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LAMPIRAN 

  

 

 

Lampiran I Daftar Terjemah 

No Bab Kutipan Hal Terjemahan 

1. 

 

2. 

1 

 

1 

Yusuf ayat 2 

 

Al- Baqarah ayat 31 

2 

 

3 

Sesungguhnya kami menurunkannya 

berupa Alqurân denganberbahasa 

Arab, agar kamu memahaminya.  

 

Allah swt menjelaskan bahwa umat 

manusia dianjurkan untuk belajar 

dengan menggunakan akal dan 

mengucapkan sesuatu apa saja dengan 

bahasa yang diinginkan. 
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Lampiran II Pedoman Dokomentasi 

1. Dokumen tentang profil MIN 4 Hulu Sungai Tengah 

2. Dokumen tentang  tenaga pendidik, tenaga kependidikan MIN 4 Hulu Sungai 

Tengah 

3. Dokumen tentang jumlah siswa MIN 4 Hulu Sungai Tengah 

4. Dokumen tentang kondisi sarana dan prasarana  MIN 4 Hulu Sungai Tengah 
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Lampiran III Pedoman Observasi 

1. Mengamati keadaan  gedung dan lingkungan MIN 4 Hulu Sungai Tengah. 

2. Mengamati sarana dan prasasana yang mendukung proses  belajar mengajar. 

3. Mengamati tenaga kependidikan dan siswa secara umum.  
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Lampiran IV Pedoman Wawancara 

Wawancara Guru  mata pelajaran bahasa Arab 

1. Apa latar belakang Pendidikan Bapak/Ibu? 

Respon: latar belakang pendidikan saya adalah S-1 jurusan PAI 

2. Berapa lama mengajar di MIN 4 Hulu Sungai Tengah? 

Respon: saya sudah mengajar sekitar  7  tahun, sejak tahun 2015 sampai 

sekarang. 

3. Bagaimana biasanya cara Bapak/Ibu mengajar Bahasa Arab? 

Respon: sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mempersiapkan  bahan 

pembelajaran. Kemudian setelah berada didalam ruang kelas dan memulai 

pembelajaran dengan salam, melakukan absensi, serta melakukan apersepsi 

terlebih dahulu terhadap materi yang  diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya. Selanjutnya pembelajaran dilaksanakan melalui pemberian 

materi pelajaran, lalu dilanjutkan dengan penugasan secara berkelompok 

dan diperiksa secara bersama-sama. 

4. Pernahkah Bapak/Ibu menggunakan media pembelajaran tiga dimensi? 

Respon: pernah jika ada media tiga dimensi yang ada dikelas yang sesuai 

dengan materi pembelajaran. 

5. Pernahkah Bapak/Ibu menggunakan media pembelajaran realita? 

Respon: pernah.  
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Lampiran V Daftar Nama Siswa Yang Menjadi Sampel Penelitian 

No Nama Siswa 

1. Abdullah Azzam Karim 

2. Ahmad Iqbal Ghazali 

3. Alfia Rohama 

4. Annisa Nadi Rahma 

5. Arina Salsabela 

6. Devina Zahra Salsabela 

7. Dheariska Aprilliani 

8. Fitri Aulia Rahma 

9. Hafiza Mutia ZahraRahma 

10. Hasna Khanza Atharia Syafi 

11. Muftie Salim 

12. Muhammad Aulia Rizal 

13. Muhammad Bahid 

14. Muhammad Bintang Antony 

15. Muhammad Faturrahman 

16. Muhammad Gani Ferdiannor 

17. Muhammad Ikhsan Fadillah 

18. Muhammad Lutfi 

19. Muhammad Rehan 

20. Muhammad Sarfaji 

21. Naura Winda Al-Khanza 

22. Nayla Maulida Yanti 

23. Nazwa 

24. Riyanti 

25. Rosalina Misda Adzania 
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Lampiran VI Kisi-kisi Uji Coba Tes 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : IV / II 

 Tema     :  Rasa Cinta Pada Agama dan Negara (   إِْنُدْونِْيِسَيا أُِحب     ) 

Sub tema    : Kosakata terkait Rasa Cinta Pada Agama dan Negara                                      

ِإْنُدْونِْيِسَيا   ) ُأِحب     ) 

Kompetensi Inti (KI) 

KI 1   :  Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.  

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, sekolah.  

KI 4  : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 

Kompetensi Dasar (KD) & Indikator 

Kompetensi Dasar 

3.11 Memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari 

teks sangat sederhana terkait tema:  ُأِحب    ِإْنُدْونِْيِسَيا yang melibatkan tindak tutur 

mengekspresikan rasa cinta pada agama dan negara. 

3.12 Menganalisis unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari teks sangat 

sederhana terkait tema:   ِإْنُدْونِْيِسَيا ُأِحب     dengan memperhatikan struktur   اسم

االسم العلم -اإلشارة   
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 Indikator 

1. Menguasai mufradat tentang rasa cinta pada agama dan negara dalam 

bahasa Arab dengan benar dari teks sangat sederhana terkait tema: 

  أُِحب   ِإْنُدْونِْيِسَيا 

2. Memahami tata bahasa/kaidah bahasa Arab dengan pola kalimat 

االسم العلم -اسم اإلشارة  

No. Kompetensi Dasar Nomor Butir Soal 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Memahami fungsi sosial dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata dan makna) 

dari teks sangat sederhana terkait tema: 
ُأِحب    ِإْنُدْونِْيِسَيا yang melibatkan tindak 

tutur mengekspresikan rasa cinta pada 

agama dan negara. 

Menganalisis unsur kebahasaan (bunyi, 

kata dan makna) dari teks sangat 

sederhana terkait tema:   ِإْنُدْونِْيِسَيا ُأِحب      

dengan memperhatikan struktur 

االسم العلم -اإلشارة  اسم 

Semua butir soal 

 

 

 

No. Indikator Nomor Butir Soal 

1. Menguasai mufradat tentang rasa cinta 

pada agama dan negara dalam bahasa 

1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 21, 22, 23 dan 23 
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Arab dengan benar dari teks sangat 

sederhana terkait tema: أُِحب   ِإْنُدْونِْيِسَيا 

2. Memahami tata bahasa/kaidah 

bahasa Arab dengan pola kalimat 

االسم العلم -اسم اإلشارة  

3, 5, 6, 8, 9, 15, 18, 19, 20,  

dan 10 
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Lampiran VII Soal Uji Coba Instrumen 

Berikan tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar!  

 

. َسْلَمى :...!يَاَعاِئَشةُ 1  

َعاِئَشُة :َصَباُح الن  ْوِر!       

ْيِر          ج. َمَعى السَّاَلَمِة        د.َعْفو ا   ا               ب. َصَباُح اْلخَ أ.ُشْكر        

ِمْن أَْيَن أَنْ ِت؟. َسْلَمى : 2  

َعاِئَشُة : أَنَا ِمْن ِإْنُدْونِْيِسَيا َو...؟       

أ.أَْنَت              ب. أَْنِت                  ج. أَنَا                  د. نَ ْهنُ         

. إِْلَياُس  : أَنَا ِمْن ِإْنُدْونِْيِسَيا َو أَْنَت؟3  

ِإْحَساُن : أَنَا ِمْن ... أَْيض ا      

َغافُ ْورَة               ج. ِإْنُدْونِْيِسَيا           د. الِعرَاُق         أ.َمالِْيزِيَا            ب.ِسي ْ  

. َعاِئَشةُ : أَْهال  َوَسْهال !4  

َسْلَمى : ...!        

ج. ُشْكر ا              د. َصَباُح الن  ْورِ      أ. َعْفو ا              ب. أَْهال  ِبك                 
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. ....َخرِْيطٌَة ِإْنُدْونِْيِسَيا5  

ِلكَ أ. ٰهِذِه                ج. ذٰ      

ب. أَْنَت               د. ُهوَ     

. ....ُصْورَُة اْلَعَلمُ 6  

ُهَو   َذا                ج.أ. هٰ       

َلَك              د. تِْلَك ب. ذٰ      

ِذِه ُصْورٌَة..... هٰ 7  

أ. َرئِْيِس ُجْمُحْورِيَُّة َمالِْيزِيَا َاْْلَن                  

ب. َرئِْيِس ُجْمُحْورِيَُّة ِإْنُدْونِْيِسَيا اَْْلنَ      

ج. نَاِئِب َرئِْيِس ُجْمُحْورِيَُّة ِإْنُدْونِْيِسَيا اَْْلَن             

د. َرئِْيِس ُجْمُحْورِيَُّة أَِمْيرَِكا اَْْلنَ        

. .... اْلبُ رُْج اْلَقُوِمي  8  

ِذهِ هٰ   أ. أَْنَت               ج.      

َلَك              د. تِْلَك ب. ذٰ      
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ِلَك .... ِبَجاَكْرتَا. ذٰ 9  

ْسِتْقاَلِل  ج. َعَلمٌ      أ. َمْسِجُد اإْلِ  

ب. بَ ْيٌت               د. َمْدَرَسٌة          

 11. ِإْنُدْونِْيِسَياِباَلِدي

اْلَكِلَمُة الَِّتْي َتْحتَ َها َخطٌّ ِهَي ....        

ُلْو      ج. َمْعُرْوٌف أَِمْيُن      د. ُسَكْرنُ وْ       أ. ُجوُْكْو ِوْيُدْوُدْو   ب. ُجوُْكْو ُسْوِسي ْ  

 11.  أَنَا اُِحب   ِإْنُدْونِْيِسَيا

اْلَكِلَمُة الَِّتْي َتْحتَ َها َخطٌّ ِهَي ....         

ُلْو      ج. َمْعُرْوٌف أَِمْيُن      د. ُسَكْرنُ وْ       أ. ُجوُْكْو ِوْيُدْوُدْو   ب. ُجوُْكْو ُسْوِسي ْ  

 12. َأَساُس اْلِباَلِد ِهَي اْلَمَباِدُئ اْلَخْمَسةُ 

اْلَكِلَمُة الَِّتْي َتْحتَ َها َخطٌّ ِهَي ....          

ُلْو      ج.      أ. ُجوُْكْو ِوْيُدْوُدْو   ب. ُجوُْكْو ُسْوِسي ْ  

. َلْوُن َعَلِم ِباَلِدنَا....13  

أ. َأْحَمُر َو أَبْ َيُض   ب. أَبْ َيُض َو َأْحَمُر       ج. َأْحَمُر َو َأْسَوُد      د. َأْحَمُر َو                 

 َأْصَفرُ 

Negaraku 

ku 

Negara kita 

ku 

Negaranya 

ku 

Negaramu 

ku 

Saya benci Saya cinta 

ku 

Dia cinta 

ku 

 

Dia benci 

          Satu         Lima        Tujuh 

 

    Delapan .د 
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. ِإْسُم َرئِْيِس ُجْمُحْورِيَِّة ِإْنُدْونِْيِسَيا اَْْلَن....14  

ُلْو     ج. َمْعُرْوٌف أَِمْيُن      د. ُسَكْرنُ وْ       أ. ُجوُْكْو ِوْيُدْوُدْو   ب. ُجوُْكْو ُسْوِسي ْ  

ِلَك ... ِإْنُدْونِْيِسَيا . ذٰ 15  

ج. َجنٌَّة               د. بَ ْيٌت      أ. بَ ْلَدٌة            ب. َعَلٌم                       

.َما اْسُم نَاِئِب َرئِْيُس ُجْمُحْورِيَِّة ِإْنُدْونِْيِسَيا اَْْلَن؟16  

ُلْو       ج. َمْعُرْوٌف أَِمْيُن      د. ُسَكْرنُ ْو         أ. ُجوُْكْو ِوْيُدْوُدْو  ب. ُجوُْكْو ُسْوِسي ْ  

ِإْنُدْونِْيِسَيا؟ . َكْم َمَباِدئ َأَساِس اْلِباَلدِ 17  

َعُة          ب. الَواِحُد               ج. الَحْمَسُة            د. الِستَُّة         أ. الَسب ْ  

Di bawah ini yang termasuk Isim Isyarah adalah 8 .... .  

نَا, أَْنَت َذ          د. أَ ِلَك, هٰ َذا, ُهَو              ج. ذٰ أ. أَنَا, ِهَي          ب. هٰ      

 19.يَا َحِلْيَمةُ ! أُْنظُْر إَِلى تِْلَك الُصْورَةُ 

اْلَكِلَمُة الَِّتْي َتْحتَ َها َخطٌّ ِهَي ....        

َشارَِة     ب. ِإِسُم الَضِمْيِر           ج. َخرٌّ َمْجُرْورٌاِبعِ     د. ِإِسُم اْلَعَلمِ         أ. ِإِسُم اإْلِ  

َرئِْيُس ُجْمُحْورِيَّةُ . .... ُصْورٌَة 21  
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َذا      د. هٰ                 َنْحنُ ِلَك                 ج. أ. تِْلَك             ب. ذٰ       

. َنْحُن ... ِإْنُدْونِْيِسَيا 21  

د. بِْنتاِن           أ. بِْنٌت            ب. َوَلٌد                  ج. ِإبْ َناٌء                

َعاِصَمُة ِإْنُدْونِْيِسَيا . ....22  

د. ِديْ ُفْوك     أ. َعاِئَشُة       ب. َحَسَنٌة                  ج. َجاَكْرتَا                

. بَ ْلَدٌة .... َوَربٌّ َغُفْورٌ 23  

ب. َحَسَنٌة                  ج. جَسيِ َئٌة             د. َضاَلَلةٌ   أ. طَي ََّبٌة               

ِإْسِتْقاَللُ  -ِإْنُدْونِْيِسَيا  -يُ َناُل  -بِااْلِجَهاِد . 42  

Susunan kalimat yang benar dari kata-kata acak di atas adalah.... 

ج. ِإْسِتْقاَلُل يُ َناُل بِااْلِجَهاِد ِإْنُدْونِْيِسَيا    أ. بِااْلِجَهاِد يُ َناُل ِإْنُدْونِْيِسَيا ِإْسِتْقاَللُ        

د. يُ َناُل ِإْسِتْقاَلُل ِإْنُدْونِْيِسَيا بِااْلِجَهادِ      َناُل ِإْنُدْونِْيِسَيا ِإْسِتْقاَلُل بِااْلِجَهادِ ب. ي ُ      

. أَنَا ِمْن ِإْنُدْونِْيِسَيا42  

Terjemahan bahasa Indonesia yang benar adalah ....        

ْسِتْقاَلِل                   ج. َعَلمٌ      أ. َمْسِجُد اإْلِ  

ب. بَ ْيٌت                                د. َمْدَرَسٌة          

Kami dari Indonesia 

Kalian dari Indonesia Saya dari Indonesia     

Mereka dari Indonesia 
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Lampiran VIII Kunci Jawaban Soal Uji Coba Instrumen 

Kunci Jawaban Soal Uji Coba Instrumen  

. ج21 . ج16  . ب11  . ج6  ب. 1    

. ج22 . ج17  .ب12  . ج7  . ب2   

. أ 23 . ج18  . أ13  . د8  . ج3   

. د24 . د19  . ب14  . أ9  . ب4   

. ب25 . أ21  . ب15  . أ11   . أ5   
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Lampiran IX Uji Validitas Ahli Bidang Bahasa Arab 
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Lampiran IX Uji Validitas Ahli Bidang Bahasa Arab (Lanjutan)
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Lampiran X Perhitungan Validitas Soal Uji Coba 

 Perhitungan validitas butir soalini menggunakan SPSS 22. Adapun langkah 

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1.  Memasukkan data awal ke SPSS 

 Buka lembar kerja baru SPSS 

 Masuk ke Variable View dan masukkan nama dan properti variable 

hingga seperti gambar di bawah ini: 
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2. Mengisi data 

 Kembali ketampilan awal yaitu menu view dan isilah data tersebut 

berdasarkan jawaban soal uji validitas siswa. Jika sudah dimasukkan 

datanya akan seperti gambar di bawah ini: 
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3. Mengolah data 

 Tekan Analyze lalu tekan Correlate-Bivariate Correlations  

 Maka akan muncul kotak Bivariate Correlations, masukkan semua 

variabel ke kotak variables dan centang bagian Pearson, Two-tailed 

dan Flag Sinificant Correlations sehingga akan tampak seperti 

gambar di bawah ini:  
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 Setelah seperti gambar di atas tekan tombol OK 

 Maka akan nampak hasil data seperti gambar dibawah ini: 
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Lampiran XI Perhitungan Reabilitas Soal Uji Coba Menggunakan SPSS22 

 Perhitungan reabilitas butir soal juga menggunakan SPSS 22. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Tekan tombol Analyze lalu ketan Scale- Reliability Analysis 

 

2. Maka akan muncul kotak Reliability Analysis, lalu masukkan semua 

variabel kecuali “total” ke dalam kolom items. Pada bagian model pilih 

alpha seperti gambar di bawah ini: 
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3. Lalu tekan Statistics, centang bagian Item, Scale, dan Scale if item deleted 

kemudian tekan Continue seperti gambar di bawah ini: 

 

4. Tekan tombol OK maka akan muntul Output SPSS Uji Reliabilitas soal 

seperti dibawah ini: 

 

Kriteria Reliabilitas Cronbach’s Alpha: 

No Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 86-100 Baik Sekali 

2 71-85 Baik 

3 56-70 Cukup 

4 41-55 Kurang 

5 ≤40 Sangat Kurang 
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Kesimpulan: berdasarkan nilai yang terdapat pada tabel Reliabilitas Statistics di 

atas, nilai yang didapat adalah 0,712 maka soal dinyatakan reliabel dengan kriteria 

baik. 
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Lampiran XII Soal Pretest dan Posttest 

Berikan tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang benar! 

. َعاِئَشةُ : أَْهال  َوَسْهال !1  

َسْلَمى : ...!        

د. َصَباُح الن  ْورِ                أ. َعْفو ا              ب. أَْهال  ِبك               ج. ُشْكر ا       

مُ . ....ُصْورَُة اْلَعلَ 2  

ُهَو   َذا                ج.أ. هٰ       

َلَك              د. تِْلَك ب. ذٰ      

 3.  أَنَا اُِحب   ِإْنُدْونِْيِسَيا

اْلَكِلَمُة الَِّتْي َتْحتَ َها َخطٌّ ِهَي ....         

ُلْو         أ. ُجوُْكْو ِوْيُدْوُدْو         د. ُسَكْرنُ وْ       ج. َمْعُرْوٌف أَِمْيُن     ب. ُجوُْكْو ُسْوِسي ْ  

.َما اْسُم نَاِئِب َرئِْيُس ُجْمُحْورِيَِّة ِإْنُدْونِْيِسَيا اَْْلَن؟4  

ُلْو         أ. ُجوُْكْو ِوْيُدْوُدْو        د. ُسَكْرنُ وْ      ُرْوٌف أَِمْيُن    ج. َمعْ   ب. ُجوُْكْو ُسْوِسي ْ  

Di bawah ini yang termasuk Isim Isyarah adalah 5 .... .  

د. أَنَا, أَْنَت      ج. َذِلَك, َهَذ       ب. َهَذا, ُهَو                      أ. أَنَا, ِهَي          

Saya benci Saya cinta 

ku 

Dia cinta 

ku 

 

Dia benci 
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 6.يَا َحِلْيَمةُ ! أُْنظُْر ِإَلى تِْلَك الُصْورَةُ 

اْلَكِلَمُة الَِّتْي َتْحتَ َها َخطٌّ ِهَي ....        

َشارَِة         د. ِإِسُم اْلَعَلمِ         ج. َخرٌّ َمْجُرْورٌاِبِع      ِفْعُل اْلُمَضارِع     ب.     أ. ِإِسُم اإْلِ  

. َنْحُن ... ِإْنُدْونِْيِسَيا 7  

د. بِْنتاِن            ج. ِإبْ َناٌء                              ب. َوَلٌد             أ. بِْنٌت          

َعاِصَمُة ِإْنُدْونِْيِسَيا . ....8  

د. ِديْ ُفْوك               ج. َجاَكْرتَا                  ب. َحَسَنةٌ           أ. َعاِئَشُة          

. بَ ْلَدٌة .... َوَربٌّ َغُفْورٌ 9  

د. َضاَلَلةٌ         ب. َحَسَنٌة                  ج. جَسيِ َئٌة             أ. طَي ََّبٌة                

. أَنَا ِمْن ِإْنُدْونِْيِسَيا11  

Terjemahan bahasa Indonesia yang benar adalah ....        

ْسِتْقاَلِل                   ج. َعَلمٌ      أ. َمْسِجُد اإْلِ  

ب. بَ ْيٌت                                د. َمْدَرَسٌة          

  

Kami dari Indonesia 

Kalian dari Indonesia Saya dari Indonesia     

Mereka dari Indonesia 
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Lampiran XIII Kunci Jawaban Soal Pretest daan Posttest 

 

. ج5 . ج4  . ب3  د. 2  ب. 1    

ب. 11 أ. 9  ج.8  . ج7  د. 6   

  



115 

 

 

 

Lampiran XIV  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen  

( Pertemuan I) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 4 Hulu Sungai Tengah 

Kelas/Semester : IV (empat)  /II (dua) 

Tema   : Rasa Cinta Pada Agama dan Negara (   ِإْنُدْونِْيِسَيا ُأِحب     ) 

Sub tema  : Kosakata terkait Rasa Cinta Pada Agama dan Negara                                         

ِإْنُدْونِْيِسَيا   ) ُأِحب     ) 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 

Pertemuan  : 1 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1   :  Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.  

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, sekolah.  

KI 4  : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 
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B. Kompetensi Dasar 

3.11 Memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 

makna) dari teks sangat sederhana terkait tema:  ُأِحب    ِإْنُدْونِْيِسَيا yang 

melibatkan tindak tutur mengekspresikan rasa cinta pada agama dan 

negara. 

3.12 Menganalisis unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari teks 

sangat sederhana terkait tema:   ِإْنُدْونِْيِسَيا ُأِحب     dengan memperhatikan 

struktur  االسم العلم -اسم اإلشارة  

C. Indikator 

1. Menguasai mufradat tentang rasa cinta pada agama dan negara dalam 

bahasa Arab dengan benar dari teks sangat sederhana terkait tema: 

  أُِحب   ِإْنُدْونِْيِسَيا 

2. Memahami tata bahasa/kaidah bahasa Arab dengan pola  kalimat 

االسم العلم -اسم اإلشارة   

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan pembelajaran siswa mampu melafalkan mufradat 

tentang rasa cinta pada agama dan negara dalam bahasa Arab dengan 

intonasi yang benar. 

2. Melalui kegiatan pembelajaran siswa mampu membuat kalimat bahasa 

Arab sederhana tentang rasa cinta pada agama dan negara dalam bahasa 

Arab 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Mufradat bahasa Arab tentang rasa cinta pada agama dan negara dan 

artinya.  
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2. Kalimat bahasa Arab sederhana tentang rasa cinta pada agama dan 

negara 

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : screntific 

Metode : ceramah, diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab 

G. Sumber Belajar, Alat/Bahan, dan Media Pembelajaran 

Sumber Belajar : Buku Ayo Belajar Bahasa Arab untuk MI Kelas IV  

Alat/Bahan  : Papan tulis dan Spidol 

Media Pembelajaran : Media Realita 

 

H. Kegiaan Pembelajaran 

No Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan menyapa 

siswa agar siap untuk belajar.  

 Guru meminta siswa untuk berdoa 

sebelum belajar.  

 Guru memeriksa kehadiran siswa satu 

persatu.  

 Guru memberikan apersepsi. 

 Guru mencek konsentrasi dan 

memberikan motivasi kepada siswa.  

 Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran. 

15 Menit 
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2. Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan benda atau situasi yang 

berhubungan dengan rasa cinta kepada 

negara Indonesia seperti َخرِْيطٌَة ِإْنُدْونِْيِسَيا, 

,اْلَعَلمُ  َأْحَمُر َو أَبْ َيُض       ,َأَساُس اْلِباَلدِ ,

dan 1945السَّا ِبَع َعَشَر ِمْن أَُغْسُطْس  م  

dengan pengucapan dan intonasi yang 

benar. 

 Guru memberi contoh penggunaan 

mufradat yang dipelajari menjadi sebuah 

kalimat sederhana, seperti: 

ْس السَّا ِبَع َعَشَر ِمْن أَُغْسطُ  اَ ِإْنُدْونِْيِسيِإْسِتْقاَلَل 

م 1945  

 Siswa secara acak diminta untuk 

mengulangi mufradat yang telah 

dipelajari. 

 Guru dan siswa melakukan permainan. 

 Guru menyediakan sebuah tongkat dan 

diberikan kepada siswa. 

 Siswa diminta untuk menyerahkan 

tongkat secara sambung-menyambung 

kepada teman disampingnya sambil 

menyanyikan sebuah lagu. 

 Jila lagu berhenti maka siswa yang 

memegang tongkat diberi kesempatan 

untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru, begitupun seterusnya 

 

 

 

 

45 Menit 
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sampai beberapa siswa mendapat 

kesempatan menjawab soal pertanyaan. 

 Guru dan siswa memlakukan tanya jawab 

tentang materi yang belum diahami. 

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan 

oleh guru. 

3. Penutup 

 Siswa bersama guru melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah berlangsung. 

 Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini. 

 Kelas ditutup dengan doa bersama 

dipimpin salah seorang siswa 

10 Menit 

 

I. Penilaian 

i. Teknik penilaian 

a. Tes tertulis 

ii. Instrumen 

Contoh Instrumen: 

Temukan lima mufradat dari tabel huruf berikut! 

 أ ن د و ن ي س ي ا ق

 س ب ال ة ال ق ش ر ب ي

 ت ض ث س ؤ أ ب ي ض ض

 ق ض س ي ب ح ل ت ن م

 ل و ش ع ل م ب ا د ء
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 ا و غ ع ه ر خ ح ج د

 ل ي س ش ض ص ث ق ف غ

 

Kunci Jawaban : 

Temukan lima mufradat dari tabel huruf berikut! 

 أ ن د و ن ي س ي ا ق

 س ب ال ة ال ق ش ر ب ي

 ت ض ث س ؤ أ ب ي ض ض

 ق ض س ي ب ح ل ت ن م

 ل و ش ع ل م ب ا د ء

 ا و غ ع ه ر خ ح ج د

 ل ي س ش ض ص ث ق ف غ

 

iii. Pedoman Penilaian  

Skor Perolehan 

  Nilai =    x 100 

   Skor Maksimal  

Kretiria Nilai : 

A = 80 – 100 : Baik  Sekali 

B = 70 – 79  : Baik   

C = 60 – 69  : Cukup 

D = < 60 : Kurang 
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Lampiran XV Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen  

( Pertemuan II) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 4 Hulu Sungai Tengah 

Kelas/Semester : IV (empat)  /II (dua) 

Tema   : Rasa Cinta Pada Agama dan Negara (   ِإْنُدْونِْيِسَيا ُأِحب     ) 

Sub tema  : Kosakata terkait Rasa Cinta Pada Agama dan Negara                                         

ِإْنُدْونِْيِسَيا   ) ُأِحب     ) 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 

Pertemuan   : 2 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1   :  Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.  

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, sekolah.  

KI 4  : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 
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B. Kompetensi Dasar 

3.11 Memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 

makna) dari teks sangat sederhana terkait tema:  ُأِحب    ِإْنُدْونِْيِسَيا yang 

melibatkan tindak tutur mengekspresikan rasa cinta pada agama dan 

negara. 

3.12 Menganalisis unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari teks 

sangat sederhana terkait tema:   ِإْنُدْونِْيِسَيا ُأِحب     dengan memperhatikan 

struktur  االسم العلم -اسم اإلشارة  

C. Indikator 

1. Menguasai mufradat tentang rasa cinta pada agama dan negara dalam 

bahasa Arab dengan benar dari teks sangat sederhana terkait tema: 

  أُِحب   ِإْنُدْونِْيِسَيا 

2. Memahami tata bahasa/kaidah bahasa Arab dengan pola kalimat  اسم

االسم العلم -اإلشارة  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan pembelajaran siswa mampu memahami tata 

bahasa/kaidah hahasa Arab dengan pola kalimat - المفرد االسم  

مؤنث -مذكر  – االسم العلم     

2. Melalui kegiatan pembelajaran siswa mampu membuat kalimat bahasa 

Arab sederhana dengan pola kalimat - المفرد االسم  -مذكر  – االسم العلم  

 tentang rasa cinta pada agama dan negara dalam bahasa Arab  مؤنث
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E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian dan ciri tata bahasa/kaidah hahasa Arab - المفرد االسم  

مؤنث -مذكر  – االسم العلم     

2. Kalimat bahasa Arab sederhana menggunakan tata bahasa/kaidah 

hahasa Arab االسم العلم - المفرد االسم  tentang rasa cinta pada agama dan 

negara 

 

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : screntific 

Metode : ceramah, diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab 

 

G. Sumber Belajar, Alat/Bahan, dan Media Pembelajaran 

Sumber Belajar : Buku Ayo Belajar Bahasa Arab untuk MI Kelas IV  

Alat/Bahan  : Papan tulis dan Spidol 

Media Pembelajaran : Media Realita 

 

H. Kegiaan Pembelajaran 

No Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan menyapa 

siswa kelas agar siap untuk belajar.  

 Guru meminta siswa untuk berdoa sebelum 

belajar.  

 Guru memberikan apersepsi. 

15 Menit 
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 Guru mencek konsentrasi dan memberikan 

motivasi kepada siswa.  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan pengertian dan ciri dari 

مؤنث -مذكر  – االسم العلم - المفرد االسم   . 

 Guru memberi contoh mufradat dari   االسم 

مؤنث -مذكر  – االسم العلم - المفرد   yang 

berhubungan dengan rasa cinta kepada 

negara Indonesia.  

 Siswa secara acak diminta untuk 

mengulangi mufradat yang telah dipelajari. 

 Guru dan siswa melakukan permainan. 

 Guru menyediakan sebuah tongkat dan 

diberikan kepada siswa. 

 Siswa diminta untuk menulis angka 1 

sampai 5. 

 Siswa yang nenulis angka 1 diminta untuk 

menuskan satu mufradat yang telah 

dipelajari dan seterusnya sampai yang 

memilih angka 5. 

 Guru meminta siswa untuk membedakan 

apakah mufradat yang mereka tulis adalah 

. مذكر  atau  مؤنث . 

 Siswa secara acak diminta untuk 

membacakan jawaban mereka masing-

masing. 

45 Menit 
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 Guru dan siswa memlakukan tanya jawab 

tentang materi yang belum diahami. 

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan 

oleh guru. 

3. Penutup  

 Siswa bersama guru melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah berlangsung. 

 Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini. 

 Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin 

salah seorang siswa. 

10 Menit 

 

I. Penilaian 

i. Teknik penilaian 

a. Tes tertulis 

ii. Instrumen 

Contoh Instrumen: 

Berilah tanda panah pada jenis mufradat yang tepat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُمَحمَّدٌ 

 َحِلْيَمةٌ 

 ُصْورَةٌ 

 َخرِْيطَةٌ 

 ُمذَكَّرٌ 
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Kunci Jawaban: 

Berilah tanda panah pada jenis mufradat yang tepat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Pedoman Penilaian  

Skor Perolehan 

  Nilai =    x 100 

   Skor Maksimal  

 َعَلمٌ 

 َمَباِدئٌ 

 ُمَؤنَّثٌ 

 ُمَحمَّدٌ 

 َحِلْيَمةٌ 

 ُصْورَةٌ 

 َعَلمٌ 

 َخرِْيطَةٌ 

 َمَباِدئٌ 

 ُمذَكَّرٌ 

 ُمَؤنَّثٌ 
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Lampiran XVI Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen  

( Pertemuan III) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : MIN 4 Hulu Sungai Tengah 

Kelas/Semester : IV (empat)  /II (dua) 

Tema   : Rasa Cinta Pada Agama dan Negara (   ِإْنُدْونِْيِسَيا ُأِحب     ) 

Sub tema  : Kosakata terkait Rasa Cinta Pada Agama dan Negara                                         

ِإْنُدْونِْيِسَيا   ) ُأِحب     ) 

Alokasi Waktu  : 2 x 35 Menit 

Pertemuan  : 3 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1   :  Menerima dan menjalankan ajaran Agama yang dianutnya.  

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, sekolah.  

KI 4  : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan 

sistematis, dalam karya yang estetis dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 

beriman dan berakhlak mulia. 
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B. Kompetensi Dasar 

3.11 Memahami fungsi sosial dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 

makna) dari teks sangat sederhana terkait tema:  ُأِحب    ِإْنُدْونِْيِسَيا yang 

melibatkan tindak tutur mengekspresikan rasa cinta pada agama dan 

negara. 

3.12 Menganalisis unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) dari teks 

sangat sederhana terkait tema:   ِإْنُدْونِْيِسَيا ُأِحب     dengan memperhatikan 

struktur  االسم العلم -اسم اإلشارة  

C. Indikator 

1. Menguasai mufradat tentang rasa cinta pada agama dan negara dalam 

bahasa Arab dengan benar dari teks sangat sederhana terkait tema: 

  أُِحب   ِإْنُدْونِْيِسَيا 

2. Memahami tata bahasa/kaidah bahasa Arab dengan pola kalimat 

االسم العلم -اسم اإلشارة   

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan pembelajaran siswa mampu memahami tata 

bahasa/kaidah bahasa Arab dengan pola kalimat  اسم اإلشارة 

2. Melalui kegiatan pembelajaran siswa mampu membuat kalimat bahasa 

Arab sederhana dengan pola kalimat اسم اإلشارة 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian dan ciri tata bahasa/kaidah bahasa Arab  اسم اإلشارة   
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2. Kalimat bahasa Arab sederhana menggunakan tata bahasa/kaidah 

bahasa Arab اسم اإلشارة tentang rasa cinta pada agama dan negara 

 

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan : screntific 

Metode : ceramah, diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab 

 

G. Sumber Belajar, Alat/Bahan, dan Media Pembelajaran 

Sumber Belajar : Buku Ayo Belajar Bahasa Arab untuk MI Kelas IV  

Alat/Bahan  : Papan tulis dan Spidol 

Media Pembelajaran : Media Realita 

 

H. Kegiaan Pembelajaran 

No Kegiatan Waktu 

1. Pendahuluan 

 Guru mengucapkan salam dan menyapa 

siswa kelas agar siap untuk belajar.  

 Guru meminta siswa untuk berdoa sebelum 

belajar.  

 Guru memberikan apersepsi. 

 Guru mencek konsentrasi dan memberikan 

motivasi kepada siswa.  

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

15 Menit 

2. Kegiatan Inti 

 Guru menjelaskan pengertian dan ciri dari 
45 Menit 
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اإلشارةاسم  . 

 Guru memberi contoh kalimat 

menggunakan  اسم اإلشارة  yang 

berhubungan dengan rasa cinta kepada 

negara Indonesia.  

 Guru membagi siswa menjadi beberapa 

kelompok, setiap kelompok diberi salah 

satu dari media realita yang berhubungan 

dengan rasa cinta kepada negara Indonesia.  

 Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi 

membuat tiga kalimat sederhana yang 

berhubungan dengan media yang telah 

dibagikan disetiap kelompok. 

 Setiap perwakilan kelompok maju kedepan 

untuk menuliskan hasil diskusi mereka di 

papan tulis. 

 Guru dan siswa melakukan tanya jawab 

tentang materi yang belum diahami. 

 Siswa mengerjakan latihan yang diberikan 

oleh guru. 

3. Penutup  

 Siswa bersama guru melakukan refleksi 

atas pembelajaran yang telah berlangsung. 

 Siswa bersama guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran pada hari ini. 

 Kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin 

salah seorang siswa. 

10 Menit 
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Lampiran XVII Lembar Observasi Kegiatan Pembelajaran 
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Lampiran XVII Lembar Observasi Kegiatan Pembelajaran (lanjutan) 
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Lampiran XVII Lembar Observasi Kegiatan Pembelajaran (lanjutan) 
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Lampiran XVIII Nilai Penguasaan Mufradat Peserta Didik Kelas Eksperimen 

(Pre-test) 

No Nama Nilai 

1. Abdullah Azzam Karim 60 

2. Ahmad Iqbal Ghazali 50 

3. Alfia Rohama 50 

4. Annisa Nadi Rahma 60 

5. Arina Salsabela 50 

6. Devina Zahra Salsabela 30 

7. Dheariska Aprilliani 20 

8. Fitri Aulia Rahma 40 

9. Hafiza Mutia ZahraRahma 50 

10. Hasna Khanza Atharia Syafi 50 

11. Muftie Salim 50 

12. Muhammad Aulia Rizal 60 

13. Muhammad Bahid 40 

14. Muhammad Bintang Antony 30 

15. Muhammad Faturrahman 40 

16. Muhammad Gani Ferdiannor 40 

17. Muhammad Ikhsan Fadillah 40 

18. Muhammad Lutfi 70 

19. Muhammad Rehan 60 

20. Muhammad Sarfaji 70 

21. Naura Winda Al-Khanza 60 

22. Nayla Maulida Yanti 70 

23. Nazwa 50 

24. Riyanti 50 

25. Rosalina Misda Adzania 50 
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Lampiran XIX Perhitungan Rata-Rata, Standar Deviasi, dan Varians Hasil 

Kemampuan Awal Siswa (Pretest) Kelas Eksperimen 

 Perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan varians hasil kemampuan awal 

siswa (pretest) kelas eksperimen dengan menggunakan SPSS 22. Adapun langkah 

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Memasukkan data ke SPSS 

 Buka lembar kerja baru SPSS 

 Masuk ke Variable View dan masukkan nama dan properti variable 

hingga seperti gambar di bawah ini: 
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2. Kembali ketampilan awal yaitu menu view dan isilah data tersebut 

berdasarkan nilai pretest dan posttes siswa. Jika sudah dimasukkan 

datanya akan seperti gambar di bawah ini: 

 

 

3. Tekan Analyze lalu tekan Descriptive Statistics- Descriptives, maka akan 

muncul kotak descriptives, pindahkan variabel Y ke kotak variabel (s) 
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4. Tekan tombol options  dan centang bagian mean, sum, minimum, 

maximum,standar deviasi dan varians sehingga akan tampak seperti 

gambar di bawah ini:  

 

 

5. Tekan OK maka akan muncul hasil analisis statistik dari data yang 

diperoleh seperti di bawah ini: 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 

Pretest 25 20 70 1240 49,60 12,741 162,333 

Valid N (listwise) 25       
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Ringkasan statistik deskriptif dari nilai pretest kelas eksperimen 

 Rata-rata nilai kelas eksperimen adalah 49,60 

 Variance untuk nilai eksperimen adalah 162,333 

 Standar deviasi untuk nilai kelas eksperimen adalah 12,741 

 Nilai minimal untuk nilai pretest kelas eksperimen adalah 20 dan nilai 

maksimal 70 
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Lampiran XX Perhitungan Uji Normalitas Kemampuan Awal Siswa (Pretest) 

Perhitungan uji normalitas hasil kemampuan awal siswa (pretest) kelas 

eksperimen dengan menggunakan SPSS 22. Adapun langkah langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Tekan analyze lalu tekan descriptive statistics- explore, maka akan 

muncul kotak explore, pindahkan variabel X dan Y ke kotak dependent 

list 
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2. Tekan tombol plots  dan centang bagian normality plots test lalu tekan 

continue sehingga akan tampak seperti gambar di bawah ini:  

 

3. Tekan OK maka akan muncul hasil analisis statistik dari data yang 

diperoleh seperti di bawah ini: 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest ,193 25 ,018 ,937 25 ,123 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Keterangan: 

 Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal  

 Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal  

Tabel di atas adalah nilai Sig. pada tabel Tests of Normality di kolom 

Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Jadi Sig. data kemampuan awal siswa kelas 

eksperimen adalah 0,123 > 0,05 sehingga data berdistribusi normal.   
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Lampiran XXI Nilai Penguasaan Mufradat Siswa Kelas Eksperimen (Post-

test) 

No Nama Nilai 

1. Abdullah Azzam Karim 100 

2. Ahmad Iqbal Ghazali 100 

3. Alfia Rohama 100 

4. Annisa Nadi Rahma 100 

5. Arina Salsabela 100 

6. Devina Zahra Salsabela 100 

7. Dheariska Aprilliani 80 

8. Fitri Aulia Rahma 90 

9. Hafiza Mutia ZahraRahma 100 

10. Hasna Khanza Atharia Syafi 90 

11. Muftie Salim 100 

12. Muhammad Aulia Rizal 100 

13. Muhammad Bahid 90 

14. Muhammad Bintang Antony 80 

15. Muhammad Faturrahman 100 

16. Muhammad Gani Ferdiannor 90 

17. Muhammad Ikhsan Fadillah 90 

18. Muhammad Lutfi 100 

19. Muhammad Rehan 100 

20. Muhammad Sarfaji 100 

21. Naura Winda Al-Khanza 100 

22. Nayla Maulida Yanti 100 

23. Nazwa 90 

24. Riyanti 100 

25. Rosalina Misda Adzania 100 
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Lampiran XXII Perhitungan Rata-Rata, Standar Deviasi, dan Varians Nilai 

Penguasaan Mufradat Siswa Setelah dilakukan Perlakuan (Post-test) 

Perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan varians nilai penguasaan mufradat 

siswa setelah dilakukan perlakuan (Post-test) kelas eksperimen dengan 

menggunakan SPSS 22. Adapun langkah langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

ii.  Memasukkan data ke SPSS 

 Buka lembar kerja baru SPSS 

 Masuk ke Variable View dan masukkan nama dan properti variable 

hingga seperti gambar di bawah ini: 
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iii.  Kembali ketampilan awal yaitu menu view dan isilah data tersebut 

berdasarkan nilai pretest dan posttes siswa. Jika sudah dimasukkan 

datanya akan seperti gambar di bawah ini: 

 

 

iv.  Tekan Analyze lalu tekan Descriptive Statistics- Descriptives, maka 

akan muncul kotak descriptives, pindahkan variabel X dan Y ke kotak 

variabel (s) 
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v.  Tekan tombol options  dan centang bagian mean, sum, minimum, 

maximum,standar deviasi dan varians sehingga akan tampak seperti 

gambar di bawah ini:  
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vi.  Tekan OK maka akan muncul hasil analisis statistik dari data yang 

diperoleh seperti di bawah ini: 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 

Postest 25 80 100 2400 96,00 6,455 41,667 

Valid N 

(listwise) 
25       

 

Ringkasan statistik deskriptif dari nilai posttest kelas eksperimen 

 Rata-rata nilai kelas eksperimen adalah 96,00 

 Variance untuk nilai eksperimen adalah 41,667 

 Standar deviasi untuk nilai kelas eksperimen adalah 6,455 

 Nilai minimal untuk nilai pretest kelas eksperimen adalah 80 dan nilai 

maksimal 100 
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Lampiran XXIII Perhitungan Uji Normalitas Nilai Penguasaan Mufradat 

Siswa Setelah dilakukan Perlakuan (Post-test) 

Perhitungan uji normalitas nilai penguasaan mufradat siswa setelah 

dilakukan perlakuan (Post-test) kelas eksperimen dengan menggunakan SPSS 22. 

Adapun langkah langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

i.  Tekan analyze lalu tekan descriptive statistics- explore, maka akan 

muncul kotak explore, pindahkan variabel X dan Y ke kotak dependent 

list 
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ii.  Tekan tombol plots  dan centang bagian normality plots test lalu tekan 

continue sehingga akan tampak seperti gambar di bawah ini:  

 

iii.  Tekan OK maka akan muncul hasil analisis statistik dari data yang 

diperoleh seperti di bawah ini: 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pretest ,412 25 ,000 ,648 25 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Keterangan: 

 Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal  

 Jika Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal  

Tabel di atas adalah nilai Sig. pada tabel Tests of Normality di kolom 

Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Jadi Sig. data nilai penguasaan mufradat 

siswa setelah dilakukan perlakuan (Post-test) kelas eksperimen adalah 0,000 > 0,05 

sehingga data berdistribusi tidak normal. 
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Lampiran XXIV Perhitungan Uji Wilcoxon Hasil Belajar Peserta Didik 

Menggunakan SPSS 22 

Perhitungan uji wilcoxon karena terdapat data yang tidak berdistribusi 

normal dengan menggunakan SPSS 22. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Tekan analyze lalu tekan nonparametric ters-leacy-2 reletesampeles, 

maka akan muncul kotak 2 reletesampeles, pindahkan variabel ke kotak 

test paires lalu tekan OK 
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2. Maka akan muncul hasil analisis statistik dari data yang diperoleh pada 

jendela output  

Ranks 

 N Mean Rank 

Sum of 

Ranks 

Postest - Pretest Negative 

Ranks 
0a ,00 ,00 

Positive Ranks 25b 13,00 325,00 

Ties 0c   

Total 25   

a. Postest < Pretest 

b. Postest > Pretest 

c. Postest = Pretest 

 

Test Statisticsa 

 

Postest - 

Pretest 

Z -4,443b 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Lampiran XXV Dokumentasi Penelitian 

1. Gambar Pelaksanaan Pretest 

    

Membaca do’a sebelum pretest  Guru membagikan soal pretest 

 

 

 

  Siswa menjawab soal yang diberikan 
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2. Gambar Pelaksanaan Pembelajaran 

     

Membaca do’a sebelum pembelajaran    Guru menyampaikan materi pembelajaran 

 

    

Guru menyampaikanmateri dengan          Guru dan siswa melakukan tanya jawab 

menggunakan media realita 
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Guru membagi siswa menjadi beberapa     Guru menjelaskan materi dengan  

kelompok              menggunakan media realita ke setiap              

         kelompok 

 

 

 

Siswa menuliskan hasil didkusi di depan kelas 
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3. Gambar Pelaksanaan Prettest 

     

Membaca do’a sebelum prettest  Guru membagikan soal prettest 

 

 

 

Siswa menjawab soal yang diberikan 
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4. Foto Bersama Siswa Kelas IV MIN 4 Hulu Sungai Tengah 
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5. Foto Bersama Kepala sekolah dan Guru Bahasa Arab 
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Lampiran XXVI Materi Pembelajaran 
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Lampiran XXVII Media Pembelajaran 
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Lampiran XXVIII Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi 

  



168 

 

 

 

Lampiran XXIX Catatan Seminar Proposal 
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Lampiran XXX Surat Selesai Seminar 
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Lampiran XXXI Surat Perubahan Judul 
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Lampiran XXXII Surat Izin Validitas di MIN 5 Hulu Sungai Tengah 
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Lampiran XXXIII Surat Izin Riset Dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan 

  



174 

 

 

 

Lampiran XXXIV Surat Izin Rekomendasi Riset dari Kementerian Agama 

Kota Barabai 
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Lampiran XXXV Surat Izin Melaksanakan Riset di MIN 4 Hulu Sungai 

Tengah 
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Lampiran XXXVI Rekomendasi Selesai Melaksanakan Riset di MIN 4 Hulu 

Sungai Tengah 

  



177 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

1. Nama Lengkap   : Risyda Hidayati 

2. Tempat dan tanggal lahir  : Kapar, 20 Mei 2000 

3. Agama    : Islam 

4. Kebangsaan    : Indonesia 

5. Stratus Perkawinan   : Belum Menikah 

6. Alamat    : Jln. Merdeka Kapar Kab. Hulu Sungai Tengah 

7. Pendidikan    : 

a. TK Tunas Harapan I 

b. SDN Banua Rantau 

c. MTsN Barabai 

d. MA Normal Islam Puteri Rasyidiah Khalidiyah 

Amuntai 

8. Pengalaman Organisasi  : HMJ PGMI  

9. Orang Tua   :  

Ayah      

Nama    : Juari 

Pekerjaan   : PNS 

Alamat    : Jln. Merdeka Kapar Kab. Hulu Sungai Tengah 

Ibu     

Nama    : Nurlatifah 

Pekerjan   : PNS 

Alamat    : Jln. Merdeka Kapar Kab. Hulu Sungai Tengah 

10. Sudara (Jumlah Saudara)  : 3 bersaudara 

   

 

Banjarmasin, 12 Juni 2021 

       Penulis, 

 

 

       Risyda Hidayati 

 

 

 


