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Lampiran I. Daftar Terjemah  

No  BAB Kutipan Hal Terjemah 

1. I Q.S An-

Nahl ayat 

125 

 

 

 Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 

dengan hikmah dan pengajaran yang 

baik, dan nasehatilah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, 

Dialah yang lebih mengetahui siapa yang 

sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang 

lebih mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk. 
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Lampiran II. Pedoman Pengumpulan Data   

Pedoman Observasi 

1. Mengamati keadaan gedung dan lingkungan MIN 4 Kota Banjarmasin. 

2. Mengamati sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. 

Pedoman Dokumentasi 

1. Tentang sejarah berdirinya MIN 4 Kota Banjarmasin. 

2. Tentang jumlah tenaga pengajar dan staf tata usaha MIN 4 Kota Banjarmasin. 

3. Tentang jumlah kelas MIN 4 Kota Banjarmasin. 

4. Tentang jumlah siswa secara keseluruhan dan jumlah siswa masing-masing. 

kelas di MIN 4 Kota Banjarmasin. 

5. Tentang srana dan prasarana MIN 4 Kota Banjarmasin.  

Pedoman wawancara 

A. Wawancara dengan Kepala Sekolah. 

1. Bagaimana sejarah berdirinya MIN 4 Kota Banjarmasin ? 

Sejarah berdirinya sekolah MIN 4 Kota Banjmasin disebabkan desakan dari 

masyarakat yang ingin menuntut ilmu agama, maka diadakan musyawarah 

antara tokoh agama setempat dengan masyarakat sekitarnya. Sehinga 

berdirilah bangunan Madrasah Ibtidaiyah swasta Baiturrahim pada tahun 1968, 

kemudian tahun 1997 madrasah ini dinegrikan dengan nama MIN Kebun 
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bunga dan pada bulan Januari 2017 berubah nama menjadi MIN 4 Kota 

Banjarmasin. 

2. Sejak kapan bapak menjabat sebagai kepala sekolah MIN 4 Kota Banjarmasin? 

Periode  tahun 2015 sampai sekarang.  

3. Sudah berapa kali pergantian kepala sekolah MIN 4 Kota Banjarmasin ? 

a. Sebelum di Negerikan (MIS Baiturahim 1968 s.d 1997) 

 1. H. Bakeran Salman  Priode Tahun 1968 s.d 1993 

 2. Hj. Mursidah  Priode Tahun 1993 s.d 1996 

 3. Van Willis    Priode Tahun 1996 s.d 1996 

b. Setelah di Negerikan (MIN Kebun Bunga) 

 1. Nurjannah Arnes  Priode Tahun 1997 s.d 2005 

 2. H.Yarkani Agub  Priode Tahun 2006 s.d 2008 

 3. Drs. Kamal Naser  Priode Tahun 2008 s.d 2015  
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Lampiran III. Instrumen Keterampilan Membaca Bahasa Arab  

Tes Lisan  

1. Lafalkanlah teks bahasa Arab dengan fasih sesuai makhoj, lancar sesuai 

dengan tanda bacanya! 

 اَْلِحَوارُ 

َة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُأْحمَدُ  ُ:ُالسَّاَلم َُعَليمك ممَُوَرْحم

َة ُاهلِلُوََُُفرِيمدُ  ُبَ رََكات هُ :َُوَعَليمك م ُالسَّاَلم َُوَرْحم

َُكِبي مرَةُ َُأْحمَدُ  َرَسِة َرَسِة!ُتِلمَكُالمَمدم ُِإََلُتِلمَكُالمَمدم ُ:ُيَاَُفرِيمد ،ُا نمظ رم

َتَبة َُوَمعمَمل ؟َُفرِيمدُ  َرَسِةَُفصمل َُوِإَداَرة َُوَمكم ُ:َُهلمُِِفُالمَمدم

َتَبة ُوََُُأْحمَدُ  َرَسِةَُفصمل َُوِإَدارَة َُوَمكم َُمعمَمل .:ُنَ َعمم،ُِِفُالمَمدم

ُ:ُيَاَُأْحمَد ،َُهلمَُهَذاَُفصمل َك؟َُفرِيمدُ 

.َُأْحمَدُ  ُ:ُنَ َعمم،َُهَذاَُفصمِليم

ِل؟َُفرِيمدُ  ُ:َُماَذاُِفُاملَفصم

َُوَتاَلِميمذ .َُأْحمَدُ  ُ:ُِفُاملَفصمِلُم َدرِّس 

رًا،ُِإََلُالِّلَقاِء.َُفرِيمدُ  ُ:ُش كم

ًوا،َُمَعُالسَّاَلَمِة.َُأْحمَدُ  ُ:َُعفم
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Instrumen Penilaian  Keterampilan Berbicara Bahasa Arab kelas Vb di MIN 4 

Kota Banjarmasin  

No Aspek Skor Penilain 

5 4 3 2 1 

1. Kelancaran Sangat 

lancar  

dan tidak 

trendat-

endat 

Lancar 

namun 

maih ada 

tersendat-

sendat 

sebanyak 

2 kali 

Cukup 

lancar 

namun 

masih 

tersendat-

sendat 

sebanyak 

3 kali 

Kurang 

lancar dan 

terendat-

sendat 

sebanyak 

4 kali 

Tidak 

lancar dan  

banyak 

terendat-

sendat 

banyak 

lebih dari 

4 kali. 

2. Kefaihan  Sangat 

jelas dan 

benar 

semua 

pelafalan 

makharijul 

huruf 

Jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(namun 

maih ada 

kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

1-3 kali) 

Cukup 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya  

(namun 

masih ada 

kesalahan 

pelafalan  

sebanyak 

4-6 kali) 

Kurang 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

7-9 kali) 

Tidak 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

lebih dari 

9 kali) 

3. Tanda Baca  Pelafalan 

sangat 

sesuai 

dengan 

hukum 

pelafalan 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca 

Pelafalan  

cukup 

sesuai 

dengan 

hukum 

Kurang 

sesuai  

dengan 

hukum 

tanda baca  

Pelafalan 

tidak 

sesuai 

dengan 

hukum 



89 
 

tanda baca namun 

masih ada 

keliru 

sebnayk  

1-3 kali 

tanda baca 

namun 

masih ada 

keliru 

sebnayk4-

6 kali 

masih ada 

keliru 

sebanyak 

7-9 kali 

tanda baca  

masih ada 

keliru 

ebanyak 

lebih  dari 

9 kali 

 

 Adapun untuk menghitung skor hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik dapat dihitung menggunakan rumus berikut. 

    

            
              

                   
        

Kreteria nilai : 

80-100  = Baik Sekali 

66-79 = Baik  

56-65 = Cukup 

45-55 = Kurang  

≤40  = Sangat Kurang 

 

 

L 
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ampiran IV. Uji Validasi Ahli Bidang Bahasa Arab  (I) 

 



91 
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Lampiran V. Daftar Nama Siswa Kelas Eksperimen  

No Nama Kelas 

1. Ahmad hafi  VB 

2. Ahmad Rifli VB 

3. Annisa Dwi Putri VB 

4. Fatimatun Niswah  VB 

5. Fitrah Nur Afifah VB 

6. Hafiza Azkia VB 

7. Latifatuzzahra  VB 

8. Lutfia  VB 

9. Maisorah VB 

10. Muhammad Aini VB 

11. Muhammad Aril Pratama VB 

12. Muhammad Bima Safri VB 

13. Muhammaf Firman Ghani VB 

14. Muhammad Ihsan VB 

15. Muhammad Ridha  VB 

16. Muhammad Rizki Aulia VB 

17. Salma Olya  VB 

18 Laila Nazwa  VB 

 



93 
 

 Lampiran VI. Data Kemampuan Awal Peserta Didik  

No Nama Aspek yanmg dinilai Jumlah Nilai 

Kelancaran Kefasihan  Tanda Baca 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Ahmad hafi    √      √      √  7 46,7 

2. Ahmad Rifli    √   √    √     11 73,3 

3. Annisa Dwi Putri    √     √   √    8 53,3 

4. Fatimatun Niswah    √     √     √   9 60 

5. Fitrah Nur Afifah    √   √     √    10 66,7 

6. Hafiza Azkia     √    √    √   6 40 

7. Latifatuzzahra   √       √    √   9 60 

8. Lutfia    √     √     √   9 60 

9. Maisorah    √    √      √  7 46,7 

10 Muhammad Aini     √    √    √   6 40 

11. Muhammad Aril 

Pratama 

  √     √     √   9 60 

12. Muhammad Bima 

Safri 

  √      √    √   8 53,3 

13. Muhammaf Firman 

Ghani 

  √     √     √   9 60 

14. Muhammad Ihsan  √       √     √  8 53,3 

15. Muhammad Ridha    √      √     √  7 46,7 

16. Muhammad Rizki 

Aulia 

 √     √      √   11 73,3 

17. Salma Olya   √      √    √    11 73,3 

18. Laila Nazwa    √     √     √   9 60 
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Lampiran VII. Perhitungan rata-rata Standar Deviasi, varians, kemampuan 

awal keterampilan berbicara peserta didik kelompok eksperimen  

 Perhitungan rata-rata, standat deviasi dan varians dengan mmenggunakan 

SPSS 22. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Memasukkan data ke SPSS  

 Menampilkan variable view untuk mempersiapkan pemasukkan nama 

dan propperti variable, sehingga akan tampak dilayar sebagi berikut 

 

 Kemudian, klik menu analyze- descriptive statistics-descriptives 

 Akan muncul kotak dialog descriptive,  kemudian pindah data ke 

kolom variabel  

 



95 
 

 Lalu klik options centang means, sum, minimum, maximum, standar 

deviasi dan varians, setelah itu klik continue lalu klik ok. 

 

 Hasil pada jendela kolom output hasil analisis statistic dari data yang 

diperoleh  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Kemampuanawal 18 40 73 57.00 10.426 108.706 

Valid N (listwise) 18      

 

 Dari hasil output diatas dapat ditraik kesimpulan table tersebut menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata kemampuan awal siswa kelas V B yaitu 57,00 standar deviasi 

10,426 dan variansnya 108,706. 
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Lampiran VIII. Perhitungan uji Normalitas kemampuan awal siswa kelas 

eksperimen  

 Perhitungan uji normalitas kemampuan awal  peserta didik kelas eksperimen  

dengan menggunakan SPSS 22. Lamgkah-langkahnya sebagai berikut: 

 Masuk keprogram SPSS dan masukkan data  
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 Klik - menu analyze-nonparametric tests-legiacy dialog-1-sampel  K-S 

 kemudian masukkan variable ke kotak test variable list. Kemudian 

aktifkan pilihan normal pada test distribusikan, lalu continue dan klik 

ok. 

 

 hasilnya pada jendela output muncul hasil analisis statistika dari data 

yang diperoleh seperti pada gambar  
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One-SampleKolmogorov-Smirnov Test 

 Kemampuanawal 

N 18 

Normal Parameters
a,b

 Mean 57.00 

Std. Deviation 10.426 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .169 

Positive .165 

Negative -.169 

Test Statistic .169 

Asymp. Sig. (2-tailed) .189
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

sss 

 Analisis   

Jika sig, > 0,05 maka data berdisbustri normal  

Jika sig, < 0,05 maka data berdisbustri tidak  normal 

         Pada hasil output dapat dilihat sig, pada table one-sampel kolmogrov-smirnov 

test.  Data kemampuan awal siswa adalah 0,189, maka lenih besar dari 0,05. Jadi 

dapat disimpulkan data berdisbustri normal.  
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Lampiran IX. Data nilai kemampuan akhir peserta didik kelompok eksperimen  

No Nama Aspek yanmg dinilai Jumlah Nilai 

Kelancaran Kefasihan  Tanda Baca 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Ahmad hafi    √    √    √      12 80 

2. Ahmad Rifli  √      √   √     12 80 

3. Annisa Dwi Putri  √      √    √    11 73,3 

4. KFatimatun Niswah   √       √   √    10 66,7 

5. Fitrah Nur Afifah   √      √    √   8 53,3 

6 Hafiza Azkia √       √    √    12 80 

7. Latifatuzzahra    √     √    √    10 66,7 

8. Lutfia   √       √  √     11 73,3 

9. Maisorah  √      √    √    11 73,3 

10. Muhammad Aini  √     √     √    12 80 

11. Muhammad Aril 

Pratama 

√      √      √   12 80 

12. Muhammad Bima Safri   √   √       √   11 73,3 

13. Muhammaf Firman 

Ghani 

 √    √      √    13 86,7 

14. Muhammad Ihsan √      √     √    13 86,7 

15. Muhammad Ridha    √    √    √     12 80 

16. Muhammad Rizki 

Aulia 

 √    √     √     14 93,3 

17. Salma Olya    √   √     √     13 86,7 
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18. Laila Nazwa  √      √      √   12 80 

 

 

 

 

 

 

Lampiran X. perhitungan Rata-rata
, 
Standar Deviasi, dan Varians Hasil Akhir 

Kelas Eksperimen  

 Perhitungan rata-rata standar deviasi dan varians dengan menggunkan SPSS 

22. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

 Masukkan data
 
ke SPSS

 

 

 Kemudian, klik menu alaiyze- descriptive statistic – descriptives 
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 Akan muncul kotak dialog descriptives, kemudian pindah data ke kolom 

variable (s) 

 

 Lalu  klik options centang means, sum, minimum, maxsimum, varians, setelah 

itu klik continue lalu klik ok. 
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 Hasil pada jendels kolom ourput muncul hasil analisis statistic dan data yang 

diperoleh. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 

Kemmunakhir 18 53 93 1393 77.39 9.255 85.663 

Valid N (listwise) 18       

 

 Dari hasil output diatas dapat ditraik kesimpulan table tersebut menunjukkan  

bahwa nilai rata-rata kemampuan akhir siswa kelas V B yaitu 77,39 standar deviasi  

9.255 dan variansnya 85.663. 
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Lampiran XI. Perhitungan uji normalitas kemampuan akhir kelas eksperimen 

dengan menggunakan SPSS 22. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

 Masuk ke program SPSS dan masukkan data  

 

 
 

 Klik menu analyze – nonparametric test- lrgacy dialogs- 1-sample K-S 

 kemudian masukkan variable ke kotak test variable list. Kemudian aktifkan 

pilihan normal pada test distribusikan, lalu continue dan klik ok. 



104 
 

 
 

 Hasilnya pada jendela output muncul hasil analisis statistikdari data yang 

diperoleh seperti pada gambar. 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kemmunakhir 

N 18 

Normal Parameters
a,b

 Mean 77.39 

Std. Deviation 9.255 

Most Extreme Differences Absolute .222 

Positive .167 

Negative -.222 

Test Statistic .222 

Asymp. Sig. (2-tailed) .019
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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 Analisis   

Jika sig, > 0,05 maka data berdisbustri normal  

Jika sig, < 0,05 maka data berdisbustri tidak  normal 

                  Pada hasil output dapat dilihat sig, pada table one-sampel kolmogrov-smirnov 

test.  Data kemampuan akhir  siswa adalah 0,019, maka lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan data berdisbustri  tidak normal.  

            Karna data kemampuan awal berdistribusi normal dan data kemampuan akhir 

berdistribusi tidak normal maka digunkan uji wilcoxom. 
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Lampiran XII. Penghutunagn Uji Wilocoxon  

 Wilicoxon Signet rank  tes adalah uju nonparamwtris untuk mengukur 

signifikasi  perbedaan antara dua kelompok dan berpasangan berkala ordinal interval 

tetapi  berdistribusi tidak normal. Adapun langkah-langkah  perhitungan  dalam SPSS 

22 sebagai  berikut: 

 Langkah pertama buka program SPSS 22, kemudian klik variable  view, pada 

tampilan ini mengisi nama dan kelengkapan unruk variable. 

 

 
 

 Kemudian klik data view, lalu isi data penelitian sehingga Nampak pada 

gambar berikut: 
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 Selanjutnya, klik analyze lalu pilih nonparametric tesis kemudian pilih legacy 

dialogs lalu pilih 2 related sample 

 Kemudian muncul kotak dialog two related sampel tests, selanjutnya 

masukkan variable kemampuan awal dan kemampuan akhir ke kotak test 

pairs secara bersamaan, kemudian pada bagian test type berikan tanda centang 

pada wilicoxon, lalu klol ok.  
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 Hasilnya akan muncul output wilcoxom signet  rank test 

 

 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

kemampuanakhir – 

kemamuanawal 

Negative Ranks 1
a
 5.50 5.50 

Positive Ranks 17
b
 9.74 165.50 

Ties 0
c
   

Total 18   

a. kemampuanakhir < kemamuanawal 

b. kemampuanakhir > kemamuanawal 

c. kemampuanakhir = kemamuanawal 

 

Test Statistics
a
 

 

kemampuanakhir – 

kemamuanawal 

Z -3.495
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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 Berdasarkan output Test Statistic  di atas diketahui Asym. Sig. (2- tailed ) 

bernilai 0,000 karena 0,000 Ha diterima dan Ho ditolak dan dapat disimpulkan 

terdapat pengaruh  sesudah  menggunakan  metode  As-syamiyyah asy-Syafawiyyah . 
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Lampiran XIII.  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP I) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIN 4 Kota Banjarmasin 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Pelajaran :   1 

Tema :   ُُِِفيُْالَفْصل  Di Ruang Kelas )   

Sub Tema  :   Hiwar ( الحوار ) 
Kelas/Semester :  5/1 

Alokasi Waktu :   2x35 menit  
 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI -1 Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam. 

KI -2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

KI -3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, 

melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

KI -4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab terkait topik:ُ
 ِفيُْالَفْصلُِ

4.2 Menyampaikan makna dari ujaran kata, frasa, dan kalimat kalimat 

sederhana terkait topik: ُِِفيُْالَفْصل 
 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Melafalkan teks hiwar ( الحوار ) tema    ُِِفيُْالَفْصل 
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 Mendemonstrasikan teks hiwar  ( الحوار ) tema  ُِِفيُْالَفْصل 
 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya peserta didik  mampu : 

 Melafalkan teks hiwar ( الحوار )dengan baik. 

 Mendemonstrasikan teks hiwar ( الحوار ) dengan baik dan benar.   

 

E. Materi Pembelajaran 

 

 
 اَْلِحَوارُ 

ُ:ُالسَّاَلم َُعَلْيك ْمَُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُأْحَمدُ 

ُ:َُوَعَلْيك م ُالسَّاَلم َُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُفرِْيدُ 

َرةُ :ُيَاَُفرِْيد ،َُُأْحَمدُ  َُكِبي ْ ُا ْنظ ْرُِإَلىُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة!ُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة

ُ:َُهْلُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل ؟َُفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،ُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل .َُأْحَمدُ 

َُهَذاَُفْصل َك؟ُ:ُيَاَُأْحَمد ،َُهلَُُْفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،َُهَذاَُفْصِلْي.َُأْحَمدُ 

ُ:َُماَذاُِفيُْالَفْصِل؟َُفرِْيدُ 

َُوَتاَلِمْيذ .َُأْحَمدُ  ُ:ُِفيُْالَفْصِلُم َدرِّس 

ُ:ُش ْكًرا،ُِإَلىُالِّلَقاِء.َُفرِْيدُ 

ُ:َُعْفًوا،َُمَعُالسَّاَلَمِة.َُأْحَمدُ 
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F. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan        : Saintifik 

 

 Metode : Demonstrasi, Simulasi, As-samiyyah  Asy-syafawiyah. 

 Model              : Role playing (bermain peran) 

 

 

G. Media, Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 

 Media: Papan Tulis  

 Alat/Bahan:  LKS 

 Sumber Pembelajaran: Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Arab, Kurikulum 

2013 Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Kementerian Agama, 2016. 
 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan / /Kegiatan Awal (5 menit) 

 Pendidik mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Pendidik membiasakan mengajak peserta didik membuka 

pelajaran dengan Bahasa Arab berupa ucapan basmalah : 

   َهيَّاُبَِناُنَ ْبَتِدئَُدْرَسَناُبِاُاْلَبْسَمَلة
 Pendidik memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian ,posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Pendidik menyapa peserta didik dengan memperkenalkan 

diri kepada peserta didik. 

 Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Pendidik mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan tema ُِفي
 ْالَفْصلُِ

 

5 

Menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Peserta didik mengamati materi hiwar ( الحوار )  dengan 

buku pelajaran Bahasa Arab. Guru memberikan motivasi 

agar peserta didik memiliki perhatian penuh dalam 

mengamati materi tersebut. 

 

 

Menanya 

 

60 

Menit 
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 Peserta didik menanyakan beberapa pertanyaan terkait 

dengan topik pembahasan. 

 

Mengekplorasi/menalar. 

 Pendidik memberikan pengulangan istima’ 

(mendengarkan) sambil memahami isi hiwar dengan 

melihat gambar yang tertera dalam buku. 

 Pengulangan istima’ dengan dibarengi peniruan secara 

kolektif (bersama-sama). 

 Pengulangan istima’ sekali lagi dengan diikuti peniruan 

secara bersamaan. 

 

Mengasosiasi/ mencoba 

 Pembacaan teks hiwar (buku dibuka) oleh semua 

peserta didik. 

 Setelah isi hiwar dipahami, barulah ditindak  lanjuti 

dengan bahasan berikutnya; tadribat, dengan cara 

memberikan peserta didik kesempatan untuk mencari 

pasangan. 

 

Komunikasi/demonstrasi/networking 

 Peserta didik mendemonstrasikan hiwar secara 

berpasangan. 

 Peserta didik mengekspresikan pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

 Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas. 

 

3. Penutup (5 menit) 

 Pendidik dan peserta didik bersama-sama membuat 

kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. 

 Pendidik terus menerus memberi motivasi dan mengajak 

siswa untuk terus menerus belajar dirumah, disekolah, 

dimana saja, jika melihat suatu benda ucapkanlah dengan 

berbahasa Arab. 

 Pendidik mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 

 Pendidik mengajak siswa untuk menutup kegiatan 

pembelajaran dengan hamdalah, dengan ungkapan : َُحيَّا
 بَِناَُنْخَتِتم ُبِاُاْلَحْمَدَُلِةُ

 

5 

Menit 

 
I. Penilaian  
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Teknik : lisan  

Bentuk : Percakapan  

Intrumen :   

 اَْلِحَوارُ 

ُ:ُالسَّاَلم َُعَلْيك ْمَُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُأْحَمدُ 

ُ:َُوَعَلْيك م ُالسَّاَلم َُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُفرِْيدُ 

َرةُ :ُيَاَُفرِْيد ،ُا ْنظ ْرُِإَلىُتِْلَكُالَُُْأْحَمدُ  َُكِبي ْ َُمْدَرَسِة!ُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة

ُ:َُهْلُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل ؟َُفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،ُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل .َُأْحَمدُ 

ُ:ُيَاَُأْحَمد ،َُهْلَُهَذاَُفْصل َك؟َُفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،َُهَذاَُفْصِلْي.َُأْحَمدُ 

ُ:َُماَذاُِفيُْالَفْصِل؟َُفرِْيدُ 

َُوَتاَلِمْيذ .َُأْحَمدُ  ُ:ُِفيُْالَفْصِلُم َدرِّس 

ُ:ُش ْكًرا،ُِإَلىُالِّلَقاِء.َُفرِْيدُ 

 :َُعْفًوا،َُمَعُالسَّالَُُدُ َأْحمَُ

 

 

 

 

 

 

Instrumen Penilaian  keterampilan Berbicara Bahasa Arab kelas Vb di MIN 4 

Kota Banjarmasin  



115 
 

 

No Aspek Skor Penilain 

5 4 3 2 1 

1. Kelancaran Sangat 

lancar  

dan tidak 

trendat-

endat 

Lancar 

namun 

masih ada 

tersendat-

sendat 

sebanyak 

2 kali 

Cukup 

lancar 

namun 

masih 

tersendat-

sendat 

sebanyak 

3 kali 

Kurang 

lancar dan 

terendat-

sendat 

sebanyak 

4 kali 

Tidak 

lancar dan  

banyak 

terendat-

sendat 

ebanyakl 

lebih dari 

4 kali. 

2. Kefaihan  Sangat 

jelas dan 

benar 

semua 

pelafalan 

makharijul 

huruf 

Jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(namun 

maih ada 

kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

1-3 kali) 

Cukup 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya  

(namun 

masih ada 

kesalahan 

pelafalan  

sebanyak 

4-6 kali) 

Kurang 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

7-9 kali) 

Tidak 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

lebih dari 

9 kali) 

3. Tanda Baca  Pelafalan 

sangat 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca 

pelafalan 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca 

namun 

Pelafalan  

cukup 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca 

Kurang 

sesuai  

dengan 

hukum 

tanda baca  

masih ada 

Pelafalan 

tidak 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca  
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masih ada 

keliru 

sebnayk  

1-3 kali 

namun 

masih ada 

keliru 

sebnayk4-

6 kali 

keliru 

sebanyak 

7-9 kali 

masih ada 

keliru 

ebanyak 

lebih  dari 

9 kali 

 

 Adapun untuk menghitung skor hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik dapat dihitung menggunakan rumus berikut. 

    

            
              

                   
        

Kreteria nilai : 

80-100  = Baik Sekali 

66-79 = Baik  

56-65 = Cukup 

45-55 = Kurang  

≤40  = Sangat Kurang 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

 

 

Banjarmasin,  Desember2019 

Mahasiswa 
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Suriansyah, S. Pd. I 

NIP. 196905102007011064 

 

 
Munawwarah  

NIM. 1601290656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran XVI.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP II ) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
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(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIN 4 Kota Banjarmasin 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Pelajaran :   1 

Tema :   ُُِِفيُْالَفْصل  Di Ruang Kelas )   

Sub Tema  :   Hiwar ( الحوار ) 
Kelas/Semester :  5/1 

Alokasi Waktu :   2x35 menit  
 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI -1 Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam. 

KI -2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

KI -3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, 

melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

KI -4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

 

 

B.  Kompetensi Dasar (KD) 

4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab terkait topik:ُ
 ِفيُْالَفْصلُِ

4.2 Menyampaikan makna dari ujaran kata, frasa, dan kalimat kalimat 

sederhana terkait topik: َُْصلُِِفيُْالف  

 

  

 

 C.Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Melafalkan teks hiwar ( الحوار ) tema    ُِِفيُْالَفْصل 
 Mendemonstrasikan teks hiwar  ( الحوار ) tema  ُِِفيُْالَفْصل 
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D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya peserta didik  mampu : 

 Melafalkan teks hiwar ( الحوار )dengan baik. 

 Mendemonstrasikan teks hiwar ( الحوار ) dengan baik dan benar.   

 

E. Materi Pembelajaran 

 

 
 اَْلِحَوارُ 

ُ:ُالسَّاَلم َُعَلْيك ْمَُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُأْحَمدُ 

ُ:َُوَعَلْيك م ُالسَّاَلم َُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُفرِْيدُ 

َرةُ َُأْحَمدُ  َُكِبي ْ ُ:ُيَاَُفرِْيد ،ُا ْنظ ْرُِإَلىُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة!ُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة

ُ:َُهْلُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل ؟َُفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،ُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل .َُأْحَمدُ 

ُ:ُيَاَُأْحَمد ،َُهْلَُهَذاَُفْصل َك؟ُْيدُ َفرُِ

ُ:ُنَ َعْم،َُهَذاَُفْصِلْي.َُأْحَمدُ 

ُ:َُماَذاُِفيُْالَفْصِل؟َُفرِْيدُ 

َُوَتاَلِمْيذ .َُأْحَمدُ  ُ:ُِفيُْالَفْصِلُم َدرِّس 

ُ:ُش ْكًرا،ُِإَلىُالِّلَقاِء.َُفرِْيدُ 

ُ:َُعْفًوا،َُمَعُالسَّاَلَمِة.َُأْحَمدُ 

F. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan        : Saintifik 

 

 Metode : Demonstrasi, Simulasi, As-samiyyah  Asy-syafawiyah. 



120 
 

 Model               : Role playing (bermain peran) 

 

G. Media, Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 

 Media: Papan Tulis  

 Alat/Bahan:  LKS 

 Sumber Pembelajaran: Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Arab, Kurikulum 

2013 Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Kementerian Agama, 2016. 

 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan / /Kegiatan Awal (5 menit) 

 Pendidik mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Pendidik membiasakan mengajak peserta didik membuka 

pelajaran dengan Bahasa Arab berupa ucapan basmalah : 

   َهيَّاُبَِناُنَ ْبَتِدئَُدْرَسَناُبِاُاْلَبْسَمَلة
 Pendidik memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian ,posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Pendidik menyapa peserta didik dengan memperkenalkan 

diri kepada peserta didik. 

 Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Pendidik mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan tema ُِفي
 ْالَفْصلُِ

 

5 

Menit 

2.  Kegiatan Inti 

 Mengamati 

 Peserta didik mengamati materi hiwar ( الحوار )  dengan 

buku pelajaran Bahasa Arab. Guru memberikan motivasi 

agar peserta didik memiliki perhatian penuh dalam 

mengamati materi tersebut. 

 

 

 Menanya 

 Peserta didik menanyakan beberapa pertanyaan terkait 

dengan topik pembahasan. 

 

 Mengekplorasi/menalar. 

 Pendidik memberikan pengulangan istima’ (mendengarkan) 

sambil memahami isi hiwar dengan melihat gambar yang 

 

60 

Menit 
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tertera dalam buku. 

 Pengulangan istima’ dengan dibarengi peniruan secara 

kolektif (bersama-sama). 

 Pengulangan istima’ sekali lagi dengan diikuti peniruan 

secara bersamaan. 

 

 Mengasosiasi/ mencoba 

 Pembacaan teks hiwar (buku dibuka) oleh semua peserta 

didik. 

 Setelah isi hiwar dipahami, barulah ditindak  lanjuti dengan 

bahasan berikutnya; tadribat, dengan cara memberikan 

peserta didik kesempatan untuk mencari pasangan. 

 

 Komunikasi/demonstrasi/networking 

 Peserta didik mendemonstrasikan hiwar secara berpasangan. 

 Peserta didik mengekspresikan pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

 Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas. 

 

3.  Penutup (5 menit) 

 Pendidik dan peserta didik bersama-sama membuat 

kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. 

 Pendidik terus menerus memberi motivasi dan mengajak 

siswa untuk terus menerus belajar dirumah, disekolah, 

dimana saja, jika melihat suatu benda ucapkanlah dengan 

berbahasa Arab. 

 Pendidik mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 

 Pendidik mengajak siswa untuk menutup kegiatan 

pembelajaran dengan hamdalah, dengan ungkapan : ُُبَِنا َحيَّا
ْلَحْمَدَُلِةَُنْخَتِتم ُبِاُا  

 

5 

Menit 

 

 

 

 

 
I. Penilaian  

Teknik : lisan  

Bentuk : Percakapan  

Intrumen :   



122 
 

 اَْلِحَوارُ 

ُ:ُالسَّاَلم َُعَلْيك ْمَُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُأْحَمدُ 

ُ:َُوَعَلْيك م ُالسَّاَلم َُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُفرِْيدُ 

َرةُ :ُيَاَُفرِْيدُ َُأْحَمدُ  َُكِبي ْ ُ،ُا ْنظ ْرُِإَلىُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة!ُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة

ُ:َُهْلُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل ؟َُفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،ُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل .َُأْحَمدُ 

ُْلَُهَذاَُفْصل َك؟:ُيَاَُأْحَمد ،ُهََُُفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،َُهَذاَُفْصِلْي.َُأْحَمدُ 

ُ:َُماَذاُِفيُْالَفْصِل؟َُفرِْيدُ 

َُوَتاَلِمْيذُ َُأْحَمدُ  ُ. :ُِفيُْالَفْصِلُم َدرِّس 

ُ:ُش ْكًرا،ُِإَلىُالِّلَقاِء.َُفرِْيدُ 

 :َُعْفًوا،َُمَعُالسَّالَُُدُ َأْحمَُ

 

 

 

 

Instrumen Penilaian  keterampilan Berbicara Abahasa Arab kelas Vb di MIN 4 

Kota Banjarmasin  

No Aspek Skor Penilain 

5 4 3 2 1 
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1. Kelancaran Sangat 

lancar  

dan tidak 

trendat-

endat 

Lancar 

namun 

maih ada 

tersendat-

sendat 

ebanyak 2 

kali 

Cukup 

lancar 

namun 

masih 

tersendat-

sendat 

sebanyak 

3 kali 

Kurang  

 

 

lancar dan 

terendat-

sendat 

sebanyak 

4 kali 

Tidak 

lancar dan  

banyak 

terendat-

sendat 

ebanyakl 

lebih dari 

4 kali. 

2. Kefaihan  Sangat 

jelas dan 

benar 

semua 

pelafalan 

makharijul 

huruf 

Jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(namun 

maih ada 

kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

1-3 kali) 

Cukup 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya  

(namun 

masih ada 

kesalahan 

pelafalan  

sebanyak 

4-6 kali) 

Kurang 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

7-9 kali) 

Tidak 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

lebih dari 

9 kali) 

3. Tanda Baca  Pelafalan 

sangat 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca 

pelafalan 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca 

namun 

masih ada 

keliru 

sebnayk  

Pelafalan  

cukup 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca 

namun 

masih ada 

keliru 

Kurang 

sesuai  

dengan 

hukum 

tanda baca  

masih ada 

keliru 

sebanyak 

7-9 kali 

Pelafalan 

tidak 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca  

masih ada 

keliru 

ebanyak 
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1-3 kali sebnayk4-

6 kali 

lebih  dari 

9 kali 

 

 Adapun untuk menghitung skor hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik dapat dihitung menggunakan rumus berikut. 

    

            
              

                   
        

Kreteria nilai : 

80-100  = Baik Sekali 

66-79 = Baik  

56-65 = Cukup 

45-55 = Kurang  

≤40  = Sangat Kurang 

 

 

 

 

Mengetahui 

 

 

Banjarmasin,  Desember  2019 

Mahasiswa 
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Suriansyah, S. Pd. I 

NIP. 196905102007011064 

 
 

    

Munawwarah  

NIM. 1601290656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran XV.  Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran (RPP III ) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : MIN 4 Kota Banjarmasin 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Pelajaran :   1 

Tema :   ُُِِفيُْالَفْصل  Di Ruang Kelas )   

Sub Tema  :   Hiwar ( الحوار ) 
Kelas/Semester :  5/2 

Alokasi Waktu :   2x35 menit  
 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI -1 Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam. 

KI -2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

KI -3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, 

melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

KI -4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab terkait topik:ُ
 ِفيُْالَفْصلُِ

4.2 Menyampaikan makna dari ujaran kata, frasa, dan kalimat kalimat 

sederhana terkait topik: ُِِفيُْالَفْصل 
 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Melafalkan teks hiwar ( الحوار ) tema    ُِِفيُْالَفْصل 
 Mendemonstrasikan teks hiwar  ( الحوار ) tema  ُِِفيُْالَفْصل 

 

D. Tujuan Pembelajaran 
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Setelah mengamati, menanya peserta didik  mampu : 

 Melafalkan teks hiwar ( الحوار )dengan baik. 

 Mendemonstrasikan teks hiwar ( الحوار ) dengan baik dan benar.   

 

E. Materi Pembelajaran 

 

 
 اَْلِحَوارُ 

ُ:ُالسَّاَلم َُعَلْيك ْمَُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُأْحَمدُ 

ُ:َُوَعَلْيك م ُالسَّاَلم َُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُفرِْيدُ 

َرةُ :َُُأْحَمدُ  َُكِبي ْ ُيَاَُفرِْيد ،ُا ْنظ ْرُِإَلىُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة!ُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة

ُ:َُهْلُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل ؟َُفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،ُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل .َُأْحَمدُ 

َُأْحَمد ،َُهْلَُهَذاَُفْصل َك؟ُ:ُيَاَُفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،َُهَذاَُفْصِلْي.َُأْحَمدُ 

ُ:َُماَذاُِفيُْالَفْصِل؟َُفرِْيدُ 

َُوَتاَلِمْيذ .َُأْحَمدُ  ُ:ُِفيُْالَفْصِلُم َدرِّس 

ُ:ُش ْكًرا،ُِإَلىُالِّلَقاِء.َُفرِْيدُ 

 :َُعْفًوا،َُمَعُالسَّاَلَمِة.َُأْحَمدُ 

 
 

F. Metode Pembelajaran 

 Pendekatan      : Saintifik 

 Metode : Demonstrasi, Simulasi, As-samiyyah  Asy-syafawiyah. 

 Model               : Role playing (bermain peran) 
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G. Media, Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 

 Media: Papan Tulis  

 Alat/Bahan:  LKS 

 Sumber Pembelajaran: Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Arab, Kurikulum 

2013 Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Kementerian Agama, 2016. 
 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan / /Kegiatan Awal (5 menit) 

 Pendidik mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Pendidik membiasakan mengajak peserta didik membuka 

pelajaran dengan Bahasa Arab berupa ucapan basmalah : 

   َهيَّاُبَِناُنَ ْبَتِدئَُدْرَسَناُبِاُاْلَبْسَمَلة
 Pendidik memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian ,posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Pendidik menyapa peserta didik dengan memperkenalkan 

diri kepada peserta didik. 

 Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Pendidik mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan tema ُِفي
 ْالَفْصلُِ

 

5 

Menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Peserta didik mengamati materi hiwar ( الحوار )  dengan 

buku pelajaran Bahasa Arab. Guru memberikan motivasi 

agar peserta didik memiliki perhatian penuh dalam 

mengamati materi tersebut. 

 

Menanya 

 Peserta didik menanyakan beberapa pertanyaan terkait 

dengan topik pembahasan. 

 

Mengekplorasi/menalar. 

 Pendidik memberikan pengulangan istima’ 

(mendengarkan) sambil memahami isi hiwar dengan 

melihat gambar yang tertera dalam buku. 

 Pengulangan istima’ dengan dibarengi peniruan secara 

 

60 

Menit 
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kolektif (bersama-sama). 

 Pengulangan istima’ sekali lagi dengan diikuti peniruan 

secara bersamaan. 

 

Mengasosiasi/ mencoba 

 Pembacaan teks hiwar (buku dibuka) oleh semua peserta 

didik. 

 Setelah isi hiwar dipahami, barulah ditindak  lanjuti 

dengan bahasan berikutnya; tadribat, dengan cara 

memberikan peserta didik kesempatan untuk mencari 

pasangan. 

 

Komunikasi/demonstrasi/networking 

 Peserta didik mendemonstrasikan hiwar secara 

berpasangan. 

 Peserta didik mengekspresikan pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

 Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas. 

 

3. Penutup (5 menit) 

 Pendidik dan peserta didik bersama-sama membuat 

kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. 

 Pendidik terus menerus memberi motivasi dan mengajak 

siswa untuk terus menerus belajar dirumah, disekolah, 

dimana saja, jika melihat suatu benda ucapkanlah dengan 

berbahasa Arab. 

 Pendidik mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 

 Pendidik mengajak siswa untuk menutup kegiatan 

pembelajaran dengan hamdalah, dengan ungkapan : َُحيَّا
ُبَِناَُنْخَتِتم ُبِاُاْلَحْمَدَُلةُِ  

 

5 

Menit 

 

 

 

 
I.  

J. Penilaian  

Teknik : lisan  

Bentuk : Percakapan  

Intrumen :   
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 اَْلِحَوارُ 

ُ:ُالسَّاَلم َُعَلْيك ْمَُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُأْحَمدُ 

ُ:َُوَعَلْيك م ُالسَّاَلم َُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُفرِْيدُ 

َرةُ :ُيَاَُفرِْيد ،ُا ْنظ ْرُإَُُِأْحَمدُ  َُكِبي ْ َُلىُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة!ُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة

ُ:َُهْلُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل ؟َُفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،ُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل .َُأْحَمدُ 

ُل َك؟:ُيَاَُأْحَمد ،َُهْلَُهَذاَُفصَُُْفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،َُهَذاَُفْصِلْي.َُأْحَمدُ 

ُ:َُماَذاُِفيُْالَفْصِل؟َُفرِْيدُ 

َُوَتاَلِمْيذ .َُأْحَمدُ  ُ:ُِفيُْالَفْصِلُم َدرِّس 

ُ:ُش ْكًرا،ُِإَلىُالِّلَقاِء.َُفرِْيدُ 

 :َُعْفًوا،َُمَعُالسَّالَُُدُ َأْحمَُ

 

 

 

 

 

 

 

Instrumen Penilaian  Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Kelas Vb di MIN 4 

Kota Banjarmasin  
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No Aspek Skor Penilain 

5 4 3 2 1 

1. Kelancaran Sangat 

lancar  

dan tidak 

trendat-

endat 

Lancar 

namun 

maih ada 

tersendat-

sendat 

ebanyak 2 

kali 

Cukup 

lancar 

namun 

masih 

tersendat-

sendat 

sebanyak 

3 kali 

Kurang 

lancar dan 

terendat-

sendat 

sebanyak 

4 kali 

Tidak 

lancar dan  

banyak 

terendat-

sendat 

ebanyakl 

lebih dari 

4 kali. 

2. Kefaihan  Sangat 

jelas dan 

benar 

semua 

pelafalan 

makharijul 

huruf 

Jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(namun 

maih ada 

kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

1-3 kali) 

Cukup 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya  

(namun 

masih ada 

kesalahan 

pelafalan  

sebanyak 

4-6 kali) 

Kurang 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

7-9 kali) 

Tidak 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

lebih dari 

9 kali) 

3. Tanda Baca  Pelafalan 

sangat 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca 

pelafalan 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca 

namun 

masih ada 

Pelafalan  

cukup 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca 

namun 

Kurang 

sesuai  

dengan 

hukum 

tanda baca  

masih ada 

keliru 

Pelafalan 

tidak 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca  

masih ada 
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keliru 

sebnayk  

1-3 kali 

masih ada 

keliru 

sebnayk4-

6 kali 

sebanyak 

7-9 kali 

keliru 

ebanyak 

lebih  dari 

9 kali 

 

 Adapun untuk menghitung skor hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik dapat dihitung menggunakan rumus berikut. 

    

            
              

                   
        

Kreteria nilai : 

80-100  = Baik Sekali 

66-79 = Baik  

56-65 = Cukup 

45-55 = Kurang  

≤40  = Sangat Kurang 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

 

 

Banjarmasin,  Desember  2019 

Mahasiswa 
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Suriansyah, S. Pd. I 

NIP. 196905102007011064 

 
 

Munawwarah  

NIM. 1601290656 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lampiran XVI.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP IV ) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
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Nama Sekolah : MIN 4 Kota Banjarmasin 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Pelajaran :   1 

Tema :   ُُِِفيُْالَفْصل  Di Ruang Kelas )   

Sub Tema  :   Hiwar ( الحوار ) 
Kelas/Semester :  5/2 

Alokasi Waktu :   2x35 menit  
 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

KI -1 Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam. 

KI -2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

KI -3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar, 

melihat, membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

KI -4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, 

dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

4.1 Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab terkait topik:ُ
 ِفيُْالَفْصلُِ

4.2 Menyampaikan makna dari ujaran kata, frasa, dan kalimat kalimat 

sederhana terkait topik: ُِِفيُْالَفْصل 
 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

 Melafalkan teks hiwar ( الحوار ) tema    ُِِفيُْالَفْصل 
 Mendemonstrasikan teks hiwar  ( الحوار ) tema  ُِِفيُْالَفْصل 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya peserta didik  mampu : 

 Melafalkan teks hiwar ( الحوار )dengan baik. 
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 Mendemonstrasikan teks hiwar ( الحوار ) dengan baik dan benar.   

 

E. Materi Pembelajaran 

 

 
 اَْلِحَوارُ 

ُ:ُالسَّاَلم َُعَلْيك ْمَُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُأْحَمدُ 

ُ:َُوَعَلْيك م ُالسَّاَلم َُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُفرِْيدُ 

َرةُ :َُُأْحَمدُ  َُكِبي ْ ُيَاَُفرِْيد ،ُا ْنظ ْرُِإَلىُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة!ُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة

ُ:َُهْلُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل ؟َُفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،ُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل .َُأْحَمدُ 

َُأْحَمد ،َُهْلَُهَذاَُفْصل َك؟ُ:ُيَاَُفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،َُهَذاَُفْصِلْي.َُأْحَمدُ 

ُ:َُماَذاُِفيُْالَفْصِل؟َُفرِْيدُ 

َُوَتاَلِمْيذ:ُِفيُاَُُْأْحَمدُ  hُ.لَفْصِلُم َدرِّس 

ُ:ُش ْكًرا،ُِإَلىُالِّلَقاِء.َُفرِْيدُ 

ُ:َُعْفًوا،َُمَعُالسَّاَلَمِة.َُأْحَمدُ 

 

 
F. Metode Pembelajaran 

  Pendekatan       : Saintifik 

  Metode   : Demonstrasi, Simulasi, As-samiyyah  Asy-syafawiyah. 

  Model              : Role playing (bermain peran) 
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G. Media, Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran 

 Media: Papan Tulis  

 Alat/Bahan:  LKS 

 Sumber Pembelajaran: Buku Guru dan Buku Siswa Bahasa Arab, Kurikulum 

2013 Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Jakarta: Kementerian Agama, 2016. 
 

H. Langkah-langkah Pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Pendahuluan / /Kegiatan Awal (5 menit) 

 Pendidik mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

 Pendidik membiasakan mengajak peserta didik membuka 

pelajaran dengan Bahasa Arab berupa ucapan basmalah : 

 َهيَّاُبَِناُنَ ْبَتِدئَُدْرَسَناُبِاُاْلَبْسَمَلة   
 Pendidik memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian ,posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

 Pendidik menyapa peserta didik dengan memperkenalkan 

diri kepada peserta didik. 

 Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 Pendidik mengajukan pertanyaan secara komunikatif 

pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan tema ُِفي
 ْالَفْصلُِ

 

5 

Menit 

2. Kegiatan Inti 

Mengamati 

 Peserta didik mengamati materi hiwar ( الحوار )  dengan 

buku pelajaran Bahasa Arab. Guru memberikan motivasi 

agar peserta didik memiliki perhatian penuh dalam 

mengamati materi tersebut. 

 

Menanya 

 Peserta didik menanyakan beberapa pertanyaan terkait 

dengan topik pembahasan. 

 

Mengekplorasi/menalar. 

 Pendidik memberikan pengulangan istima’ 

(mendengarkan) sambil memahami isi hiwar dengan 

melihat gambar yang tertera dalam buku. 

 Pengulangan istima’ dengan dibarengi peniruan secara 

kolektif (bersama-sama). 

 

60 

Menit 
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 Pengulangan istima’ sekali lagi dengan diikuti peniruan 

secara bersamaan. 

 

Mengasosiasi/ mencoba 

 Pembacaan teks hiwar (buku dibuka) oleh semua peserta 

didik. 

 Setelah isi hiwar dipahami, barulah ditindak  lanjuti 

dengan bahasan berikutnya; tadribat, dengan cara 

memberikan peserta didik kesempatan untuk mencari 

pasangan. 

 

Komunikasi/demonstrasi/networking 

 Peserta didik mendemonstrasikan hiwar secara 

berpasangan. 

 Peserta didik mengekspresikan pembelajaran yang telah 

berlangsung. 

 Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas. 

 

3. Penutup (5 menit) 

 Pendidik dan peserta didik bersama-sama membuat 

kesimpulan dari materi yang sudah dipelajari. 

 Pendidik terus menerus memberi motivasi dan mengajak 

siswa untuk terus menerus belajar dirumah, disekolah, 

dimana saja, jika melihat suatu benda ucapkanlah dengan 

berbahasa Arab. 

 Pendidik mengadakan refleksi hasil pembelajaran. 

 Pendidik mengajak siswa untuk menutup kegiatan 

pembelajaran dengan hamdalah, dengan ungkapan : َُحيَّا
َلِةُُبَِناَُنْخَتِتم ُبِاُاْلَحْمدَُ  

 

5 

Menit 

 

 

 
I. Penilaian  

Teknikz: lisan  

Bentuk : Percakapan  

Intrumen :   

 اَْلِحَوارُ 
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ُ:ُالسَّاَلم َُعَلْيك ْمَُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُأْحَمدُ 

ُ:َُوَعَلْيك م ُالسَّاَلم َُورَْحَمة ُاهلِلَُوبَ رََكات هُ َُفرِْيدُ 

َرةُ َُأْحَمدُ  َُكِبي ْ ُ:ُيَاَُفرِْيد ،ُا ْنظ ْرُِإَلىُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة!ُتِْلَكُاْلَمْدَرَسِة

ُ:َُهْلُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل ؟َُفرِْيدُ 

ُ:ُنَ َعْم،ُِفيُاْلَمْدَرَسِةَُفْصل َُوِإَدارَة َُوَمْكَتَبة َُوَمْعَمل .َُأْحَمدُ 

ُ:ُيَاَُأْحَمد ،َُهْلَُهَذاَُفْصل َك؟ُْيدُ َفرُِ

ُ:ُنَ َعْم،َُهَذاَُفْصِلْي.َُأْحَمدُ 

ُ:َُماَذاُِفيُْالَفْصِل؟َُفرِْيدُ 

َُوَتاَلِمْيذ .َُأْحَمدُ  ُ:ُِفيُْالَفْصِلُم َدرِّس 

ُ:ُش ْكًرا،ُِإَلىُالِّلَقاِء.َُفرِْيدُ 

 :َُعْفًوا،َُمَعُالسَّالَُُدُ َأْحمَُ

 

 

 

 

  

Instrumen Penilaian  keterampilan Berbicara Bahasa Arab kelas Vb di MIN 4 

Kota Banjarmasin  

No Aspek Skor Penilain 

5 4 3 2 1 

1. Kelancaran Sangat 

lancar  

Lancar 

namun 

Cukup 

lancar 

Kurang 

lancar dan 

Tidak 

lancar dan  
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dan tidak 

trendat-

endat 

maih ada 

tersendat-

sendat 

ebanyak 2 

kali 

namun 

masih 

tersendat-

sendat 

sebanyak 

3 kali 

terendat-

sendat 

sebanyak 

4 kali 

banyak 

terendat-

sendat 

ebanyakl 

lebih dari 

4 kali. 

2. Kefaihan  Sangat 

jelas dan 

benar 

semua 

pelafalan 

makharijul 

huruf 

Jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(namun 

maih ada 

kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

1-3 kali) 

Cukup 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya  

(namun 

masih ada 

kesalahan 

pelafalan  

sebanyak 

4-6 kali) 

Kurang 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

7-9 kali) 

Tidak 

jelas 

pelafalan 

makharijul 

hurufnya 

(kesalahan 

pelafalan 

sebanyak 

lebih dari 

9 kali) 

3. Tanda Baca  Pelafalan 

sangat 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca 

pelafalan 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca 

namun 

masih ada 

keliru 

sebnayk  

1-3 kali 

Pelafalan  

cukup 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca 

namun 

masih ada 

keliru 

sebnayk4-

6 kali 

Kurang 

sesuai  

dengan 

hukum 

tanda baca  

masih ada 

keliru 

sebanyak 

7-9 kali 

Pelafalan 

tidak 

sesuai 

dengan 

hukum 

tanda baca  

masih ada 

keliru 

ebanyak 

lebih  dari 

9 kali 
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 Adapun untuk menghitung skor hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab 

peserta didik dapat dihitung menggunakan rumus berikut. 

    

            
              

                   
        

Kreteria nilai : 

80-100  = Baik Sekali 

66-79 = Baik  

56-65 = Cukup 

45-55 = Kurang  

≤40  = Sangat Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

 

 

 

Banjarmasin,  Desember  2019 

Mahasiswa 
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Suriansyah, S. Pd. I 

NIP. 196905102007011064 

 
Munawwarah  

NIM. 1601290656 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran XVII. Lembar Penilain Kemampuan Berbicara  Bahasa Arab  

Penilaian   : 
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Hari/Tanggal  : 

Waktu   : 

Kelas    : 

No Nama Aspek yanmg dinilai Jumlah Nilai 

Kelancaran Kefasihan  Tanda Baca 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.                    

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

14.                   

15.                   

16.                   

17.                   

18.                   

 

 

            
              

                   
        

Kreteria nilai : 
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80-100  = Baik Sekali 

66-79 = Baik  

56-65 = Cukup 

45-55 = Kurang  

≤40  = Sangat Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran XVIII. Foto  Dokumentasi MIN 4 Kota Banjarmasin  
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Lampiran XIX.  Foto Dokumentasi Bersama Kepala Sekolah  
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 Lampiran XX.  Foto Dokumentasi Bersama Wali Kelas Vb 
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Lampiran XXI. Foto Dokumentasi  Kegiatan  Belajar Kelas  Eksperimen  
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Lampiran  XIX. Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi 
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Lampiran XX.  Catatan Seminar Desain Proposal Skripsi
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Lampiran XXI.  Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal Skripsi 
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Lampiran  XXII.  Perubahan  Judul  Skripsi 
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lampiran  XXIII. Validasi  Ahli  Bidang  Bahasa  Arab 
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Lampiran  XXIV.  Surat  Izin Riset dari  Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan 
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Lampiran  XXV.  Surat  Riset  dari  Dekan Fakultas Tarbiyah  dan  Keguruan 
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Lampiran  XXVI.  Surat  Izin Riset dari Dinas Kementerian Agama 

 



160 
 

Lampiran XXVII. Surat Izin Riset dari  MIN 4 Kota Banjarmasin
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Lampiran  XXVIII.  Surat  Selsai Riset  dari  MIN 4 Kota Banjamasin 
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