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1امللحق   
SILABUS PEMBELAJARAN 

 

 

Satuan Pendidikan : Madrasah Aliyah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab (Wajib) 

Kelas  : XI (Sebelas) 

Semester    : Ganjil 
 

Kompetensi Inti : 

 

KI-1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

KI-2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 

responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 

KI-3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

KI-4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 

 

KOMPETENSI 

DASAR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.1 Menyadari 

bahwa 

kemampuan 

berbicara 

adalah nikmat 

yang penting 

yang 

dianugerahkan 

-    Observasi 

 Penilaian diri 

 Penilaian antar peserta 

didik 

 Jurnal 
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oleh Allah 

SWT. 

1.1. Mensyukuri 

nikmat Allah 

berupa 

kemampuan 

berbicara 

dengan baik 

dan lancer 

-    Observasi 

 Penilaian diri 

 Penilaian antar peserta 

didik 

 Jurnal 

  

1.2. Mensyukuri 

kemampuan 

mengungkapk

an gagasan 

dan ide 

dengan 

pembicaraan 

yang baik 

sehingga bisa 

dimengerti 

orang lain. 

-    Observasi 

 Penilaian diri 

 Penilaian antar peserta 

didik 

 Jurnal 

  

1.3. Mensyukuri 

kesempatan 

dapat 

mempelajari 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional 

yang 

diwujudkan 

dalam 

-    Observasi 

 Penilaian diri 

 Penilaian antar peserta 

didik 

 Jurnal 
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semangat 

belajar 

2.1. Menunjukkan 

perilaku 

santun dan 

peduli dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

antar pribadi 

dengan guru 

dan teman 

   Observasi 

 Penilaian diri 

 Penilaian antar peserta 

didik 

 Jurnal 

  

2.2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, 

percaya diri, 

dan 

bertanggung 

jawab dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

transaksional 

dengan guru 

dan teman 

   Observasi 

 Penilaian diri 

 Penilaian antar peserta 

didik 

 Jurnal 

  

2.3. Menunjukkan 

perilaku 

tanggung 

jawab, peduli, 

kerjasama, dan 

cinta damai, 

dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

   Observasi 

 Penilaian diri 

 Penilaian antar peserta 

didik 

 Jurnal 
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fungsional 

2.4. Menunjukan 

perilaku 

santun, 

antusias, 

kreatif, 

ekspresif, 

interaktif, 

kerjasama, dan 

imajinatif 

dalam 

menghargai 

budaya dan 

bahasa. 

   Observasi 

 Penilaian diri 

 Penilaian antar peserta 

didik 

 Jurnal 

  

3.1. Mengidenti-

fikasi bunyi, 

makna 

kalimat, 

gagasan, unsur 

kebahasaan, 

struktur teks 

dan unsur 

budaya bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan topik: 

 َِ ْٞ ِق ِٕ َشا َُ بُه اْى ٍَ آ

خُ  ؾَّ اىِصّ َٗ 

baik secara 

lisan maupun 

tertulis 

- Kosa kata terkait topik, 

seperti: 

َِ  ( أ ْٞ ِق ِٕ َشا َُ بُه اْى ٍَ  آ

ِٕق،  ْٞغ، اىِطْفو، اىَـَُشا اىَشِض

ْشَؽيَخ  ٍَ  ، ِّ اىَشاِشذ، اىَـُِغ

َضبَػخ،  ْشَؽيَخُ اىشَّ ٍَ ىَخ،  ْ٘ فُ ْشَؽيَخ اىطُّ ٍَ
اَؽخ  ْغزَْقجَو اىَؾَٞبحِ ، اىشَّ ٍُ َٕقَِخ،  اىَـَُشا

هُ  ْ٘ َٝبَضخ، ُط اىِشّ َٗ و، اىِذَّساَعخ  ََ اىؼَ َٗ 

ش، ِعْغٌ، َػْقو ط ػُ  ْٖ و اىَغ ٍَ ه، أَ ْ٘ قُ

بَساد ََ بَسح ط ِػ ََ به، ِػ ٍَ  ط آ

خُ  ( ة ؾَّ  اىّصِ

ِسَّٝخ،  ْٗ ُش ادّ اىضَّ َ٘ اىِغزَاء اىَغِّٞذ، اىَـَ

َْْٞبد،  ٍِ زَب ْٞ َْْٞبد، فِ رِ ْٗ ْٝذ، اىجَُش َؽِذ

اد،  َ٘ يَ افِو اىصَّ َ٘ ِسَٝبَضخُ اىَْْفِظ، َّ

اَؽخ اىَنبفَِٞخ،  حُ اْْلَرَْمبِس، اىشَّ َٗ راِلَ

، اىطَّبقَخ، ّٛ ِس ْٗ اىؼََضالَد،  َضُش

َْبَعجَخ،  ٍُ قَبد  ْٗ اىَغْشٛ، اىِغّجَبَؽخ، أَ

ْٞذَح  اىؼَبدَاد اىَـُِف

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Memperhatikan kosa kata 

yang dipaparkan di 

slide/papan tulis 

- Membaca kosa kata yang 

dipaparkan di slide/papan 

tulis 

- Menyimak bunyi kata-kata 

yang diperdengarkan guru 

- Menirukan bunyi yang 

didengar dari guru 

- Membedakan kata-kata yang 

didengar dari guru 

- Membaca kata-kata yang 

ditulis 

- Mencari makna kosa kata di 

kamus. 

- Teknik 

1. Tes tulis 

2. Penugasan 

- Bentuk instrumen 

1. Benar-salah 

2. Uraian 

3. Melengkapi kalimat 

rumpang 

- Contoh instrumen 

A. Berilah tanda (√) 

pada kata kalau bunyi 

yang saya 

perdengarkan benar, 

dan tanda (x) kalau 

salah. 

ْٞغ ) ... ( .ٔ  اىَشِض

 اىِطْفو ) ... ( .ٕ

ٖ. ............ 

12 JP Sumber 

- Guru 

- Buku Bahasa 

Arab  

KEMENAG 

kelas XI. 

- Kamus Arab -

Indonesia/ 

Indonesia - 

Arab 

- Internet 

 

Alat 

- Audio 

- Slide 

- LCD 

- Papan tulis 

- Spidol 
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- Mencocokkan antara kosa 

kata dengan kalimat. 

 

 

 اىِغزَاء اىَغِّٞذ ) ... ( .ٔ

 ِسَٝبَضخُ اىَْْفظ) ... ( .ٕ

ٖ. ............ 

 B. Terjemahkan kalimat 

berikut secara benar. 

ذَْسَعخِ  .ٔ ََ ُْٝش اْى ِذ ٍُ  قَبَه 

َٕقَخ .ٕ ْشَؽيَخَ اىَـَُشا ٍَ ٌْ اُْٟ   ثَيَْغزُ

ٖ. ........... 

ْصذَُس اىطَّبقَخ  .ٔ ٍَ اىِغزَاء اْىَغِّٞذ

و ََ خ ِىيؼَ ٍَ  اىالَِّص

َٝبَضخرَُغبِػذ اىؼََضالَد َػيَٚ  .ٕ اىِشّ

 ّ٘ َُ  اىُّْ

ٖ. ........... 

 -  

 - Teks bacaan, seperti: 

َِ  ( أ ْٞ ِق ِٕ َشا َُ بُه اْى ٍَ  آ

 ًِ ِْٝذ، فِٜ اْفزِزَبػِ اْىؼَب ِ اْىَغِذ ّٜ َساِع اىذِّ

ذَْسَعِخ: ََ ُْٝش اْى ِذ ٍُ  قَبَه 

 َٜ ِٕ َٗ َٕقَِخ،  ْشَؽيَخَ اىَـَُشا ٍَ  َُ ٌْ اْٟ ثَيَْغزُ

ىَخ.  ْ٘ فُ ْشَؽيَِخ اىطُّ ٍَ ْشَؽيَخٌ ثَْؼذَ  ٍَ 

َّٞخُ  ( ة ّؾِ  اْىَؾَٞبحُ اىّصِ

ْْجَِغٜ  ًْٞؾب، َٝ َْب َصِؾ َُ َُ ِعْغ ْ٘ ِىَنٜ َُٝن

: ْٜ ب َِٝي ٍَ بسَط  ََ ُّ ُْ  أَ

ٔ.  ُْ َّأُْمَو اىِغزَاء اْىَغِّٞذ ، ْلُّّٔ أَ

و. ََ خ ِىيؼَ ٍَ ْصذَُس اىطَّبقَخ اىالَِّص ٍَ 

ب  .ٕ َٖ َٝبَضخ، ْلَّّ بِسط اىِشّ ََ ُّ ُْ أَ

 ّ٘ َُ رَُغبِػذُ اىؼََضالَد َػيَٚ اىُّْ

ُو ثَِيَٞبقَخ. ََ ٌَ َْٝؼ رَْغؼَُو اىِغْغ َٗ 

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Membaca paragraf dengan 

seksama 

- Menanyakan kata yang tidak 

jelas tulisan, bacaan atau 

maknanya. 

- Mencari arti kosa kata yang 

tidak dimengerti di dalam 

kamus 

- Mencocokkan arti kata 

dengan temannya. 

- Menjawab pertanyaan yang 

ada. 

C. Jawablah 

pertanyaan berikut 

sesuai teks. 

 

َٕقَِخ؟ .ٔ َشا َُ ْشَؽيَخُ اْى ٍَ  َٜ ِٕ ب  ٍَ 

ْشَؽيَخُ  .ٕ ٍَ برَا اْػزُجَِشْد  ََ ِى

 ْٜ خً فِ ٍَّ َٕب ْشَؽيَخً  ٍَ َٕقَِخ  َشا َُ اْى

؟ ُِ َّْغب  َؽَٞبحِ اْْلِ

ًْٞؾب؟ .ٔ َْب َصِؾ َُ َُ ِعْغ ْ٘ َْٞف ِىَُٞن  َم

ب فَبئِذَحُ اْىِغزَاِء اْىَغَِّٞذ؟ .ٕ ٍَ 
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ٖ.  ًِ ْ٘ ضُْو اىَّْ ٍِ اَؽخ ،  ُْ َّْبه اىشَّ أَ

االْعزِْشَخبءِ  َٗ 

 - Pengenalan tarkib 

sebagai berikut: 

َضبِسعُ  ( أ َُ اْىِفْؼُو اْى َٗ  ُْ  أَ

ُْ َْٝيزَِؾَق ِدَساَعزَُٔ  .ٔ ٌِ أَ ُِٝؾتُّ َؽَغ

 ثُِنيَِِّٞخ اىزَّْشثَِٞخِ 

خً  .ٕ ُْ رَْنزُجِٜ قِصَّ َِ أَ ْٝ ِذ ْٝ  رُِش

ا  .ٖ ْ٘ قُ ُْ َُٝؾقِّ ْٜ أَ ُة فِ َْٝشَغُت اىطُّالَّ

 ٌْ ُٖ بىَ ٍَ  آ

ٗ.  ُْ بُد أَ َٖ ٍَّ ُ دُّ اْْل َ٘ َٝ َِ َْٝشَضْؼ

 َِّ ُٕ اَلدَ ْٗ  أَ

ِٔ  ( ة ُه ثِ ْ٘ ْفؼُ ََ اْى َٗ  اْىفَبِػُو 

ٔ.  ًِ ْ٘ اَؽخَ ثِبىَّْ ىَذُ اىشَّ َ٘  قََضٚ اْى

ٕ.  ِِ ْٞ ُِ  دََعبَعزَ بِىجَب َه اىطَّ َٗ  رََْب

ٖ.  َِ ْٞ َُ اىذَّاِسِع ْ٘ ُع ذَّسِ َُ ٌُ اْى  ُٝؼَيِّ

-  َِّ ِٖ برِ َٖ ٍَّ ُ ًُ اْىجََْبُد أ  رَْؾزَِش

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Membaca contoh struktur 

kalimat yang terdapat di 

buku paket atau di papan 

tulis 

- Menanyakan pola kalimat 

atau struktur yang tidak 

dipahami 

- Mencoba membuat kalimat 

dengan pola dan struktur 

kalimat yang dicontohkan 

- Mencermati persamaan dan 

perbedaan susunan teks 

bahasa Arab dan teks bahasa 

Indonesia. 

- Membuat kesimpulan 

- Mengerjakan soal latihan 

D. Lengkapi kalimat 

berikut dengan fi’il 

mudhari’ yang 

sesuai, kemudian 

harakati dengan 

benar. 

 

 ٝزَْٚ ؽبصً أُ ... ٍْٖذعب .ٔ

 ٝشٝذ اْلعبرٞز أُ ... رالٍٞزرٌٖ .ٕ

Lengkapi kalimat 

berikut dengan 

fa’il atau maf’ul 

bihi yang sesuai, 

kemudian harakati 

dengan benar. 

ٝزْبٗه ... صالس ٗعجبد فٜ  .ٔ

 اىًٞ٘

ٝشنش اىؼجذ ... ػيٚ ّؼَٔ  .ٕ

 اى٘فٞشح

  

4.1. Mengungkapk

an dialog, 

informasi lisan 

atau tulisan, 

merespon 

berita 

sederhana 

terkait topik : 

 َِ ْٞ ِق ِٕ َشا َُ بُه اْى ٍَ آ

خُ  ؾَّ اىّصِ َٗ 

 dengan 

- Teks dialog, seperti:  

َِ  ( أ ْٞ ِق ِٕ َشا َُ بُه اْى ٍَ  آ

ْٞجًب ؟ َُ َطجِ ْ٘ ُْ رَُن ْٝذ أَ َْٕو رُِش  ٍشٌٝ: 

ْشَضٚ،  ََ ش: َّؼٌَ، ْلَُػبِىظ اىـ ََ  ُػ

َّْذ ٝب َخبِىذ ؟   ٗأَ

 َٜ ِْ ِْْذًعب ِْلَْث َٖ ٍُ  َُ ْ٘ ُْ أَُم َّْٚ أَ ََ َ خبىذ: أَر

ِّْذ  أَ َٗ بَساد،  ََ اىِؼ َٗ د  ْ٘ اىجُُٞ

َِ ؟ ْٝ ْٞيَٚ، ٍبرا رَْخزَبِس  ٝب ىَ

َُ ٗاِػظخ . ْ٘ ُْ أَُم  ىٞيٚ:أََّب أُِؽّت أَ

ِٕشح فِٜ  ب ٍَ ِّْذ  َ َْبِعت، فَأ ٍُ زَا  ٰٕ ػَش: 

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Memperhatikan contoh 

dialog 

- Membuat teks dialog 

terbimbing  

- Mengoreksi teks dialog 

- Berlatih melakukan dialog 

- Mempraktikkan dialog di 

depan kelas 

- Teknik 

1. Tes praktik 

2. Proyek 

3. Portofolio 

- Bentuk instrumen 

1. Dialog 

2. Essai 

3. Kumpulan karya 

- Contoh instrumen 

A. Lakukanlah dialog 

bersama temanmu 
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memperhatika

n unsur 

kebahasaan, 

struktur teks 

dan unsur 

budaya secara 

benar dan 

sesuai konteks 

 اىَخَطبثَخ 

 َُ ْ٘ ُْ أَُم ب أََّب فأُِؽّت أَ ٍَّ ْٝذَح: أَ فَِش

َعخ. ذَِسّ ٍُ 

َْخ َّبفِؼَخ  ْٖ ٍِ ْٝظ  ٌْٞ، اىزَّذِْس ٍشٌٝ: َػِظ

 ِعذًّا !

َّٞخُ  ( ة ّؾِ  اْىَؾَٞبحُ اىّصِ

 َُ ْ٘ َْْٞب ِىَُٞن برَا َِٝغُت َػيَ ٍَ فَبرٌِؼ: 

ًْٞؾب؟ َْب َصِؾ َُ  ِعْغ

ٍس. ْ٘ ٍُ ُ َُْٕبَك صاََلصَخُ أ  : ْٜ ٍِ  َػْض

؟ َٜ ِٕ ب  ٍَ  فَبرٌِؼ: 

َه اْىِغزَاَء  َٗ ُْ َّزََْب اًل، أَ َّٗ ػضٍٜ: أَ

 اْىَغِّٞذَ 

 فَبرٌِؼ: ............

terkait topik. 

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Membaca paragraf secara 

utuh 

- Mencari arti kosa kata yang 

tidak dipahami 

- Menanyakan susunan 

kalimat yang tidak dipahami 

kepada teman-temannya. 

- Menulis ide pokok yang 

terkandung dalam paragraf. 

B. Tulislah ide pokok 

yang terkandung 

dalam paragraf 

berikut. 

  

 Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Membaca/menyimak berita 

yang terdapat dalam media 

cetak atau elektronik 

- Mencari makna kata-kata 

yang sulit di dalam kamus 

- Menyimpulkan isi berita 

dengan menggunakan kosa 

kata, struktur dan tanda baca 

yang benar. 

C. Simpulkan berita 

berikut. 

  

3.2. Mengidenti-

fikasi bunyi, 

makna 

kalimat, 

gagasan, unsur 

kebahasaan, 

struktur teks 

dan unsur 

budaya bahasa 

Kosa kata  terkait topik, 

seperti: 

ْٞت،   ف، ِػَٞبدَحُ اىطَّجِ ْٗ ْؼُش ٍَ ْٞت  َطجِ

ِؼذَح،  قَْيت،  ٍَ   ، ّٜ ْٞذَِى ْٞذَِىَّٞخ ، َص َص

ْٝذ، صُ  ذَاع ، ُصَمبً، َؽْيق، أَىٌَ َشِذ

َٖبة،  َْْضا، اِْىزِ ْٝ ِ٘ ّْفُيُ به، إِ َٖ ُعؼَبه، إِْع

برَا  ٍَ ِْْٜٞ اىُْٞغَشٙ،  َْٚ، َػ َْ ِْْٜٞ اىُٞ َػ

 ٌَّ ٍِ ِْْذٛ أَىٌَ، َشفَبَك  ثِل؟ ،  رَْشُن٘؟، ِػ

 هللا

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Memperhatikan kosa kata 

yang dipaparkan di 

slide/papan tulis 

- Membaca kosa kata yang 

dipaparkan di slide/papan 

tulis 

- Menyimak bunyi kata-kata 

- Teknik 

1. Tes tulis 

2. Penugasan 

- Bentuk instrumen 

1. Benar-salah 

2. Uraian 

3. Melengkapi 

kalimat rumpang 

- Contoh instrumen 

10 JP Sumber 

- Guru 

- Buku Bahasa 

Arab  

KEMENAG 

kelas XI. 

- Kamus Arab -

Indonesia/ 
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Arab yang 

berkaitan 

dengan topik: 

َّٞخُ  ّؾِ َػبَٝخُ اىّصِ  اىّشِ

baik secara 

lisan maupun 

tertulis 

yang diperdengarkan guru 

- Menirukan bunyi yang 

didengar dari guru 

- Membedakan kata-kata yang 

didengar dari guru 

- Membaca kata-kata yang 

ditulis 

- Mencari makna kosa kata di 

kamus. 

- Mencocokkan antara kosa 

kata dengan kalimat. 

A. Berilah tanda (√) 

pada kata kalau 

bunyi yang saya 

perdengarkan 

benar, dan tanda 

(x) kalau salah. 

ْٞت ) ... ( .ٔ  َطجِ

ْٞذَِىَّٞخ) ... ( .ٕ  َص

ٖ. ...... 

Indonesia - 

Arab 

- Internet 

 

Alat 

- Audio 

- Slide 

- LCD 

- Papan tulis 

- Spidol 

 

B. Terjemahkan 

kalimat berikut 

secara benar. 

ع  .1 ْ٘ فِٜ اْْلُْعجُ

َْٝضخَ  ِش ََ ْٝقَزََْب اْى  اىَـَبِضٞؼُذّْبَصِذ

س  .2 ْٗ ْٝقَخُ فِٜ اىذَّ ِذ َمبَّذ اىصَّ

ْغزَْشفَٚ  َُ ِ اْى ٍِ فَبء(اىضَّبِّٜ   )اىّشِ

3. ........ 

 

- Teks bacaan, seperti: 

ِْٝض  ِش ََ  ِػَٞبدَحُ اْى

ْٞيَخ  ع اىَـَبِضٜ ُػذّْبَخِي ْ٘ فِٜ اْْلُْعجُ

س   2ٕٓفِٜ اىغُْشفَخ َسْقٌ   ْٗ فِٜ اىذَّ

 َُ ْغزَْشفَٚ )اىِشّفَبء(.َمب ٍُ  ِْ ٍِ اىضَّبِّٜ 

ِْْٖٞب اىُْٞغَشٙ. ْٝذ فِٜ َػ ْْذَٕب أَىٌَ َشِذ  ِػ

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Membaca paragraf dengan 

seksama 

- Menanyakan kata yang tidak 

jelas tulisan, bacaan atau 

maknanya. 

- Mencari arti kosa kata yang 

tidak dimengerti di dalam 

kamus 

- Mencocokkan arti kata 

dengan temannya. 

- Menjawab pertanyaan yang 

ada. 

C. Jawablah 

pertanyaan berikut 

sesuai teks. 

ْٞيَخُ؟ .1 َِ رُؼَبىَُظ َخِي ْٝ  أَ

ب؟ .2 َٖ ِْ ْٞ ُْٞت ثَِؼ برَا ُِٝص ٍَ 

3. .... 
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 - Pengenalan tarkib 

sebagai berikut: 

ْفَشدُ  َُ  اىَّْْؼُذ اْى

ٌْٞت  .ٔ اُ َطجِ َٗ ْش ٍَ س  ْ٘ اىذُّْمزُ

َْْٝخ .  ِٓ اىَـَِذ ٌف فِٜ ِٕز ْٗ ْؼُش ٍَ 

َٝخَ  .ٕ ِٗ ُْ رَْشزَِشٛ اْلَدْ ْٝذ أَ َْٕو رُِش
بئِيَخَ ؟   اىغَّ

ٜ اىَـَْغِغذَ اىَؾَشاً  .ٖ َِّ س َػ ْٗ َُٝض

 ًِ عِ اىقَبِد ْ٘  فِٜ اْلُْعجُ

ٗ.  ٌُٖ ُ ُِٝؾجُّ ْٗ بثُِش َُ اىصَّ ْ٘ ُْ ٍِ ْؤ َُ اى

 اّلٰلُ 

بِد  .٘ ََ ْغِي َُ ِذٛ اّلٰلُ اى ْٖ َٝ

بِىَؾبدِ   اىصَّ

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Membaca contoh struktur 

kalimat yang terdapat di 

buku paket atau di papan 

tulis 

- Menanyakan pola kalimat 

atau struktur yang tidak 

dipahami 

- Mencoba membuat kalimat 

dengan pola dan struktur 

kalimat yang dicontohkan 

- Mencermati persamaan dan 

perbedaan susunan teks 

bahasa Arab dan teks bahasa 

Indonesia. 

- Membuat kesimpulan 

- Mengerjakan soal latihan 

D. Lengkapi kalimat 

berikut dengan 

na’at yang sesuai, 

kemudian  harakati 

dengan benar. 

س  .ٔ ْٗ ْٜ اىذَ ْٜ َشقٍَّخ فِ ْسدَحُ فِ َٗ  ُِ رَْغُن

.... 

ٕ.  َٝ ْٜ ٌٍ ... فِ َضحُ ثِأَىَ َْ َٕ  ِذِٓ َْٝشؼُُش 

ٖ. ...... 

  

4.2. Mengungkapk

an dialog, 

informasi lisan 

atau tulisan, 

merespon 

berita 

sederhana 

terkait topik : 

َّٞخُ  ّؾِ َػبَٝخُ اىّصِ  اىّشِ

dengan 

memperhatika

n unsur 

kebahasaan, 

struktur teks 

Teks dialog, seperti:  

ْٞذَِىَّٞخِ   فِٜ اىصَّ

+ َِ ٍِ َٝخ  ِٗ َْٝذ اْلَدْ َْٕو اِْشزََش :

ْٞذَِىَّٞخ ؟  اىصَّ

د ،  - ْ٘ ُع ْ٘ ٍَ ه  َّٗ اء اْلَ َٗ ٌْ ، اىذَّ : َّؼَ

اء  َٗ اىذَّ َٗ ، ً ْ٘ اِؽذَح قَْجَو اىَّْ َٗ َؽجَّخ 

د . صاَلَُس َؽجَّبد  ْ٘ ُع ْ٘ ٍَ اىضَّبِّٜ 

ًّٞب ثَْؼذَ اْلَْمو. ٍِ ْ٘ َٝ 

اء اىضَّبِىش ؟+  َٗ اىذَّ َٗ : 

ْٞش  - اء اىضَّبِىش َغ َٗ اىذَّ َٗ :آِعف، 

. ً ْ٘ د اىَٞ ْ٘ ُع ْ٘ ٍَ 

ْٞذَِىَّٞخ أُْخَشٙ. ِٔ فِٜ َص ْٝ  + :َعأَْشزَِش

  

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Memperhatikan contoh 

dialog 

- Membuat teks dialog 

terbimbing  

- Mengoreksi teks dialog 

- Berlatih melakukan dialog 

- Mempraktikkan dialog di 

depan kelas 

- Teknik 

1. Tes praktik 

2. Proyek 

3. Portofolio 

- Bentuk instrumen 

1. Dialog 

2. Essai 

3. Kumpulan karya 

- Contoh instrumen 

A. Lakukanlah dialog 

bersama temanmu 

terkait topik. 

  

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

B. Tulislah ide pokok 

yang terkandung 
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dan unsur 

budaya secara 

benar dan 

sesuai konteks 

- Membaca paragraf secara 

utuh 

- Mencari arti kosa kata yang 

tidak dipahami 

- Menanyakan susunan 

kalimat yang tidak dipahami 

kepada teman-temannya. 

- Menulis ide pokok yang 

terkandung dalam paragraf. 

dalam paragraf 

berikut. 

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Membaca/menyimak berita 

yang terdapat dalam media 

cetak atau elektronik 

- Mencari makna kata-kata 

yang sulit di dalam kamus 

- Menyimpulkan isi berita 

dengan menggunakan kosa 

kata, struktur dan tanda baca 

yang benar. 

C. Simpulkan berita 

berikut. 

  

3.3. Mengidenti-

fikasi bunyi, 

makna 

kalimat, 

gagasan, unsur 

kebahasaan, 

struktur teks 

dan unsur 

budaya bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan topik: 

Kosa kata  terkait topik, 

seperti: 

اك ،  َ٘ َضخ ، اىِغّ ََ اىََّْظبفَخ ،  اىَـَْض

ف ، اىغُجَبس ،  ْ٘ ْنُش ٍَ إَِّبُء اىطَّؼَبً ،

بء دَائٌِ ، قَزَاَسح ،  ٍَ اىَؾَشَشاد ، 

َٞبٓ  ،  ٍِ بء ط  ٍَ َصبِدس ،  ٍَ ْصذَس ط  ٍَ
دَاس ط  –ثِئْش ط آثَبس ، فَِْبء ط أَْفَِْٞخ 

س ْٗ  دُ

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Memperhatikan kosa kata 

yang dipaparkan di 

slide/papan tulis 

- Membaca kosa kata yang 

dipaparkan di slide/papan 

tulis 

- Menyimak bunyi kata-kata 

yang diperdengarkan guru 

- Menirukan bunyi yang 

didengar dari guru 

- Teknik 

1. Tes tulis 

2. Penugasan 

- Bentuk instrumen 

1. Benar-salah 

2. Uraian 

3. Melengkapi 

kalimat rumpang 

-  

- Contoh instrumen 

A. Berilah tanda (√) 

pada kata/gambar 

10 JP  
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 ًِ ْعاَل  اىََّْظبفَخُ فِٜ اْْلِ

baik secara 

lisan maupun 

tertulis 

- Membedakan kata-kata yang 

didengar dari guru 

- Membaca kata-kata yang 

ditulis 

- Mencari makna kosa kata di 

kamus. 

- Mencocokkan antara kosa 

kata dengan kalimat. 

kalau bunyi yang 

saya perdengarkan 

benar, dan tanda 

(x) kalau salah. 

 اىََّْظبفَخ ) ... ( .ٔ

َضخ) ... ( .ٕ ََ  اىَـَْض

ٖ. .......... 

B. Terjemahkan 

kalimat berikut 

secara benar. 

ب  .1 ًٍ ب ََ زِ ْٕ ٌّ اِْلْعالًَ ثِبىََّْظبفَخ اِ زَ ْٖ َٝ

ب. ًَ ْٞ  َػِظ

ًُ ِثََْظبفَِخ إَِّبِء  .2 ش اِْلْعاَل ٍُ َٝأْ

َغْغِئ. َٗ  اىطَّؼَبً 

3. ........ 

  

 - Teks bacaan, seperti: 

ْعالًَ  اىََّْظبفَخُ فِٜ اْْلِ

ب  ًٍ ب ََ زِ ْٕ ٌّ اِْلْعالًَ ثِبىََّْظبفَخ اِ زَ ْٖ َٝ

ب  ٍَ  َ٘ ُٖ ب فَ َٖ ًِ ِث ب ََ زِ ْٕ ِ ا ٍِ َٗ ب، ًَ ْٞ َػِظ

! ْٜ  َِٝي

ٌّ اِْْلْعالًَ  .ٔ زَ ْٖ ِثََْظبفَِخ اىفٌَ َٝ

اْلَْعَْبُ. َٗ 

ًُ ِثََْظبفَِخ إَِّبِء  .ٕ ش اِْلْعاَل ٍُ َٝأْ

َغْغِئ. َٗ  اىطَّؼَبً 

ِْٝش  .ٖ ِ٘ ِْ رَْي َٖٚ اِْلْعالًَ َػ َّ

َصبِدِس اىَـَِٞبٓ. ٍَ 

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Membaca paragraf dengan 

seksama 

- Menanyakan kata yang tidak 

jelas tulisan, bacaan atau 

maknanya. 

- Mencari arti kosa kata yang 

tidak dimengerti di dalam 

kamus 

- Mencocokkan arti kata 

dengan temannya. 

- Menjawab pertanyaan yang 

ada. 

C. Jawablah 

pertanyaan berikut 

sesuai teks. 

ٌّ اِْْلْعالًَ ِثََْظبفَِخ اىفٌَ  .1 زَ ْٖ َٝ َْٞف  َم

اْلَْعَْبُ؟ َٗ 

ٌّ اِْْلْعالًَ ِثََْظبفَِخ إَِّبِء  .2 زَ ْٖ َٝ َْٞف  َم

؟ ًِ  اىطَّؼَب

3. ........ 

  

 - Pengenalan 

tarkibsebagai berikut: 

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

D. Lengkapi kalimat 

berikut dengan 

15 menit  
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َّٝخُ  ِ٘ ْؼَْ ََ  اِْلَضبفَخُ اْى

ٌّ اِْْلْعالًَ ِثََْظبفَِخ اىفٌَ.  .ٔ زَ ْٖ َٝ 

ًِ رَْشِك  .ٕ ش اِْْلْعالًَ ِثؼَذَ ٍُ َٝأْ

اىشََّشاة  َٗ ِْٞاىطَّؼَبً  فَ ْ٘ ْنُش ٍَ 

ِْٝش  .ٖ ِ٘ ِْ رَْي َٖٚ اِْلْعالًَ َػ َّ

َصبِدِس اىَـَِٞبٓ ٍَ 

ٗ.  ْٗ ْْئِْىقَبِء اىقَزَاَسح أَ َٖٚ اِْْلْعالًَ َػ فََْ

اِسع َ٘ ب فِٜ اىشَّ َٖ  رَْشِم

- Membaca contoh struktur 

kalimat yang terdapat di 

buku paket atau di papan 

tulis 

- Menanyakan pola kalimat 

atau struktur yang tidak 

dipahami 

- Mencoba membuat kalimat 

dengan pola dan struktur 

kalimat yang dicontohkan 

- Mencermati persamaan dan 

perbedaan susunan teks 

bahasa Arab dan teks bahasa 

Indonesia. 

- Membuat kesimpulan 

- Mengerjakan soal latihan 

mudhaf ilaih yang 

sesuai, kemudian 

harakati dengan 

benar. 

ْٜ ِؽْفِظ  .1 ُِ فِ َّْغب خُ اْْلِ ٍَ َعاَل

.... 

خَ  .2 ؾَّ ُْٝش ... ُِٝضشُّ اىّصِ ِ٘  رَْي

3. ..... 

4.3. Mengungkapk

an dialog, 

informasi lisan 

atau tulisan, 

merespon 

berita 

sederhana 

terkait topik : 

Teks dialog, seperti:  

برَا ثِل؟ ٍَ 

َْْٝت ؟ برَاثِِل، َٝب َص ٍَ  : ًّ ُ  اْْل

 ِْْٜٞ ْٞف فِٜ َػ ِْْذٛ أَىٌَ َخِف َْْٝت:ِػ َص

 اىُْٞغَشٙ.

برَا َؽذََس ؟ ٍَ : ًّ ُ  اْْل

َغ  ٍَ يَّخ  ُْْذ أَْىؼَت ُمَشحَ اىغَّ َْْٝت:ُم َص

قَذْ أََصبثَزِْْٜ  َٗ ْٞالَرِٜ  ٍِ َص

ِْْٜٞ اىُْٞغَشٙ   اىُنَشح فِٜ َػ

ْٞت؟ َْٕجِذ إِىَٚ اىطَّجِ َْٕو رَ : ًّ ُ  اْْل

 ِٔ ْٞ َْٕجُذ إِىَ ، رَ ٌْ َّؼَ َْْٝت:  َص

ِْٝ ثِأَىٌَ اُْٟ؟ َْٕو رَْشؼُِش َٗ  : ًّ ُ  اْْل

ذُ هلل الَ أَشْ  َْ َْْٝت:اْىَؾ ِّ أَىٌَ، َص ؼُش ثِأَٛ

غ  ٍَ َْٚ رَذْ َْ ِْْٜٞ اىُٞ ىَِنِ َػ َٗ
ْٞالً .  قَِي

 ًّ ُ  :َشفَبِك هللا . اْْل

Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Memperhatikan contoh 

dialog 

- Membuat teks dialog 

terbimbing  

- Mengoreksi teks dialog 

- Berlatih melakukan dialog 

- Mempraktikkan dialog di 

depan kelas 

- Teknik 

1. Tes praktik 

2. Proyek 

3. Portofolio 

- Bentuk instrumen 

1. Dialog 

2. Essai 

3. Kumpulan karya 

- Contoh instrumen 

A. Lakukanlah dialog 

bersama temanmu 

terkait topik. 

10 menit  

 Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Membaca paragraf secara 

utuh 

B. Tulislah ide pokok 

yang terkandung 

dalam paragraf 

berikut. 
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- Mencari arti kosa kata yang 

tidak dipahami 

- Menanyakan susunan 

kalimat yang tidak dipahami 

kepada teman-temannya. 

- Menulis ide pokok yang 

terkandung dalam paragraf. 

C. Simpulkan berita 

berikut. 

 Peserta didik melakukan 

kegiatan berikut: 

- Membaca/menyimak berita 

yang terdapat dalam media 

cetak atau elektronik 

- Mencari makna kata-kata 

yang sulit di dalam kamus 

- Menyimpulkan isi berita 

dengan menggunakan kosa 

kata, struktur dan tanda baca 

yang benar. 

D. Tentukan 3 pasang 

kata (1 pasang = 2 

kata) yang terdiri 

dari Mudhaf dan 

Mudhafun pada 

Qira’ah berikut! 

15 menit  

 

 

Mengetahui : 

 

Konsel, 10 Agustus 2018 
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n 

2االملحق   
 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 

Nama Madrasah           : MAN 1 Konsel 

Mata Pelajaran       : Bahasa Arab 

Kelas/Semester             ْ: XI / 1 

Materi Pokok                قنياهآمال املر :  

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 

Siklus : 1 Pertemuan (pertama) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli   (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami,menerapkan,menganalisis pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural 

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

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkai 

tpenyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi dasar Indikator 
1.1. Mensyukuri kesempatan dapat  

mempelajari bahasaArab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional 

yang diwujudkan dalam semangat 

belajar.   

1.1.1. Bersyukur atas nikmat Allah 

diberikan nikmat kemampuan 

berbicara dengan  baik dan lancar. 

2.1. Menunjukkan prilaku jujur, kerjasama 

percaya diri, dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional 

dengan guru dan teman. 

2.1.1. Kerjasama dalam melaksanakan 

komunikasi transaksional dengan guru 

dan teman. 

2.1.2. Percaya diri dalam melaksanakan 

komunikasi dengan guru dan teman. 

3.1. Memahami cara menyampaikan serta  cara 

meresponnya terkait topik :  قنياهآمال املر  

dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks, dan unsur 

budaya yang sesuai konteks 

penggunaannya. 

 

3.1.1 Mencocokkan tulisan dengan kata, 

frasa atau kalimat yang didengar. 

3.1.2. Melengkapi kalimat dengan kata yang 

didengarkan. 

3.1.3. Menentukan benar/salah ujaran yang 

didengar 

3.1.4. Menerjemahkan kosa kata-kosa kata 

baru atau sulit. 

4.1. Menyampaikan berbagai informasi lisan 

sederhana tentang :  اهقنيآمال املر  

 

4.1.1. Melafalkan kembali informasi rinci dari 

wacana lisan 
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C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mencocokan tulisan dengan kata, frasa, atau kalimat yang didengar siswa dapat 

mengidentifikasi bunyi, frasa dan kalimat yang didengar. 

2. Dengan melengkapi kalimat dengan kata yang didengarkan siswa dapat mengidentifikasi 

kalimat yang didengar. 

3. Dengan menentukan benar/salah ujaran yang didengar siswa  dapat mengidentifikasi 

kalimat yang didengar 

4. Dengan Menerjemahkan kosa kata-kosa  atau sulit siswa  

5. Dengan melafalkan informasi lisan  siswa dapat percaya diri dan bekerjasama dengan 

penuh keyakinan. 

6. Dengan melafalkan informasi lisan dan tulisan siswa dapat percaya diri dan bekerja sama 

dengan penuh keyakinan. 
 
 

D. Materi Pembelajaran 

 املفردات :
 َرِضْيع  

 

 

 ُمرَاِهق  
 

 

 رَاِشد             
 

 
 

 ِطْفل  
 

 
 

 ُمرَاِهُقة  
 

 

 ُمِسن             
 

 
 مَهْنِدس  

 

 

َبة    طَِبي ْ
 

 

 ُمبَ لِّغُ              
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ِسن   الرَّاِشدُ  اْلُمرَاِهقُ  الطِّْفلُ  الرَِّضْيعُ 

ُ
 امل

 الرَاَحُة و اْلَعَملُ  ُمْستَ ْقَبُل اْْلََياةِ  َمْرَحَلُة اْلُمرَاِهُقة  َمْرَحَلُة الط ُفْوَلة َمْرَحَلُة الرََّضاَعة
 أَمل  ج آَمال َعْقل  ج ُعُقْول   ِجْسم   َكثْ رَة الَسَهر الدِّرَاَسُة والّرََِيَضةُ 

ِعَمارَة  ج 
 ِعَمارَات

 َوَلد   إْبن   بِْنت   َرُجل  

     َشاب  
 

 األفْ َعال : 
 = مصدر مضارع ماضي = مصدر مضارع ماضي

ُلغُ  بَ َلغَ  مُ  َقسَّمَ  Mencapai بُ ُلْوًغا يَ ب ْ  Membagi تَ ْقِسْيًما يُ َقسِّ

 Mengatur تَ ْنِظْيًما يُ َنظِّمُ  َنظَّمَ  Mengisi/menghabiskan َقَضاء يَ ْقِضى َقَضى

 Mengharapkan ََتَِنيًّا يَ َتَمّنَّ  ََتّنَّ  Tumbuh َُنُوًّا يَ ْنُموْ  ََنَا

لُ  َفضَّلَ   Membahayakan إْضرَارا ُيِضر   أَضرَّ  Lebih senang تَ ْفِضْيلً  يُ َفضِّ

 

E. Metode pembelajaran 
 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Metode kokami 
 

F. Media, alat dan sumber pembelajaran 
 

Media  : kertas yang berisi kosakata, dos kokami, amplop 

Alat  : Spidol, gunting, papan tulis 
 

G. Sumber belajar 

1. Buku bahasa arab guru kelas XI, KEMENAG. 

2. Buku bahasa arab siswa kelas XI, KEMENAG 
 

H. Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran 

 

 Deskripsi aktivitas pembelajaran 

Pendahuluan 

15 Menit 

1. Siswa melihat gambar yang berkaitan dengan mufradat, dan 

guru menanyakan makna yang terdapat pada gambar. 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu 

mengenalkan mufradat yang berkaitan dengan topic :   قنياهآمال املر  

3. Guru menyuruh siswa melihat mufradat yang ada, kemudian 

menanyakan mufradat  yang telah diketahui. 

 Mengamati 
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Kegiatan inti 

60 Menit 

Fase pemberian rangsangan : 

1. Guru menampilkan  gambar  yang berkaitan dengan topik:   آمال
قنياهاملر   

2. Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar  yang 

berkaitan dengan topik:   قنياهآمال املر  

3. Guru mengajak siswa Mendengarkan wacana  lisan. 
 

Menanya 

Fase indentifikasi masalah : 

1. Guru mengarahkan siswa menanyakan macam-macam   آمال
قنياهاملر   dalam bahasa arab .  

2. Guru mengarahkan siswa menanyakan mufradat  baru dan sulit

. 

Mencoba 

Fase mengumpulkan data : 

1. Guru membimbing siswa untuk melafalkan kata, frase dan 

kalimat. 

2. Guru membimbing siswa  untuk menerjemahkan kata, frase 

dan atau kalimat yang didengar. 
 

Menalar 

Fase pengolahan data : 

1. Guru mengarahkan dan membimbing siswa dalam 

mencocokkan tulisan dengan kata, frase dan atau kalimat yang 

didengar. 

2. Guru membimbing siswa untuk melengkapi benar dan salahnya 

ujaran yang didengar. 

Mengomunikasikan 

Langkah-langkah metode kokami 

Fase pembuktian : 

1. Guru menyiapkan media kokami dengan kelengkapan 

2. Guru meletakan media di depan papan tulis di atas sebuah meja 

3. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok, dimana 

setiap kelompok terdiri atas 6-7 siswa 

4. Guru bersama-sama siswa memilih ketua kelompok 

5. Guru meminta siswa agar bekerja sama dalam kelompoknya 

6. Guru meminta ketua kelompok untuk mengambil satu amplok 

yang telah diacak 

7. Guru meminta siswa untuk membaca isi amplop dengan suara 

keras 

8. Guru memberikan nilai bagi pemenang yang mendapat nilai 

tertinggi 

9. Guru memberikan sanksi kepada kelompok yang tidak 

mengerjakan tugas atau guru memberikan hadia kepada 

kelompok yang mengerjakan tugas 
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Fase penarikan kesimpulan : 

1. Guru bersama siswa menarik kesimpulan tentang ide pokok 

dan tema wacana lisan. 

 

 

Penutup 

15 Menit 

1. Guru memberikan evaluasi kepada siswa. 

2. Guru memberi tugas tertulis yang berkaitan dengan tema. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

I. Jenis penilaian : 

Penilaian hasil belajar : tes tulisan 

 Daftar pertanyaan 
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3امللحق   

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 

Nama Madrasah : MAN 1 Konsel 

Mata Pelajaran       : Bahasa Arab 

Kelas/Semester             : XI / I 
Materi Pokok               

قنياهآمال املر  :  

Alokasi Waktu             : 2x 45 menit  
Siklus 1 : pertemuan (kedua) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli   (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI 3 : Memahami,menerapkan,menganalisis pengetahuan, faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkai tpenyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1. Mensyukuri nikmat Allah berupa 

kemampuan berbicara dengan baik dan 

lancar. 

1.1.1. Bersyukur atas nikmat Allah 

diberikan nikmat kemampuan 

berbicara dengan baik dan 

lancar. 

2.1. Menunjukkan perilaku jujur, kerjasama, 

percaya diri, dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan komunikasi 

transaksional dengan guru dan teman. 

2.1.1. Kerjasama dalam melaksanakan 

komunikasi transaksional 

dengan guru danteman. 

2.1.2.  Percaya diri dalam 

melaksanakan kumunikasi 

dengan guru dan teman 
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3.2. Mengidentifikasi cara memberitahu dan 

menyatakan fakta, perasaan dan atau sikap 

terkait topik: 

: قنياهآمال املر  dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsure budaya 

yang sesuai dengan konteks penggunaannya. 

3.2.1 . Menyebutkan beberapa kosakata 

baru yang belum diketahui yang 

ada dalam dialog. 

3.2.2. Mempraktikkan dialog yang ada 

didalam teks secara 

berpasangan. 

3.2.3. Menentukan kalimat yang tepat 

untuk menyempurnakan kalimat 

yang diberikan oleh guru terkait 

dengan topic : 

3.2.4. Menentukan tema dari wacana 

lisan. 

3.2.5. Menerjemahkan kosakata-

kosakata baru atau kosakata 

yang sulit. 

4.2. Menyampaikan berbagai informasi lisan 

sederhana tentang 

:قنياهآمال املر   

4.2.1. Mengungkapkan mufrodat yang 

ada dalam percakapan. 

 

4.2.2. Menegmukakan kosakata yang 

tepat untuk mengisi gambar 

yang diperlihatkan terkait 

dengan tema:  قنياهآمال املر  

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan Mencocokkan tulisan dengan kata, frasa atau kalimat yang 

didengar siswa dapat mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat 

yang didengar. 

2. Dengan melengkapi kalimat dengan kata yang didengarkan siswa 

dapat mengidentifikasi kalimat yang didengar. 

3. DenganMenentukan benar/salah ujaran yang didengar siswa dapat 

mengidentifikasi kalimat yang didengar. 

4. Dengan mengidentifikasi tema wacana siswa dapat memahami isi 

wacana 
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5. DenganMenerjemahkan kosa kata-kosa  atau sulit siswa dapat 

memahami isi wacana. 

6. Dengan melafalkan informasi lisan dan tulisan siswa dapat percaya diri 

dan bekerjasama dengan penuh keyakinan. 

 

 

 

D. Materi Pembelajaran  
 اَورا:ِ ِالِح

الحُدِ ِِِ هرْلِتُرحْيُدِأرْنِترُكاَْونرُِمهرْندحساِخر
الحُدُِِعْثمرانِ ِخر َِير ِأرْنتر رِالبُ يُ اَْوتِوِالعحمرا:رات,ِور ْْبِنح ِِِ ِن رعرْم,ِِلح

الحدُِ اِتُرحْيدحْينِخر ُة,ِمرذر ِفراطحمر َِير ُعرالحجرِاْلمرْرضرى.ِوِأْنتر ًباِِلح ِأرْنِأرُكاَْونرِطربحي ْ ِِِ ِأرَتررَّنى
ُلِأرْنِأرُكاَْونِدراعحيرةًِِفراطحمرةُِ ِأُفرض ح ِِِ ِأرَنر
الحدُِ اِِخر ِاخلحطرابرةِح ِهرذر ِمراهحررةِِفح ٌب,ِفرأرْنتح ُِِِمنراسح
نرةُِ ي ْ ِأرْنِأرُكاَْونرُِمدر: حسرةًِِأرمح بُّ ِفرُأحح ِِِِ ِأرمىاِأرَنر
الحدُِ دًّاِخر ْهنرٌةِنرفحعرٌةِجح ِِِ ِعرظحْيم,ِالتىْد:حْيُسِمح

 

E. Metode pembelajaran  
 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Metode kokami 

 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran. 

1. Media                 : kertas yang berisi kosakata, dos kokami, amplop 

2. Alat/Bahan        : spidol, gunting, papan tulis 

  
 

G. Sumber belajar 

1. Buku bahasa arab guru kelas XI, KEMENAG. 

2. Buku bahasa arab siswa kelas XI, KEMENAG 
 

 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran. 

1. Pertemuan Pertama 

Tahap Kegiatan Pembelajaran 

Dan Alokasi Waktu 

Deskripsi Aktivitas Pembelajaran 
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Pendahuluan 

15 menit 

1. Guru memasuki kelas dengan mengucapkan 

salam. 

2. Siswa memulai pelajaran dengan berdo’a terlebih 

dahulu. 

3. Mengecek kehadiran siswa 

4. Menanyakan kabar siswa 

5. Guru merefleksi kembali pelajaran yang lalu 

dengan bertanya tentang materi yang lalu.  

6. Memberi motivasi kepada siswa. 

7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Inti 

60 Menit 

 

 

Mengamati 

Fase pemberian rangsangan : 

1. Guru menampilkan gambaran wacana lisan. 

2. Guru mengajak siswa mendengarkan wacana lisan. 

3. Menceritakan kembali isi wacana. 

 

Menanya 

Fase identifikasi masalah : 

1. Guru menanyakan kepada siswa tentang hobby yang 

mereka miliki. 

2. Guru mengarahkan siswa untuk menanyakan 

mufrodat baru yang sulit. 

3. Melakukan dialog sederhana tentang  قنياهآمال املر . 

 

Mencoba 

Fase pengumpulan data : 

1. Guru membimbing siswa untuk melafalkan kata, 

frase dan atau kalimat. 

2. Guru membimbing siswa secara berkelompok untuk 

bercakap sesuai dengan wacana lisan. 

Mengomunikasikan 

Langkah-langkah metode kokami 

Fase pembuktian : 

1. Guru menyiapkan media kokami dengan kelengkapan 

2. Guru meletakan media di depan papan tulis di atas 

sebuah meja 

3. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok, 

dimana setiap kelompok terdiri atas 6-7 siswa 
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4. Guru bersama-sama siswa memilih ketua kelompok 

5. Guru meminta siswa agar bekerja sama dalam 

kelompoknya 

6. Guru meminta ketua kelompok untuk mengambil satu 

amplok yang telah diacak 

7. Guru meminta siswa untuk membaca isi amplop 

dengan suara keras 

8. Guru memberikan nilai bagi pemenang yang 

mendapat nilai tertinggi 

9. Guru memberikan sanksi kepada kelompok yang tidak 

mengerjakan tugas atau guru memberikan hadia 

kepada kelompok yang mengerjakan tugas 

Fase penarikan kesimpulan : 

1. Guru bersama siswa menarik kesimpulan tentang ide 

pokok dan tema wacana lisan. 

 

Penutup 

15 Menit 

1. Guru memberikan evaluasi kepada siswa. 

2. Guru memberi tugas tertulis yang berkaitan dengan 

tema. 

3. Guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan 

salam. 

 

 

I. Jenis penilaian : 

Penilaian hasil belajar : tes tulisan 

 Daftar pertanyaan 
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4 امللحق  

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 

Nama Madrasah          : MAN 1 Konsel 

Mata Pelajaran       : Bahasa Arab 

Kelas/Semester            : XI / I 

Materi Pokok              :   قنياهآمال املر:  

Alokasi Waktu  : 4 x 45 menit (2 x pertemuan) 
 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli   

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami,menerapkan,menganalisis pengetahuan, faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkai tpenyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator. 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1.  Mensyukuri nikmat Allah berupa 

kemampuan berbicara dengan baik dan 

lancar. 

1.1.1. Bersyukur atas nikmat Allah yang telah 

diberikan berupa kemampuan berbicara 

dengan baik dan benar. 

2.1.Menunjkan prilaku jujur, kerjasama, 

percaya diri dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan komunikasi 

transaksional dengan guru dan teman. 

2.2.Menghargai sifat jujur, disiplin, percaya 

diri dan bertanggung jawab dalam 

melakukan komunikasi transaksional 

dengan guru dan teman. 

2.3.Menghargai prilaku tanggung jawab, 

peduli, kerjasama dan cinta damai 

dalam melaksa- nakan komunikasi 

fungsional. 

2.1.1. Kerjasama dalam melaksanakan komunikasi 

transaksional dengan guru dan teman. 

2.1.2. Percaya diri dalam melaksanakan komunikasi 

dengan guru dan teman. 

 

2.2.1. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, percaya 

diri dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional 

dengan guru dan teman. 

 

2.3.1. Menunjukkan prilaku tanggungjawab, peduli, 

kerjasama dan cinta damai dalam 

melaksanakan komunikasi fungsional 

3.3.Memahami secara sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya dari teks terkait  قنياهآمال املر :  
yang sesuai dengan konteks. 

3.4.1. Memahami isi teks dengan baik dan benar. 

3.4.2. Menentukan ketepatan bacaan sesuai   dengan 

isi teks yang dibaca. 

3.4.3. Menerjemahkan kosa kata-kosa kata baru atau 

sulit dalam bacaan. 
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4.3. Memahami isi teks bacaan yang terkait 

topik  قنياهآمال املر:  
4.3.1. Menerangkan isi teks yang terkait topik  آمال

قنياهاملر   dengan baik dan benar. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan individu dan kelompok peserta didik mampu  menunjukkan 

kesungguhan dalam  mempelajari mufradat  yang terkait dengan قنياهآمال املر  ا  

2. Melalui kegiatan individu dan kelompok, peserta didik dapat menunjukkan perilaku 

disiplin, tanggung jawab dan kerjasama dalam  membaca bacaan  tentang  قنياهآمال املر  

3. Dengan membaca isi teks siswa dapat memahami unsur-unsur kebahasaan dan 

mengaplikasikannya dalam sehari-hari dengan baik dan benar. 

4. Dengan menentukan benar/salah isi teks siswa dapat mengidentifikasi bacaan yang dibaca 

5. Dengan menerjemahkan kosa kata-kosa kata baru atau sulit siswa dapat memahami isi 

teks bacaan 

6. Dengan menerangkan isi teks bacaan tentang  قنياهآمال املر  siswa dapat percaya diri 

menjelaskan dengan penuh keyakinan maksud dari teks bacaan 
 

D. Materi Pembelajaran 

 

 

:     الَترِكيب  
    أن + الفعل

ْنِدًسا    أرَتررَّنى أرْن  أرُكْونر ُمهر
(Saya ingin menjadi insinyur) 

 

ُْست رْقبرل؟
 مراذرا تريدينر أرْن ترُكْوِن يف امل

(Apa yang anda inginkan di masa mendatang) 

ُُمراِمًياهرْل ُتُُِب أرْن ترُكْونر   
(Apakah anda senang menjadi pengacara) 

 

 هرْل ت رترمرَّنى أرْن ترُكْونر الرِعًبا مرْشُهْورًا؟
(Apakah anda ingin menjadi atlit terkenal) 

 

 

 

ّرِسرةً    ُمدر

 

 

 أرْن أرُكْونر 
 (menjadi) 

 أُرِْيد
 ُأِحب   طرِبيبرةً 
رًا جر  أُفرضِّل َتر

اإِلْسالرمداعية إىل   
اًعا  ُجْنًدا ُشجر

 أرَتررَّنى 
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E. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Metode kokami 

 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media  :  kertas yang berisi kosakata, dos kokami, amplop 

2. Alat  : Spidol,gunting, papan tulis  

3. Sumber  : Buku paket bahasa Arab. 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

1. Pertemua pertama 

Tahap kegiatan 

Pembelajaran dan 

Alokasi waktu 

Deskripsi aktivitas pembelajaran 

Pendahuluan 

15 Menit 

1. Guru membuka pelajaran dnegan mengucapkan salam. 

2. Guru mengabsensi kehadiran siswa. 

3. Guru menanyakan kesiapan belajar siswa. 

4. Guru melakukan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti 

60 Menit 

Mengamati 

Fase pemberian rangsangan : 
1. Guru menampilkan bacaan yang berkaitan dengan 

topik:    آمال املراهقني 
2. Guru mengajak siswa memahami wacana   

 

Menanya 

Fase indentifikasi masalah : 

1. Guru mengarahkan siswa menanyakan arti kosakata 

baru yang terdapat dalam teks . 

 

Mencoba 

Fase mengumpulkan data : 

1. Guru mengarahkan siswa untuk memahami teks yang 

telah dibaca 

2. Guru membimbing siswa untuk menerjemahkan kata, 

frase dan atau kalimat yang didengar. 

 

Menalar 

Fase pengolahan data : 

1. Guru mengarahkan dan membimbing siswa dalam 

mencocokkan tulisan dengan kata, frase dan atau 

kalimat yang didengar. 

2. Guru membimbing siswa secara berkelompok untuk 

mendikusikan kalimat yang terdapat dalam teks 
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Mengomunikasikan 

Fase pembuktian : 

1. Guru mempersilahkan kepada perwakilan masing-

masing kelompok  untuk mempresentasikan teks 

wacana dari segi kecocokan kalimat dan 

terjemahannya. 

2. Guru mempersilahkan kepada perwakilan masing-

masing kelompok untuk melafalkan kembali apa yang 

telah mereka pahami 

Langkah-langkah metode kokami : 

1. Guru menyiapkan media kokami dengan 

kelengkapan 

2. Guru meletakan media di depan papan tulis di atas 

sebuah meja 

3. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok, 

dimana setiap kelompok terdiri atas 6-7 siswa 

4. Guru bersama-sama siswa memilih ketua kelompok 

5. Guru meminta siswa agar bekerja sama dalam 

kelompoknya 

6. Guru meminta ketua kelompok untuk mengambil 

satu amplok yang telah diacak 

7. Guru meminta siswa untuk membaca isi amplop 

dengan suara keras 

8. Guru memberikan nilai bagi pemenang yang 

mendapat nilai tertinggi 

9. Guru memberikan sanksi kepada kelompok yang 

tidak mengerjakan tugas atau guru memberikan 

hadia kepada kelompok yang mengerjakan tugas 

Fase penarikan kesimpulan : 

1. Guru bersama siswa menarik kesimpulan tentang ide 

pokok dan tema wacana lisan. 

Penutup 

15 menit 

1. Guru melakukan evaluasi 

2. Guru memberi tugas rumah 

3. Berdo’a 

4. Menutup pembelajaran dengan menucapkan salam. 

 

 

 

2. Pertemuan kedua 

 

Tahap kegiatan Pembelajaran 

dan alokasi waktu 

Deskripsi aktivitas pembelajaran 

Pendahuluan 

15 Menit 

1. Guru membuka pelajaran dnegan mengucapkan salam. 

2. Guru mengabsensi kehadiran siswa. 
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3. Guru menanyakan kesiapan belajar siswa. 

4. Guru melakukan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti 

60 Menit 

Mengamati 

Fase pemberian rangsangan : 
1. Guru menapilkan materi yang akan dipelajari yakni tentang 

 أن + الفعل
 

Menanya 

Fase indentifikasi masalah : 

1. Guru menanyakan pemahaman peserta didik tentang materi 

yang berkaitan dengan topic  أن + الفعل 
 

Mencoba 

Fase mengumpulkan data : 

1. Guru mengarahkan siswa untuk mengamati teks 

yang telah dipahami 

2. Guru mengarahkan siswa untuk mencari أن + الفعل yang 

terdapat dalam teks. 

 

Menalar 

Fase pengolahan data : 

1. Guru mengarahkan siswa untuk mencatat أن + الفعل. 
2. Guru mengarahkan siswa untuk menerjemahkan أن + الفعل 

yang telah mereka catat. 

 

Mengomunikasikan 

Fase pembuktian : 

1. Guru mempersilahkan kepada perwakilan masing-masing 

kelompok  untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. 

2. Guru mempersilahkan kepada perwakilan masing-masing 

kelompok untuk melafalkan أن + الفعل yang telah mereka 

tulis. 

3. Guru mengarahkan masing-masing siswa untuk 

mencocokan أن + الفعل yang telah mereka tulis. 

 

Fase penarikan kesimpulan : 

1. Guru bersama siswa menarik kesimpulan tentang 

kedudukan kata yang tertulis setelah أن + الفعل. 
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Penutup 

15 menit 

1. Guru melakukan evaluasi 

2. Guru mmemberi tugas rumah 

3. Berdo’a 

4. Menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
 

 

H. Jenis penilaian : 

Penilaian hasil belajar : tes tulisan 

 Daftar pertanyaan 
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5 امللحق  

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 

Nama Madrasah          : MAN 1 Konsel 

Mata Pelajaran       : Bahasa Arab 

Kelas/Semester            : XI / I 

Materi Pokok              :   قنياهآمال املر:  

Alokasi Waktu  : 4 x 45 menit (2 x pertemuan) 
 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli   

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami,menerapkan,menganalisis pengetahuan, faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkai tpenyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator. 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1.  Mensyukuri nikmat Allah berupa 

kemampuan berbicara dengan baik dan 

lancar. 

1.1.1. Bersyukur atas nikmat Allah yang telah 

diberikan berupa kemampuan berbicara 

dengan baik dan benar. 

2.1.Menunjkan prilaku jujur, kerjasama, 

percaya diri dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan komunikasi 

transaksional dengan guru dan teman. 

2.2.Menghargai sifat jujur, disiplin, percaya 

diri dan bertanggung jawab dalam 

melakukan komunikasi transaksional 

dengan guru dan teman. 

2.3.Menghargai prilaku tanggung jawab, 

peduli, kerjasama dan cinta damai 

dalam melaksa- nakan komunikasi 

fungsional. 

2.1.1. Kerjasama dalam melaksanakan komunikasi 

transaksional dengan guru dan teman. 

2.1.2. Percaya diri dalam melaksanakan komunikasi 

dengan guru dan teman. 

 

2.2.1. Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, percaya 

diri dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional 

dengan guru dan teman. 

 

2.3.1. Menunjukkan prilaku tanggungjawab, peduli, 

kerjasama dan cinta damai dalam 

melaksanakan komunikasi fungsional 

3.3.Memahami secara sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur 

budaya dari teks terkait  قنياهآمال املر :  
yang sesuai dengan konteks. 

3.4.1. Memahami isi teks dengan baik dan benar. 

3.4.2. Menentukan ketepatan bacaan sesuai   dengan 

isi teks yang dibaca. 

3.4.3. Menerjemahkan kosa kata-kosa kata baru atau 

sulit dalam bacaan. 
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4.3. Memahami isi teks bacaan yang terkait 

topik  قنياهآمال املر:  
4.3.1. Menerangkan isi teks yang terkait topik  آمال

قنياهاملر   dengan baik dan benar. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui kegiatan individu dan kelompok peserta didik mampu  menunjukkan 

kesungguhan dalam  mempelajari mufradat  yang terkait dengan قنياهآمال املر  ا  

2. Melalui kegiatan individu dan kelompok, peserta didik dapat menunjukkan perilaku 

disiplin, tanggung jawab dan kerjasama dalam  membaca bacaan  tentang  قنياهآمال املر  

3. Dengan membaca isi teks siswa dapat memahami unsur-unsur kebahasaan dan 

mengaplikasikannya dalam sehari-hari dengan baik dan benar. 

4. Dengan menentukan benar/salah isi teks siswa dapat mengidentifikasi bacaan yang dibaca 

5. Dengan menerjemahkan kosa kata-kosa kata baru atau sulit siswa dapat memahami isi 

teks bacaan 

6. Dengan menerangkan isi teks bacaan tentang  قنياهآمال املر  siswa dapat percaya diri 

menjelaskan dengan penuh keyakinan maksud dari teks bacaan 
 

D. Materi Pembelajaran 
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E. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Metode kokami 

 

F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media  :  kertas yang berisi kosakata, dos kokami, amplop 

2. Alat  : Spidol,gunting, papan tulis  

3. Sumber  : Buku paket bahasa Arab. 

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

1. Pertemua pertama 

Tahap kegiatan 

Pembelajaran dan 

Alokasi waktu 

Deskripsi aktivitas pembelajaran 

Pendahuluan 

15 Menit 

1. Guru membuka pelajaran dnegan mengucapkan salam. 

2. Guru mengabsensi kehadiran siswa. 

3. Guru menanyakan kesiapan belajar siswa. 

4. Guru melakukan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti 

60 Menit 

Mengamati 

Fase pemberian rangsangan : 
1. Guru menampilkan bacaan yang berkaitan dengan 

topik: آمال املراهقني     
2. Guru mengajak siswa memahami wacana   

 

Menanya 

Fase indentifikasi masalah : 

1. Guru mengarahkan siswa menanyakan arti kosakata 

baru yang terdapat dalam teks . 

 

Mencoba 

Fase mengumpulkan data : 

1. Guru mengarahkan siswa untuk memahami teks yang 

telah dibaca 

2. Guru membimbing siswa untuk menerjemahkan kata, 

frase dan atau kalimat yang didengar. 

 

Menalar 

Fase pengolahan data : 

1. Guru mengarahkan dan membimbing siswa dalam 

mencocokkan tulisan dengan kata, frase dan atau 

kalimat yang didengar. 

2. Guru membimbing siswa secara berkelompok untuk 
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mendikusikan kalimat yang terdapat dalam teks 

Mengomunikasikan 

Fase pembuktian : 

1. Guru mempersilahkan kepada perwakilan masing-

masing kelompok  untuk mempresentasikan teks 

wacana dari segi kecocokan kalimat dan 

terjemahannya. 

2. Guru mempersilahkan kepada perwakilan masing-

masing kelompok untuk melafalkan kembali apa yang 

telah mereka pahami 

Langkah-langkah metode kokami : 

1. Guru menyiapkan media kokami dengan 

kelengkapan 

2. Guru meletakan media di depan papan tulis di atas 

sebuah meja 

3. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok, 

dimana setiap kelompok terdiri atas 6-7 siswa 

4. Guru bersama-sama siswa memilih ketua kelompok 

5. Guru meminta siswa agar bekerja sama dalam 

kelompoknya 

6. Guru meminta ketua kelompok untuk mengambil 

satu amplok yang telah diacak 

7. Guru meminta siswa untuk membaca isi amplop 

dengan suara keras 

8. Guru memberikan nilai bagi pemenang yang 

mendapat nilai tertinggi 

9. Guru memberikan sanksi kepada kelompok yang 

tidak mengerjakan tugas atau guru memberikan 

hadia kepada kelompok yang mengerjakan tugas 

Fase penarikan kesimpulan : 

1. Guru bersama siswa menarik kesimpulan tentang ide 

pokok dan tema wacana lisan. 

Penutup 

15 menit 

1. Guru melakukan evaluasi 

2. Guru memberi tugas rumah 

3. Berdo’a 

4. Menutup pembelajaran dengan menucapkan salam. 

 

 

 

2. Pertemuan kedua 

 

Tahap kegiatan Pembelajaran 

dan alokasi waktu 

Deskripsi aktivitas pembelajaran 

Pendahuluan 1. Guru membuka pelajaran dnegan mengucapkan salam. 
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15 Menit 2. Guru mengabsensi kehadiran siswa. 

3. Guru menanyakan kesiapan belajar siswa. 

4. Guru melakukan apersepsi. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti 

60 Menit 

Mengamati 

Fase pemberian rangsangan : 
1. Guru menapilkan materi yang akan dipelajari yakni tentang 

 آمال املراهقني

 

Menanya 

Fase indentifikasi masalah : 

1. Guru menanyakan pemahaman peserta didik tentang materi 

yang berkaitan dengan topic  آمال املراهقني 

 

Mencoba 

Fase mengumpulkan data : 

1. Guru mengarahkan siswa untuk mengamati teks 

yang telah dipahami 

2. Guru mengarahkan siswa untuk mencari arti yang terdapat 

dalam teks. 

 

Menalar 

Fase pengolahan data : 

1. Guru mengarahkan siswa untuk mencatat آمال املراهقني 

2. Guru mengarahkan siswa untuk menerjemahkan  آمال
 .yang telah mereka catat املراهقني

 

Mengomunikasikan 

Fase pembuktian : 

1. Guru mempersilahkan kepada perwakilan masing-masing 

kelompok  untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. 

2. Guru mempersilahkan kepada perwakilan masing-masing 

kelompok untuk melafalkan  آمال املراهقني  yang telah mereka 

tulis. 

3. Guru mengarahkan masing-masing siswa untuk 

mencocokan yang telah mereka tulis. 

 

 

Fase penarikan kesimpulan : 

1. Guru bersama siswa menarik kesimpulan tentang 
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kedudukan kata yang tertulis setelah آمال املراهقني 

 

Penutup 

15 menit 

1. Guru melakukan evaluasi 

2. Guru mmemberi tugas rumah 

3. Berdo’a 

4. Menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
 

 

H. Jenis penilaian : 

Penilaian hasil belajar : tes tulisan 

 Daftar pertanyaan 
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6امللحق   
LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI  

METODE PEMBELAJARAN KOKAMI 

 

Satuan Pendidikan : MAN I Konsel 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Siklus   : I, Pertemuan 1  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan  

 

1.  

 

 

Pendahuluan 

 

Ya 

 

Tidak 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan 

berdoa 

 

  

  

2. Guru mengabsensi       

3.  Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

 

 

 

  

 

4. Guru melakukan apresepsi     

5. Guru menyampaikan topik  materi dan tujuan pembelajaran     

2. Kegiatan inti    

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran     

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa     

3. Guru memberi kesempatan siswa untuk menjawab     

4. Guru memberikan bimbingan pada kegiatan proses 

pembelajaran  

    

5. Guru menerapkan model pembelajaran kokami dengan 

langkah-langkanya yaitu : 

    

a. Guru menyiapkan media kokami dengan 

kelengkapannya. 

    

b. Guru meletakan media di depan papan tulis diatas 

sebuah meja. 

    

c. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok, 

dimana setiap kelompok terdire atas 6-7 siswa. 

 

  

  

d. Guru bersama-sama siswa memilih ketua kelompok.     
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e. Guru meminta siswa agar bekerja sama dalam 

kelompoknya. 

    

f. Guru  meminta ketua kelompok untuk mengambil satu 

amplok yang telah di acak. 

 

  

  

g. Guru meminta siswa untuk membacakan isi amplop 

dengan, suara keras. 

 

  

  

h. Guru memberikan nilai bagi pemenang yang mendapat 

nilai tertinggi 

 

  

  

i. Guru memberikan sanksi kepada kelompok yang tidak 

mengerjakan tugas dan guru memberikan hadia kepada 

kelompok yang mengerjakan tugas 

 

  

 

 

 

 

3. Penutup    

1. guru bersama siswa menyimpulkan materi pembalajaran     

2. Guru menyampaikan judul materi yang akan datang       

3. Guru melakukan evaluasi      

 4. Guru memberikan motivasi kepada siswa     

 5. Guru bersama siswa menutup pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah. 

 

 

 

  

 

Jumlah skor 18  

Skor maksimal 24  

Persentase % 75  

 

Keterangan : 

Ya = Terlaksana Tidak  = 0  
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7امللحق   
LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI  

METODE PEMBELAJARAN KOKAMI 

 

Satuan Pendidikan : MAN I Konsel 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Siklus   : I, Pertemuan 2  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan  

 

1.  

 

 

Pendahuluan 

 

Ya 

 

Tidak 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan 

berdoa 

 

  

  

2. Guru mengabsensi       

3.  Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

 

  

 

 

 

4. Guru melakukan apresepsi     

5. Guru menyampaikan topik  materi dan tujuan pembelajaran     

2. Kegiatan inti    

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran     

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa     

3. Guru memberi kesempatan siswa untuk menjawab     

4. Guru memberikan bimbingan pada kegiatan proses 

pembelajaran  

    

5. Guru menerapkan model pembelajaran kokami dengan 

langkah-langkanya yaitu : 

    

a. Guru menyiapkan media kokami dengan 

kelengkapannya. 

    

b. Guru meletakan media di depan papan tulis diatas 

sebuah meja. 

    

c. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok, 

dimana setiap kelompok terdire atas 6-7 siswa. 

 

  

  

d. Guru bersama-sama siswa memilih ketua kelompok.     
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e. Guru meminta siswa agar bekerja sama dalam 

kelompoknya. 

    

f. Guru  meminta ketua kelompok untuk mengambil satu 

amplok yang telah di acak. 

 

  

  

g. Guru meminta siswa untuk membacakan isi amplop 

dengan, suara keras. 

 

  

  

h. Guru memberikan nilai bagi pemenang yang mendapat 

nilai tertinggi 

 

  

  

i. Guru memberikan sanksi kepada kelompok yang tidak 

mengerjakan tugas dan guru memberikan hadia kepada 

kelompok yang mengerjakan tugas 

 

 

 

  

 

 

3. Penutup    

1. guru bersama siswa menyimpulkan materi pembalajaran     

2. Guru menyampaikan judul materi yang akan datang       

3. Guru melakukan evaluasi      

 4. Guru memberikan motivasi kepada siswa     

 5. Guru bersama siswa menutup pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah. 

 

  

  

Jumlah skor 20  

Skor maksimal 24  

Persentase % 83,33  

 

Keterangan : 

Ya = Terlaksana Tidak  = 0  
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8 امللحق  
LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI  

METODE PEMBELAJARAN KOKAMI 

 

Satuan Pendidikan : MAN I Konsel 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Siklus   : 2, Pertemuan 1  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan  

 

1.  

 

 

Pendahuluan 

 

Ya 

 

Tidak 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan 

berdoa 

 

  

  

2. Guru mengabsensi       

3.  Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

  

 

 

 

 

4. Guru melakukan apresepsi     

5. Guru menyampaikan topik  materi dan tujuan pembelajaran     

2. Kegiatan inti    

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran     

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa     

3. Guru memberi kesempatan siswa untuk menjawab     

4. Guru memberikan bimbingan pada kegiatan proses 

pembelajaran  

    

5. Guru menerapkan model pembelajaran kokami dengan 

langkah-langkanya yaitu : 

    

a. Guru menyiapkan media kokami dengan 

kelengkapannya. 

    

b. Guru meletakan media di depan papan tulis diatas 

sebuah meja. 

    

c. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok, 

dimana setiap kelompok terdire atas 6-7 siswa. 

 

  

  

d. Guru bersama-sama siswa memilih ketua kelompok.     
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e. Guru meminta siswa agar bekerja sama dalam 

kelompoknya. 

    

f. Guru  meminta ketua kelompok untuk mengambil satu 

amplok yang telah di acak. 

 

  

  

g. Guru meminta siswa untuk membacakan isi amplop 

dengan, suara keras. 

 

  

  

h. Guru memberikan nilai bagi pemenang yang mendapat 

nilai tertinggi 

 

  

  

i. Guru memberikan sanksi kepada kelompok yang tidak 

mengerjakan tugas dan guru memberikan hadia kepada 

kelompok yang mengerjakan tugas 

 

  

 

 

 

 

3. Penutup    

1. guru bersama siswa menyimpulkan materi pembalajaran     

2. Guru menyampaikan judul materi yang akan datang       

3. Guru melakukan evaluasi      

 4. Guru memberikan motivasi kepada siswa     

 5. Guru bersama siswa menutup pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah. 

 

 

 

  

 

Jumlah skor 21  

Skor maksimal 24  

Persentase % 87,2  

 

Keterangan : 

Ya = Terlaksana Tidak  = 0  
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9 امللحق    

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN GURU MELALUI  

METODE PEMBELAJARAN KOKAMI 

 

Satuan Pendidikan : MAN I Konsel 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Siklus   : 2, Pertemuan 2  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan  

 

1.  

 

 

Pendahuluan 

 

Ya 

 

Tidak 

1. Guru mengawali pembelajaran dengan ucapan salam dan 

berdoa 

 

  

  

2. Guru mengabsensi       

3.  Guru menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran 

  

 

 

 

 

4. Guru melakukan apresepsi     

5. Guru menyampaikan topik  materi dan tujuan pembelajaran     

2. Kegiatan inti    

1. Guru menjelaskan materi pembelajaran     

2. Guru melakukan tanya jawab kepada siswa     

3. Guru memberi kesempatan siswa untuk menjawab     

4. Guru memberikan bimbingan pada kegiatan proses 

pembelajaran  

    

5. Guru menerapkan model pembelajaran kokami dengan 

langkah-langkanya yaitu : 

    

a. Guru menyiapkan media kokami dengan 

kelengkapannya. 

    

b. Guru meletakan media di depan papan tulis diatas 

sebuah meja. 

    

c. Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok, 

dimana setiap kelompok terdire atas 6-7 siswa. 

 

  

  

d. Guru bersama-sama siswa memilih ketua kelompok.     
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e. Guru meminta siswa agar bekerja sama dalam 

kelompoknya. 

    

f. Guru  meminta ketua kelompok untuk mengambil satu 

amplok yang telah di acak. 

 

  

  

g. Guru meminta siswa untuk membacakan isi amplop 

dengan, suara keras. 

 

  

  

h. Guru memberikan nilai bagi pemenang yang mendapat 

nilai tertinggi 

 

  

  

i. Guru memberikan sanksi kepada kelompok yang tidak 

mengerjakan tugas dan guru memberikan hadia kepada 

kelompok yang mengerjakan tugas 

 

  

 

 

 

 

3. Penutup    

1. guru bersama siswa menyimpulkan materi pembalajaran     

2. Guru menyampaikan judul materi yang akan datang       

3. Guru melakukan evaluasi      

 4. Guru memberikan motivasi kepada siswa     

 5. Guru bersama siswa menutup pembelajaran dengan ucapan 

hamdalah. 

  

 

 

 

 

Jumlah skor 23  

Skor maksimal 24  

Persentase % 95,83  

 

Keterangan : 

Ya = Terlaksana Tidak  = 0  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengamat 

 

 

 

 

Wa Ode Misbawati 

NIM. 14010102002 

 

Peneliti 

 

 

Zumarna Siola 

NIM. 14010102017 
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01امللحق   

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI  

METODE PEMBELAJARAN KOKAMI 

 

Satuan Pendidikan : MAN I Konsel 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Siklus   : I, Pertemuan I  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan  

1.  Pendahuluan Ya Tidak 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdo’a sebelum 

belajar  

 

  

  

2. Siswa menjawab hadir     

3. Siswa menjawab  apresepsi dari guru     

4. Siswa mendengarkan topik matari dan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru 

 

 

 

  

 

2. Kegiatan inti    

1. Siswa  menerapkan model pembelajaran kokami dengan 

langkah-langkanya yaitu : 

 

  

  

a. Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru     

b. Siswa menjawab pertanyan yang diberikan oleh guru     

c. Siswa aktif mencari teman kelompoknya     

d. Siswa bersama teman kelompoknya menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru dengan baik 

 

  

  

e. Siswa aktif mengikuti arahan dari guru     

f. Siswa bertanya apabila mengalami kesulitan dalam 

proses pembelajaran  

  

  

 

g. Siswa antusias dalam mengikuti proses pembelajaran      

 h. Siswa aktif bekerja sama dengan teman kelompoknya     

 i. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran     

3. Penutup    
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1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan pembalajaran     

2. Siswa  mendengarkan guru menyampaikan materi pelajaran 

yang akan datang  

    

3. Siswa  menjawab tugas yang diberikan oleh guru     

4. Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan oleh guru     

 5. Siswa menjawab  soal evaluasi dari guru     

Jumlah skor 13  

Skor maksimal 18  

Persentase % 72,22  

 

Keterangan : 

Ya= Terlaksana Tidak = 0  
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21امللحق   

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI  

METODE PEMBELAJARAN KOKAMI 

 

Satuan Pendidikan : MAN I Konsel 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Siklus   : 2, Pertemuan 1  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan  

1.  Pendahuluan Ya Tidak 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdo’a sebelum 

belajar  

 

  

  

2. Siswa menjawab hadir     

3. Siswa menjawab  apresepsi dari guru     

4. Siswa mendengarkan topik matari dan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru 

 

 

 

  

 

2. Kegiatan inti    

1. Siswa  menerapkan model pembelajaran kokami dengan 

langkah-langkanya yaitu : 

 

  

  

a. Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru     

b. Siswa menjawab pertanyan yang diberikan oleh guru     

c. Siswa aktif mencari teman kelompoknya     

d. Siswa bersama teman kelompoknya menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru dengan baik 

 

  

  

e. Siswa aktif mengikuti arahan dari guru     

f. Siswa bertanya apabila mengalami kesulitan dalam 

proses pembelajaran  

   

 

 

g. Siswa antusias dalam mengikuti proses pembelajaran      

 h. Siswa aktif bekerja sama dengan teman kelompoknya     

 i. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran     

3. Penutup    
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1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan pembalajaran     

2. Siswa  mendengarkan guru menyampaikan materi pelajaran 

yang akan datang  

    

3. Siswa  menjawab tugas yang diberikan oleh guru     

4. Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan oleh guru     

 5. Siswa menjawab  soal evaluasi dari guru     

Jumlah skor 15  

Skor maksimal 18  

Persentase % 83,33  

 

Keterangan : 

Ya= Terlaksana Tidak = 0  
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31امللحق   

LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN SISWA MELALUI  

METODE PEMBELAJARAN KOKAMI 

 

Satuan Pendidikan : MAN I Konsel 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Siklus   : 2, Pertemuan 2  

No Aspek yang diamati Terlaksana/skor Keterangan  

1.  Pendahuluan Ya Tidak 

1. Siswa menjawab salam dari guru dan berdo’a sebelum 

belajar  

 

  

  

2. Siswa menjawab hadir     

3. Siswa menjawab  apresepsi dari guru     

4. Siswa mendengarkan topik matari dan tujuan pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru 

 

  

 

 

 

2. Kegiatan inti    

1. Siswa  menerapkan model pembelajaran kokami dengan 

langkah-langkanya yaitu : 

 

  

  

a. Siswa mendengarkan penjelasan materi dari guru     

b. Siswa menjawab pertanyan yang diberikan oleh guru     

c. Siswa aktif mencari teman kelompoknya     

d. Siswa bersama teman kelompoknya menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru dengan baik 

 

  

  

e. Siswa aktif mengikuti arahan dari guru     

f. Siswa bertanya apabila mengalami kesulitan dalam 

proses pembelajaran  

   

 

 

g. Siswa antusias dalam mengikuti proses pembelajaran      

 h. Siswa aktif bekerja sama dengan teman kelompoknya     

 i. Siswa termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran     

3. Penutup    
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1. Siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan pembalajaran     

2. Siswa  mendengarkan guru menyampaikan materi pelajaran 

yang akan datang  

    

3. Siswa  menjawab tugas yang diberikan oleh guru     

4. Siswa mendengarkan motivasi yang diberikan oleh guru     

 5. Siswa menjawab  soal evaluasi dari guru     

Jumlah skor 16  

Skor maksimal 18  

Persentase % 88,88  

 

Keterangan : 

Ya= Terlaksana Tidak = 0  
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41امللحق   

SSOAL EVALUASI SIKLUS I  

Mata Pelajaran               : Bahasa Arab 
Kelas\Semester             : XI\2 

Materi Pokok               :  آما املرهقني 
Bentuk \ Jumlah Soala : Pilihan ganda 20 nonor 

Kerjakan soal di bawa ini dengan baik dan benar dan pilihlah jawaban antara a, b, c, d, dan e yang menurut 
anda benar!! 

 هو ........ " ق  اه  ر  م   من الكلمة " إلندونسيةما للغة ا .1
 orang tua, anak-anak, bayiه.   orang tua ج. Remaja laki-laki . أ

   Bayi, orang tua د.  Remaja prp   . ب
 

ْيع , ما للغة اإلندونسية من الكلمة " .2  " هو ........ر ض 
 

 Bayiد.  Laki-lakiه.  Remaja laki-lakiج.  orang tuaب.   Dokterأ.
 هو........  ”anak-anak” من الكلمة ما اللغة العربية  .3

ن   ب. م ر اه ق ة   م ر اه ق   . أ د   ه. ط ْفل   ج. م س   د. ر اش 
 

 هو........  ”remaja perempuan” من الكلمة ما اللغة العربية  .4

د   أ. ن   ر اش   د. ط ْفل   ه.م ب ل ِّغ   ج. م ر اه ق ة   ب. م س 
د  ما للغة اإلندونسية من الكلمة " .5  هو ........ " ,ر اش 

 Anak-anakد.  Dewasa ه.  Dokter ج. Bayiب.  Orang tua  أ.
ب  ط ب   ما للغة اإلندونسية من الكلمة " .6  هو ....... "ة  ي ْ

 Orang tua د.  Anak-anakه. Remaja laki-lakiج.  Dokterب.        Bayi . أ
 

 " هو ......... ع م ار ة  ما هو مجع من الكلمة " .7
, ع م ار ة   د.ع م ار ات ع ْقل   ج.ع م ار ات, ع ق ْول   ع م ار ة   ب. ع م ار ات . أ  ه. ع ق ْول 
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 ض ار عأ ذْك ْر  .8
 "ب  ل غ  من هذه الكمة :  "  ف ْعل  امل

 ه. أبْ ل غ   د. ت  ب ْل غ   ي  ب ْل غ  ج.  ب. ب  ل ْوًغا ب  ل غ   . أ
 

ىأ ذْك ْر  .9  هو........ "وي  ْنم  من هذه الكمة :  "  ف ْعل  املاض 
م   أ. أ ِن  أ ْيًما ب.  ي  ق سِّ   ه. أ ْقس م   د. ِن  ا ج. ت  ْقس 

 

 هو........  ”Petani”من الكلمة ما اللغة العربية  .11
 ر ئ ْيس  ه.  د. ت ريد زيراج. و   ف  ل ح  ب.  د اعية . أ

 

ن  " .11 ...م س  ْيح ة هو   " الصُّْور ة الصَّح 

 أ.

 

 ب.

 

 ج.

 
 د

111 

 "مرحلة الرضاعةما للغة اإلندونسية من الكلمة " .11112

 orang tua ه. dewasa د.  tahap remaja ج. tahap anak-anakب.  Tahap penyusuan . أ
 

 َواراحل
ال د  :    ه ْل ت ر ْيد  أْن ت ك ْون  م ه ند ًسا خ 

ال د   ْبِن   الب  ي  ْوت و الع م ر ات, و أْنت  َي  خ   ًعْثم ان : ن  ع ْم, ِل 
 خ الد  : أَت  َّنَّ أْن أ ك ْون  ط ب ي ًْبا ِل  ع ال ج املرض ى. و أنت  َي ف اطمة, ماذا ت ر ْيد ْين

ل  أْن أ ك ْون  د اع ًيا  ف اطمة : أَن  أ ف ضِّ 
ب  ف أ نت  م اه ر ًة ِف  اخل ط ب ة  خ   ا م ن اس   الد : ه ذ 

بُّ أْن أ ك ْون  م د رِّ س ة ن ة : أمَّا أَن  ف أ ح  ي ْ  أم 
دِّا ف ع ة  ج  ْهن ة  َن   خ ألد : ع ظ ْيم  التَّْدر ْيس  م 
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ا اْلْ و ار ر ْقم   12إىل  10ك مِّ ل ه ذ 
ال د  : . 13  م ه ند ًسا ه ْل ت ر ْيد  ................... خ 

ًبا ِل  ع ال ج املرض ى أ. ت ر ْيد  أْن ت ك ْون    ه. ع ظ ْيم   ج. ط ب ي ْ
  د. أْن ت ك ْون   الب  ي  ْوت و الع م ر ات  . ب

 

 

ا ........ ف أ نت  م اه ر ًة خ الد : . 14  اخل ط ب ة   ..ه ذ 

دِّا ف ع ة  ج  ْهن ة  َن  دِّاج.  أ. م  , ف  ه.  ع ظ ْيم , ج  ب   م ن اس 
ل  ب.    , م اه ر ةً ماذا ت ر ْيد ْيند.  أَن  أ ف ضِّ 

 
ْهن ة   التَّْدر ْيس  ع ظ ْيم ,  . 15 دِّا, معَّن الكلمة م  ف ع ة  ج   ........ِف  هذه اجلملة هو التَّْدر ْيس  َن 

 cerdasه. penting ج. pengajaranأ. 
   pintarد.  bermanfaat sekali ب.

ْم إىل  ت.16         بُّ   و ,ب  ل غ  " الكلمة  نْ م   اللغ ة  اِلْند نسيةْرج    ..........." هوأ ح 

 cerdas, menyampaikanه. menyampaikan, menyukai ج. penting, menyukaiأ. 
  pintar cerdasد.  bermanfaat sekali ب.

 

 .....هو  ي  ن ظِّ مْن م    ىم اض   ف ْعل  م ا  .17

 ت  ْنظ ْيما د. ن  ْيظ   ه. ن ظ م , ن  ْيظ   ج. ن ظ م  ت  ْنظ ْيما,  ب. ن ظَّم  أ. 
 

ْم إىل  اللغ ة    .18 . ” Berdakwah”الكلمة نْ م   العربية  ت  ْرج   .....هو 

, اخل ط اب ة د. .ع ظ ْيم, اخل ط اب ة ه. . اخل ط اب ةج ع ظ ْيم ب. ت  ْنظ ْيما أ.   أ َت  َّنَّ
 

ْم إىل  اللغ ة  العربية   .19 ْن الكلمة ت  ْرج  . ”  Terkenal”م   .....هو 

 .ع ظ ْيم ه. اخل ط اب ة .ج ت  ْنظ ْيما أ.
  م عر وف   د. أ َت  َّنَّ   ب.
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ْم إىل  اللغ ة  العربية .21 . " Insinyur" م ْن الكلمة ت  ْرج   .....هو 
نّّ  غ  ب. م ب  لِّ   م ه ْند س  . أ  د. م عر وف ة ه. م ر اه ق   ج. م س 
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١٦امللحق 

SSOAL EVALUASI SIKLUS II

Mata Pelajaran               : Bahasa Arab
Kelas\Semester             : XI\2

Materi Pokok               : هقني  ر آما امل
Bentuk \ Jumlah Soala : Pilihan ganda 20 nonor

Kerjakan soal di bawa ini dengan baik dan benar dan pilihlah jawaban antara a,
b, c, d, dan e yang menurut anda benar!!

زُبَيد حتبني أن... صحفية؟.١ َ

ه.َتُكْوِين  د.َتُكْونَ  ج.َأُكْونَ  نَ وْ نُـ وْ كُ ب.تَ  أ.َتُكْوِنْنيَ 
سوْ رَ الدِّ ضَ عْ ا بَـ نَ يْـ لَ ن......عَ د أَ يْ رِ ة تُ سَ رِّ دَ .املُ ٢

نـَْقَرأُ ه. تِْقَرِئْنيَ د. نـَْقَرأَ ج. أَ رَ قْ ب. تَـ  أَ رَ قْ أ. يَـ 
"املَْكتَـَبة, الَعَمل"ِمْن اْلَكِلَماتاإلْنُدنِسَيةتـَْرِجْم إىل اللَُّغِة .٣

perpustakaan, Rumahج.Bekerja, Petani.بPerpustakaan, Bekerja.أ

Bekerja, Perpustakaanه. . Rumah, polisiد

"Pedagang, Tentara"ِمْن اْلَكِلَماتاْلَعَربـَيَِّة تـَْرِجْم إىل اللَُّغِة . ٤
ِجرٌ .أ ِجرٌ ب. َماِهرَة،َ ه.  أَمَّا,َأُكْونُ اِخلطَابَةِ ،َأُكْونَ . دْندً ،جُ اِخلطَابَةِ ج.، ُجْندً َ

٥ َْ اء وَ ن ...... الدَّ ى أَ ضَ رْ ملَ اْ بُ يْ بِ الطَّ رُ مُ . 
ُكلَ ه. َ د.َتُكْونَ  َيْشَربَ ج. ىرتَِ شْ ب.يَ  نوْ بُـ رَ شْ .تَ 

......مَ لِّ عَ يُـ نْ س أَ رِّ دَ املُ لىَ عَ بُ .جيُِ ٦
ه.الطُّّالبَ  الَتجَّارَ د. املَُهْنِدِسنيج. املَُوظَِّفنيب. ِحنيَ الَّ أ.الفَ 

......نَ وْ كُ أَ نْ أَ ىنَّ متََ . أَ ٧
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ه.َتُكْونِ  يَنَبِغىد. ج.ُمَهْنِدًسا َسَهرب.ال أ. املَْكتَـَبة
"يـَُنظُِّموا َحيَاتـَُهم" ٨. تـَْرِجْم إىل اللَُّغِة اإلْنُدنِسَيةِمْن اْلَكِلَمات

perpustakaanج.Kehidupan.تHidup merekaأ.

Selalu hidupه. . Mereka hidupد

"Wartawan, Fakultas"ِمْن اْلَكِلَماتاْلَعَربـَيَِّة تـَْرِجْم إىل اللَُّغِة . ٩
طَِبيَبةه. ُمَهْنِدًسا،  ب. َصَحِفيًَّة، ُكلِّيَّة  أ.ُكلِّيَّة، َصَحِفيَّةً 

د. طَِبيَبة، ُكلِّيَّة ج. ُمَهْنِدًسا، .الَسَهر

" هو ........اَِمَياحمُ ا للغة اإلندونسية من الكلمة ". مَ ١٠

Bayiد. Pengacaraه. Remaja laki-lakiج. orang tuaب. laki-lakiأ.

" هو ........َالعبا َمْشُهْورًااإلندونسية من الكلمة ". ما للغة ١١

Terkenalج.Mereka terkenal.بAtlit terkenalأ. atlit

Selalu hidupه. . Mereka hidupد

البـُُيوت و.......َهَذا يـََتَمىنَّ َأَن َيُكوَن ُمَهْنِدًسا، لِيَـْبِين ١٢

ًبا  ج املَْرَض ِيف .......لِيـَُعالِ َوَذِلَك يُرِْيد َأْن َيُكوَن طَِبيـْ

َمْرَحلة بـََعد الطُُّفْوَلةج.ْشَفَياترَات، املُْستَ االِعمَ .تأ.ُمَدّرَِسة، الَتَالميذ
ُمَدّرَِسة، الِعَمرَاته. َمْشُهْورًاَالعبا، . د

.......... أَذهب إىل املدرسة بعد أن١٣

أَتـََناَول. َغَداء جأَتـََناَولالُفطُْور ب. ر اِإلسَالمِ الُفطُوْ أ.
أَتـََناَول َغَداءه. . أَتـََناَول الُفطُْورد



١٣٠

َوبـَْعَد الَفْحِص، َكَتِب...... وصفا طبًِّيا. ١٤

د. ِطْفلٌ ه.ُمَبلِّغٌ ج. ُمرَاِهَقةٌ ب. الطَِبْيبُ املَُدرِّسُ أ.
َبةٍ "ِمْن اْلَكِلَماتاإلْنُدنِسَيةتـَْرِجْم إىل اللَُّغِة . ١٥ "َأْن َتُكْوِينْ طَِبيـْ

Terkenalج.Dia seorang dokter.ثAku seorang dokterأ. atlit

Kamu seorang dokterه. .Menjadi seorang dokterد

"الَسَهر" ِمْن اْلَكِلَمات تـَْرِجْم إىل اللَُّغِة اإلْنُدنِسَية .١٦

Gardangد. Begadangه. Pagi sekaliج. Siangب.Malamأ.

“Begadang”ة ما اللغة العربية من الكلم.١٧

د. الَرِسهٌ ه.ُمبَسِهرج. َرِسهُ ب. الِسُهرالَسَهرأ.
ْيَدة َأْن ُتَذاِكَر ُدُرْوَسهاَ..........١٨ تُرِْيد محَِ

املَْكتَـَبةج. ِيف ب. ِىف َمْطَعمِىف البَـْيتِ أ.
ِيف املِْرتـََبةه. . أَتـََناَول الُفطُْورد

. ُميِْكن َلَك َأْن تـَُقّسِمي َأْوقَاَتِك بـَْنيَ......١٩
أَتـََناَولج. َغَداء الُفطُْور أَتـََناَولب. رِّاَحةالَعَمل َوالأ.
أَتـََناَول َغَداءه. . أَتـََناَول الُفطُْورد

ِمْن اْلَكِلَمات" قـََرأَ -يـَْقرَ أَ " ٢٠.  تـَْرِجْم إىل اللَُّغِة اإلْنُدنِسَية

Membacaد. Begadangه. Pagi sekaliج. Berdiriب.Mendidikأ.
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١٣١

١٧امللحق  

Kunci jawaban : siklus II

Atlit terkenalأ . ١١.ه َتُكْوِين ١

الِعَمارَات، املُْسَتْشَفَياتب .١٢.ب  تـَْقرَأَ ٢

أَتـََناَول الُفطُْور. دPerpustakaan, Bekerja١٣أ . ٣

ِجٌر، ُجْندً ب.٤ الطَِبْيبُ . ب١٤َ

Menjadi seorangد . ١٥ج َيْشَربَ . ٥ dokter

Begadangه  .١٦الطُّّالبَ ه. ٦

الَسَهر. أ ١٧ج ُمَهْنِدًسا. ٧

ِيف املَْكتَـَبة. جHidup mereka١٨أ.٨

الَعَمل َوالرِّاَحةأ . ١٩ب َصَحِفيًَّة، ُكلِّيَّة. ٩

Membacaد . Pengacara٢٠ه .١٠
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١٣٢

١٨امللحق 

HASIL DOKUMENTASI PEMBELAJARAN KELAS XI  MAN  1 KONSEL DENGAN MENGGUNAKAN

METODE KOKAM

Guru membuka pembelajaran Guru menjelaskan materi Siswa mendengarkan materi

Siswa menghafal kosa kata Siswa bercakap didepan kelas bersama- sama



١٣٣

Pembagian kelompok Siswa mengambil amplop yang berisikan kosa kata

Ketua kelompok membacakan kosa kata yang ada didalam amplok dan teman kelompok mendengarkan pertanyaan



١٣٤

Siswa menjawab pertanyaan dari ketua kelompok Guru meberikan nilai bagi kelompok yang menang

Siswa menyimpulkan pembelajaran Guru mengevaluasi siswa Ganbar kokami dan kosa kata
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

(CURRICULUM VITAE) 

 

I. IDENTITAS DIRI 
 

1. Nama   :  Zumarna Siola 

2. Tempat / Tanggal Lahir :  Olas, 1 November 1994 

3.  Jenis Kelamin   :  Perempuan 

4. Status Perkawinan   :  Belum menikah 

5.  Agama   :  Islam 

6. Alamat Rumah   : Kel.Tongali, Kec.Siompu, Kab.Buton Selatan 

7. Nomor HP.   :  081321905346 

 

II. DATA KELUARGA 

1. Nama Orang Tua 

    a. Ayah   :  Drs Mansur 

    b. Ibu   :  Nasri 

2. Nama saudara Kandung : 1. Wahyuni Siola 

     2. Nur Cahya 

          3. Siti Muhayra 

         4. La Alaudin 

     5.  Rohima  

 

III. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1.  SD NEGERI  01 Tongali LULUS TAHUN 2007 

2.  MTsS AL - Amanah LULUS TAHUN 2011 

3.  MA AL - Amanah Bau-bau LULUS TAHUN 2015 

 

Kendari, 9 April 2019 

Penulis  

 

Zumarna Siola 

NIM. 14010102017 
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