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 نتائج الطلبة يف اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة
 

No HASIL NILAI KELAS EKSPERIMEN 

Nama Pre-

Test 

Post-

Test 

1 Alyssa Revina 50 86 

2 Asyifa Nur Ain 60 80 

3 Azkiya Hanifa 65 90 

4 Davina Handayani 65 80 

5 Desy Maulina Fitriyani 60 83 

6 Dzakiyya Talita Sachi 45 73 

7 Emelda 65 86 

8 Faizah Rismawati 60 76 

9 Fathimatun Niswah 50 83 

10 Hajlia Madinatul Fitria 60 93 

11 Hayatun Ne'mah 60 80 

12 Keyla Citra Amanda 70 90 

13 Laila 60 80 

14 Melati Putri Kusuma Dewi 

Ilham 

70 86 

15 Nabila 55 93 

16 Nabilla Mediana Putri 55 90 

17 Noor Syifa 65 83 

18 Norhidayah 65 83 

19 Nur Aulia Syafitri 70 83 

20 Nur Rahmi 65 90 

21 Nur Syifa 60 86 

22 Putri Yasmin Amalia 60 76 

23 Rahma Nur Aisha 65 83 

24 Rukayyah 70 83 

25 Safira Nur Azizah 50 76 

26 Saila Rahmi 60 76 

27 Salsa Sabila 65 80 

28 Siti Aulia Rahmah 60 83 

29 Siti Khodijah 55 90 

30 Siti Zahro 50 80 

31 Syifa 55 83 

32 Syifa Subhan 55 86 

33 Syindi Maulida 65 90 

34 Tuti Alawiyah 60 93 

35 Ulfatul Jennah 60 83 

36 Yori Amanda 65 83 

37 Zahratul Aulia 60 93 

38 Zaida Addhya Jawahir 65 80 



 Rata-rata 60,39 84,00 

 

No HASIL NILAI KELAS KONTROL 

Nama Pre-

Test 

Post-

Test 

1 Buyati Ramadhani 60 73 

2 Desta Aleshia Putri 60 73 

3 Hamila 55 70 

4 Izatol Hasanah 65 80 

5 Karima Azzahra  65 76 

6 Keyzha Erliana Putri  75 73 

7  Khumairah  65 70 

8 Lailatul Jannah 60 70 

9 Mar'atus Sholehah 65 63 

10 Mardhiyyati Rizqa  60 70 

11 Maulida Azzahwa  60 63 

12 Muthiya Salima  60 53 

13 Najmatul Lailiah  65 70 

14 Najwa Aliyah  70 73 

15 Najwa Azkia Andriani  70 70 

16 Nazwa Sabina Winata  65 76 

17 Nazwa Salsabila  60 80 

18 Noor Jennah  70 63 

19 Noor Mita Aulia  60 73 

20 Nor Asyifa  65 73 

21 Nur Hikmah Ramadhani  55 76 

22 Nur Robi'ah  60 76 

23 Nur Syifa Arsyikh  70 76 

24 Putri Wiwindari  65 70 

25 Rachel  65 73 

26 Safa Raisina  65 70 

27 Saida Addhya Jauhar  60 76 

28 Sania Amelda  60 76 

29 Sefiana Agustina  75 73 

30 Silvi Muyeehus Shofa  70 63 

31 Siti Nurhabibah  55 60 

32 Siti Rizkan Nurdini  50 76 

33 Syifa Luthviatuzzahra  60 73 

34 Thalita Salsabila Putri Muniri  70 56 

35 Tika  55 66 

36 Yuliana Rahmah 45 73 

37 Nailil Muna 50 73 

 Rata-rata 62,30 70,76 

 

  



 ختطيط التعليم
 

 الضابطة(ختطيط التعليم اللقاء األول )جمموعة 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : MTs PonPes Al-Istiqamah Banjarmasin 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Tema   : يوميّاتنا 

Kelas   : VIII A/1(Ganjil) 

Tahun Pelajaran : 2022 

Alokasi Waktu : 2 X 30 Menit 

Aspek Bahasa  : (Istima’) االستماع 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan, diharapkan siswa mampu: 

1. Mengidentifikasi bunyi makharijul huruf, kata, kalimat, serta mad-nya tentang 

 dengan tepat dan benar يومياتنا

2. Mengidentifikasi makna kata tentang يومياتنا dengan tepat dan benar 

3. Melafalkan kembali kata tentang يومياتنا dengan tepat dan benar 

4. Membuat kalimat sederhana tentang يومياتنا dengan tepat dan benar 

II. Sumber dan Alat belajar 

1. Sumber : Buku Bahasa Arab untuk MTs dan yang Sederajat Kelas VIII  

2. Alat : Alat Tulis 

III. Langkah-Langkah Pembelajran 

1. Pendahuluan: 

a. Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan sekaligus menanyakan 

kabar siswa 

b. Guru mengecek kehadiran siswa. 

c. Guru memotivasi siswa untuk semangat belajar. 

d. Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajran. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa sama-sama membaca 

Basmallah. 

g. Guru memberikan apresiasi dan memberi tau pembahasan materi baru. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru memberikan penjelasan tentang materi baru "يومياتنا"    

b. Guru meminta siswa untuk mendengarkan kalimat berbahasa arab tentang  ّيوميّاتنا

yang sedang dibacakan. 

c. Guru meminta siswa untuk menulis apa yang mereka dengar. 

d. Guru meminta siswa untuk mengucapkan apa yang didengar 



e. Guru meminta siswa untuk membuat sebuah kalimat dari kata yang mereka 

dengar. 

3. Penutup 
a. Guru bersama siswa membuat simpulan bersama-sama. 

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan bersama membaca Hamdalah dan salam.  

Banjarmasin, 30 Agustus 2022 

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab 

MTs PonPes Al-Istiqamah 

 

Peneliti 

 

 

 

Hatnawati, S.Pd.I 

 

Nur Hikmah 

NIM.180101020190 

 

 



 ختطيط التعليم اللقاء الثاين )جمموعة الضابطة(
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : MTs PonPes Al-Istiqamah Banjarmasin 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Tema   : الهواية 

Kelas   : VIII A/1(Ganjil) 

Tahun Pelajaran : 2022 

Alokasi Waktu : 2 X 30 Menit 

Aspek Bahasa  : (Istima’) االستماع 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya,mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan, diharapkan siswa mampu: 

1. Mengidentifikasi bunyi makharijul huruf, kata, kalimat, serta mad-nya tentang 

 dengan tepat dan benarالهواية 

2. Mengidentifikasi makna kata tentang الهواية dengan tepat dan benar 

3. Melafalkan kembali kata tentang الهواية  dengan tepat dan benar 

4. Membuat kalimat sederhana tentang الهواية dengan tepat dan benar 

II. Sumber dan Alat belajar 

1. Sumber : Buku Bahasa Arab untuk MTs dan yang Sederajat Kelas VIII  

2. Alat : Alat Tulis 

III. Langkah-Langkah Pembelajran 

1. Pendahuluan: 

a. Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan sekaligus menanyakan 

kabar siswa 

b. Guru mengecek kehadiran siswa. 

c. Guru memotivasi siswa untuk semangat belajar. 

d. Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajran. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa sama-sama membaca 

Basmallah. 

g. Guru memberikan apresiasi dan memberi tau pembahasan materi baru. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menanyakan kepada siswa tentang pembelajran minggu lalu 

b. Guru menjelaskan kepada siswa tentang materi baru "الهواية" 

c. Guru meminta siswa untuk mendengarkan kalimat berbahasa arab tentang الهواية  

yang sedang dibacakan. 

d. Guru meminta siswa untuk menulis apa yang mereka dengar. 

e. Guru meminta siswa untuk mengucapkan apa yang didengar 

f. Guru meminta siswa untuk membuat sebuah kalimat dari kata yang mereka 

dengar. 

3. Penutup 
a. Guru bersama siswa membuat simpulan bersama-sama. 

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa 



c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan bersama membaca Hamdalah dan salam. 

 

 

Banjarmasin, 06 september 2022 

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab 

MTs PonPes Al-Istiqamah 

 

Peneliti 

 

 

 

Hatnawati, S.Pd.I 

 

Nur Hikmah 

NIM.180101020190 

 

 



 ختطيط التعليم اللقاء الثالث )جمموعة الضابطة(

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : MTs PonPes Al-Istiqamah Banjarmasin 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Tema   : الهواية 

Kelas   : VIII A/1(Ganjil) 

Tahun Pelajaran : 2022 

Alokasi Waktu : 2 X 30 Menit 

Aspek Bahasa  : (Istima’) االستماع 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya,mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan, diharapkan siswa mampu: 

1. Mengidentifikasi bunyi makharijul huruf, kata, kalimat, serta mad-nya tentang 

 dengan tepat dan benarالهواية 

2. Mengidentifikasi makna kata tentang الهواية dengan tepat dan benar 

3. Melafalkan kembali kata tentang  الهواية dengan tepat dan benar 

4. Membuat kalimat sederhana tentang الهواية dengan tepat dan benar 

II. Sumber dan Alat belajar 

a. Sumber : Buku Bahasa Arab untuk MTs dan yang Sederajat Kelas VIII  

b. Alat : Alat Tulis 

III. Langkah-Langkah Pembelajran 

1. Pendahuluan: 

a. Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan sekaligus menanyakan 

kabar siswa 

b. Guru mengecek kehadiran siswa. 

c. Guru memotivasi siswa untuk semangat belajar. 

d. Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajran. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa sama-sama membaca 

Basmallah. 

g. Guru memberikan apresiasi dan memberi tau pembahasan materi baru. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menanyakan kepada siswa tentang pelajaran minggu lalu 

b. Guru menjelaskan kembali tentang materi minngu lalu sambil memberikan 

contoh dalam sebuah kalimat 

c. Guru meminta siswa untuk mendengarkan kalimat berbahasa arab tentang  الهواية

yang sedang dibacakan. 

d. Guru meminta siswa untuk menulis apa yang mereka dengar. 

e. Guru meminta siswa untuk mengucapkan apa yang didengar 

f. Guru meminta siswa untuk membuat sebuah kalimat dari kata yang mereka 

dengar. 

3. Penutup 
a. Guru bersama siswa membuat simpulan bersama-sama. 



b. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan bersama membaca Hamdalah dan salam. 

 

 

Banjarmasin, 13 september 2022 

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab 

MTs PonPes Al-Istiqamah 

 

Peneliti 

 

 

 

Hatnawati, S.Pd.I 

 

Nur Hikmah 

NIM.180101020190 

 

 



 ختطيط التعليم اللقاء األول )جمموعة التجربية(
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : MTs PonPes Al-Istiqamah Banjarmasin 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Tema   : يوميّاتنا 

Kelas   : VIII B/1(Ganjil) 

Tahun Pelajaran : 2022 

Alokasi Waktu : 2 X 30 Menit 

Aspek Bahasa  : (Istima’) االستماع 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya,mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan, diharapkan siswa mampu: 

1. Mengidentifikasi bunyi makharijul huruf, kata, kalimat, serta mad-nya tentang 

 dengan tepat dan benar يومياتنا

2. Mengidentifikasi makna kata dengan menghubungkan antara bunyi dan gambar 

tentang يومياتنا yang telah ditanyangkan dengan tepat dan benar 

3. Melafalkan kembali kata tentang يومياتنا dengan tepat dan benar 

4. Membuat kalimat sederhana tentang يومياتنا dengan tepat dan benar 

II. Sumber dan Alat belajar 

1. Sumber : Buku Bahasa Arab untuk MTs dan yang Sederajat Kelas VIII  

2. Alat : Alat Tulis, LCD, Pengeras Suara, Laptop 

III. Langkah-Langkah Pembelajran 

1. Pendahuluan: 

a. Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan sekaligus menanyakan 

kabar siswa 

b. Guru mengecek kehadiran siswa. 

c. Guru memotivasi siswa untuk semangat belajar. 

d. Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajran. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa sama-sama membaca 

Basmallah. 

g. Guru memberikan apresiasi dan memberi tau pembahasan materi baru. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan kepada siswa tentang materi baru "يومياتنا" 

b. Guru meminta siswa untuk mendengarkan kalimat berbahasa arab tentang  ّيوميّاتنا

yang sedang diputarkan. 

c. Guru meminta siswa untuk menulis apa yang mereka dengar sambil melihat ke 

arah layar proyektor yang sedang ditayangkan. 

d. Guru meminta siswa untuk mengucapkan apa yang didengar 

e. Guru meminta siswa untuk membuat sebuah kalimat dari kata yang mereka 

dengar. 

3. Penutup 
a. Guru bersama siswa membuat simpulan bersama-sama. 



b. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan bersama membaca Hamdalah dan salam. 

 

 

Banjarmasin, 30 Agustus 2022 

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab 

MTs PonPes Al-Istiqamah 

 

Peneliti 

 

 

 

Hatnawati, S.Pd.I 

 

Nur Hikmah 

NIM.180101020190 

 

 



 ختطيط التعليم اللقاء الثاين )جمموعة التجربية(
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : MTs PonPes Al-Istiqamah Banjarmasin 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Tema   : الهواية 

Kelas   : VIII B/1(Ganjil) 

Tahun Pelajaran : 2022 

Alokasi Waktu : 2 X 30 Menit 

Aspek Bahasa  : (Istima’) االستماع 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya,mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan, diharapkan siswa mampu: 

1. Mengidentifikasi bunyi makharijul huruf, kata, kalimat, serta mad-nya tentang 

 dengan tepat dan benar الهواية

2. Mengidentifikasi makna kata dengan menghubungkan antara bunyi dan gambar 

tentang الهواية yang telah ditanyangkan dengan tepat dan benar 

3. Melafalkan kembali kata tentang الهواية dengan tepat dan benar 

4. Membuat kalimat sederhana tentang الهواية dengan tepat dan benar 

II. Sumber dan Alat belajar 

1. Sumber : Buku Bahasa Arab untuk MTs dan yang Sederajat Kelas VIII  

2. Alat : Alat Tulis, LCD, Pengeras Suara, Laptop 

III. Langkah-Langkah Pembelajran 

1. Pendahuluan: 
a. Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan sekaligus menanyakan 

kabar siswa 

b. Guru mengecek kehadiran siswa. 

c. Guru memotivasi siswa untuk semangat belajar. 

d. Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajran. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa sama-sama membaca 

Basmallah. 

g. Guru memberikan apresiasi dan memberi tau pembahasan materi baru. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menjelaskan kepada siswa tentang materi baru "الهواية" 

b. Guru meminta siswa untuk mendengarkan kalimat berbahasa arab tentang الهواية  

yang sedang diputarkan. 

c. Guru meminta siswa untuk menulis apa yang mereka dengar sambil melihat ke 

arah layar proyektor yang sedang ditayangkan. 

d. Guru meminta siswa untuk mengucapkan apa yang didengar 

e. Guru meminta siswa untuk membuat sebuah kalimat dari kata yang mereka 

dengar. 

3. Penutup 
a. Guru bersama siswa membuat simpulan bersama-sama. 



b. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan bersama membaca Hamdalah dan salam. 

 

 

Banjarmasin, 06 september 2022 

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab 

MTs PonPes Al-Istiqamah 

 

Peneliti 

 

 

 

Hatnawati, S.Pd.I 

 

Nur Hikmah 

NIM.180101020190 

 

 



 ختطيط التعليم اللقاء الثالث )جمموعة التجربية(
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Satuan Pendidikan : MTs PonPes Al-Istiqamah Banjarmasin 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Tema   : الهواية 

Kelas   : VIII B/1(Ganjil) 

Tahun Pelajaran : 2022 

Alokasi Waktu : 2 X 30 Menit 

Aspek Bahasa  : (Istima’) االستماع 

 

I. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya,mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan, diharapkan siswa mampu: 

1. Mengidentifikasi bunyi makharijul huruf, kata, kalimat, serta mad-nya tentang 

 dengan tepat dan benar الهواية

2. Mengidentifikasi makna kata dengan menghubungkan antara bunyi dan gambar 

tentang الهواية yang telah ditanyangkan dengan tepat dan benar 

3. Melafalkan kembali kata tentang الهواية dengan tepat dan benar 

4. Membuat kalimat sederhana tentang الهواية dengan tepat dan benar 

II. Sumber dan Alat belajar 

a. Sumber : Buku Bahasa Arab untuk MTs dan yang Sederajat Kelas VIII  

b. Alat : Alat Tulis, LCD, Pengeras Suara, Laptop 

III. Langkah-Langkah Pembelajran 

1. Pendahuluan: 

a. Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan sekaligus menanyakan 

kabar siswa 

b. Guru mengecek kehadiran siswa. 

c. Guru memotivasi siswa untuk semangat belajar. 

d. Guru bersama siswa mengecek kesiapan perangkat pembelajran. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

f. Guru membuka pelajaran dengan mengajak siswa sama-sama membaca 

Basmallah. 

g. Guru memberikan apresiasi dan memberi tau pembahasan materi baru. 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menanyakan kepada siswa tentang materi pembelajaran minggu lalu. 

b. Guru menjelaskan kembali tentang pembelajaran minggu lalu dengan 

memberikan contoh kalimat. 

c. Guru meminta siswa untuk mendengarkan kalimat berbahasa arab tentang  الهواية 

yang sedang diputarkan. 

d. Guru meminta siswa untuk menulis apa yang mereka dengar sambil melihat ke 

arah layar proyektor yang sedang ditayangkan. 

e. Guru meminta siswa untuk mengucapkan apa yang didengar 

f. Guru meminta siswa untuk membuat sebuah kalimat dari kata yang mereka 

dengar. 



3. Penutup 
a. Guru bersama siswa membuat simpulan bersama-sama. 

b. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

c. Guru mengakhiri pembelajaran dengan bersama membaca Hamdalah dan salam. 

 

 

Banjarmasin, 13 september 2022 

Mengetahui, 

Guru Bahasa Arab 

MTs PonPes Al-Istiqamah 

 

Peneliti 

 

 

 

Hatnawati, S.Pd.I 

 

Nur Hikmah 

NIM.180101020190 

 

  



 مادة التعليم املهارة اإلستماع ابلوسيلة اللوحات املصوتة
 

 اللقاء األول .1
 

 

 
 



 ثايناللقاء ال .2

 

 
 

 

 
 



 لثثااللقاء ال .3

 
  



 التجربية واجملموعة الضابطة()اجملموعة  قبليأسئلة االختبار ال
 

 

TES KEMAHIRAN MENYIMAK 

1. Melafalkan ulang kata yang diperdengarkan 

 استمع و رّدد!
ٌة  .ٔ   (penting)ُمِهمَّ
رٌ  .ٕ   (terlambat) ُمَتَأخِّ
  (menit)َدِقيَقةٌ  .ٖ
  (sore) َمَساءً  .ٗ
  (pagi)اَصَباحً  .5

2. Mengidentifikasi bunyi 

Mengidentifikasi bunyi syiddah (siswa hanya menyimak). 

 يف ادلربّعة! (X)استمع و عّّي الكلمة اليت فيها شدة بوضع عالمة 
 ج ب ا رقم

 ِاهنَارٌ  نَ َهارًا نَ َهرٌ  ٔ
 صاحة ساحة َساَعةٌ  ٕ
 ِنصف   نسف نشف ٖ
 قائدة قَاعدة فَاِئَدةٌ  ٗ
 مت قم كم ٘

 األجوبة :
 خ ب ا رقم

ٔ  X  
ٕ X   

ٖ   X 

ٗ X   



٘ X   

 
3. Memebedakan bunyi yang mirip 

Bentuk soal seperti ini baik untuk diberikan pada siswa pemula yang belajar 

menganal bunyi-bunyi bahasa arab. Dalam bahasa arab terdapat beberapa jenis 

vokal dan konsonan yang berbeda dengan bahasa indonesia atau bunyi-bunyi 

yang mirip. 

استمع إىل الكلمات اآلتية، مث سجل إجابتك كاآليت: )ص( للكلمة الىت حتتوي على 
 حرف "ص" و)س( للكلمة الىت حتتوي على حرف "س"!

Dengarkanlah kata-kata berikut ini, dan tulislah jawabanmu dengan: )أ( untuk 

kata yang mengandung bunyi ث, dan  (ب) untuk kata yang mengandung bunyi 

 .س

Guru memperdengarkan: 

 الّساعُة الّسابعةُ  (ٔ
 الّساعُة اخلامسة (ٕ
 الّساعُة الثانية (ٖ
 الّساعُة الثالثة (ٗ
 امنةالّساعُة الث (٘

 اإلجابة
 س (ٔ
 س (ٕ
 ث (ٖ
 ث (ٗ
 ث (٘

4. Menentukan makna kata melalui gambar 

 حتت صورة تدل عليها الكلمة اليت تسمعها. (x)ضع عالمة 
Berilah tanda (X) dibawah gambar yang ditunjuk oleh kata yang kamu dengar 

 السؤال:
اَعُة الَواِحَدُة  (ٔ   (pukul 01.00)السَّ



اَعُة الثَّالَثُة  (ٕ   (pukul 03.30)َوالنِّصفُ السَّ
اِدَسُة والرُّبعُ  (ٖ اَعُة السَّ   (pukul 06.15)السَّ
اَعُة الثَّانَِيُة ِإَّلَّ الرُّبُع  (ٗ  (pukul 01.45)السَّ
 (pukul 02.20)الّساَعُة الثَّانَِيُة و ِعشُروَن َدِقيَقًة  (٘

 ب أ رقم
ٔ 

  
  X 

ٕ 

  

 X  

ٖ 

  

  X 

ٗ 

  

 X  



 

 

  

٘ 

  

 X  



)اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة( قبلياالختبار ال أوراق اإلجابة

  



 
 

 )اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة( بعديأسئلة االختبار ال
 

SOAL DAN KUNCI JAWABAN PEGANGAN GURU 

 ( يف املربنعة!vاستمع وعّين الكلمة اليت فيها شدة بوضع عالمة ) . أ
 ج ب ا  رقم

ٔ 

 

 كوح كوب كوخ

ٕ 

 

 مهار محار مخار

ٖ 

 

 سرى صار سار

ٗ 

 

 صاخب صاحب ساحب



٘ 

 

 فرّح يفرح فرح

ٙ 

 

 األمل أتّمل أمل

ٚ 

 

 خياف خائف خفّ 

ٛ 

 

 سائق الّسوق سوق

ٜ 

 

 كّساب يكسب كسب

ٔٓ 

 

 حامل محّال محل

 

اليت حتتوي على حرف "ص"، و)س( استمع إىل الكلمات اآلتية، مث سجل إجابتك كاآليت: )ص( للكلمة  . ب
 للكلمة الىت حتتوي على حرف "س"!

 اإلجابة الكلمات  رقم
ٔ 

 

 س الرَّْسمُ 



ٕ 

 

 ص التَّْصِويْ رُ 

ٖ 

 

َباحةُ   س السِّ

ٗ 

 

 ص الّصيد

٘ 

 

 ص الّتصميم

ٙ 

 

 س الّتسّوق

ٚ 

 

 س البستَ َنةُ 

ٛ 

 

 س الَسَفرُ 

ٜ 

 

 ص َحافَةُ الصّ 



ٔٓ 

 

 س الُفروِسَيةُ 

 
 ج. ضع عالمة )ص( حتت صورة تدل عليها الكلمة اليت تسمعها.

 ب أ الكلمات رقم
 كلب 1

  
 مخار 2

  
 صوف 3

 
 

 انم 4

 
 

 كوخ 5

  
 

 اخًت الكلمة املسموعة اليت تناسب الصورة!د. 
الكلمة   رقم

1 
الكلمة 

2 
الكلمة 

3 
الكلمة 

4 



ٔ 

 

 مًت مطر مدار متار

ٕ 

 

 من انم قام منا

ٖ 

 

 قنس خنس كنس كّنس

ٗ 

 

 لعب رسم قرأ كتب

٘ 

 

 بدغ جرى مشى ركب

 
 )اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة( بعدياالختبار ال أوراق اإلجابة

 

 



م ابستخدا االستماعم اللغة العربية يف مهارة يلتعل ةستجاابت الطلباال استبيان
 وسيلة الوحات املصوتة

 

Lembar Angket Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab 

Maharah Istima’ Menggunakan Media Sounding Slide 

Setelah anda mengikuti pembelajaran bahasa Arab mhaharah istima 

menggunakan media Sounding Slide. Maka saya ingin mengetahui pendapat 

anda tentang kegiatan pembelajaran ayang telah kalian ikuti. Di harapkan anda 

menjawab pertanyaan-pertanyan dibawah ini dengan sejujur-jujurnya sesuai 

dengan apa yang anda alami ketika pembelajaran berlangsung. 

Petunjuk: 

Berilah petunjuk (√) pada kolom penilaian yang sesuai dengan pendapatmu. 

Keterangan memberi jawaban: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

ST = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

 

Nama Siswa : 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas : 

No Pernyataan Keterangan 

STS TS S SS 

1 Pembelajaran menggunakan media 

membuat saya lebih bersemangat 

mengikuti pembelajaran 

    

2 Kemudahan dalam memahami materi     

3 Saya tertarik dalam mengikuti 

pembelajaran ketika menggunakan media 

    

4 Saya merasa senang ketika mengikuti 

pembelajran menggunakan media 

    

  



 

  املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلستقامة بنجرماسّياملتعلقة ابلبحث يف الواثئق 
 

 صورة الطلبة يف اجملموعة التجربية مع مدرسة اللغة العربية

 

 صورة الطلبة يف اجملموعة الضابطة مع مدرسة اللغة العربية

 
 



 صورة أثناء التعليم يف اجملموعة التجربية

 

 

 



يف اجملموعة الضابطةصورة أثناء التعليم   

 
 

 
 

 
 



مسجد املدرسة   صورة

 

 ّياملدرس كتبةم  صورة

 



  



 

الرسائل 

 



 





 



 



 



 



  



 حليل الوصفت
 

Langkah-langkah analisis diskriptif (Uji Analisis nilai maksimum, minimum, 

mean, standar deviasi dan varian kelas eksperimen dan kontrol) yaitu: 

1. Buka program IBM SPSS Statistics Version 22, klik variable view kemudian isi 

kolom name dengan hasil pre-test dan post-test kelas eksperimen dan kontrol 

dan rubahlah decimals menjadi 0 seperti gambar dibawah ini: 

 
2. Setelah kolom sudah diisi sesuai kebutuhan kemudian klik data view dan isilah 

nilai berdasarkan kelompok masing-masing. Seperti gambar dibawah ini: 

 



3. Setelah nilai dan kode kelas sudah diinput kemudian klk analyze – deskriptive 

statistics – descriptives. Seperti gambar dibawah ini:  

 
4. Kemudian masukanlah hasil pre-test dan post-test kelas eksperimen dan kontrol, 

pilih option dan contreng mean, maksimum, minimum, standar deviasi dan 

varians. Lalu klik continue dan klik ok. Seperti gambar dibawah ini: 

 
Maka diperoleh hasil yakni sebagai berikut : 



  



 اختبار الطبيعية
 

Langkah-langkah uji normalitas : 

1. Buka IBM SPSS Statistics Version 22, klik variable View  kemudian isi kolom 

name dengan hasil post-test dan pada baris kedua diisi kelas, pada kolom Value 

baris kelas di klik dan beri kode 1 untuk kelas pre-test eksperimen, kode 2 untuk 

kelas post-test eksperimen, kode 3 untuk kelas pre-test kontrol dan kode 4 untuk 

kelas post-test ekontrol. Maka diperoleh hasilnya, seperti gambar dibawah ini: 

 
2. Setelah kolom sudah diisi sesuai kebutuhan kemuan klik data view dan isilah 

nilai berdasarkan kelompok masing-masing. Seperti gambar dibawah ini: 

 

Keterangan: 

1 = Pre-Test Eksperimen 

2 = Post-Test Eksperimen 



 
3. Setelah nilai dan kode kelas sudah diinput kemudian klik analyze – deskriptive 

statistic – explore. Seperti gambar dibawah ini: 

 
4. Kemudian klik hasil pre-test dan post-test masukan ke kolom dependent list dan 

klik kelas masukan kolom factor list. Lalu, klik plots, maka centang bagian 

normality plots dan pilih power estimation. Pada option steam dan histogram 

boleh tidak dicentang. Seperti gambar dibawah ini: 

Keterangan: 

3 = Pre-Test Kontrol 

4 = Post-Test Kontrol 

 



 
5. Selanjutnya, klik continue dan klik ok. Maka, akan muncul hasil seperti dibawah 

ini, yaitu perhitungan mean, standar deviasi serta normalitas. Seperti gambar 

dibawah ini: 

 
Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu: 

1. Jika signifikansi > 0,05 maka nilai berdistribusi normal. 

2. Jika signifikansi < 0,05 maka nilai berdistribusi tidak normal. 

Hasil kelas pre-test eksperimen 0,000 < 0,05 maka data berdistribusi Tidak 

Normal. 
Hasil kelas post-test eksperimen 0,003 < 0,05 maka data berdistribusi Tidak 

Normal. 

Hasil kelas pre-test kontrol 0,005 < 0,05 maka data berdistribusi Tidak Normal. 

Hasil kelas post-test kontrol 0,000 < 0,05 maka data berdistribusi Tidak 

Normal. 
 

 

  



 تجانساختبار ال
 

Langkah-langkah uji homogenitas : 

1. Buka IBM SPSS Statistics Version 22, isi variable view dan data view sama 

seperti langkah uji normalitas. 

2. Setelah data sudah terisi semua maka klik analyze – descriptive ststistics – 

explore. Maka akan muncul seperti gambar dibawah ini: 

 
3. Pada kolom dependent list dimasukan data hasil post-test kelas eksperimen dan 

kontrol sedangkan factor dimasukan data kelas. Kemudian centang bagian 

homogenity dan power estimation. Maka akan muncul seperti gambar dibawah 

ini: 

 

Keterangan: 

1 = Post-Test Eksperimen 

2 = Post-Test Kontrol 



4. Kemudian klik continue dan ok. Maka akan keluar tabel test homogeniety seperti 

dibawah ini: 

 
Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas yaitu: 

3. Jika nilai sig > 0,05 maka distribusi data homogen. 

4. Jika nilai sig < 0,05 maka distribusi data tidak homogen. 

Sebagaimana data diatas diketahui bahwa nilai sig ialah 0,731. Sebab 0,731 > 

0,05 maka disimpulkan bahwa varians dari kelas eksperimen dan kontrol ialah 

Homogen. 
   



Rumus : 

1. Apabila data Normal dan Homogen maka uji yang digunakan ialah Uji T. 

2. Apabila data Tidak Normal dan Homogen maka uji yang digunakan ialah Uji U 

3. Apabila data Normal tapi Tidak Homogen maka uji yang digunakan ialah Uji U 

Karena data hasil pre-test dan post-test kelas eksperimen dan kontrol 

berdistribusi tidak normal dan homogen maka uji yang digunakan ialah Uji U. 

  



 Uاختبار 

Langkah-langkah Uji U : 

1. Buka IBM SPSS Statistics Version 22, isi variable view dan data view sama 

seperti langkah uji normalitas dan homogenitas. 

2. Ketika data sudah terisi semua, klik analyze – Nonparacmatic test – legacy 

dialogs – 2 independent samples, seperti gambar di bawah ini: 

 
3. Masukan hasil post-test ke test variable list, dan masukan kelas pada grouping 

variable. Klik define groups. Tuliskan kode kelompok seperti pada data view 

sebelumnya. Group 1 ditulis 1 dan group 2 ditulis dengan kode 2, seperti gambar 

dibawah ini: 

 
4. Kemudian klik continue lalu klik oke. Tunggu beberapa saat kemudian akan 

muncul table hasil Uji U seperti dibawah ini: 



 
Dasar pengambilan keputusan Mann Whitny 

1. Jika nilai Asymp sig (2- Tiled) < 0,05 maka hipotesis diterima 

2. Jika nilai Asymp sig (2- Tiled) > 0,05 maka hipotesis ditolak 

Dilihat dari table nilai Asymp sig (2- Tiled) 0,000 < 0,05 maka hipotesis 

diterima. 

Artinya penggunaan media Sounding Slide pada pembelajaran mahara istima 

untuk siswa kelas VIII di Mts PonPes Al-Istiqamah Banjarmasin adalah Efektif. 

  


