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 مليداينعند البحث ا الرسائل اإلدارية



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

عند مجع بياانت البحث مقتطفات



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 البياانت األساسية
LAMPIRAN DATA RPP 

MAN 1 BANJARMASIN 

Maharah Indikator Pendekatan Langkah Pembelajaran 

Istima’ 1. Membedakan 

2. Menentukan 

Scientifict 

creativity, critical thinking, 

communication, collaboration 

(4C) 

Kalam 1. Melafalkan 

2. Mempraktikkan 

3. Melengkapi 

Qiraah 1. Melafalkan 

2. Menyusun 

Kitabah 1. Menyusun 

2. Menerjemah 

MAN 2 BANJARMASIN 

Maharah Indikator Pendekatan Langkah Pembelajaran 

Istima’ 1. Menentukan 

Scientifict 

creativity, critical thinking, 

communication, collaboration 

(4C) 

Kalam 1. Melafalkan 

2. Melengkapi 

3. Mempraktekkan 

Qiraah 1. Melafalkan 

Kitabah 1. Menyusun 

2. Menerjemah 

MAN 3 BANJARMASIN 

Maharah Indikator Pendekatan Langkah Pembelajaran 

Istima’ 1. Menyalin Scientifict creativity, critical thinking, 



 

 
 

2. Mengidentifikasi communication, collaboration 

(4C) Kalam 1. Mempraktekkan 

2. Melengkapi 

Qiraah 1. Mengidentifikasi 

2. Melengkapi 

3. Menyusun 

4. Membuat 

Kitabah 1. Menyalin 

2. Menggabungkan 

3. Mengurutkan 

4. Menyusun 



 

 
 

LAMPIRAN DATA KEGIATAN PEMBELAJARAN 

MAN 1 BANJARMASIN 

Istima’ آمال المراحقين 

No Data Deskripsi keadaan dalam kegiatan pembelajaran 

1. Media Pembelajaran Whatsapp, audio lingual 

2. Metode Pembelajaran Audio lingual 

3. Apersepsi  

4. Penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran Guru menyampaikan tujuan dan manfaar pembelajaran 

5. Kegiatan literasi Guru mengucapkan siswa menirukan 

6. Critical thinking Siswa menanya cara pengucapan/makna kosa kata 

7. Collaboration/asosiasi Para siswa dengan seksama mencoba mencari contoh lain yang berkaitan dengan tema 

8. Communication Guru dan antara siswa melakukan diskusi mengenai materi 

9. Creativity Guru melafalkan teks, kemudian siswa memilih gambar yg sesuai dengan pelafalan guru 

10. Refleksi Guru memeberikan penilaian dan memberi motivasi 

Kalam آمال المراحقين 

No Data Deskripsi keadaan dalam kegiatan pembelajaran 

1. Media Pembelajaran Whatsapp, audio lingual 

2. Metode Pembelajaran Sam’iyyah safawiyyah 

3. Apersepsi Guru mengulang sedikit inti pembelajaran pertemuan sebelumnya dan siswa hanya menyimak 

4. Penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran Guru menyampaikan tujuan dan manfaar pembelajaran 

5. Kegiatan literasi Guru mengucapkan siswa menyimak, siswa menirukan pelafalan, siswa melakukan percakapan 

6. Critical thinking Guru dan semua siswa melakukan tanya jawab kosa kata/kalimat tentang pelafalan mufradat 

7. Collaboration/asosiasi Siswa menyampaikan contoh kalimat lain, siswa membuat contoh lain dan diperdengarkan kepada 

teman-teman lain 

8. Communication Guru dan antara siswa menanggapi pembelajaran, siswa membuat kesimpulan dan dibimbing oleh 

guru. 

9. Creativity Siswa dibagi perkelompok berlatih lalu mempraktekkan ke depan tanpa menggunakkan teks 



 

 
 

10. Refleksi Guru memeberikan penilaian dan memberi motivasi 

Qiraah آمال المراحقين 

No Data Deskripsi keadaan dalam kegiatan pembelajaran 

1. Media Pembelajaran Whatsapp, audio lingual 

2. Metode Pembelajaran Qira’ah 

3. Apersepsi Guru mengulang sedikit inti pembelajaran pertemuan sebelumnya dan siswa hanya menyimak 

4. Penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran Guru menyampaikan tujuan dan manfaar pembelajaran 

5. Kegiatan literasi Guru mengucapkan  siswa siswa menyimak, guru melafalkan dan siswa menirukan pelafalan kata-

perkata, 

6. Critical thinking Guru dan semua siswa melakukan tanya jawab kosa kata/kalimat yang dirasa sulit untuk ditiru 

(perbedaan pelafalan bahasa arab dan bahasa indonesia), saling bertanya tentang arti dan 

pemahaman (isi) dari materi 

7. Collaboration Siswa menyampaikan contoh kalimat lain, siswa memberi pernyataan 

8. Communication Guru dan antara siswa menanggapi pembelajaran, menanggapi pemahaman siswa 

9. Creativity Siswa membaca klasikal, siswa membaca individu dan kelompok bergantian, guru membagi 

kelompok untuk membagi teks untuk diterjemahkan oleh siswa, guru menjelaskan mufradat yg 

dirasa sulit, guru menjelaskan isi teks secara umum, guru membagikan potongan teks, siswa 

memahami teks lalu menyusun dan mengurutkan potongan teks bersama2 dlm kelompok, 

perwakilan kelompok maju persentasi, guru menilai, guru menjelaskan secara rinci agar semua 

paham, siswa menyimpulkan 

10. Refleksi Guru memeberikan penilaian dan memberi motivasi 

Kitabah آمال المراحقين 

No Data Deskripsi keadaan dalam kegiatan pembelajaran 

1. Media Pembelajaran Whatsapp, audio lingual 

2. Metode Pembelajaran Strategi : broken teks 

3. Apersepsi Guru mengulang sedikit inti pembelajaran pertemuan sebelumnya dan siswa hanya menyimak 

4. Penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran Guru menyampaikan tujuan dan manfaar pembelajaran 

5. Kegiatan literasi Guru mengucapkan siswa menirukan 



 

 
 

6. Critical thinking Siswa menanya  makna kosa kata 

7. Collaboration Siswa membuat contoh lain yg berkaitan dengan tema 

8. Communication Guru menanggapi seluruh kegiatan, kemampuan dan hasil karya siswa 

9. Creativity Siswa merangkai/mengarang kalimat dengan kata-kata terpisah yg tersedia di papan tulis 

10. Refleksi Guru memeberikan penilaian dan memberi motivasi 

 

MAN 2 BANJARMASIN 

Istima’  عيا دة المريض( -الصيدلية  -الصحة )المستشفى  

No Data Deskripsi keadaan dalam kegiatan pembelajaran 

1. Media Pembelajaran Google Meet, Telegram 

2. Penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran Proses pembelajaran dibuka dengan salam dan sapa kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberikan motivasi mengenai pentingnya pembelajaran bahasa Arab baik untuk 

pendalaman keilmuan Islam maupun sebagai bahasa komunikasi. 

3. Kegiatan literasi Guru  mengupload  video  pembelajaran  Mufradat  dengan Tema  

عيا دة المريض -الصيدلية  -الصحة )المستشفى  ) Video berisi teks gambar dan contoh cara melafalkan bunyi 

kalimat sesuai gambar tersebut dengan benar dan fasih, Peserta didik Menyimak dan memahami 

pelafalan bunyi kalimat dan melihat gambar dengan baik . 

4. Critical thinking Guru dan semua siswa melakukan tanya jawab kosa kata/kalimat  

5. Collaboration/asosiasi Siswa menyampaikan contoh kalimat lain, siswa memberi pernyataan 

6. Communication Melalui PTMT dan PJJ guru dan peserta didik mendiskusikan mengenai isi yang terkandung dalam 

materi, Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan peserta didik dalam melafalkan dan memahami. 

7. Creativity Peserta didik diminta mencari makna mufradat dalam materi yang belum diketahui, Peserta didik 

membuat video praktek melafalkan materi tersebut kemudian mengupload video tersebut di APK 

telegram. 



 

 
 

8. Refleksi Peserta didik diberi kesempatan untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari 

kemudian guru memberikan tanggapan serta apresiasi kepada peserta didik yang telah menunjukkan 

peningkatan sikap kerjasama dan disiplin dalam pembelajaran serta dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan yang akan datang kemudian 

menutup pembelajaran dengan salam. 

Kalam  عيا دة المريض( -الصيدلية  -الصحة )المستشفى  

No Data Deskripsi keadaan dalam kegiatan pembelajaran 

1. Media Pembelajaran Google Meet, Telegram 

2. Penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran Proses pembelajaran dibuka dengan salam dan sapa kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberikan motivasi mengenai pentingnya pembelajaran bahasa Arab baik untuk 

pendalaman keilmuan Islam maupun sebagai bahasa komunikasi. 

3. Kegiatan literasi Guru  mengupload  video  pembelajaran  Mufradat  dengan Tema  

عيا دة المريض -الصيدلية  -لصحة )المستشفى ا ) Video berisi teks percakapan dan contoh cara mempraktekkan 

dengan benar dan fasih, Peserta didik Menyimak dan memahami percakapan dengan baik 

4. Critical thinking Guru dan semua siswa melakukan tanya jawab kosa kata/kalimat 

5. Collaboration/asosiasi Siswa menyampaikan contoh kalimat lain, siswa memberi pernyataan 

6. Communication Melalui PTMT dan PJJ guru dan peserta didik mendiskusikan mengenai isi yang terkandung dalam 

teks percakapan, Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan peserta didik dalam memahami isi 

percakapan. 

7. Creativity Peserta didik diminta mencari makna mufradat dalam teks percakapan yang belum diketahui, Peserta 

didik membuat rekaman video mempraktekkawan teks percakapan tersebut kemudian mengupload 

video tersebut di APK telegram. 

8. Refleksi Peserta didik diberi kesempatan untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari 

kemudian guru memberikan tanggapan serta apresiasi kepada peserta didik yang telah menunjukkan 

peningkatan sikap kerjasama dan disiplin dalam pembelajaran serta dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan yang akan datang kemudian 

menutup pembelajaran dengan salam. 

Qiraah  عيا دة المريض( -الصيدلية  -الصحة )المستشفى  



 

 
 

No Data Deskripsi keadaan dalam kegiatan pembelajaran 

1. Media Pembelajaran Google Meet, Telegram 

2. Penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran Proses pembelajaran dibuka dengan salam dan sapa kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberikan motivasi mengenai pentingnya pembelajaran bahasa Arab baik untuk 

pendalaman keilmuan Islam maupun sebagai bahasa komunikasi. 

3. Kegiatan literasi Guru  mengupload  video  pembelajaran  Mufradat  dengan Tema  

عيا دة المريض -الصيدلية  -لصحة )المستشفى ا ) Video berisi teks Mufradat dan contoh cara membaca teks 

dengan benar dan fasih, Peserta didik Menyimak dan memahami teks Mufradat dengan baik . 

4. Critical thinking Guru dan semua siswa melakukan tanya jawab kosa kata/kalimat 

5. Collaboration/asosiasi Siswa menyampaikan contoh kalimat lain, siswa memberi pernyataan 

6. Communication Melalui PTMT dan PJJ guru dan peserta didik mendiskusikan mengenai isi yang terkandung dalam 

teks, Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan peserta didik dalam membaca dan  mengartikan teks. 

7. Creativity Peserta didik diminta mencari makna mufradat dalam teks qira’ah yang belum diketahui, Peserta 

didik membuat rekaman  praktek membaca teks tersebut dan mengartikannya kemudian mengupload 

rekaman tersebut di APK telegram. 

8. Refleksi Peserta didik diberi kesempatan untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari 

kemudian guru memberikan tanggapan serta apresiasi kepada peserta didik yang telah menunjukkan 

peningkatan sikap kerjasama dan disiplin dalam pembelajaran serta dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan yang akan datang kemudian 

menutup pembelajaran dengan salam. 

Kitabah  عيا دة المريض( -الصيدلية  -الصحة )المستشفى  

No Data Deskripsi keadaan dalam kegiatan pembelajaran 

1. Media Pembelajaran Google Meet, Telegram 

2. Penyampaian tujuan dan manfaat pembelajaran Proses pembelajaran dibuka dengan salam dan sapa kemudian guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberikan motivasi mengenai pentingnya pembelajaran bahasa Arab baik untuk 

pendalaman keilmuan Islam maupun sebagai bahasa komunikasi. 



 

 
 

3. Kegiatan literasi Guru  mengupload  video  pembelajaran  Mufradat  dengan Tema  

عيا دة المريض -الصيدلية  -لصحة )المستشفى ا ) Video berisi teks Mufradat dan contoh cara menulis teks 

dengan kaidah dan susunan yang benar, Peserta didik Menyimak dan memahami kalimat dengan 

baik . 

4. Critical thinking Guru dan semua siswa melakukan tanya jawab kosa kata/kalimat dan cara penulisannya 

5. Collaboration/asosiasi Siswa menyampaikan contoh kalimat lain, siswa memberi pernyataan 

6. Communication Melalui PTMT dan PJJ guru dan peserta didik mendiskusikan mengenai isi yang terkandung dalam 

teks Mufradat, Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan peserta didik dalam mengartikan teks 

Mufradat. 

7. Creativity Peserta didik diminta mencari makna mufradat  yang belum diketahui, Peserta didik membuat 

contoh tulisan teks yang lain kemudian mengupload foto hasil tulisan tersebut di APK telegram. 

8. Refleksi Peserta didik diberi kesempatan untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari 

kemudian guru memberikan tanggapan serta apresiasi kepada peserta didik yang telah menunjukkan 

peningkatan sikap kerjasama dan disiplin dalam pembelajaran serta dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan yang akan datang kemudian 

menutup pembelajaran dengan salam. 

 

MAN 3 BANJARMASIN 

Istima’ )التسوق )فى السوق التقليدي ، فى السوبر ماركيت 

No Data Deskripsi keadaan dalam kegiatan pembelajaran 

1. Media Pembelajaran Website E-learning Madrasah, WhatsApp 

2. Kegiatan literasi Guru mengirim video/audio pembelajaran ke website E-learning Madrasah 

3. Critical thinking Guru mengajak siswa mendiskusikan makna dan mencari arti mufradat di kamus atau internet 

4. Collaboration/asosiasi Siswa mendiskusikan makna dan mencari arti mufradat di kamus atau internet 
5. Communication Guru mengajak siswa mendiskusikan makna dan mencari arti mufradat di kamus atau internet 

6. Creativity Guru memberi latihan/tadrib untuk mengetahui kemampuan penguasaan siswa terhadap 
mufradat 



 

 
 

7. Refleksi Guru membuat penilaian terhadap kemampuan komunikasi antar siswa 

Guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan 
Guru memberikan penugasan kepada siswa 

Guru menutup pembelajaran dengan salam 
Kalam )التسوق )فى السوق التقليدي ، فى السوبر ماركيت 

No Data Deskripsi keadaan dalam kegiatan pembelajaran 

1. Media Pembelajaran Website E-learning Madrasah, WhatsApp 

2. Kegiatan literasi Guru mengirim video/audio pembelajaran ke website E-learning Madrasah 

3. Critical thinking Guru mengajak siswa mendiskusikan makna dan mencari arti dialog di kamus atau internet 
Guru memantau siswa dengan bertanya kepada mereka lewat WhatsApp Group 

4. Collaboration/asosiasi Guru mengajak siswa mendiskusikan makna dan mencari arti dialog di kamus atau internet 

5. Communication Guru mengajak siswa mendiskusikan makna dan mencari arti dialog di kamus atau internet 

6. Creativity Guru memerintahkan siswa mempraktekkan dialog secara mandiri atau berpasangan dengan tepat 
dan benar 

7. Refleksi Guru membuat penilaian terhadap kemampuan komunikasi an t a r  siswa 
Guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan 
Guru memberikan penugasan kepada siswa 
Guru menutup pembelajaran dengan salam 

Qiraah )التسوق )فى السوق التقليدي ، فى السوبر ماركيت 

No Data Deskripsi keadaan dalam kegiatan pembelajaran 

1. Media Pembelajaran Website E-learning Madrasah, WhatsApp 

2. Kegiatan literasi Guru mengirim video/audio pembelajaran ke website E-learning Madrasah 

3. Critical thinking Guru mengajak siswa mendiskusikan contoh-contoh kalimat yang mengandung kaidah adad ma’dud 

4. Collaboration/asosiasi Guru memerintahkan siswa membaca teks dengan tepat dan benar 
Siswa mendiskusikan makna dan mencari arti teks bacaan di kamus atau internet 

5. Communication Guru memantau siswa dengan bertanya kepada mereka lewat WhatsApp Group 
Guru mengajak siswa mendiskusikan makna dan mencari arti teks bacaan di kamus atau internet 
Guru mengajak siswa mendiskusikan contoh-contoh kalimat yang mengandung kaidah adad ma’dud 

6. Creativity Sesuai indikator 



 

 
 

7. Refleksi Guru membuat penilaian terhadap kemampuan komunikasi antar siswa 

Guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan 

Guru memberikan penugasan kepada siswa 

Guru menutup pembelajaran dengan salam 

Kitabah )التسوق )فى السوق التقليدي ، فى السوبر ماركيت 

No Data Deskripsi keadaan dalam kegiatan pembelajaran 

1. Media Pembelajaran Website E-Learning Madrasah, WhatsApp 

2. Kegiatan literasi Guru mengirim video/audio pembelajaran ke website E-learning Madrasah 

3. Critical thinking Guru memantau siswa dengan bertanya kepada mereka lewat WhatsApp Group 
Guru mengajak siswa mendiskusikan materi kitabah yang ada di buku atau internet 

4. Collaboration/asosiasi Guru mengajak siswa mendiskusikan materi kitabah yang ada di buku atau internet 
Guru membimbing siswa menulis kata, kalimat atau frase dengan tepat dan benar 

5. Communication Guru mengajak siswa mendiskusikan materi kitabah yang ada di buku atau internet 

6. Creativity Guru memberi latihan/tadrib untuk mengetahui kemampuan menulis siswa dalam bahasa Arab 
sesuai Indikator 

7. Refleksi Guru membuat penilaian terhadap kemampuan komunikasi antar siswa 

Guru memberi kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan 

Guru memberikan penugasan kepada siswa 

Guru menutup pembelajaran dengan salam 



 
 

 
 

LAMPIRAN DATA EVALUASI PEMBELAJARAN 

MAN 1 BANJARMASIN 

Maharah Indikator  

Istima’ 1. Membedakan 

2. Menentukan 
  اختر و اذكر كلمة الصحيصة المناسب كما في"

 "الصورة

 اختر صورة صحيحة المناسب بما يستمعون! 
Kalam 1. Melafalkan 

2. Mempraktikkan 

3. Melengkapi 

 اجر الحوار مع أصدقائك كما يلي -

 تبادل الحوار مع زميلك وفقا بالصورة الموجودة -

Qiraah 1. Melafalkan 

2. Menyusun 
 لعبارات التالية قراءة صحيحةاقرأ هذا ا -

 ترجم العبارات التالية وترجمتا صحيصة -
Kitabah 1. Menyusun 

2. Menerjemah 
 رتب الكلمات األتية ليكون جملة صحيحة -

 ترجم الجمل اآلتية من اللغة اإلندونسية إلى اللغة العربية -
MAN 2 BANJARMASIN 

Maharah Indikator  

Istima’ 1. Menentukan - صورة صحيحة المناسب كما تسمع اختر! 
Kalam 1. Melafalkan 

2. Melengkapi 

3. Mempraktekkan 

 تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال -

Qiraah 1. Melafalkan - اقرأ وافهم 
Kitabah 1. Menyusun 

2. Menerjemah 
 رتب الكلمات األتية لتكون جمال مفيدة -

MAN 3 BANJARMASIN 



 

 
 

Maharah Indikator  

Istima’ 1. Menyalin 

2. Mengidentifikasi 

Intruksi pengerjaan evaluasi tertuang dalam materi yang guru 

bagikan dengan memerintahkan siswa menyalin kosa kata yang 

didengar di rumah masing-masing. 

Kalam 1. Mempraktekkan 

2. Melengkapi 

Guru mengintruksikan siswa mempraktekkan hiwar di rumah 

masing-masing. 

Lalu guru menginstruksikan mengerjakan soal dengan instrumen  

 تبادل الحوار مع زميلك وفقا بالصورة

Qiraah 1. Mengidentifikasi 

2. Melengkapi 

3. Menyusun 

4. Membuat 

Intruksi pengerjaan evaluasi tertuang dalam materi yang 

dibagikan guru dengan memerintahkan siswa membaca dan 

mengidentifikasi teks Bahasa arab di rumah masing-masing. 

Kitabah 1. Menyalin 

2. Menggabungkan 

3. Mengurutkan 

4. Menyusun 

Intruksi pengerjaan evaluasi tertuang dalam materi yang guru 

bagikan dengan memerintahkan siswa menuliskan ejaan kalimat 

Bahasa arab dari angka yang tersedia sesuai dengan kaidah ‘adad 

ma’dud yang telah dipelajari. 

 



 
 

 
 

 إرشادات املقابلة
No. Pertanyaan 

1. Kapan berdiri sekolah ini ? 

2. Apa visi sekolah ini ? 

3. Apa misi sekolah ini 

4. Apa tujuan sekolah ini ? 

5. Bagaimana RPP bahasa arab yang anda susun ? 

6. 
Bagaimana kegiatan pembelajaran bahasa arab yang anda laksanakan di 

kelas ? 

7. Seperti apa evaluasi pembelajaran yang anda susun ? 

 


