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LAMPIRAN 1: INSTRUMEN PENELITIAN SOAL PRETEST DAN POSTEST 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Nama Siswa : 

Kelas : 

Sekolah:  MTs Zainul Aziz Tamban 

Materi Pokok : 

 ما امسك؟ (1

 كيف حالك؟ (2

 هل أنت طالب؟ (3

 من أين أنت؟ (4

 أين عنوانك؟ (5

 كم الساعة اآلن؟ (6

 كم حصة تدرس يف اليوم؟ (0

 ماذا تدرس؟ (8

 ما هوايتك؟ (9

 ماذا تفعل يف اإلستراحة؟ (17
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INSTRUMEN PENELITIAN SOAL PRETEST DAN POSTEST 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Nama Siswa : 

Kelas : 

Sekolah:  MTs Zainul Aziz Tamban 

Materi Pokok : 

 ما امسك؟ (1

 من أين أنت؟ (2

 هل تذهب بالسيارة إىل املدرسة؟   (3

 كم حصة تدرس يف اليوم؟ (4

 ماذا تدرس؟ (5

 ما هوايتك؟ (6

 ما هواية أمك؟ (0

 ما هواية ابيك؟ (8

 ومىت متارس هوايتك؟  (9

 يف اإلستراحة؟ماذا تفعل  (17
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LAMPIRAN 2: RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS 

EKSPERIMEN PERTEMUAN I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Nama Sekolah : Mts Zainul Aziz 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Materi Pokok/Keterampilan : /Berbicara 

Pertemuan ke : 1 

Alokasi waktu : 2 X 60 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4.   Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.1  Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

4.1  Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks. 

4

.

2 

4.2  Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, 

 menanyakan dan merespon tentang:   dengan memperhatikan struktur 

 teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

4.1.1     Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata 

tanya dengan jawabannya yang benar. 
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4.1.2        Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik   النشاطات يف
 secara baik dan benarاملدرسة

4.2.1       Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang 

diprogramkan dengan benar. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran: 

1. Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya 

dengan jawabannya yang benar. 

2. Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik  النشاطات يف املدرسة 
secara baik dan benar 

3. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan 

dengan benar. 

 

E. Materi Pembelajaran 

 َمَتى َيْبَدُأ اْلَيْوَم الدَِّراِسي؟ 

 َيْبَدُأ السَّاَعَة السَّاِبَعة َصَباًحا؟ 

 َهْل َتْذَهُب ِباْلَحاِفَلة؟ 

 ال, َأْذَهُب ِبالسَّيَّارة 

 َمَتى َيْنَتِهي َيْوُم الدَِّراِسي؟ 

 اْلَواِحَدَة َظهرا. َيْنَتِهْي السَّاَعَة 

 َكْم ِحَصًة َتْدُرُس ِفي اْلَيْوم؟ 

 َأدُرُس ِستَّ ِحَصٍص ِفي اْلَيْوم 

 َماَذا َتْفَعُل ِفي اإِلْسِتَراَحة؟ 
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 َأْذَهُب ِإَلى اْلَمْكَتَبِة َأْو إىل اْلُمْخَتَبر 
 

 

F. Metode Dan Pendekatan Pengajaran 

Pendekatan : Scientific 

Metode : Dubbing 

 

G. Media, alat dan Sumber Pembelajaran 

Media pembelajaran : LCD Proyektor, Video 

Sumber pembelajaran : Bahasa Arab kelas VIII 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1.  Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menyiapkan siswa secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

c. Guru mengajukan pertanyaan- 

pertanyaan tentang materi yang 

sudah dipelajari dan terkait dengan 

materi yang akan dipelajari 

d. Guru menyiapkan LCD Proyektor 

yang akan digunakan 

 

20 menit 

2.  Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

Guru menyampaikan mufradat  

Siswa menyimak bacaan guru 

Guru menyampaikan kosakata mufradat 

bagian kiri siswa membacakan mufradat 

bagian kanan 

Siswa laki-laki membacakan mufradat 

bagian kanan dan siswa perempuan 

membacakan mufradat bagian kiri 

 

b. Menanya 

Siswa bertanya pelafalan mufaradat 

yang dirasa sulit. 

Siswa bertanya tentang ةالنشاطات يف املدرس  

c. Eksperimen/Explore 

Guru menjelaskan materi pelajaran 
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dengan strategi dubbing dengan media 

audio visual 

siswa diminta mempraktekkan 

percakapan dengan strategi dubbing 

d. Asosiasi 

Siswa menyebutkan mufradat tentang 

 النشاطات يف املدرسة
e. Komonikasi 

Menanggapi pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan 

Membuat kesimpulan dibantu dan 

dibimbing guru mengenai 

penguasaan materi pembelajaran 

3.  Penutup 

a. Melaksanakan refleksi dan evaluasi 

dengan mengajukan 

pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan masukan 

untuk perbaikan langkah 

selanjutnya 

b.Merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dengan memberikan tugas 

baik cara individu maupun kelompok 

bagi peserta didik yang 

menguasai materi 

c. Menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

d.Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

 

I. Penilaian 

1. Teknik penilaian : lisan  

2. Bentuk Instrument : Pertanyaan dan Percakapan 

 َكْم ِحَصًة َتْدُرُس ِفي اْلَيْوم؟ -

 َأدُرُس ................... ِفي اْلَيْوم -

 َمَتى َيْنَتِهي َيْوُم الدَِّراِسي؟ -

 َيْنَتِهْي .... -
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 َماَذا َتْفَعُل ِفي اإِلْسِتَراَحة؟ -

- .... 
 

3. Instrumen penilain : 

 

No 
Aspek Yang 

Diukur 
Skor Patokan 

1 

Pengucapan 

17-20 

Pengucapan kata/kalimat sangat jelas, 

terang, keras, tidak mengandung 

kesalahan sama sekali atau benar 

 
 

13-16 
Pengucapan kata/kalimat jelas (kesalahan 

tidak lebih dari 2X) 

 
 

9-12 
Pengucapan kata/kalimat jelas (kesalahan 

antara 3X sampai 5X) 

 

 

5-8 

Pengucapan kata/kalimat tidak jelas 

(kesalahan antara 6X sampai 9X) 

 
 

2-4 
Pengucapan kata/kalimat sangat tidak jelas 

(kesalahan lebih dari 9X) 

2 
Keberanian 

17-20 
Berbicara dengan sangat percaya diri dan 

tegas (penuh dengan keberanian). 

 
 

13-16 
Berbicara dengan percaya diri dan tegas 

(berani). 

 
 

9-12 
Berbicara dengan cukup percaya diri dan 

tegas (tidak kaku). 

 
 

5-8 
Berbicara dengan kurang percaya diri dan 

tegas (kaku). 

 
 

2-4 
Berbicara dengan sangat kurang percaya 

diri dategas (ngataku dapenuh raguan). 

3 
Tata 

Bahasa 
17-20 

Tata bahasa yang digunakan sangat tepat 

  13-16 Tata bahasa yang digunakan tepat 

  9-12 Tata bahasa yang digunakan cukup tepat 

  5-8 Tata bahasa yang digunakan kurang tepat 

 
 

2-4 
Tata bahasa yang digunakan sangat kurang 

tepat 

4 Kosakata 17-20 Kosakata yang digunakan sangat tepat 

  13-16 Kosakata yang digunakan tepat 

  9-12 Kosakata yang digunakan cukup tepat 

  5-8 Kosakata yang digunakan kurantepat 

  2-4 Kosakata yang digunakan sangat kurang 



00 

tepat 

5 Kelancaran 17-20 Berbicara sangat lancar dan jelas. 

  13-16 Berbicara lancar dan jelas. 

 
 

9-12 
Berbicara cukup lancar dan jelas (sedikit 

tersendat-sendat) 

 
 

5-8 
Berbicara kurang lancar dan jelas (sering 

tersendat-sendat). 

 
 

2-4 
Berbicara sangat kurang lancar dan jelas 

(terbata-bata ketika berbicara). 

 

 

 

 

2. Sikap spiritual 

a. Teknik Penilaian            : non-test 

b. Bentuk Instrumen         : penilaian diri 

c. Instrumen Penilaian 

Lembar Penilaian Diri Sikap Spiritual 

Nama Peserta Didik       :  

Kelas                              : VIII 

Kompetensi dasar          :.................... 

 

No Aspek Penilaian Skor Keterangan 

1 Membaca doa di awal 

dan di akhir pembelajaran 

     

2 Mengucapkan salam di 

setiap kesempatan 

     

3 Mengucapkan syukur 

ketika berhasil 

mengerjakan sesuatu 

     

4 Menutup Aurat      

5 Tidak campur baur      

 

Keterangan: 

4= selalu ditunjukkan  3= sering ditunjukkan 

N

o 
Nama 

Aspek yang dinilai 

Nilai 

Kete

rang

an 
1 2 3 4 5 
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2= jarang ditunjukkan 1= tidak pernah ditunjukkan 

 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 (sesuai Permendikbud 

No.81A tahun 2013) 

Sangat Baik   : bila skor -> 3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik                : bila skor -> 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup                        : bila skor -> 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang                       : bila skpr -> skor  ≤ 1,33 

 

Perhitungan skor akhir: 

Skor : skor maksimal x 4 = skor akhir 

3. Penilaian Sikap 

 

No Aspek yang 

dinilai  

Selalu  Sering  Kadang-

kadang  

Tdk 

pernah 

skor 

1 Antusiasme 

dalam 

belajar  

     

2 Bertanggung 

jawab/peduli 

     

3 Percaya diri      

4 Menghargai 

orang lain 

     

5 Santun       

 

Rentang nilai skor sikap 

1.      Selalu  : 76-100 

2.      Sering  : 51-75 

3.      Kadang-kadang : 26-50 

4.      Tidak pernah : 0-25 

 

 Mengetahui, 

 

 

 

 

Guru Bahasa Arab    Mahasiswi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS 

EKSPERIMEN PERTEMUAN II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah : Mts Zainul Aziz 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Materi Pokok/Keterampilan : الهواية /Berbicara 

Pertemuan ke : 2 

Alokasi waktu : 2 X 60 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4.   Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.1  Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

4.1  Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks. 

4

.

2 

4.2  Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, 

 menanyakan dan merespon tentang:   dengan memperhatikan struktur 

 teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

4.1.1     Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata 

tanya dengan jawabannya yang benar. 

4.1.2        Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik  الهواية  

secara baik dan benar 
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4.2.1       Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang 

diprogramkan dengan benar. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran: 

1. Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya 

dengan jawabannya yang benar. 

2. Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الهواية secara 

baik dan benar 

3. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan 

dengan benar. 

 

E. Materi Pembelajaran 

 : َوَما ِهَواَيُتِك اْلُمَفضََّلُة َيا ُكْبَرى؟ 1

 : ِهَواَيِتي اْلُمَفضََّلُة اْلُمَطاَلَعة. َفَأَنا ُأِحبُّ ِقَراَءَة اْلُكُتِب َكِثْيًرا. 2

 ِهَواَيُتِك؟: َوَمَتى ُتَماِرِسْيَن  1

 : ُأَماِرُسَها ِفي َأْوَقاِت َفَراِغ 2

 : َوَأْيَنا ُتَماِرِسْيَنَها؟ 1

 : َأْحَياًنا ِفي اْلَبْيِت َوَأْحَياًنا ِفي اْلَمْكَتَبةِ  2

 َوَماَذا َأْنَك َيا ُعْثَمان. َما ِهَواَيُتَك ُمَفضََّلة؟      

 : ِهَواَيِتْي ُمَفضََّلُة ُكَرُة اْلَقَدم.  1

 : ُمْنُذ َمَتى ُتَماِرُسَها؟ 2

 : ُأَماِرُسَها ُمْنُذ اْلَعاِشَرِة اْلُعْمرِ  1

 : َوَأْيَن ُتَماِرُسَها؟ 2
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 : ُأَماِرُسَها ِفي اْلَمْلَعِب َأْو ِفي السَّاَحِة اْلَمْدَرَسِة. 1
 

 

F. Metode Dan Pendekatan Pengajaran 

Pendekatan : Scientific 

Metode : Dubbing 

 

G. Media, alat dan Sumber Pembelajaran 

Media pembelajaran : LCD Proyektor, Video 

Sumber pembelajaran : Bahasa Arab kelas VIII 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1.  Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menyiapkan siswa secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

c. Guru mengajukan pertanyaan- 

pertanyaan tentang materi yang 

sudah dipelajari dan terkait dengan 

materi yang akan dipelajari 

d. Guru menyiapkan LCD Proyektor 

yang akan digunakan 

 

20 menit 

2 Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

Guru menyampaikan mufradat  

Siswa menyimak bacaan guru 

Guru menyampaikan kosakata mufradat 

bagian kiri siswa membacakan mufradat 

bagian kanan 

Siswa laki-laki membacakan mufradat 

bagian kanan dan siswa perempuan 

membacakan mufradat bagian kiri 

 

b. Menanya 

Siswa bertanya pelafalan mufaradat 

yang dirasa sulit. 

Siswa bertanya tentang الهواية 

c. Eksperimen/Explore 

Guru menjelaskan materi pelajaran 

dengan strategi dubbing dengan media 
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audio visual 

siswa diminta mempraktekkan 

percakapan dengan strategi dubbing 

d. Asosiasi 

Siswa menyebutkan mufradat tentang 

 الهواية
e. Komonikasi 

Menanggapi pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan 

Membuat kesimpulan dibantu dan 

dibimbing guru mengenai 

penguasaan materi pembelajaran 

3. Penutup 

a. Melaksanakan refleksi dan evaluasi 

dengan mengajukan 

pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan masukan 

untuk perbaikan langkah 

selanjutnya 

b.Merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dengan memberikan tugas 

baik cara individu maupun kelompok 

bagi peserta didik yang 

menguasai materi 

c. Menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

d.Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

 

I. Penilaian 

1. Teknik penilaian : lisan  

2. Bentuk Instrument : Pertanyaan dan Percakapan 

 : َما ِهَواَيُتك؟ 1

 : ِهَواَيِتي .... 2

 : َوَمَتى ُتَماِرُس /ُتَماِرِسْيَن ِهَواَيُتِك؟ 1

 : ُأَماِرُسَها ِفي ... 2
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 : َوَأْيَنا ُتَماِرُسَها /ُتَماِرِسْيَنَها؟ 1

2 .... : 
 

 

3. Instrumen penilain : 

 

No 
Aspek Yang 

Diukur 
Skor Patokan 

1 

Pengucapan 

17-20 

Pengucapan kata/kalimat sangat jelas, 

terang, keras, tidak mengandung 

kesalahan sama sekali atau benar 

 
 

13-16 
Pengucapan kata/kalimat jelas (kesalahan 

tidak lebih dari 2X) 

 
 

9-12 
Pengucapan kata/kalimat jelas (kesalahan 

antara 3X sampai 5X) 

 

 

5-8 

Pengucapan kata/kalimat tidak jelas 

(kesalahan antara 6X sampai 9X) 

 
 

2-4 
Pengucapan kata/kalimat sangat tidak jelas 

(kesalahan lebih dari 9X) 

2 
Keberanian 

17-20 
Berbicara dengan sangat percaya diri dan 

tegas (penuh dengan keberanian). 

 
 

13-16 
Berbicara dengan percaya diri dan tegas 

(berani). 

 
 

9-12 
Berbicara dengan cukup percaya diri dan 

tegas (tidak kaku). 

 
 

5-8 
Berbicara dengan kurang percaya diri dan 

tegas (kaku). 

 
 

2-4 
Berbicara dengan sangat kurang percaya 

diri dategas (ngataku dapenuh raguan). 

3 
Tata 

Bahasa 
17-20 

Tata bahasa yang digunakan sangat tepat 

  13-16 Tata bahasa yang digunakan tepat 

  9-12 Tata bahasa yang digunakan cukup tepat 

  5-8 Tata bahasa yang digunakan kurang tepat 

 
 

2-4 
Tata bahasa yang digunakan sangat kurang 

tepat 

4 Kosakata 17-20 Kosakata yang digunakan sangat tepat 

  13-16 Kosakata yang digunakan tepat 

  9-12 Kosakata yang digunakan cukup tepat 

  5-8 Kosakata yang digunakan kurantepat 
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2-4 
Kosakata yang digunakan sangat kurang 

tepat 

5 Kelancaran 17-20 Berbicara sangat lancar dan jelas. 

  13-16 Berbicara lancar dan jelas. 

 
 

9-12 
Berbicara cukup lancar dan jelas (sedikit 

tersendat-sendat) 

 
 

5-8 
Berbicara kurang lancar dan jelas (sering 

tersendat-sendat). 

 

 

2-4 

Berbicara sangat kurang lancar dan jelas 

(terbata-bata ketika berbicara). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sikap spiritual 

a. Teknik Penilaian            : non-test 

b. Bentuk Instrumen         : penilaian diri 

c. Instrumen Penilaian 

Lembar Penilaian Diri Sikap Spiritual 

Nama Peserta Didik       :  

Kelas                              : VIII 

Kompetensi dasar          :.................... 

 

No Aspek Penilaian Skor Keterangan 

1 Membaca doa di awal 

dan di akhir pembelajaran 

     

2 Mengucapkan salam di 

setiap kesempatan 

     

3 Mengucapkan syukur 

ketika berhasil 

     

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Nilai Keterangan 
1 2 3 4 5 
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mengerjakan sesuatu 

4 Menutup Aurat      

5 Tidak campur baur      

Keterangan: 

4= selalu ditunjukkan  3= sering ditunjukkan 

2= jarang ditunjukkan 1= tidak pernah ditunjukkan 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 (sesuai Permendikbud 

No.81A tahun 2013) 

Sangat Baik   : bila skor -> 3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik                : bila skor -> 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup                        : bila skor -> 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang                       : bila skpr -> skor  ≤ 1,33 

Perhitungan skor akhir: 

Skor : skor maksimal x 4 = skor akhir 

3. Penilaian Sikap 

 

No Aspek yang 

dinilai  

Selalu  Sering  Kadang-

kadang  

Tdk 

pernah 

skor 

1 Antusiasme 

dalam 

belajar  

     

2 Bertanggung 

jawab/peduli 

     

3 Percaya diri      

4 Menghargai 

orang lain 

     

5 Santun       

 

Rentang nilai skor sikap 

1.      Selalu  : 76-100 

2.      Sering  : 51-75 

3.      Kadang-kadang : 26-50 

4.      Tidak pernah : 0-25 

Mengetahui, 

 

 

 

 

Guru Bahasa Arab    Mahasiswi 

 



86 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS 

KONTROL PERTEMUAN I 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah : Mts Zainul Aziz 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Materi Pokok/Keterampilan :  املدرسةالنشاطات يف  /Berbicara 

Pertemuan ke : 1 

Alokasi waktu : 2 X 60 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4.   Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.1  Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

4.1  Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks. 

4

.

2 

4.2  Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, 

 menanyakan dan merespon tentang:   dengan memperhatikan struktur 

 teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

4.1.1     Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata 

tanya dengan jawabannya yang benar. 
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4.1.2        Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik     النشاطات
 secara baik dan benar يف املدرسة

4.2.1       Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang 

diprogramkan dengan benar. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran: 

1. Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya 

dengan jawabannya yang benar. 

2. Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik  النشاطات يف املدرسة 
secara baik dan benar 

3. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan 

dengan benar. 

E. Materi Pembelajaran 

 َمَتى َيْبَدُأ اْلَيْوَم الدَِّراِسي؟ 

 َيْبَدُأ السَّاَعَة السَّاِبَعة َصَباًحا؟ 

 َهْل َتْذَهُب ِباْلَحاِفَلة؟ 

 ال, َأْذَهُب ِبالسَّيَّارة 

 َمَتى َينَتِهي َيْوُم الدَِّراِسي؟ 

 .َينَتِهْي السَّاَعَة اْلَواِحَدَة َظهرا 

 َكْم ِحَصًة َتْدُرُس ِفي اْليْوم؟ 

 َأدُرُس ِستَّ ِحَصٍص ِفي اْلَيْوم 

 َماَذا َتْفَعُل ِفي اإِلْسِتَراَحة؟ 
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 َأْذَهُب ِإَلى اْلَمْكَتَبِة َأْو إىل اْلُمْخَتَبر 
 

 

F. Metode Dan Pendekatan Pengajaran 

Pendekatan : Scientific 

Metode : Tanya Jawab 

 

G. Media, alat dan Sumber Pembelajaran 

Media pembelajaran : Papan Tulis 

Sumber pembelajaran : Bahasa Arab kelas VIII 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1.  Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menyiapkan siswa secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

c. Guru mengajukan pertanyaan- 

pertanyaan tentang materi yang 

sudah dipelajari dan terkait dengan 

materi yang akan dipelajari 

20 menit 

2.  Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

Guru menyampaikan mufradat  

Siswa menyimak bacaan guru 

Guru menyampaikan kosakata mufradat 

bagian kiri siswa membacakan mufradat 

bagian kanan 

Siswa laki-laki membacakan mufradat 

bagian kanan dan siswa perempuan 

membacakan mufradat bagian kiri 

 

b. Menanya 

Siswa bertanya pelafalan mufaradat 

yang dirasa sulit. 

Siswa bertanya tentang ةالنشاطات يف املدرس  

c. Eksperimen/Explore 

Siswa diminta melakukan percakapan 

secara berpasangan 

d. Asosiasi 

Siswa menyebutkan mufradat tentang 
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 النشاطات يف املدرسة
e. Komonikasi 

Menanggapi pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan 

Membuat kesimpulan dibantu dan 

dibimbing guru mengenai 

penguasaan materi pembelajaran 

3.  Penutup 

a. Melaksanakan refleksi dan evaluasi 

dengan mengajukan 

pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan masukan 

untuk perbaikan langkah 

selanjutnya 

b.Merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dengan memberikan tugas 

baik cara individu maupun kelompok 

bagi peserta didik yang 

menguasai materi 

c. Menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

d.Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

 

I. Penilaian 

1. Teknik penilaian : lisan  

2. Bentuk Instrument : Pertanyaan dan Percakapan 

 َكْم ِحَصًة َتْدُرُس ِفي اْلَيْوم؟ -

 اْلَيْومَأدُرُس ................... ِفي  -

 َيْوُم الدَِّراِسي؟ َينَتِهيَمَتى  -

 ....نَتِهْي َي -

 َماَذا َتْفَعُل ِفي اإِلْسِتَراَحة؟ -

- .... 
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3. Instrumen penilain : 

 

No 
Aspek Yang 

Diukur 
Skor Patokan 

1 

Pengucapan 

17-20 

Pengucapan kata/kalimat sangat jelas, 

terang, keras, tidak mengandung 

kesalahan sama sekali atau benar 

 
 

13-16 
Pengucapan kata/kalimat jelas (kesalahan 

tidak lebih dari 2X) 

 
 

9-12 
Pengucapan kata/kalimat jelas (kesalahan 

antara 3X sampai 5X) 

 

 

5-8 

Pengucapan kata/kalimat tidak jelas 

(kesalahan antara 6X sampai 9X) 

 
 

2-4 
Pengucapan kata/kalimat sangat tidak jelas 

(kesalahan lebih dari 9X) 

2 
Keberanian 

17-20 
Berbicara dengan sangat percaya diri dan 

tegas (penuh dengan keberanian). 

 
 

13-16 
Berbicara dengan percaya diri dan tegas 

(berani). 

 
 

9-12 
Berbicara dengan cukup percaya diri dan 

tegas (tidak kaku). 

 
 

5-8 
Berbicara dengan kurang percaya diri dan 

tegas (kaku). 

 
 

2-4 
Berbicara dengan sangat kurang percaya 

diri dategas (ngataku dapenuh raguan). 

3 
Tata 

Bahasa 
17-20 

Tata bahasa yang digunakan sangat tepat 

  13-16 Tata bahasa yang digunakan tepat 

  9-12 Tata bahasa yang digunakan cukup tepat 

  5-8 Tata bahasa yang digunakan kurang tepat 

 
 

2-4 
Tata bahasa yang digunakan sangat kurang 

tepat 

4 Kosakata 17-20 Kosakata yang digunakan sangat tepat 

  13-16 Kosakata yang digunakan tepat 

  9-12 Kosakata yang digunakan cukup tepat 

  5-8 Kosakata yang digunakan kurantepat 

 
 

2-4 
Kosakata yang digunakan sangat kurang 

tepat 

5 Kelancaran 17-20 Berbicara sangat lancar dan jelas. 

  13-16 Berbicara lancar dan jelas. 

 
 

9-12 
Berbicara cukup lancar dan jelas (sedikit 

tersendat-sendat) 

  5-8 Berbicara kurang lancar dan jelas (sering 
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tersendat-sendat). 

 
 

2-4 
Berbicara sangat kurang lancar dan jelas 

(terbata-bata ketika berbicara). 

2. Sikap spiritual 

a. Teknik Penilaian            : non-test 

b. Bentuk Instrumen         : penilaian diri 

c. Instrumen Penilaian 

Lembar Penilaian Diri Sikap Spiritual 

Nama Peserta Didik       :  

Kelas                              : VIII 

Kompetensi dasar          :.................... 

No Aspek Penilaian Skor Keterangan 

1 Membaca doa di awal 

dan di akhir pembelajaran 

     

2 Mengucapkan salam di 

setiap kesempatan 

     

3 Mengucapkan syukur 

ketika berhasil 

mengerjakan sesuatu 

     

4 Menutup Aurat      

5 Tidak campur baur      

 

Keterangan: 

4= selalu ditunjukkan  3= sering ditunjukkan 

2= jarang ditunjukkan 1= tidak pernah ditunjukkan 

 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 (sesuai Permendikbud 

No.81A tahun 2013) 

Sangat Baik   : bila skor -> 3,33 < skor ≤ 4,00 

Baik                : bila skor -> 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup                        : bila skor -> 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang                       : bila skpr -> skor  ≤ 1,33 

N

o 
Nama 

Aspek yang dinilai 

Nilai 

Kete

rang

an 
1 2 3 4 5 
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Perhitungan skor akhir: 

Skor : skor maksimal x 4 = skor akhir 

3. Penilaian Sikap 

 

No Aspek yang 

dinilai  

Selalu  Sering  Kadang-

kadang  

Tdk 

pernah 

skor 

1 Antusiasme 

dalam 

belajar  

     

2 Bertanggung 

jawab/peduli 

     

3 Percaya diri      

4 Menghargai 

orang lain 

     

5 Santun       

 

Rentang nilai skor sikap 

1.      Selalu  : 76-100 

2.      Sering  : 51-75 

3.      Kadang-kadang : 26-50 

4.      Tidak pernah : 0-25 

 

  

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

Guru Bahasa Arab    Mahasiswi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS 

KONTROL PERTEMUAN II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah : Mts Zainul Aziz 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Materi Pokok/Keterampilan : الهواية /Berbicara 

Pertemuan ke : 2 

Alokasi waktu : 2 X 60 menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4.   Mengolah, mengkaji, dan menalar dalam ranah konkrit (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumbeer lain yang semua dalam 

sudut pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar 

1.1  Menerima kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah untuk 

berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

2.1  Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 

dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 

4.1  Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik dengan 

memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 

konteks. 

4

.

2 

4.2  Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, 

 menanyakan dan merespon tentang:   dengan memperhatikan struktur 

 teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 

. 

 

C. Indikator Pembelajaran 

4.1.1     Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata 

tanya dengan jawabannya yang benar. 

4.1.2        Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik  الهواية  

secara baik dan benar 
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4.2.1       Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang 

diprogramkan dengan benar. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran: 

1. Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya 

dengan jawabannya yang benar. 

2. Menyusun kalimat sederhana secara lisan tentang topik الهواية secara 

baik dan benar 

3. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan 

dengan benar. 

 

E. Materi Pembelajaran 

 : َوَما ِهَواَيُتِك اْلُمَفضََّلُة َيا ُكْبَرى؟ 1

 : ِهَواَيِتي اْلُمَفضََّلُة اْلُمَطاَلَعة. َفَأَنا ُأِحبُّ ِقَراَءَة اْلُكُتِب َكِثْيًرا. 2

 : َوَمَتى ُتَماِرِسْيَن ِهَواَيُتِك؟ 1

 : ُأَماِرُسَها ِفي َأْوَقاِت َفَراِغ 2

 ُتَماِرِسْيَنَها؟: َوَأْيَنا  1

 : َأْحَياًنا ِفي اْلَبْيِت َوَأْحَياًنا ِفي اْلَمْكَتَبةِ  2

 َوَماَذا َأْنَك َيا ُعْثَمان. َما ِهَواَيُتَك ُمَفضََّلة؟      

 : ِهَواَيِتْي ُمَفضََّلُة ُكَرُة اْلَقَدم.  1

 : ُمْنُذ َمَتى ُتَماِرُسَها؟ 2

 اْلُعْمرِ : ُأَماِرُسَها ُمْنُذ اْلَعاِشَرِة  1

 : َوَأْيَن ُتَماِرُسَها؟ 2
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 : ُأَماِرُسَها ِفي اْلَمْلَعِب َأْو ِفي السَّاَحِة اْلَمْدَرَسِة. 1
 

 

F. Metode Dan Pendekatan Pengajaran 

Pendekatan : Scientific 

Metode : Dubbing 

 

G. Media, alat dan Sumber Pembelajaran 

Media pembelajaran : Papan Tulis 

Sumber pembelajaran : Bahasa Arab kelas VIII 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1.  Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam 

b. Guru menyiapkan siswa secara psikis 

dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran 

c. Guru mengajukan pertanyaan- 

pertanyaan tentang materi yang 

sudah dipelajari dan terkait dengan 

materi yang akan dipelajari 

d. Guru menyiapkan LCD Proyektor 

yang akan digunakan 

 

20 menit 

2 Kegiatan Inti 

a. Mengamati 

Guru menyampaikan mufradat  

Siswa menyimak bacaan guru 

Guru menyampaikan kosakata mufradat 

bagian kiri siswa membacakan mufradat 

bagian kanan 

Siswa laki-laki membacakan mufradat 

bagian kanan dan siswa perempuan 

membacakan mufradat bagian kiri 

 

b. Menanya 

Siswa bertanya pelafalan mufaradat 

yang dirasa sulit. 

Siswa bertanya tentang الهواية 

c. Eksperimen/Explore 

siswa diminta melakukan percakapan 

secara berpasangan 
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d. Asosiasi 

Siswa menyebutkan mufradat tentang 

 الهواية
e. Komonikasi 

Menanggapi pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan 

Membuat kesimpulan dibantu dan 

dibimbing guru mengenai 

penguasaan materi pembelajaran 

3. Penutup 

a. Melaksanakan refleksi dan evaluasi 

dengan mengajukan 

pertanyaan atau tanggapan peserta didik 

dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebagai bahan masukan 

untuk perbaikan langkah 

selanjutnya 

b.Merencanakan kegiatan tindak lanjut 

dengan memberikan tugas 

baik cara individu maupun kelompok 

bagi peserta didik yang 

menguasai materi 

c. Menyampaikan rencana pembelajaran 

pada pertemuan berikutnya. 

d.Guru menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 

I. Penilaian 

1. Teknik penilaian : lisan  

2. Bentuk Instrument : Pertanyaan dan Percakapan 

 : َما ِهَواَيُتك؟ 1

 : ِهَواَيِتي .... 2

 : َوَمَتى ُتَماِرُس /ُتَماِرِسْيَن ِهَواَيُتِك؟ 1

 : ُأَماِرُسَها ِفي ... 2

 ُتَماِرُسَها /ُتَماِرِسْيَنَها؟ : َوَأْيَنا 1

2 .... : 
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3. Instrumen penilain : 

 

No 
Aspek Yang 

Diukur 
Skor Patokan 

1 

Pengucapan 

17-20 

Pengucapan kata/kalimat sangat jelas, 

terang, keras, tidak mengandung 

kesalahan sama sekali atau benar 

 
 

13-16 
Pengucapan kata/kalimat jelas (kesalahan 

tidak lebih dari 2X) 

 
 

9-12 
Pengucapan kata/kalimat jelas (kesalahan 

antara 3X sampai 5X) 

 

 

5-8 

Pengucapan kata/kalimat tidak jelas 

(kesalahan antara 6X sampai 9X) 

 
 

2-4 
Pengucapan kata/kalimat sangat tidak jelas 

(kesalahan lebih dari 9X) 

2 
Keberanian 

17-20 
Berbicara dengan sangat percaya diri dan 

tegas (penuh dengan keberanian). 

 
 

13-16 
Berbicara dengan percaya diri dan tegas 

(berani). 

 
 

9-12 
Berbicara dengan cukup percaya diri dan 

tegas (tidak kaku). 

 
 

5-8 
Berbicara dengan kurang percaya diri dan 

tegas (kaku). 

 
 

2-4 
Berbicara dengan sangat kurang percaya 

diri dategas (ngataku dapenuh raguan). 

3 
Tata 

Bahasa 
17-20 

Tata bahasa yang digunakan sangat tepat 

  13-16 Tata bahasa yang digunakan tepat 

  9-12 Tata bahasa yang digunakan cukup tepat 

  5-8 Tata bahasa yang digunakan kurang tepat 

 
 

2-4 
Tata bahasa yang digunakan sangat kurang 

tepat 

4 Kosakata 17-20 Kosakata yang digunakan sangat tepat 

  13-16 Kosakata yang digunakan tepat 

  9-12 Kosakata yang digunakan cukup tepat 

  5-8 Kosakata yang digunakan kurantepat 

 
 

2-4 
Kosakata yang digunakan sangat kurang 

tepat 

5 Kelancaran 17-20 Berbicara sangat lancar dan jelas. 

  13-16 Berbicara lancar dan jelas. 

 
 

9-12 
Berbicara cukup lancar dan jelas (sedikit 

tersendat-sendat) 

 
 

5-8 
Berbicara kurang lancar dan jelas (sering 

tersendat-sendat). 
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2-4 

Berbicara sangat kurang lancar dan jelas 

(terbata-bata ketika berbicara). 

 

 

 

 

2. Sikap spiritual 

a. Teknik Penilaian            : non-test 

b. Bentuk Instrumen         : penilaian diri 

c. Instrumen Penilaian 

Lembar Penilaian Diri Sikap Spiritual 

Nama Peserta Didik       :  

Kelas                              : VIII 

Kompetensi dasar          :.................... 

No Aspek Penilaian Skor Keterangan 

1 Membaca doa di awal 

dan di akhir pembelajaran 

     

2 Mengucapkan salam di 

setiap kesempatan 

     

3 Mengucapkan syukur 

ketika berhasil 

mengerjakan sesuatu 

     

4 Menutup Aurat      

5 Tidak campur baur      

Keterangan: 

4= selalu ditunjukkan  3= sering ditunjukkan 

2= jarang ditunjukkan 1= tidak pernah ditunjukkan 

 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 (sesuai Permendikbud 

No.81A tahun 2013) 

Sangat Baik   : bila skor -> 3,33 < skor ≤ 4,00 

No Nama 
Aspek yang dinilai 

Nilai Keterangan 
1 2 3 4 5 
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Baik                : bila skor -> 2,33 < skor ≤ 3,33 

Cukup                        : bila skor -> 1,33 < skor ≤ 2,33 

Kurang                       : bila skpr -> skor  ≤ 1,33 

Perhitungan skor akhir: 

Skor : skor maksimal x 4 = skor akhir 

3. Penilaian Sikap 

 

No Aspek yang 

dinilai  

Selalu  Sering  Kadang-

kadang  

Tdk 

pernah 

skor 

1 Antusiasme 

dalam 

belajar  

     

2 Bertanggung 

jawab/peduli 

     

3 Percaya diri      

4 Menghargai 

orang lain 

     

5 Santun       

 

Rentang nilai skor sikap 

1.      Selalu  : 76-100 

2.      Sering  : 51-75 

3.      Kadang-kadang : 26-50 

4.      Tidak pernah : 0-25 

 Mengetahui, 

 

 

 

 

Guru Bahasa Arab    Mahasiswi 
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LAMPIRAN 3: NILAI PRE-TEST KELAS KONTROL 

 باجملموعة التجريبية  أاجملموعة الضابظة 

 النتيجة طالب/طالة الرقم النتيجة طالب/طالة الرقم

 32 ماليت 1 68 أكرما رحم 1

 28 حممد إحسان 2 28 ألفينور 2

 28 حممد فريل 3 28 فطري 3

 36 حممد رزقي 4 44 لطيفة أزكياء 4

 32 ميلي 5 32 ليستاري 5

 32 سييت جنوى 6 28 حممد فحري 6

 32 نور تيكا 0 44 ناديال 0

 32 ديفيتا ساري 8 28 رزق ر. 8

 36 أعلى النتيجة  68 أعلى النتيجة 

 28 أوطأ النتيجة  28 أوطأ النتيجة 

 31 معدل  30,5 معدل 

 1,85 املعيار االحنراف  14,10 املعيار االحنراف 
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LAMPIRAN 4: LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN RATA-RATA, 

STANDAR DEVIASI DAN VARIAN NILAI. 

Perhitungan Rata-rata standar deviasi dan variasi nilai kemampuan akhir 

siswa (post-test) kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol 

1. Buka variable view, kemudian masukkan kata kunci eksperimen 

dan kontrol dikolom name dan ubah decimal menjadi 0 

 
2. Buka data view dan masukkan nilai pre-test siswa KE dan KK 

\  
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3. Pilih Analyze- Descriptive Statistic-Descriptive 

 

4. Pindahkan “Eksperimen dan Kontrol” kekotak Variabel (S) kemudian 

centang Mean, Standar Deviasi dan Variabel klik Continue lalu OK 
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5. Maka akan muncul output berikut ini 
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LAMPIRAN 5: LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN UJI  NORMALITAS 

Perhitungan Uji Normalitas Kemampuan awal siswa kelompok kelas 

Eksperimen  dan kelompok kelas Kontrol 

1. Buka Variabel view, kemudian masukkan kata kunci Eksperimen dan 

Kontrol dikolom Name dan ubah demical menjadi 0 

 

2. Buka data view kemudian masukkan nilai pre-test siswa kelas KE dan KK 
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3. Klik Analyze- Nonparametic Test- Legacy Dialogs- 1- Sample- K- S 

 

4. Input “Eksperimen dan Kontrol” ke dalam kotak Test Variabel List 
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5. Maka akan muncul output berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

. 



170 

 

 

LAMPIRAN 6: LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN UJI 

HOMOGENITAS 

Perhitungan Uji Homogenitas kemampuan awal  (pre-test) siswa kelompok 

(kelas  Eksperimen dan kelas Kontrol) 

1. Buka Variabel View, kemudian masukkan kata kunci hasil dan 

kelas  dikolom name dan ubah decimal menjadi 0 

 

2. Dikolom kelompok- Values masukkan value 1 dengan table Eksperimen 

kemudian add dan Value 2 label Kontrol kemudian klik OK 

 

 

3. Klik Data View, masukkan hasil post-test siswa KE dan dikolom 

kelas masukkan kode 1, kemudian masukkan nilai pre-test siswa KK 

dan dikolom kelompok masukkan kode 2. 
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4. Klik Analyze- Compare Means- One Way Anova 

 

 

 

5. Munculkan kotak, input nilai dikotak Dependent list dan kelompok 

dikotak factor, kemudian pilih options dan centang Homogenity of 

variences test, klik Continue OK 
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6. Akan muncul output berikut ini 
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LAMPIRAN 7: LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN UJI U 

Perhitungan Uji U Nilai Test kemampuan akhir (post-test) kelompok 

eksperimen dan kelompok kelas Kontrol 

1. Buka Variabel View, kemudian masukkan kata  kunci hasil dan 

kelas  dikolom name dan ubah decimal menjadi 0 

 

2. Dikolom kelompok- Values masukkan values 1 dengan label 

eksperimen kemudian add dan value 2 label kontrol kemudian klik 

OK 
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3. Masukkan nilai post-test siswa KE dan kolom kelas masukkan kode 

1 kemudian masukkan nilai siswa post-test dan dikolom kelas  

masukkan kode 2 

 

4. Klik Analyze- Nonparametic test- legacy designs – 2 independent sample t 

test 
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5. Input “hasil” kekotak test Variable (s) dan “hasil” kekotak grouping 

Variable. Kemudian Mann whitney U dan OK 

 

6. Akan muncul output sebagai berikut : 
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LAMPIRAN 8: NILAI POST-TEST KELAS EKSPERIMEN 

 باجملموعة التجريبية  أاجملموعة الضابظة 

 النتيجة طالب/طالة الرقم النتيجة طالب/طالة الرقم

 96 ماليت 1 92 أكرما رحم 1

 47 حممد إحسان 2 42 ألفينور 2

 92 حممد فريل 3 64 فطري 3

 42 حممد رزقي 4 92 لطيفة أزكياء 4

 88 ميلي 5 02 ليستاري 5

 97 سييت جنوى 6 88 حممد فحري 6

 66 نور تيكا 0 64 ناديال 0

 177 ديفيتا ساري 8 42 رزق ر. 8

 177 أعلى النتيجة  92 أعلى النتيجة 

 47 أوطأ النتيجة  42 أوطأ النتيجة 

 06,05 معدل  69,5 معدل 

 24,25 املعيار االحنراف  27,40 املعيار االحنراف 
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LAMPIRAN 9: LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN RATA-RATA, 

STANDAR DEVIASI DAN VARIAN NILAI. 

 

Perhitungan Rata-rata standar deviasi dan variasi nilai kemampuan 

akhir siswa (post-test) kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas 

kontrol 

1. Buka variable view, kemudian masukkan kata kunci eksperimen 

dan kontrol dikolom name dan ubah decimal menjadi 0 

 
2. Buka data view dan masukkan nilai post-test siswa KE dan KK 
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3. Pilih Analyze- Descriptive Statistic-Descriptive 

 

4. Pindahkan “Eksperimen dan Kontrol” kekotak Variabel (S) 

kemudian centang Mean, Standar Deviasi dan Variabel klik Continue 

lalu OK 
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5. Maka akan muncul output berikut ini 
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LAMPIRAN 10: LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN UJI NORMALITAS 

Perhitungan Uji Normalitas Kemampuan akhir siswa kelompok kelas 

Eksperimen dan kelompok kelas Kontrol 

1. Buka Variabel view, kemudian masukkan kata kunci Eksperimen 

dan Kontrol dikolom Name dan ubah demical menjadi 0 

 

2. Buka data view kemudian masukkan nilai post-test siswa kelas KE dan 

KK 
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3. Klik Analyze- Nonparametic Test- Legacy Dialogs- 1- Sample- K- S 

 

4. Input “Eksperimen dan Kontrol” ke dalam kotak Test Variabel List 
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5. Maka akan muncul output berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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LAMPIRAN 11: LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN UJI 

HOMOGENITAS 

Perhitungan Uji Homogenitas kemampuan akhir (post-test) siswa 

kelompok (kelas Eksperimen dan kelas Kontrol) 

1. Buka Variabel View, kemudian masukkan kata kunci hasil dan 

kelas dikolom name dan ubah decimal menjadi 0 

 

2. Dikolom kelompok- Values masukkan value 1 dengan table 

Eksperimen kemudian add dan Value 2 label Kontrol kemudian klik 

OK 
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3. Klik Data View, masukkan hasil post-test siswa KE dan dikolom 

kelas masukkan kode 1, kemudian masukkan nilai post-test siswa 

KK dan dikolom kelompok masukkan kode 2. 

 

4. Klik Analyze- Compare Means- One Way Anova 
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5. Munculkan kotak, input nilai dikotak Dependent list dan kelompok 

dikotak factor, kemudian pilih options dan centang Homogenity of 

variences test, klik Continue OK 

 

6. Akan muncul output berikut ini 
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LAMPIRAN 12: LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN UJI U 

Perhitungan Uji U Nilai Test kemampuan akhir (post-test) kelompok 

eksperimen dan kelompok kelas Kontrol 

1. Buka Variabel View, kemudian masukkan kata  kunci hasil dan 

kelas  dikolom name dan ubah decimal menjadi 0 

 

2. Dikolom kelompok- Values masukkan values 1 dengan label 

eksperimen kemudian add dan value 2 label kontrol kemudian klik 

OK 
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3. Masukkan nilai post-test siswa KE dan kolom kelas masukkan kode 

1 kemudian masukkan nilai siswa post-test dan dikolom kelas  

masukkan kode 2 

 

4. Klik Analyze- Nonparametic test- legacy designs – 2 independent sample t 

test 

 



 

 

 

 

5. Input “hasil” kekotak test Variable (s) dan “hasil” kekotak grouping 

Variable. Kemudian Mann whitney U dan OK 

 

6. Akan muncul output sebagai berikut : 
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LAMPIRAN 13: FOTO KEGIATAN PENELITIAN KELAS EKSPERIMEN 

DAN KONTROL 

Pre test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Test 
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Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kelas Eksperimen 
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LAMPIRAN 14: SURAT-SURAT 
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131 



132 



133 



134 



135 
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138 
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147 
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