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 السرية الذاتية للباحثة
 

 فيتيا يانوارستيوي : إي  االسم الكامل .1
 1999يناير  6: ماديني،  املكن وتاريخ الوالدة .2
 : اإلسالم   الدين .3
 : اإلندونيسية   الشعبية .4
 : مل يتزوج   الزواج .5
أ،  17، رواق كنجن 2: شارع بومي ريا    العنوان .6

 مانتان الوصطىي، كالكوتاورينجني الشرقية، چ، بأم30النمرة 
 :   اخلربات التربوية .7

شهادة التعليم روضة األطفال نور اهلدى سواهن  حصلت على  -أ
 م2005ماديني، سنة 

حصلت على شهادة التعليم اإلبتدائية يف مدرسة اإلبتدائية نور  -ب
 م2011اهلدى سواهن ماديني، سنة 

حصلت على شهادة التعليم الثانوية يف معهد دار السالم كنتور  -ت
 م2017  ، سنةجافا الشرقللبنات األول يف مستريجو 

 والدان:ال .8
 األب -أ

 بين وهرينتو : اسم (1
 : املدرس مهنتة  (2
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أ،  17، رواق كنجن 2: شارع بومي ريا  عنوانه (3
مانتان يكوتاورينجني الشرقية، كال، چ، بأم30النمرة 

 الوصطى
 األم -ب

 : نور إستيقامة اسم (1
 : املدرسة مهنتة  (2
أ،  17، رواق كنجن 2: شارع بومي ريا  عنوانه (3

مانتان يالشرقية، كال كوتاورينجني، چ، بأم30النمرة 
 الوصطى
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LAMPIRAN 1: RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN (RPP) 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Madrasah : MTsN 1 Kotim Materi Pokok : BAB 5 – المهنة 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab Sub Materi : الاستماع 

Kelas/Semester : VIII/Genap Alokasi Waktu : 3 x 40 menit (pertemuan ke – 26) 

 

A. Kompetensi Dasar 

3.9. Memahami fungsi sosial، struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi، kata، dan makna) dari teks naratif 

sederhana yang berkaitan dengan tema: المهنة yang 

melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi 

terkait profesi dengan memperhatikan susunan 

gramatikal المصدر الصريح 

3.10. Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang 

berkaitan dengan tema:  المهنةdengan memperhatikan 

bentuk، makna dan fungsi dari susunan gramatikal 

 المصدر الصريح

4.9. Mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan 

meminta informasi terkait profesi dengan 

memperhatikan susunan gramatikal  المصدر الصريح

baik secara lisan maupun tulisan 

 

 

4.10. Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif 

sederhana yang berkaitan dengan tema:  المهنة

dengan memperhatikan bentuk، makna dan fungsi 

dari susunan gramatikal المصدر الصريح 

 

B. Indikator Hasil Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang المهنة yang tepat sesuai dengan 

yang diperdengarkan 

2. Peserta didik dapat menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata، frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang diperdengarkan tentang materi المهنة 

3. Peserta didik dapat memperagakan bunyi kata، frasa dan kalimat  bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang materi المهنة 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati، menanya dan mengomunikasikan tentang materi المهنة،  baik secara 

lisan maupun tulisan siswa dapat menirukan dan melafalkan kosakata baru berkenaan 

dengan materi secara baik dan benar. 

D. Materi Pembelajaran 

Buku Bahasa Arab Revisi Kelas VIII KMA 183 Tahun 2019 halaman 83 - 84 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan : 

1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam dan mengajak peserta didik untuk 

berdo’a 

2. Guru memberikan motivasi terhadap peserta didik untuk tetap menjaga kesehatan dengan 

cara mengikuti protokol kesehatan Covid-19 

3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik melalui lembar absensi baik offline maupun online. 

 

 

Inti : 
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1. Siswa diajak  untuk mengamati pelafalan kata، frasa dan kalimat bahasa Arab yang 

diperdengarkan tentang materi المهنة melalui video 

2. Siswa menanyakan materi tentang المهنة yang belum dipahami 

3. Siswa menunjukkan gambar/peragaan sesuai dengan bunyi kata، frasa dan kalimat yang 

diperdengarkan 

4. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran qira’ah ini berkaitan dengan 

pembelajaran hiwar، yaitu tentang المهنة 

5. Guru membacakan ulang bunyi kata، frasa dan kalimat yang diperdengarkan melalui 

video dengan benar dan fasih 

6. Siswa disuruh untuk mendengarkan bacaan guru dengan teliti dan seksama  

7. Guru mendiskusikan kepada siswa mengenai isi yang terkandung dalam video. 

8. Siswa diminta mencari makna mufradat dalam video yang belum diketahui. 

9. Guru menunjukkan arti mufradat yang belum dapat ditemukan siswa 

10. Guru membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam menunjukkan alat peraga/gambar 

dari bunyi kata، frasa dan kalimat yang diperdengarkan. 

Penutup : 

1. Guru dan peserta didik melakukan refleksi hasil proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

2. baik dan disiplin Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang dapat mengikuti 

pembelajaran dengan 

3. Guru memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik dan atau mengukur 

ketuntasan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan informasi tentang materi pembelajaran selanjutnya 

F. Penilaian 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi pengamatan pada saat 

pembelajaran baik dari segi sikap، unjuk kerja، kolom pilihan ganda dan uraian maupun tugas 

portofolio. 

 

Mengetahui،                                                                Sampit، 2 Februari 2022 

Kepala Madrasah،                              Guru Mata Pelajaran، 

 

 

Drs. Jainuddin                                          Adi Septianto Nugroho، S.Pd 

NIP. 196509291999031002    NUPTK. 30201539196002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Madrasah : MTsN 1 Kotim Materi Pokok : BAB 5 – المهنة 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab Sub Materi : القراءة 

Kelas/Semester : VIII/Genap Alokasi Waktu : 3 x 40 menit (pertemuan ke – 24) 

 

A. Kompetensi Dasar 

0.9. Memahami fungsi sosial، struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi، kata، dan makna) dari teks naratif 

sederhana yang berkaitan dengan tema:المهنة  yang 

melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi 

terkait profesi dengan memperhatikan susunan 

gramatikal الصريح المصدر  

0.10. Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang 

berkaitan dengan tema: المهنة dengan memperhatikan 

bentuk، makna dan fungsi dari susunan gramatikal 

الصريح المصدر  

4.9. Mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan 

meminta informasi terkait profesi dengan 

memperhatikan susunan gramatikal ريحالص المصدر  

baik secara lisan maupun tulisan 

4.10. Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif 

sederhana yang berkaitan dengan tema: المهنة 

dengan memperhatikan bentuk، makna dan fungsi 

dari susunan gramatikal الصريح المصدر  

 

B. Indikator Hasil Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat membaca teks qiroah yang berkaitan dengan materi المهنة 

2. Peserta didik dapat melengkapi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan materi المهنة 

3. Peserta didik dapat menerjemahkan teks qiroah yang berkaitan dengan materi المهنة 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat membaca teks qiroah yang berkaitan dengan materi المهنة dengan 

benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. 

2. Peserta didik dapat melengkapi kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan materi المهنة 

dengan benar 

3. Peserta didik dapat menerjemahkan teks qiroah yang berkaitan dengan materi المهنة 

dengan benar 

D. Materi Pembelajaran 

Buku Bahasa Arab Revisi Kelas VIII KMA 183 Tahun 2019 halaman 83 - 84 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan : 

1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam dan mengajak peserta didik untuk 

berdo’a 

2. Guru memberikan motivasi terhadap peserta didik untuk tetap menjaga kesehatan dengan 

cara mengikuti protokol kesehatan Covid-19 

3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik melalui lembar absensi baik offline maupun online. 

Inti : 

1. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah dipelajari sebagai 

persiapan pembelajaran qira’ah 

2. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini، yaitu membaca teks bacaan tentang 

 المهنة

3. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran qira’ah yang akan diberikan. 
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4. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran qira’ah ini berkaitan dengan 

pembelajaran hiwar، yaitu tentang المهنة 

5. Guru membacakan teks qira’ah dengan benar dan fasih 

6. Siswa disuruh membaca teks qira’ah dengan benar dan fasih  

7. Guru dan siswa mendiskusikan kepada siswa mengenai isi yang terkandung dalam teks 

qira’ah. 

8. Siswa diminta mencari makna mufradat dalam teks qira’ah yang belum diketahui. 

9. Guru menunjukkan arti mufradat yang belum dapat ditemukan siswa 

10. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti teks bacaan 

11. Guru membenarkan kesalahan-kesalahan siswa dalam mengartikan teks qira’ah. 

12. Guru memberi latihan-latihan untuk menguji kemampuan siswa terhadap penguasaan teks 

qira’ah 

Penutup : 

1. Guru dan peserta didik melakukan refleksi hasil proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

2. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik 

dan disiplin 

3. Guru memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik dan atau mengukur 

ketuntasan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan informasi tentang materi pembelajaran selanjutnya 

F. Penilaian 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi pengamatan pada saat 

pembelajaran baik dari segi sikap، unjuk kerja، kolom pilihan ganda dan uraian maupun tugas 

portofolio. 

 

Mengetahui،                                                                 9  Februari 2022 

Kepala Madrasah،                              Guru Mata Pelajaran، 

 

 

Drs. Jainuddin                                          Adi Septianto Nugroho، S.Pd 

NIP. 196509291999031002     NUPTK. 30201539196002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Madrasah : MTsN 1 Kotim Materi Pokok : BAB 5 – المهنة 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab Sub Materi : الحوار 

Kelas/Semester : VIII/Genap Alokasi Waktu : 3 x 40 menit (pertemuan ke – 22) 

 

A. Kompetensi Dasar 

6.9. Memahami fungsi sosial، struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi، kata، dan makna) dari teks naratif 

sederhana yang berkaitan dengan tema: المهنة yang 

melibatkan tindak tutur memberi dan meminta 

informasi terkait profesi dengan memperhatikan 

susunan gramatikal المصدر الصريح 

6.10. Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana 

yang berkaitan dengan tema: المهنة dengan 

memperhatikan bentuk، makna dan fungsi dari 

susunan gramatikal در الصريحالمص  

5.9. Mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan 

meminta informasi terkait profesi dengan 

memperhatikan susunan gramatikal  المصدر

 baik secara lisan maupun tulisan الصريح

 

 

5.10. Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif 

sederhana yang berkaitan dengan tema: المهنة 

dengan memperhatikan bentuk، makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal المصدر الصريح 

 

B. Indikator Hasil Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menganalisis teks الحوار (percakapan) 

2. Peserta didik dapat mendemonstrasikan teks الحوار (percakapan)  

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mempelajari الحوار (percakapan)، peserta didik mampu menganalisis teks 

tersebut yang berkaitan dengan tema المهنة dengan benar sesuai dengan kaidah 

kebahasaan. 

2. Dengan mempelajari الحوار (percakapan)، peserta didik dapat mendemonstrasikan teks 

 dengan baik المهنة yang berkaitan dengan tema (percakapan) الحوار

D. Materi Pembelajaran 

Buku Bahasa Arab Revisi Kelas VIII KMA 183 Tahun 2019 halaman 78 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan : 

1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam dan mengajak peserta didik 

untuk berdo’a 

2. Guru memberikan motivasi terhadap peserta didik untuk tetap menjaga kesehatan 

dengan cara mengikuti protokol kesehatan Covid-19 

3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik melalui lembar absensi baik offline maupun 

online. 

Inti : 

1. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah dipelajari 

2. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini، yaitu melakukan percakapan 

tentang materi المهنة 

3. Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran hiwar yang akan diberikan 

4. Guru menanyakan siswa tentang المهنة dan siswa menjawab sesuai dengan 

kemampuannya 

5. Guru membenarkan jawaban siswa yang mengalami kesalahan 
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6. Guru memberi contoh percakapan tentang المهنة disertai dengan penjelasan mengenai 

arti kata yang masih belum difahami sisawa. 

7. Siswa mempraktekkan hiwar (percakapan) tentang المهنة 

8. Guru memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

Penutup : 

1. Guru dan peserta didik melakukan refleksi hasil proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

2. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang dapat mengikuti pembelajaran dengan 

baik dan disiplin 

3. Guru memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik dan atau 

mengukur ketuntasan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan informasi tentang materi pembelajaran selanjutnya 

F. Penilaian 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi pengamatan pada 

saat pembelajaran baik dari segi sikap، unjuk kerja، kolom pilihan ganda dan uraian maupun 

tugas portofolio. 

 

Mengetahui،                                                                19  Februari 2022 

Kepala Madrasah،                              Guru Mata Pelajaran، 

 

 

Drs. Jainuddin                                          Adi Septianto Nugroho، S.Pd 

NIP. 196509291999031002    NUPTK. 30201539196002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(DARING) 

Nama Madrasah : MTsN 1 Kotim Materi Pokok : BAB 5 - الرياضة 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab Sub Materi : الكتابة 

Kelas/Semester : VIII/Genap Alokasi Waktu : 3 x 40 menit (pertemuan ke – 25) 

 

A. Kompetensi Dasar 

9.15. Memahami fungsi sosial، struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi، kata، dan makna) dari teks naratif 

sederhana yang berkaitan dengan tema:  المهنةyang 

melibatkan tindak tutur memberi dan meminta 

informasi terkait profesi dengan memperhatikan 

susunan gramatikal المصدر الصريح 

9.16. Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang 

berkaitan dengan tema:  المهنةdengan memperhatikan 

bentuk، makna dan fungsi dari susunan gramatikal 

 المصدر الصريح

7.9. Mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan 

meminta informasi terkait profesi dengan 

memperhatikan susunan gramatikal  المصدر

 baik secara lisan maupun tulisanالصريح 

 

 

7.10. Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks naratif 

sederhana yang berkaitan dengan tema:  المهنة

dengan memperhatikan bentuk، makna dan fungsi 

dari susunan gramatikal المصدر الصريح 

 

B. Indikator Hasil Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menuliskan karangan dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan 

materi الرياضة 

2. Peserta didik dapat menyempurnakan teks qiroah dalam bahasa Arab yang berkaitan 

dengan materi الرياضة 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat menuliskan karangan dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan 

materi الرياضة dengan baik dengan benar 

2. Peserta didik dapat menyempurnakan teks qiroah dalam bahasa Arab yang berkaitan 

dengan materi لرياضةا   

D. Materi Pembelajaran 

Buku Bahasa Arab Revisi Kelas VIII KMA 183 Tahun 2019 halaman 85 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan : 

1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam dan mengajak peserta didik 

untuk berdo’a 

2. Guru memberikan motivasi terhadap peserta didik untuk tetap menjaga kesehatan 

dengan cara mengikuti protokol kesehatan Covid-19 

3. Guru memeriksa kehadiran peserta didik melalui lembar absensi baik offline maupun 

online. 

Inti : 

1. Siswa diajak untuk mengingat-ingat kembali mufradat yang telah dipelajari sebagai  

persiapan pembelajaran kitabah 

2. Guru meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini، yaitu membuat kalimat yang  

berkaitan dengan tarkib yang telah dipelajari 

3. Guru memberi penjelasan mengenai teknik pembelajaran kitabah yang akan diberikan 
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4. Guru menunjukkan kepada siswa bahwa pembelajaran kitabah ini berkaitan dengan 

pembelajaran tarkib tentang kata tanya yang berkaitan dengan المصدر الصريح 

5. Siswa disuruh membuat kalimat dengan arahan yang benar berupa contoh kalimat 

6. Guru menunjukkan inti kalimat sesuai tarkib yang diajarkan 

7. Guru memerintahkan siswa menterjemahkan arti kitabah yang telah ditulis 

8. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran 

Penutup : 

1. Guru dan peserta didik melakukan refleksi hasil proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

2. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang dapat mengikuti pembelajaran dengan 

baik dan disiplin 

3. Guru memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik dan atau 

mengukur ketuntasan pembelajaran 

4. Guru menyampaikan informasi tentang materi pembelajaran selanjutnya 

F. Penilaian 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam kegiatan diskusi pengamatan pada 

saat pembelajaran baik dari segi sikap، unjuk kerja، kolom pilihan ganda dan uraian maupun 

tugas portofolio. 

 

Mengetahui،                                                                26   Januari 2022 

Kepala Madrasah،                              Guru Mata Pelajaran، 

 

 

Drs. Jainuddin                                          Adi Septianto Nugroho، S.Pd 

NIP. 196509291999031002    NUPTK. 30201539196002 
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LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI OBSERVASI 

 

Pembelajaran Istima’ 
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Pembelajaran Qiro’ah 
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Pembelajaran Kalam 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Pembelajaran Kitabah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama Guru dan Murid 
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LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI MATERI 
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LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI SURAT 
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