tujuan
pembelajaran atau KD yang akan dicapai

7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan
penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan
dilakukan serta bentuk tes dan tugas selesai
pembelajaran yang akan dilaksanakannya.

Siswa dengan khidmat dan santun
1. Menjawab salam
2. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas
3. Mendengarkan guru mengabsen
4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah

dipelajari dengan serius
5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang

disampaikan guru
Kegiatan Inti
(80 Menit)

Mengamati dengan teliti
1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa, dan kalimat

bahasa Arab yang diperdengarkan tentang یومیاتنا فى 
البیت

2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa, dan kalimat
bahasa Arab yang diperdengarkan tentang یومیاتنا فى 
البیت

3. Siswa mengamati gambar sesuai gambar dengan teks
gambar yang disajikan
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Menanya dengan santun
4. Siswa melakukan Tanya jawab dengan menggunakan

kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab tentang یومیاتنا فى 
البیت baik secara individu maupun kelompok

5. Siswa menanyakan materi tentang یومیاتنا فى البیت yang
belum dipahami

Mencoba dengan penuh semangat
6. Siswa melafalkan materi tentang یومیاتنا فى البیت
7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakannya

sesuai dengan bunyi kata, frasa, dan kalimat yang
diperdengarkan

8. Siswa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai
gambar yang disajikan

Menalar dengan terampil
9. Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan

bahasa Arab yang tepat
10. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata,

frasa, dan kalimat yang diperdengarkan
11. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa, dan

kalimat yang diperdengarkan.
Penutup

(10 Menit)
1. Guru meminta siswa mengulangi kata, frasa, dan

kalimat tentang یومیاتنا فى البیت yang telah diajarkan
2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi

pelajaran yang sudah disampaikan
3. Guru meminta siswa agar membiasakan

mengucapkan hal yang terkait dengan topik materi
dalam bahasa Arab

4. Guru menegaskan siswa untuk mengerjakan tugas
latihan tentang istima’ yang terdapat dalam buku

5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya
6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a

dan memberi salam.

Tugas Terstruktur (20 Menit)
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

1. Mengarahkan siswa untuk
focus pada materi

2. Memberikan instruksi
kepada siswa untuk siap
melakukan tugas
terstruktur

3. Mengarahkan siswa untuk
melafalkan bunyi kata,
frasa, dan kalimat yang
diperdengarkan

1. Memperhatikan arahan guru
2. Menyiapkan perlengkapan latihan sesuai

instruksi
3. Siswa melafalkan bunyi (kata, frasa, dan

kalimat) yang diperdengarkan
4. Memilih jawaban yang tepat dari pilihan

yang tersedia sesuai kata, frasa, atau
kalimat yang diperdengarkan oleh guru
baik langsung atau tidak langsung
(rekaman)
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4. Mengarahkan siswa
untuk menyilang pilihan
yang tepat dari pilihan
yang tersedia berupa
(kata, frasa, dan kalimat)
sesuai yang
diperdengarkan

5. Mengarahkan siswa untuk
memperagakan sesuai
dengan bunyi kata, frasa,
dan kalimat yang
diperdengarkan

6. Mengarahkan siswa untuk
menunjukkan gambar
sesuai dengan bunyi kata,
frasa, dan kalimat yang
diperdengarkan

5. Siswa memperagakan sesuai dengan
bunyi (kata, frasa, dan kalimat) yang
diperdengarkan

6. Siswa memilih/ menunjukkan gambar
sesuai dengan bunyi (kata, frasa, dan
kalimat) yang diperdengarkan

Tugas Tidak Terstruktur

Membiasakan mendengar cerita, pidato, lagu, dialog atau berita berbahasa
Arab dari media elektronik (radio, TV, internet, dll).

H. MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR
1. Media : Papan tulis, whatApp, Geogle Classroom,

Telegram, dll
2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan kertas, leptop, Hp,dll
3. Sumber Belajar : Buku Paket Bahasa Arab Kelas VIII, Kamus

I. PENILAIAN
1. Penilaian Performansi
2. Penilaian Sikap

a. Penilaian Performansi
Indikator Pembelajaran I

(Melafalkan bunyi kata, frasa, dan kalimat yang diperdengarkan)

No Aspek yang dinilai Skor

1

Makhraj 1 – 4
Makhraj sudah tepat 4
Makhraj cukup tepat 3
Makhraj kurang tepat 2
Makhraj tidak tepat 1

2
Pelafalan 1 – 4
Pelafalan sudah tepat 4
Pelafalan cukup tepat 3
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Pelafalan kurang tepat 2
Pelafalan tidak tepat 1

3

Kelancaran 1 – 4
Sudah lancer 4
Cukup lancer 3
Kurang lancer 2
Tidak lancer 1
Skor Maksimal 12
Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = …… x
100 = …...

Jumlah Skor Maksimal                 12

b. Penilaian Sikap (observasi)

N
o

Aspek yang diobservasi

Pilihan Jawaban

SKOR

Selalu Sering
Kadang-

kadang

Tidak

Pernah

1Antusiasme dalam belajar

2Bertanggung jawab/peduli

3Percaya diri dalam berinteraksi

4Menghargai orang lain

5Santun

JUMLAH

No Keterangan Jumlah
Skor

1 Baik Sekali/Selalu 76-100

2 Baik / Sering 51-75

3 Cukup/Kadang-kadang 26-50

4 Kurang/Tidak pernah 0-25
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Rentang SkorSikap

Penskoran :       Nilai = Jumlah Skor Jawaban

5

PenilaianTugas TidakTerstruktur

J. REMEDIAL
Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk

memperbaikinya. Sesuai dengan indicator pembelajaran yang belum tercapai
baik dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati
banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib
memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai
oleh kebanyakan siswa (remedial teaching) selanjutnya guru melakukan
penilaian kembali dengan indicator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran
dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas kesepakataan antara siswa dan
guru.

K. INTERAKSI GURU DAN ORANG TUA
Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian  kepada orang

tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga
dengan mengunakan  buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang
nilai pengetahuan dan sikap perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan
pembelajaran.

No Aspek yang
dinilai

Sk
or

1

Membiasakan mendengarkancerita, pidato,lagu,dialog atau
berita berbahasa Arab dari media elektronik (radio,TV, Internet
dll).

1 – 5

Selalu 5

Sering 4

Kadang-kadang 3

Pernah 2

Tidak Pernah 1

NilaiAkhir= JumlahSkorPerolehan x 100 = ....... x 100 = ........

Jumlah SkorMaksimal          5 5
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Mataram 10 september 2020

Mengetahui

Kepala Madrasah Guru Bidang Studi

Usman, S.Pd., M.Si Dr. Marni
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SILABUS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : Madrasah Tsnawiyah Riadhul Ulum

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas / Semester : VIII / Ganjil

Tahun Pelajaran : 2019/2020

Kompetensi Inti :

KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam
sudut pandang/teori.

Komptensi Dasar Materi
Pokok

Kegiatan Pembelajaran

3.1 Mengidentifikasi bunyi
kata, frase, dan kalimat
bahasa Arab yang berkaitan
dengan:
الساعة، يومياتنا ىف املدرسة، يومياتنا 

ىف البيت؛
baik secara lisan maupun
tertulis

4.1Mendemonstrasikan ungkapan
sederhana tentang topik
الساعة، يومياتنا ىف املدرسة، يومياتنا 

ىف البيت؛
dengan memperhatikan
struktur teks dan unsur

Tema/
Topik:
الساعة، يومياتنا 
ىف املدرسة، 
يومياتنا ىف البيت
Wacana
yang
memuat
kosa-kata,
pola
kalimat dan
ungkapan
komunikati
f sesuai
tema/topik

Mengamati :
• Mengamati pelafalan kata,

frasa dan kalimat bahasa
Arab yang diperdengarkan
tentang

الساعة، يومياتنا ىف املدرسة، يومياتنا 
ىف البيت

• Menirukan pelafalan  kata,
frasa dan kalimat  bahasa
Arab yang diperdengarkan

 Menyimak wacana dari
suara guru/kaset/film dan
menirukan pelafalan dan
intonasinya.

 Memperhatikan struktur
kalimat-kalimat yang
mengandung
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kebahasaan yang benar dan
sesuai konteks

yang
dipelajari.

Struktur
Kalimat

املبتدأ 
(ضمائرمفردة)؛إ

+شارة مفردة
اخلرب (الصفة) 

واجلهات؛ 
الضمائر املفردة 

املتصلة

+املبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة
اخلرب (الصفة) واجلهات؛ الضمائر املفردة 

املتصلة
dalam isi teks lisan sesuai
konteks.

 Menyimak penjelasan guru
tentang

+(ضمائرمفردة)؛إشارة مفردةاملبتدأ 
اخلرب (الصفة) واجلهات؛ الضمائر املفردة 

املتصلة
Menanya:
 Menanyakan materi

tentang topik
الساعة، يومياتنا ىف املدرسة، يومياتنا 

ىف البيت
 Melakukan dialog (hiwar)

sesuai konteks tentang
keadaan/deskripsi sesuatu
secara lisan.

 Menceritakan
keadaan/kegiatan yang
tampak pada gambar sesuai
wacana secara lisan.

 Melakukan tanya jawab
struktur kalimat tentang
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 
المفردة المتصلة

Mengeksplorasi:
1. Melafalkan materi tentang

topik
الساعة، يومياتنا ىف املدرسة، يومياتنا ىف 

البيت
2. Menunjukkan

gambar/peragaan sesuai
dengan bunyi kata, frasa
dan kalimat yang
diperdengarkan.

 Melafalkan kalimat dengan
bahasa Arab sesuai gambar
yang disajikan
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 Mencari dari berbagai
sumber informasi tentang
struktur kalimat yang
mengandung
+املبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

اخلرب (الصفة) واجلهات؛ الضمائر املفردة 
املتصلة

dalam isi teks lisan sesuai
konteks.

 Melafalkan kata/frase/
kalimat yang mengandung
struktur kalimat tentang
+املبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

اخلرب (الصفة) واجلهات؛ الضمائر املفردة 
املتصلة

 Menentukan isi wacana
lisan maupun tulisan secara
perorangan maupun
berkelompok.

 Merangkaikan kata/frase/
kalimat yang mengandung
struktur kalimat tentang
+املبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

اخلرب (الصفة) واجلهات؛ الضمائر املفردة 
املتصلة

sesuai dengan kaidah.
 Menentukan sturktur

kalimat yang mengandung
+املبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

اخلرب (الصفة) واجلهات؛ الضمائر املفردة 
املتصلة

 Mengumpulkan
kata/frase/kalimat  yang
terdapat

+املبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة
اخلرب (الصفة) واجلهات؛ الضمائر املفردة 

املتصلة
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dari buku teks, majalah,
maupun internet.

Mengasosiasikan:
 Menyusun frase/ kalimat

yang mengandung struktur
kalimat tentang
+املبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

اخلرب (الصفة) واجلهات؛ الضمائر املفردة 
املتصلة

 Membandingkan cara
menyapa, berpamitan,
terima kasih, meminta izin,
instruksi dan
memperkenalkan diri yang
dilakukan oleh orang Arab
dengan orang Indonesia.

 Membandingkan
kata/frase/ kalimat tentang
+املبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

اخلرب (الصفة) واجلهات؛ الضمائر املفردة 
املتصلة

Mengkomunikasikan:
 Memperagakan sesuai

dengan kata, frasa dan
kalimat yang
diperdengarkan.

 Menyampaikan isi wacana
tulis sesuai tema/topik
secara lisan atau tulisan

 Menjelaskan isi wacana
yang dipertanyakan sesuai
tema/topik

الساعة، يومياتنا ىف املدرسة، يومياتنا ىف 
البيت

 secara lisan atau tulisan.
 Menjelaskan cara menyapa,

berpamitan, terima kasih,
meminta izin, instruksi dan
memperkenalkan diri
dalam bahasa Arab
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 Menyusun kata/frasa yang
tersedia menjadi kalimat
tentang
+املبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

اخلرب (الصفة) واجلهات؛ الضمائر املفردة 
املتصلة

 Menyusun karangan
sederhana tentang
+املبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

الضمائر املفردة اخلرب (الصفة) واجلهات؛
املتصلة

sesuai tema/topik.

3.2 Memahami lafal bunyi
huruf, kata, frase, dan
kalimat bahasa Arab yang
berkaitan dengan:
الساعة، يومياتنا ىف املدرسة، يومياتنا 

ىف البيت؛
4.2 Menunjukkan contoh

ungkapan sederhana untuk
menyatakan, menanyakan
dan merespon tentang:
الساعة، يومياتنا ىف املدرسة، يومياتنا 

ىف البيت؛
dengan memperhatikan

struktur teks dan unsur
kebahasaan yang benar dan
sesuai konteks

4.3 Mempresentasikan
berbagai informasi lisan
sederhana  tentang:

املدرسة، يومياتنا الساعة، يومياتنا ىف
ىف البيت؛

Tema/
Topik:

. التعريف ١
لنفس 

لعاملني ىف  و
املدرسة 

. املرافق ٢
واألدوات 

املدرسية
. األلوان٣
٤ .

املبتدأ(ضمائرم
فردة)؛

. إشارةمفردة٥
+

اخلرب(الصفة) 
واجلهات

Mengamati :
 Menyimak dan menirukan

pengucapan ujaran dengan
tepat

 Mengamati kosa kata yang
terkandung dalam tema /
topik

الساعة، یومیاتنا فى المدرسة، یومیاتنا 
فى البیت

 Mengamati maksud bacaan
dalam teks terkait
topik/tema

 Mencocokkan gambar dari
kata/frase/kalimat yang
didengar.

 Membaca isi wacana tulis
sesuai tema/topik yang
mengandung

اخلرب +املبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة
(الصفة) واجلهات؛ الضمائر املفردة املتصلة
 Memperhatikan struktur

kalimat-kalimat yang
اخلرب +املبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

(الصفة) واجلهات؛ الضمائر املفردة املتصلة
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٦ .
الضمائراملفردةا
ملتصلة

Wacana
yang
memuat
kosa-kata,
pola
kalimat dan
ungkapan
komunikati
f sesuai
tema/topik.

Struktur
Kalimat

المبتدأ 
(ضمائرمفردة)
؛إشارة مفردة

الخبر +
(الصفة) 

والجھات؛ 
الضمائر 

المفردة المتصلة

dalam isi teks lisan sesuai
konteks.

 Menyimak penjelasan guru
tentang

+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة
الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 

المفردة المتصلة
 Membaca kaidah tentang

+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة
الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 

المفردة المتصلة

Menanya:
 Melakukan tanya jawab

sederhana tentang
tema/topik yang dipelajari.

 Melakukan tanya jawab
tentang tema/topik yang
dipelajari sesuai lintas
budaya Arab dan
Indonesia.

 Melakukan tanya jawab
struktur kalimat tentang

+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة
(الصفة) والجھات؛ الضمائر الخبر

المفردة المتصلة
Mengeksplorasi:
 Mencari dari berbagai

sumber informasi tentang
makna mufradat terkait
tema/topik

الساعة، یومیاتنا فى المدرسة، یومیاتنا 
فى البیت

 Mencari dari berbagai
sumber informasi tentang
struktur kalimat yang
mengandung

+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة
الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 

المفردة المتصلة
dalam isi teks lisan sesuai
konteks.

 Melafalkan kata/frase/
kalimat yang mengandung
struktur kalimat tentang



٧١

+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة
والجھات؛ الضمائر الخبر (الصفة) 

المفردة المتصلة
 Menentukan isi wacana

lisan maupun tulisan secara
perorangan maupun
berkelompok.

 Mencoba melafalkan cara
menyapa, berpamitan,
terima kasih, meminta izin,
instruksi dan
memperkenalkan diri yang
dilakukan oleh orang Arab
dengan intonasi yang
benar.

 Merangkaikan kata/frase/
kalimat yang mengandung
struktur kalimat tentang

+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة
الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 

المفردة المتصلة
sesuai dengan kaidah.

 Menentukan
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 
المفردة المتصلة

dalam kalimat.
 Mengumpulkan

kata/frase/kalimat  yang
terdapat
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 
المفردة المتصلة

dari buku teks, majalah,
maupun internet.

Mengasosiasikan:
 Menyusun frase/ kalimat

yang mengandung struktur
kalimat tentang

+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة
الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 

المفردة المتصلة
 Mencari informasi

umum/tema/topik
الساعة، یومیاتنا فى المدرسة، 

یومیاتنا فى البیت
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dari suatu wacana
lisan/tulisan.

 Membandingkan
kata/frase/ kalimat tentang

+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة
الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 

المفردة المتصلة
 Mencari persamaan yang

terdapat dalam salah satu
karya sastra Arab dengan
bahasa Indonesia, misalnya
peribahasa, syair
sederhana, dan sebagainya.

 Menyimpulkan isi teks
dalam salah satu karya
sastra Arab sederhana,
misalnya peribahasa, syair
Arab sederhana, dan
sebagainya dalam bahasa
Arab dan indonesia.

Mengkomunikasikan:
 Mengungkapkan gambar

sesuai dengan tema/topik
secara lisan atau tulisan

 Menjelaskan isi wacana
yang dipertanyakan sesuai
tema/topik secara lisan atau
tulisan.

 Menjelaskan isi teks dalam
salah satu karya sastra Arab
sederhana yang
dipertanyakan, misalnya
menjelaskan isi peribahasa,
syair Arab sederhana, dan
sebagainya.

 Menyusun kata/frasa yang
tersedia menjadi kalimat
tentang

+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة
الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 

المفردة المتصلة
 Menyusun karangan

sederhana tentang
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

والجھات؛ الضمائر الخبر (الصفة) 
المفردة المتصلة
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sesuai tema/topik.

3.3 Menemukan makna atau
gagasan dari kata, frase,
dan kalimat bahasa Arab
yang berkaitan dengan:

الساعة، یومیاتنا فى المدرسة، 
یومیاتنا فى البیت؛

3.4Mengungkapkan informasi
secara tertulis tentang:

التعریفبالنفس 
وبالعاملینفیالمدرسة؛المرافقواألدواتا

لمدرسیة؛أللوان؛
dalam berbagai struktur
bahasa sederhana secara
tepat.

4.4 Menyusun teks sederhana
tentang topik
الساعة، یومیاتنا فى المدرسة، 

یومیاتنا فى البیت؛
dengan

memperhatikan struktur
teks dan unsur kebahasaan

yang benar sesuai konteks

Tema/
Topik:
الساعة، یومیاتنا 
فى المدرسة، 
یومیاتنا فى 

البیت؛

Wacana
yang
memuat
kosa-kata,
pola
kalimat dan
ungkapan
komunikati
f sesuai
tema/topik.

Struktur
Kalimat

المبتدأ 
(ضمائرمفردة)
؛إشارة مفردة

الخبر +
(الصفة)

والجھات؛ 
الضمائر 

المفردة المتصلة

Mengamati :
 Membaca teks tentang

tema/ topik tentang
التعریفبالنفس 

وبالعاملینفیالمدرسة؛المرافقواألدواتالمدر
سیة؛

 Menyimak wacana dari
suara guru/kaset/film dan
menirukan pelafalan dan
intonasinya.

 Mencocokkan gambar dari
kata/frase/kalimat yang
didengar.

 Mencari informasi umum
dan rinci dari suatu wacana
lisan/tulisan.

 Membaca isi wacana tulis
sesuai tema/topik yang
mengandung
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 
المفردة المتصلة

 Memperhatikan struktur
kalimat-kalimat yang
mengandung
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 
المفردة المتصلة

dalam isi teks lisan sesuai
konteks.

 Menyimak penjelasan guru
tentang kaidah
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

خبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر ال
المفردة المتصلة

Menanya:
 Melakukan tanya jawab

mufradat tentang
tema/topik yang dipelajari.

 Melakukan tanya jawab
tentang tema/topik yang
dipelajari sesuai lintas
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budaya Arab dan
Indonesia.

 Melakukan dialog (hiwar)
sesuai konteks tentang
keadaan/deskripsi sesuatu
secara lisan.

 Menceritakan
keadaan/kegiatan yang
tampak pada gambar sesuai
wacana secara tertulis.

 Melakukan tanya jawab
struktur kalimat tentang
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 
لمفردة المتصلةا

Mengeksperimentasi/Menge
ksplorasi:
 Mencari dari berbagai

sumber informasi tentang
struktur kalimat yang
mengandung
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 
المفردة المتصلة

dalam isi teks lisan sesuai
konteks.

 Menuliskan kata/frase/
kalimat yang mengandung
struktur kalimat tentang
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 
المفردة المتصلة

 Menentukan isi wacana
lisan maupun tulisan secara
perorangan maupun
berkelompok.

 Mencoba menyusun tek
cara menyapa, berpamitan,
terima kasih, meminta izin,
instruksi dan
memperkenalkan diri yang
dilakukan oleh orang Arab
dengan intonasi yang
benar.

 Mempresentasikan tentang
cara memberitahu dan
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menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab.

 Merangkaikan kata/frase/
kalimat yang mengandung
struktur kalimat tentang
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 
المفردة المتصلة

sesuai dengan kaidah.
Mengasosiasikan:
 Menyusun frase/ kalimat

yang mengandung struktur
kalimat tentang
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 
المفردة المتصلة

 Membandingkan cara
menyapa, berpamitan,
terima kasih, meminta izin,
instruksi dan
memperkenalkan diri yang
dilakukan oleh orang Arab
dengan orang Indonesia.

 Membandingkan cara
memberitahu dan
menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab dan bahasa
Arab

 Mencari informasi
umum/tema/topik dari
suatu wacana lisan/tulisan.

 Membandingkan
kata/frase/ kalimat tentang
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 
المفردة المتصلة

 Mengumpulkan
kata/frase/kalimat  yang
terdapat
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+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة
الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 

المفردة المتصلة
dari buku teks, majalah,
maupun internet.

 Mencari persamaan yang
terdapat dalam salah satu
karya sastra Arab dengan
bahasa Indonesia, misalnya
peribahasa, syair
sederhana, dan sebagainya.

 Menyimpulkan isi teks
dalam salah satu karya
sastra Arab sederhana,
misalnya peribahasa, syair
Arab sederhana, dan
sebagainya dalam bahasa
Arab dan indonesia.

Mengkomunikasikan:
 Menyampaikan isi wacana

tulis sesuai tema/topik
secara lisan atau tulisan

 Menjelaskan isi wacana
yang dipertanyakan sesuai
tema/topik secara lisan atau
tulisan.

 Menyusun contoh-contoh
tentang cara menyapa,
berpamitan, terima kasih,
meminta izin, instruksi dan
memperkenalkan diri
dalam bahasa Arab

 Menyusun contoh-contoh
tentang cara memberitahu
dan menanyakan tentang
fakta, perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab

 Melakukan presentasi
tentang budaya Arab yang
terdapat dalam teks lisan
maupun tulis.

 Menjelaskan isi teks dalam
salah satu karya sastra Arab
sederhana yang
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dipertanyakan, misalnya
menjelaskan isi peribahasa,
syair Arab sederhana, dan
sebagainya.

 Menyusun kata/frasa yang
tersedia menjadi kalimat
tentang
+المبتدأ (ضمائرمفردة)؛إشارة مفردة

الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 
المفردة المتصلة

 Menyusun karangan
sederhana tentang

+(ضمائرمفردة)؛إشارة مفردةالمبتدأ 
الخبر (الصفة) والجھات؛ الضمائر 

المفردة المتصلة
sesuai tema/topik.

Mataram, 10 september 2020

Mengetahui

Kepala Madrasah Guru Bidang studi

Usman, S.Pd., M.Si Dr Marni
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Wawancara bersama Guru Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Riadhul Ulum
Ampenan

Wawancara bersama Wakil Kepsek Madrasah Tsanawiyah Riadhul Ulum
Ampenan
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Jadwal Pelajaran Madrasah Tsanawiyah Riadhul Ulum Ampenan Minggu 1 dan 3
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Jadwal Pelajaran Madrasah Tsanawiyah Riadhul Ulum Ampenan, Minggu ke 2
dan 4
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Buku Bahasa Arab K-13 Madrasah Tsanawiyah Riadhul Ulum
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