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١ملحق 
SILABUS BAHASA ARAB

(Wajib)

Satuan Pendidkan : MA

Kelas : X (Sepuluh)

Semester : I (Ganjil)

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 terkait
penyebab 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 metoda sesuai kaidah keilmuan.

Komptensi Dasar Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

1.1. Menyadari
bahwa
kemampuan

Observasi

Penilaian Diri
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

berbicara
adalah nikmat
yang penting
yang
dianugerahka
n oleh Allah
Swt.

Penilaian Sejawat

Jurnal/Catatan

1.2. Mensyukuri
nikmat Allah
berupa
kemampuan
berbicara
dengan baik
dan lancar

Observasi

Penilaian Diri

Penilaian Sejawat

Jurnal/Catatan

1.3. Mensyukuri
kemampuan
mengungkap
kan gagasan
dan ide
dengan
pembicaraan
yang baik
sehingga bisa
dimengerti
orang lain

Observasi

Penilaian Diri

Penilaian Sejawat

Jurnal/Catatan

1.4. Mensyukuri
kesempatan
dapat
mempelajari

Observasi

Penilaian Diri

Penilaian Sejawat
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

bahasa Arab
sebagai
bahasa
pengantar
komunikasi
internasional
yang
diwujudkan
dalam
semangat
belajar.

Jurnal/Catatan

2.1. Menunjukkan
perilaku
santun dan
peduli dalam
melaksanaka
n komunikasi
antar pribadi
dengan guru
dan teman

2.2. Menunjukkan
perilaku
jujur, disiplin,
percaya diri,
dan
bertanggung
jawab dalam
melaksanaka
n komunikasi
transaksional
dengan guru

Observasi

Penilaian Diri

Penilaian Sejawat

Jurnal/Catatan

Observasi

Penilaian Diri

Penilaian Sejawat

Jurnal/Catatan

Observasi

Penilaian Diri

Penilaian Sejawat

Jurnal/Catatan

Observasi
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

dan teman

2.3. Menunjukkan
perilaku
tanggung
jawab, peduli,
kerjasama,
dan cinta
damai, dalam
melaksanaka
n komunikasi
fungsional

2.4. Menunjukan
perilaku
santun,
antusias,
kreatif,
ekspresif,
interaktif,
kerjasama,
dan imajinatif
dalam
menghargai
budaya dan
bahasa.

Penilaian Diri

Penilaian Sejawat

Jurnal/Catatan

3.1.
Mengidentifi
kasi bunyi
kata, frase,
dan kalimat
bahasa Arab

 Mengidentifiaksi bunyi
huruf hijaiyyah

 Mengidentifikasi bunyi
kata

 Mengidentifikasi bunyi

البیانات 
الشخص

یة؛ 
المرافق 

العامة 
فى 

Mengamati :

Menyimak dan
menirukan pengucapan
ujaran dengan tepat
berkaitan dengan tema

Tugas :

PR, Tugas
perorangan/kelom
pok.

3 x 4 JP  Buku Teks
yang
relevan

 CD/DVD
Pembelajar
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

yang
berkaitan
dengan:

البیانات 
الشخصیة؛ 

المرافق العامة 
فى المدرسة؛ 

الحیاة فى األسرة 
وفى سكن الطالب
baik secara
lisan maupun
tertulis

frase

 Mengidentifikasi bunyi
kalimat

المدرس
ة؛ 

الحیاة 
فى 

األسرة 

الطالب

البیانات الشخصیة؛ المرافق 
اة فى العامة فى المدرسة؛ الحی
األسرة وفى سكن الطالب

Mendengarkan kata-kata
yang pengucapannya mirip

Menyimak wacana
sambil memperhatikan
model guru/kaset/film
dan menirukan pelafalan
dan intonasinya berkaitan
dengan tema

البیانات الشخصیة؛ المرافق 
العامة فى المدرسة؛ الحیاة فى 

رة وفى سكن الطالباألس

Mencocokkan gambar
dengan apa yang didengar
berkaitan dengan tema.

Membaca wacana sederhana
sesuai tema/topic berkaitan
dengan tema.

Membaca wacana sederhana
sesuai tema/topic berkaitan
dengan tema.

Menyimak penjelasan guru
tentang Isim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabar yang ada

Pengamatan:

1. Mengamati
cara siswa
berkomunikasi
dalam bahasa
Arab sesuai
tema/topik.

2. Mengamati
sejauh
manasiswa
memahami
unsur
kebahasaan
dan tata bahasa
Arab serta
budaya Arab
yang terdapat
dalam teks
sesuai
tema/topik.

3. Melihat
kreativitas
siswa dalam
mengidentifika
si contoh-
contoh karya
sastra Arab.

 Portofolio:

an

 Internet
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

dalam tema.

Memperhatikan bentuk isim
muzakkar dan muannas.

Mencari informasi umum
dan rinci dari suatu wacana
lisan/tulisan.

Membaca kaidah tentang
Isim Nakirah, ma’rifahdan
Struktur Mubtada’ khabar

Membaca isi wacana tulis
sesuai tema/topik

البیانات الشخصیة؛ المرافق 
العامة فى المدرسة؛ الحیاة فى 

األسرة وفى سكن الطالب
yang mengandungIsim
Nakirah, ma’rifahdan
Struktur Mubtada’ khabar.

Memperhatikan struktur
kalimat-kalimat yang
terdapatIsim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabar dalam isi
teks lisan sesuai konteks.

Memperhatikan struktur
kalimat-kalimat yang
terdapatIsim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabardalam isi

1. Mengumpulk
an tugas dan
kreativitas
berbahasa
siswa sesuai
tema/topik,
spt. mengisi
formulir
biodata
pribadi,
membuat
tabel kegiatan
sekolah, dsb.

2. kumpulan
tugas
berbahasa
siswa seperti
mengumpulk
an kalimat
yang
mengandung
struktur
bahasa sesuai
tema/topik
dari alqur’an,
hadits,
majalah,
internet, dsb.

3. kumpulan
tugas dan
kreativitas
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

teks lisan sesuai konteks.

Menanya:

 Melakukan tanya jawab
sederhana tentang
tema/topik yang
dipelajari.

 Menjawab pertanyaan
dalam wacana sederhana
secara
tertulis/lisan.tentang

 Melakukan tanya jawab
tentang

البیانات الشخصیة؛ المرافق 
العامة فى المدرسة؛ الحیاة فى 

األسرة وفى سكن الطالب
yang di dalamnya
terdapat Isim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabar.

 Melakukan tanya jawab
tentang tema/topik yang
dipelajari sesuai lintas
budaya Arab dan
Indonesia.

 Melakukan dialog (hiwar)

berbahasa
siswa sesuai
tema/topik,
seperti
membuat
rekaman
suara dengan
tema/topik
identitas diri
atau film
singkat.

4. kumpulan
tugas dan
kreativitas
berbahasa
siswa tentang
karya sastra
Arab.

 Tes:

Ulangan harian,
Tes lisan/tulisan

Unjuk kinerja
(performansi).
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

sesuai konteks tentang
keadaan/deskripsi sesuatu
secara lisan.

 Menjawab pertanyaan
lisan yang diajukan lawan
bicara sesuai tema/topik.

 Menceritakan
keadaan/kegiatan yang
tampak pada gambar
sesuai wacana secara
lisan.

Mengeksperimentasi/Menge
ksplorasi:

 Memahami lafal huruf-
huruf  hijaiya, kata dan
kalimat sesuai dengan
yang diperdengarkan
sesuai model ucapan
guru/kaset/film.

 Merangkaikan huruf-huruf
hijaiyah menjadi kata
sesuai dengan kaidah.

 Menyusun huruf, kata, dan
kalimat sederhana sesuai
konteks

 Merangkaikan huruf-huruf
hijaiyah menjadi kata

3.2. Memahami
lafal kata,
frase, dan
kalimat
bahasa Arab
yang
berkaitan
dengan:

البیانات 
الشخصیة؛ 

المرافق العامة 
فى المدرسة؛ 

الحیاة فى األسرة 
وفى سكن الطالب

 Menjabarkanlafal kata

 Menjabarkanfrase

 Menjabarkankalimat

 Menjabarkanwacana/teks

البیانات 
الشخص

یة؛ 
المرافق 

العامة 
فى 

المدرس
ة؛ 

الحیاة 
فى 

األسرة 
وفى 
سكن 

الطالب

3 x 4 JP  Buku Teks
yang
relevan

 CD/DVD
Pembelajar
an

Internet

4.1. Melakukan
dialog
sederhana
sesuai
konteks
dengan tepat
dan lancar

Melafalkan bunyi huruf,
kata, frase dan kalimat

البیانات 
الشخص

یة؛ 
المرافق 

العامة 
فى 

المدرس
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

terkait topik :

البیانات 
الشخصیة؛ 

المرافق العامة 
فى المدرسة؛ 

الحیاة فى األسرة 
وفى سكن الطالب
dengan
memperhatik
an unsur
kebahasaan,
struktur teks
dan unsur
budaya secara
benar dan
sesuai
konteks

ة؛ 
الحیاة 

فى 
األسرة 

وفى 
سكن 

الطالب

sesuai dengan kaidah.

 Mencoba melafalkan cara
menyapa, berpamitan,
terima kasih, meminta izin,
instruksi dan
memperkenalkan diri yang
dilakukan oleh orang Arab
dengan intonasi yang
benar.

 Mencoba menyebutkan
cara memberitahu dan
menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab dengan
pelafalan benar.

 melafalkan kata sesuai
dengan yang
diperdengarkan.

 Mempraktikkan cara
memberitahu dan
menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab.

 Menentukan Isim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur

4.2.
Menyampaik
an berbagai
informasi
lisan
sederhana
tentang :

نات البیا
الشخصیة؛ 

المرافق العامة 
فى المدرسة؛ 

الحیاة فى األسرة 

Mendemontrasikan
berbagai informasi
lisandan tulis

البیانات 
الشخص

یة؛ 
المرافق 

ة العام
فى 

المدرس
ة؛ 

الحیاة 
فى 

األسرة 
وفى 
سكن 
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

وفى سكن الطالب
dengan
memperhatik
an unsur
kebahasaan,
struktur teks
dan unsur
budaya secara
benar dan
sesuai
konteks

الطالب Mubtada’ khabardalam
kalimat.

 Menentukan dhamir dan
isim isyarah dalam kalimat
yang dipertanyakan.

 Menentukan isi wacana
lisan maupun tulisan secara
perorangan maupun
berkelompok.

 Mengumpulkan kata yang
terdapat Isim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabardari buku
teks, majalah, maupun
internet.

 Menyebutkan jenis karya
sastra Arab, misalnya
peribahasa Arab, syair
Arab sederhana, dan
sebagainya.

Mengasosiasikan:

 Membandingkan cara
menyapa, berpamitan,
terima kasih, meminta izin,
instruksi dan
memperkenalkan diri yang
dilakukan oleh orang Arab
dengan orang Indonesia.
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

 Membandingkan cara
memberitahu dan
menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab dan bahasa
Arab

 Membandingkan ciri-ciri
huruf, Isim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabar.

 Menemukan makna kata
dalam teks sesuai
tema/topik

 menyimpulkan isi wacana
lisan maupun tulisan.

 Membedakan macam-
macam dhamir dan jenis-
jenis isim isyarah.

 Mencari informasi
umum/tema/topik dari
suatu wacana lisan/tulisan.

 Mencari persamaan dan
lawan kata dalam wacana.

 Menemukan makna kata
dalam teks

 Mencari informasi
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

umum/tema/topikdan rinci
dari suatu wacana
lisan/tulisan.

 Menyimpulkan isi wacana
lisan maupun tulisan.

 Menyimpulkan isi teks
dalam salah satu karya
sastra Arab sederhana,
misalnya peribahasa, syair
Arab sederhana, dan
sebagainya dalam bahasa
Arab dan indonesia.

Mengkomunikasikan:

 Menjelaskan cara
menyapa, berpamitan,
terima kasih, meminta izin,
instruksi dan
memperkenalkan diri
dalam bahasa Arab

 Menjelaskan cara
memberitahu dan
menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab

 Menjelaskan isi wacana
yang dipertanyakan
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

 Menyampaikan isi wacana
tulis sesuai tema/topik
secara lisan atau tulisan.

 Menyusun kata/frasa yang
tersedia menjadi kalimat.

 Menyusun karangan
sederhana sesuai
tema/topik.

 Menyampaikan isi wacana
sesuai tema/topik secara
lisan maupun tulisan.

 Menggunakan tata bahasa
Arab dalam kalimat
sederhana.

 Melakukan presentasi
tentang budaya Arab yang
terdapat dalam teks lisan
maupun tulis.

3.3. Menemukan
makna atau
gagasan dari
ujaran kata,
frase, dan
kalimat
bahasa Arab
yang
berkaitan

menjabarkan gagasan dari
ujaran kata, frase, dan
kalimat

البیانات 
الشخص

یة؛ 
المرافق 

العامة 
فى 

المدرس
ة؛ 

الحیاة 

Mengamati :

Menyimak dan menirukan
pengucapan ujaran dengan
tepat yang berkaitan dengan
tema

شخصیة؛ المرافق البیانات ال
العامة فى المدرسة؛ الحیاة فى 

Tugas :

PR, Tugas
perorangan/kelom
pok.

Pengamatan:

4. Mengamati

3 x 4 JP  Buku Teks
yang
relevan

 CD/DVD
Pembelajar
an

 Internet
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

dengan:

البیانات 
الشخصیة؛ 

المرافق العامة 
فى المدرسة؛ 

الحیاة فى األسرة 
وفى سكن الطالب

baik secara
lisan maupun
tertulis

فى 
األسرة 

وفى 
سكن 

الطالب

األسرة وفى سكن الطالب

Mendengarkan kata-kata
yang pengucapannya mirip

Menyimak wacana sambil
memperhatikan model
guru/kaset/film dan
menirukan pelafalan dan
intonasinya yang berkaitan
dengan tema.

Mencocokkan gambar
dengan apa yang didengar.

Membaca wacana sederhana
sesuai tema/topic yang
berkaitan dengan tema

Membaca wacana sederhana
sesuai tema/topic yang
berkaitan dengan tema.

Menyimak penjelasan guru
tentang Isim Nakirah dan
Ma’rifah.

Memperhatikan bentuk isim
muzakkar dan muannas.

Mencari informasi umum
dan rinci dari suatu wacana

cara siswa
berkomunikasi
dalam bahasa
Arab sesuai
tema/topik.

5. Mengamati
sejauh
manasiswa
memahami
unsur
kebahasaan
dan tata bahasa
Arab serta
budaya Arab
yang terdapat
dalam teks
sesuai
tema/topik.

6. Melihat
kreativitas
siswa dalam
mengidentifika
si contoh-
contoh karya
sastra Arab.

 Portofolio:

5. Mengumpulk
an tugas dan
kreativitas
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

lisan/tulisan.

Membaca kaidah tentang
Isim Nakirah, ma’rifahdan
Struktur Mubtada’ khabar

Membaca isi wacana tulis
sesuai tema/topik yang
mengandungIsim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabaryang
berkaitan dengan tema

Memperhatikan struktur
kalimat-kalimat yang
terdapatisim, fi’il, dhamir
dan isim isyarah dalam isi
teks lisan sesuai konteks.

Memperhatikan struktur
kalimat-kalimat yang
terdapatIsim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabardalam isi
teks lisan sesuai konteks.

Menanya:

 Melakukan tanya jawab
sederhana tentang
tema/topik yang
dipelajari.

 Menjawab pertanyaan

berbahasa
siswa sesuai
tema/topik,
spt. mengisi
formulir
biodata
pribadi,
membuat
tabel kegiatan
sekolah, dsb.

6. kumpulan
tugas
berbahasa
siswa seperti
mengumpulk
an kalimat
yang
mengandung
struktur
bahasa sesuai
tema/topik
dari alqur’an,
hadits,
majalah,
internet, dsb.

7. kumpulan
tugas dan
kreativitas
berbahasa
siswa sesuai
tema/topik,
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

dalam wacana sederhana
secara tertulis/lisan.

 Melakukan tanya jawab
tentang dhamir, isim
isyarah, isim mufrad,
mutsanna, jamak, huruf
jar, dan Isim muzakkar
dan muannas.

 Melakukan tanya jawab
tentang tema/topik yang
dipelajari sesuai lintas
budaya Arab dan
Indonesia.

 Melakukan dialog (hiwar)
sesuai konteks tentang
keadaan/deskripsi sesuatu
secara lisan.

 Menjawab pertanyaan
lisan yang diajukan lawan
bicara sesuai tema/topik.

 Menceritakan
keadaan/kegiatan yang
tampak pada gambar
sesuai wacana secara
lisan.

Mengeksperimentasi/Menge
ksplorasi:

 Melafalkan huruf-huruf

seperti
membuat
rekaman
suara dengan
tema/topik
identitas diri
atau film
singkat.

8. kumpulan
tugas dan
kreativitas
berbahasa
siswa tentang
karya sastra
Arab.

 Tes:

Ulangan harian,
Tes lisan/tulisan

Unjuk kinerja
(performansi).
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Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

hijaiya, kata dan kalimat
sesuai dengan yang
diperdengarkan sesuai
model ucapan
guru/kaset/film.

 Merangkaikan huruf-huruf
hijaiyah menjadi kata
sesuai dengan kaidah.

 Menyusun huruf, kata, dan
kalimat sederhana sesuai
konteks

 Merangkaikan huruf-huruf
hijaiyah menjadi kata
sesuai dengan kaidah.

 Mencoba melafalkan cara
menyapa, berpamitan,
terima kasih, meminta izin,
instruksi dan
memperkenalkan diri yang
dilakukan oleh orang Arab
dengan intonasi yang
benar.

 Mencoba menyebutkan
cara memberitahu dan
menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab dengan

4.3. Memproduksi
teks lisan dan
tulis
sederhana
untuk
mengungkap
kan cara
memberitahu
dan
menanyakan
fakta,
perasaan dan
sikap terkait
topik :

البیانات 
الشخصیة؛ 

المرافق العامة 
فى المدرسة؛ 

الحیاة فى األسرة 
وفى سكن الطالب

dengan
memperhatik
an unsur
kebahasaan,
struktur teks
dan unsur
budaya
secara benar

Menyajikan teks lisan dan
tulis sederhana untuk
mengungkapkan cara
memberitahu dan
menanyakan fakta
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Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

dan sesuai
dengan
konteks

pelafalan benar.

 melafalkan kata sesuai
dengan yang
diperdengarkan.

 Mempraktikkan cara
memberitahu dan
menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab.

 Menentukan isim dan fi’il
dalam kalimat.

 Menentukan dhamir dan
isim isyarah dalam kalimat
yang dipertanyakan.

 Menentukan isi wacana
lisan maupun tulisan secara
perorangan maupun
berkelompok.

 Mengumpulkan kata yang
terdapat Isim Nakirah dan
Ma’rifahdari buku teks,
majalah, maupun internet.

 Menyebutkan jenis karya
sastra Arab, misalnya
peribahasa Arab, syair
Arab sederhana, dan
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Komptensi Dasar
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Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

sebagainya.

Mengasosiasikan:

 Membandingkan cara
menyapa, berpamitan,
terima kasih, meminta izin,
instruksi dan
memperkenalkan diri yang
dilakukan oleh orang Arab
dengan orang Indonesia.

 Membandingkan cara
memberitahu dan
menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab

 Menemukan ciri-ciri
huruf,Isim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabar.

 Menemukan makna kata
dalam teks sesuai
tema/topic yang berkaitan
dengan tema

 menyimpulkan isi wacana
lisan maupun tulisan.

 Membedakan macam-
macam dhamir dan jenis-
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Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

jenis isim isyarah.

 Mencari informasi
umum/tema/topik dari
suatu wacana
lisan/tulisanyang berkaitan
dengan tema.

 Mencari persamaan dan
lawan kata dalam
wacanayang berkaitan
dengan tema.

 Menemukan makna kata
dalam teks

 Membandingkan isim
mufrad, mutsanna, jamak,
dan isim muzakkar dan
muannas.

 Mencari informasi
umum/tema/topikdan rinci
dari suatu wacana
lisan/tulisan.

 Menyimpulkan isi wacana
lisan maupun tulisan.

 Menemukanhuruf jar
dalam teks-teks bahasa
Arab dari berbagai sumber.

 Mencari persamaan yang
terdapat dalam salah satu
karya sastra Arab dengan
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Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

bahasa Indonesia,
misalnya peribahasa, syair
sederhana, dan sebagainya.

 Membandingkan salah satu
karya sastra Arab dengan
salah satu karya sastra
Indonesia, misalnya
peribahasa, syair
sederhana, dan sebagainya.

 Menyimpulkan isi teks
dalam salah satu karya
sastra Arab sederhana,
misalnya peribahasa, syair
Arab sederhana, dan
sebagainya dalam bahasa
Arab dan indonesia.

Mengkomunikasikan:

 Menjelaskan cara
menyapa, berpamitan,
terima kasih, meminta izin,
instruksi dan
memperkenalkan diri
dalam bahasa Arab

 Menjelaskan cara
memberitahu dan
menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
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Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

bahasa Arab

 Menjelaskan isi wacana
yang dipertanyakanyang
berkaitan dengan tema

 Menyampaikan isi wacana
tulis sesuai tema/topik
secara lisan atau
tulisanyang berkaitan
dengan tema.

 Menyusun kata/frasa yang
tersedia menjadi
kalimatyang berkaitan
dengan tema.

 Menyusun karangan
sederhana sesuai
tema/topik yang berkaitan
dengan tema

 Menyampaikan isi wacana
sesuai tema/topik secara
lisan maupun tulisan. yang
berkaitan dengan tema

 Menggunakan tata bahasa
Arab dalam kalimat
sederhana.

 Melakukan presentasi
tentang budaya Arab yang
terdapat dalam teks lisan
maupun tulis.
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

 Menyusun karangan
sederhana yang
didalamnya terdapat
peribahasa Arab, syair
Arab sederhana, dan
sebagainya.

3.4. Memahami
secara
sederhana
unsur
kebahasaan,
struktur teks
dan unsur
budaya dari
teks terkait
topik:

البیانات 
الشخصیة؛ 

المرافق العامة 
فى المدرسة؛ 

الحیاة فى األسرة 
وفى سكن الطالب

yang sesuai
dengan
konteks
penggunaann
ya

Menjelaskan secara
sederhana unsur
kebahasaan, struktur teks

البیانات 
الشخصیة؛ 

المرافق العامة 
فى المدرسة؛ 

الحیاة فى 
األسرة وفى 
سكن الطالب

Mengamati :

Menyimak dan menirukan
pengucapan ujaran dengan
tepat yang berkaitan dengan
tema

Mendengarkan kata-kata
yang pengucapannya mirip

Menyimak wacana sambil
memperhatikan model
guru/kaset/film dan
menirukan pelafalan dan
intonasinya yang berkaitan
dengan tema.

Mencocokkan gambar
dengan apa yang didengar
yang berkaitan dengan tema.

Membaca wacana sederhana
sesuai tema/topic yang
berkaitan dengan tema.

Membaca wacana sederhana
sesuai tema/topic yang

Tugas :

PR, Tugas
perorangan/kelom
pok.

Pengamatan:

1. Mengamati
cara siswa
berkomunikasi
dalam bahasa
Arab sesuai
tema/topik.

2. Mengamati
sejauh
manasiswa
memahami
unsur
kebahasaan
dan tata bahasa
Arab serta
budaya Arab
yang terdapat
dalam teks

3 x 4 JP  Buku Teks
yang
relevan

 CD/DVD
Pembelajar
an

 Internet
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

berkaitan dengan tema.

Menyimak penjelasan guru
tentang Isim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabar

Memperhatikan bentuk isim
muzakkar dan muannas.

Mencari informasi umum
dan rinci dari suatu wacana
lisan/tulisan.

Membaca kaidah tentang
Isim Nakirah, ma’rifahdan
Struktur Mubtada’ khabar

Membaca isi wacana tulis
sesuai tema/topik yang
mengandungIsim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabar

Memperhatikan struktur
kalimat-kalimat yang
terdapatisim, fi’il, dhamir
dan isim isyarah dalam isi
teks lisan sesuai konteks.

Memperhatikan struktur
kalimat-kalimat yang
terdapatIsim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabardalam isi

sesuai
tema/topik.

3. Melihat
kreativitas
siswa dalam
mengidentifika
si contoh-
contoh karya
sastra Arab.

 Portofolio:

1. Mengumpulk
an tugas dan
kreativitas
berbahasa
siswa sesuai
tema/topik,
spt. mengisi
formulir
biodata
pribadi,
membuat
tabel kegiatan
sekolah, dsb.

2. kumpulan
tugas
berbahasa
siswa seperti
mengumpulk
an kalimat
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Komptensi Dasar
Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

teks lisan sesuai konteks.

Menanya:

 Melakukan tanya jawab
sederhana tentang
tema/topik yang
dipelajari.

 Menjawab pertanyaan
dalam wacana sederhana
secara tertulis/lisan.

 Melakukan tanya jawab
tentangIsim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabar

 Melakukan tanya jawab
tentang tema/topik yang
dipelajari sesuai lintas
budaya Arab dan
Indonesia.

 Melakukan dialog (hiwar)
sesuai konteks tentang
keadaan/deskripsi sesuatu
secara lisan.

 Menjawab pertanyaan
lisan yang diajukan lawan
bicara sesuai tema/topik.

yang
mengandung
struktur
bahasa sesuai
tema/topik
dari alqur’an,
hadits,
majalah,
internet, dsb.

3. kumpulan
tugas dan
kreativitas
berbahasa
siswa sesuai
tema/topik,
seperti
membuat
rekaman
suara dengan
tema/topik
identitas diri
atau film
singkat.

4. kumpulan
tugas dan
kreativitas
berbahasa
siswa tentang
karya sastra
Arab.
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Indikator Pencapaian

Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

 Menceritakan
keadaan/kegiatan yang
tampak pada gambar
sesuai wacana secara
lisan.

Mengeksperimentasi/Menge
ksplorasi:

 Melafalkan huruf-huruf
hijaiya, kata dan kalimat
sesuai dengan yang
diperdengarkan sesuai
model ucapan
guru/kaset/film.

 Merangkaikan huruf-huruf
hijaiyah menjadi kata
sesuai dengan kaidah.

 Menyusun huruf, kata, dan
kalimat sederhana sesuai
konteks

 Merangkaikan huruf-huruf
hijaiyah menjadi kata
sesuai dengan kaidah.

 Mencoba melafalkan cara
menyapa, berpamitan,
terima kasih, meminta izin,
instruksi dan
memperkenalkan diri yang
dilakukan oleh orang Arab
dengan intonasi yang

 Tes:

Ulangan harian,
Tes lisan/tulisan

Unjuk kinerja
(performansi).

4.4. Menyusun
teks lisan dan
tulis
sederhana
untuk
mengungkap
kan informasi
terkait topik :

البیانات 
الشخصیة؛ 

المرافق العامة 
فى المدرسة؛ 

األسرة الحیاة فى

Membuat teks lisan dan
tulis sederhana untuk
mengungkapkan informasi
terkait topik
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Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

وفى سكن الطالب

sesuai dengan
unsur
kebahasaan
dan budaya.

benar.

 Mencoba menyebutkan
cara memberitahu dan
menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab dengan
pelafalan benar.

 melafalkan kata sesuai
dengan yang
diperdengarkan.

 Mempraktikkan cara
memberitahu dan
menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab.

 Menentukan Isim Nakirah,
ma’rifahdan Struktur
Mubtada’ khabardalam
kalimat.

 Menentukan dhamir dan
isim isyarah dalam kalimat
yang dipertanyakan.

 Menentukan isi wacana
lisan maupun tulisan secara
perorangan maupun
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Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

berkelompok.

 Mengumpulkan kata yang
terdapat huruf jar dari buku
teks, majalah, maupun
internet.

 Menyebutkan jenis karya
sastra Arab, misalnya
peribahasa Arab, syair
Arab sederhana, dan
sebagainya.

Mengasosiasikan:

 Membandingkan cara
menyapa, berpamitan,
terima kasih, meminta izin,
instruksi dan
memperkenalkan diri yang
dilakukan oleh orang Arab
dengan orang Indonesia.

 Membandingkan cara
memberitahu dan
menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab dan bahasa
Arab

 Membandingkan ciri-ciri
huruf, isim, dan fi’il.
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Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

 Menemukan makna kata
dalam teks sesuai
tema/topik

 menyimpulkan isi wacana
lisan maupun tulisan.

 Membedakan macam-
macam dhamir dan jenis-
jenis isim isyarah.

 Membandingkan isim
mufrad, mutsanna,dan
jamak.

 Mencari informasi
umum/tema/topik dari
suatu wacana lisan/tulisan.

 Mencari persamaan dan
lawan kata dalam wacana.

 Menemukan makna kata
dalam teks

 Menyimpulkan isi wacana
lisan maupun tulisan.

 Menemukanhuruf jar
dalam teks-teks bahasa
Arab dari berbagai sumber.

 Mencari persamaan yang
terdapat dalam salah satu
karya sastra Arab dengan
bahasa Indonesia,
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Alokasi
Waktu
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misalnya peribahasa, syair
sederhana, dan sebagainya.

 Membandingkan salah satu
karya sastra Arab dengan
salah satu karya sastra
Indonesia, misalnya
peribahasa, syair
sederhana, dan sebagainya.

 Menyimpulkan isi teks
dalam salah satu karya
sastra Arab sederhana,
misalnya peribahasa, syair
Arab sederhana, dan
sebagainya dalam bahasa
Arab dan indonesia.

Mengkomunikasikan:

 Menjelaskan cara
menyapa, berpamitan,
terima kasih, meminta izin,
instruksi dan
memperkenalkan diri
dalam bahasa Arab

 Menjelaskan cara
memberitahu dan
menanyakan tentang fakta,
perasaan dan sikap,
meminta, menawarkan
barang dan jasa dalam
bahasa Arab
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Kompetensi Materi Kegiatan Pembelajaran Penilaian
Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

 Menjelaskan isi wacana
yang dipertanyakan

 Menyampaikan isi wacana
tulis sesuai tema/topik
secara lisan atau tulisan.

 Menyusun kata/frasa yang
tersedia menjadi kalimat.

 Menyusun karangan
sederhana sesuai
tema/topik.

 Menyampaikan isi wacana
sesuai tema/topik secara
lisan maupun tulisan.

 Menggunakan tata bahasa
Arab dalam kalimat
sederhana.

 Melakukan presentasi
tentang budaya Arab yang
terdapat dalam teks lisan
maupun tulis.

 Menjelaskan isi teks dalam
salah satu karya sastra
Arab sederhana yang
dipertanyakan, misalnya
menjelaskan isi
peribahasa, syair Arab
sederhana, dan
sebagainya..
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Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

 Menyusun karangan
sederhana yang
didalamnya terdapat
peribahasa Arab, syair
Arab sederhana, dan
sebagainya.
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٢ملحق 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( R P P )

Satuan Pendidikan : MA Pesri Kendari
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/ Semester : X (Sepuluh) MIA/ Ganjil
Tema / Subtema : البیانات الشخصیة
Alokasi Waktu : 2 x 90 menit
Siklus/Pertemuan : I/ I & II

I. KOMPETENSI INTI (KI)

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 terkait penyebab 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 metoda sesuai kaidah keilmuan

II. KOMPETENSI DASAR (KD)

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar.

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar
pribadi dengan guru dan teman

3.1. Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :

البیانات الشخصیة dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur
budaya yang sesuai konteks penggunaannya.

4.1. Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan terkait topik :
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البیانات الشخصیة dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur
budaya secara benar dan sesuai konteks.

4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan menanyakan
fakta, perasaan dan sikap terkait  topik :

البیانات الشخصیة dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur
budayasecara benar dan sesuai konteks.

4.3. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan :

البیانات الشخصیة dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur
budaya secara benar dan sesuai dengan konteks.

III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Indikator Pembelajaran

1.  Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: البیانات الشخصیة

2.  Menerapkan percakapan terkait topik : البیانات الشخصیة

3.  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik : البیانات الشخصیة

4.  Menyusun teks tulis yang terkait topik : الشخصیةالبیانات

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan
peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab yang
berkaitan dengan topik: البیانات الشخصیة

IV. PROSES PEMBELAJARAN
A. Pembelajaran Mufrodat/Istima’ pertemuan pertama

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI
WAKTU

Pendahuluan  Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.
 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian serta

kesiapan peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin

dicapai
 Guru melakukan apersepsi
 Guru memotivasi siswa
 Guru Memperkenalkan strategi hypnoteaching serta

menjelaskan langkah-langkah strategi hypnoteaching
 Menerapkan metode hypnoteaching

20 menit

 Siswa melihat gambar yang berkaitan dengan
mufradat, dan guru menanyakan makna yang terdapat
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Kegiatan Inti

pada gambar
 Guru menyuruh siswa melihat mufrodat yang ada,

kemudian menanyakan mufradat yang telah diketahui
 Guru menjelaskan  materi pelajaran tentang البیانات 

الشخصیة
 Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang

terdapat dalam mufradat tentang البیانات الشخصیة
 Guru  memerintahkan  siswa  mencari  arti  mufradat

yang  belum diketahui dalam kamus atau di buku
 Guru membacakan mufradat dan siswa mengartikan

makna mufradat yang dibacakan guru
 Guru memerintahkan siswa untuk membaca mufradat

dengan tepat beserta maknanya.
 Guru memerintahkan siswa menutup buku dan siswa

menghafal mufrodat yang telah diberikan
 Guru membuat penilaian terhadap kemampuan

penguasaan mufradat siswa
 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, yang

setiap kelompoknya terdiri dari empat atau lima siswa
 Guru menjelaskan aturan permainan bisik berantai
 Guru memberikan lima mufrodat pada tiap- tiap

kelompok untuk melakukan permainan bisik berantai
 Siswa bekerja sama dalam permainan bisik berantai

secara kelompok
 Masing-masing kelompok mempersentasikan hasil

kerja
 Guru memberikan penghargaan pada siswa.
 Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui

penguasaan siswa terhadap mufradat baru

65 menit

Penutup  Guru  bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran
dan mengadakan evaluasi

 Guru memberikan pesan nasehat kepada siswa
 Guru menutup pembelajaran dengan membaca

hamdala dan mengucapkan salam

15 menit

B. Pembelajaran Mufrodat/Istima’ pertemuan kedua

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI
WAKTU

Pendahuluan  Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.
 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian serta

kesiapan peserta didik.

20 menit
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 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai

 Guru melakukan apersepsi
 Guru memotivasi siswa
 Guru Memperkenalkan strategi hypnoteaching serta

menjelaskan langkah-langkah strategi hypnoteaching
 Menerapkan metode hypnoteaching

Kegiatan Inti

 Siswa melihat gambar yang berkaitan dengan
mufradat, dan guru menanyakan makna yang terdapat
pada gambar

 Guru menyuruh siswa melihat mufrodat yang ada,
kemudian menanyakan mufradat yang telah diketahui

 Guru menjelaskan  materi pelajaran pengantar imla
persiapan istima’ خصیةالبیانات الش

 Guru mengajak siswa mendiskusikan materi pengantar
imla

 Guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian
memerintahkan siswa mengacungkan tangan dan
menjelaskan materi yang terkait di depan siswa kelas

 Guru memerintahkan masing-masing siswa
memberikan contoh

 Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui
penguasaan siswa terhadap materi terkait

 Guru membuat penilaian terhadap kemampuan
penguasaan siswa mengenai materi terkait

 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, yang
setiap kelompoknya terdiri dari empat siswa

 Guru memberikan materi pada tiap- tiap kelompok
untuk dibahas bersama-sama dengan anggota
kelompok masing-masing.

 Siswa bekerja sama dalam kelompok yang
beranggotakan empat orang

 Masing-masing kelompok mempersentasikan hasil
kerja

 Guru memberikan penghargaan pada siswa.

65 menit

Penutup  Guru  bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran
dan mengadakan evaluasi

 Guru memberikan pesan nasehat kepada siswa
 Guru menutup pembelajaran dengan membaca

hamdala dan mengucapkan salam

15 menit
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V. Metode /Srategi Pembelajaran:

 Metode :
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Bisik berantai

 Srategi : Hypnoteaching

VI. Media Dan Sumber Belajar
Sumber belajar : Buku Bahasa Arab MA Kelas X Penerbit Direktorat Pendidikan

Madrasah

Media : Spidol/papan tulis dan jam

VII. Materi Inti

البیانات الشخصیة

VIII. Penilaian
Penilaian Hasil Belajar : Tes Lisan dan Tulisan : Soal essay ( individu ), dan  Soal

kuis (kelompok)
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 Metode :
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VI. Media Dan Sumber Belajar
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VIII. Penilaian
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V. Metode /Srategi Pembelajaran:

 Metode :
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Bisik berantai

 Srategi : Hypnoteaching

VI. Media Dan Sumber Belajar
Sumber belajar : Buku Bahasa Arab MA Kelas X Penerbit Direktorat Pendidikan

Madrasah

Media : Spidol/papan tulis dan jam

VII. Materi Inti

البیانات الشخصیة

VIII. Penilaian
Penilaian Hasil Belajar : Tes Lisan dan Tulisan : Soal essay ( individu ), dan  Soal

kuis (kelompok)
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٣ملحق 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( R P P )

Satuan Pendidikan : MA Pesri Kendari

Mata Pelajaran : Bahasa Arab

Kelas/ Semester : X (Sepuluh) MIA/ Ganjil

Tema/ Subtema : البیانات الشخصیة
Alokasi Waktu : 2 x 90 menit
Siklus/ Pertemuan : II/ I & II

I. KOMPETENSI INTI (KI)

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 terkait penyebab 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 metoda sesuai kaidah keilmuan

II. KOMPETENSI DASAR (KD)

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa pengantar
komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar.

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar
pribadi dengan guru dan teman

3.1. Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :

البیانات الشخصیة dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur
budaya yang sesuai konteks penggunaannya.

4.1. Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara  merespon ungkapan terkait topik :

البیانات الشخصیة dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur
budaya secara benar dan sesuai konteks.
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4.2. Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahu dan
menanyakan fakta, perasaan dan sikap terkait  topik :

البیانات الشخصیة dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur
budayasecara benar dan sesuai konteks.

4.3. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan :

البیانات الشخصیة dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur
budaya secara benar dan sesuai dengan konteks.

III. INDIKATOR PEMBELAJARAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN
A. Indikator Pembelajaran

1.  Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan: البیانات الشخصیة

2.  Menerapkan percakapan terkait topik : البیانات الشخصیة

3.  Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik : البیانات الشخصیة

4.  Menyusun teks tulis yang terkait topik : یانات الشخصیةالب

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan
peserta didik mampu mendengar, bercakap, membaca dan menulis dengan bahasa Arab
yang berkaitan dengan topik: البیانات الشخصیة

IV. PROSES PEMBELAJARAN
A. Pembelajaran Istima’ pertemuan pertama

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI
WAKTU

Pendahuluan  Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.
 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian serta

kesiapan peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin

dicapai
 Guru melakukan apersepsi
 Guru memotivasi siswa
 Guru Memperkenalkan strategi hypnoteaching serta

menjelaskan langkah-langkah strategi hypnoteaching
 Menerapkan metode hypnoteaching

20 menit

Kegiatan Inti

 Guru menyuruh siswa melihat mufrodat yang ada,
kemudian menanyakan mufradat yang telah diketahui
dalam teks istima’

 Guru menjelaskan materi pelajaran tentang teks istima’
البیانات الشخصیة

 Guru mendiktekan teks istima’ البیانات الشخصیة
 Guru menanyakan mufrodat yang telah diketahui siswa

maupun yang belum diketahui siswa dalam teks istima’

65 menit
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البیانات الشخصیة
 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, yang

setiap kelompoknya terdiri dari empat atau lima siswa
 Guru memerintahkan setiap kelompok untuk

mendiskusikan makna atau terjemahan yang terdapat
dalam teks istima’ tentang البیانات الشخصیة dan mencari
arti  mufradat dalam teks yang  belum diketahui dalam
kamus atau di buku

 Guru memerintahkan siswa untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompok

 Guru memerintahkan siswa menutup buku, kemudian
membacakan mufradat dan siswa menirukan

 Guru memerintahkan siswa untuk membaca teks
dengan tepat beserta maknanya.

 Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui
penguasaan siswa terhadap teks istima’ البیانات الشخصیة

 Guru membuat penilaian terhadap kemampuan
penguasaan istima’

 Guru memberikan penghargaan pada siswa.

Penutup  Guru  bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran
dan mengadakan evaluasi

 Guru memberikan pesan nasehat kepada siswa
 Guru menutup pembelajaran dengan membaca

hamdala dan mengucapkan salam

15 menit

B. Pembelajaran Hiwar pertemuan kedua

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI
WAKTU

Pendahuluan  Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam.
 Guru menyapa, memeriksa kehadiran, kerapian serta

kesiapan peserta didik.
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin

dicapai
 Guru melakukan apersepsi
 Guru memotivasi siswa
 Guru Memperkenalkan strategi hypnoteaching serta

menjelaskan langkah-langkah strategi hypnoteaching
 Menerapkan metode hypnoteaching
 Guru memberi penjelasan mengenai tehnik

pembelajaran hiwar yang akan diberikan

20 menit

Kegiatan Inti

 Guru menjelaskan  materi pelajaran hiwar tentang
البیانات الشخصیة

 Guru  menanyakan  siswa  tentang البیانات الشخصیة dan
siswa menjawab sesuai dengan kemampuannya

65 menit
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 Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, yang
setiap kelompoknya terdiri dari dua siswa

 Guru mengajak siswa mendiskusikan makna yang
terdapat dalam mufradat tentang hiwar البیانات الشخصیة

 Guru  memerintahkan  siswa  mencari  arti  mufradat
yang  belum diketahui dalam kamus atau di buku

 Guru memberi contoh percakapan tentang البیانات 
الشخصیة disertai dengan penjelasan mengenai arti kata
yang masih belum difahami siswa

 Siswa perkelompok mempraktekkan hiwar
(percakapan) tentang البیانات الشخصیة

 Guru mengoreksi jawaban siswa yang mengalami
kesalahan

 Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui
penguasaan siswa terhadap mufradat baru dengan
metode snowball throwing

 Guru membuat penilaian terhadap kemampuan
penguasaan hiwar

 Guru memberikan penghargaan pada siswa.

Penutup  Siswa diminta mengerjakan latihan-latihan membuat
konsep hiwar secara tertulis

 Guru memberi penilaian terhadap latihan yang
dikerjakan siswa

 Guru memberi kunci jawaban mengenai latihan yang
diberikan

 Guru  bersama siswa menyimpulkan materi pelajaran
dan mengadakan evaluasi

 Guru memberikan pesan nasehat kepada siswa
 Guru menutup pembelajaran dengan membaca

hamdala dan mengucapkan salam

15 menit

V. Metode/Strategi Pembelajaran

 Metode :
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Imla’
4. Snowball throwing

 Srategi : Hypnoteaching

VI. Media Dan Sumber Belajar

Sumber belajar : Buku Bahasa Arab MA Kelas X Penerbit Direktorat Pendidikan
Madrasah

Media : Spidol/papan tulis dan jam
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VII. Materi Inti

البیانات الشخصیة

VIII. Penilaian
Penilaian Hasil Belajar : Tes Lisan dan Tulisan : Soal pilihan ganda dan essay

( individu ), dan  Soal kuis (kelompok)
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VII. Materi Inti

البیانات الشخصیة

VIII. Penilaian
Penilaian Hasil Belajar : Tes Lisan dan Tulisan : Soal pilihan ganda dan essay

( individu ), dan  Soal kuis (kelompok)

١١٢

VII. Materi Inti

البیانات الشخصیة

VIII. Penilaian
Penilaian Hasil Belajar : Tes Lisan dan Tulisan : Soal pilihan ganda dan essay

( individu ), dan  Soal kuis (kelompok)
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٤ملحق 
Materi, dan LKS

Judul : البیانات الشخصیة
A. Materi-materi

١١٣١١٣

٤ملحق 
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A. Materi-materi

١١٣١١٣

٤ملحق 
Materi, dan LKS

Judul : البیانات الشخصیة
A. Materi-materi

١١٣
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Pengantar imla’

Huruf-huruf syamsiah : Jika ada ال bertemu dengan salah satu huruf hijaiyyah yang berjumlah 14, antara
lain:

ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن
Contoh : النِّْعَمةِ َوالشَّْمسِ اَلدُّ ْنیَاَوالتِّْینِ 
Huruf-huruf qomariah : Jika ada ال bertemu dengan salah satu huruf hijaiyyah yang berjumlah 14, antara
lain:

ء يھ ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و 
Contoh : اَْلَكبِْیرُ اَْلفِْیلُ اَْلَخْیرُ اَْلُجُمَعةُ 

Huruf yang tak bisa disambung :
أ–ذ –د –ز –ر –و 
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B. Soal-soal latihan individu dan kelompok
1. LKS siswa (siklus I pertemuan I)

a. Game Bisik Berantai (kelompok)

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok  3 Kelompok 4 Kelompok 5

َجِدْیدٌ  الُوْسطَى الِجْنسُ  ُعْنَوانٌ  َجِدْیدٌ 

ْرقِیَّةُ  الشَّ مُ  تَقَدَّ اُِرْیدُ  الَجنُْوبِیَّةُ  ْرقِیَّةُ  الشَّ

بٌ  طُالَّ طَالِبٌ  ُعلُْومٌ  ِعْلمٌ  بٌ  طُالَّ

الَمْدَرَسةُ الُحُكْوِمیَّةُ  بَیَانَاُت  َشْخِصیَّةِ  الَمْدَرَسةُ األَْھلِیَّةُ  بِطَاقَِة َشْخِصیَّةِ  الَمْدَرَسةُ الُحُكْوِمیَّةُ 
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َمَكاُن الِمْیالدِ  َرْقُم التَّْسِجْیلِ  تَاِرْیُخ الِمْیَالدِ  اِإلْسُم بِالَكاِملِ  َمَكاُن الِمْیالدِ 

الیَْوِم ؟َما تَاِرْیُخ  َما ُعْنَوانَُك ؟ ُج فِي ُمتََخرِّ َراِسیَّةُ  نَةُ الدِّ السَّ َما تَاِرْیُخ الیَْوِم ؟

Bobot soal:  11
b. Soal individu

!أكتب الشھور المیالدیّة باللّغة العربیّة : تدریب.١
Kunci jawaban :

إِْبِرْیلُ  َماِرس فَْبَرایِرُ  یَنَایِرُ 

أَُغْسطُسُ  یُْولِیُوْ  یُْونِیُوْ  َمایُوْ 

ِدْیَسْمبِرُ  نُْوفَْمبِرُ  أُْكتُْوبَرُ  ِسْبتِْمبِرُ 

Bobot nilai : 8,3
2. LKS siswa (Siklus I pertemuan II)

a. Soal kelompok
Cari huruf-huruf qomariah, huruf-huruf syamsiah dan huruf yang tidak bisa disambung oleh
huruf setelahnya didalam teks istima (buku bahasa Arab kurikulum 2013 halaman 13-15)

b. Soal individu
1) Sebutkan dan jelaskan huruf-huruf qomariyah dan berikan masing-masing contohnya !

bobot soal 34
2) Sebutkan dan jelaskan huruf - huruf syamsiah berikan masing-masing contohnya ! bobot

soal 34
3) Sebutkan huruf-huruf yang tidak bisa disambung oleh huruf setelahnya beserta masing-

masing contohnya ! bobot soal 32
3. LKS siswa (Siklus II Pertemuan I)

a. Soal kelompok terdiri dari 4 dan 5 orang siswa
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Bobot soal : 10
Kunci jawaban:

b. Soal individu :
1) Imla pada teks istima’ dalam buku pegangan guru untuk mata pelajaran Bahasa Arab

kurikulum 2013
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2) Permainan Snowball throwing
Tata cara :
a. Masing-masing siswa menuliskan satu pertanyaan(tadrib 1 istima) diatas kertas
b. Kemudian kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang

lain selama kurang lebih 15 menit
c. Setelah siswa dapat satu bola/pertanyaan diberikan kesempatan kepada siswa untuk

menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara
bergantian.

d. Evaluasi.

Bobot soal 20

4. LKS siswa (Siklus II Pertemuan II)
a. Soal kelompok (masing-masing 2 orang siswa tiap kelompok)

1) Membacakan percakapan didepan kelas pada materi hiwar dalam buku mata pelajaran
b. Soal individu

!إَِجابَةً َصِحْیَحةً ِمَن األَْجِوبَِة األّتِیَِة إختَْر ) ١(تَْدِرْیٌب 
؟" َرْقُم التَّْسِجْیلِ "َما َمْعنَھ .١
Maju. هTahun pelajaran. جTanggal kelahiran. أ

Ilmu. دNomor Induk. ب
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؟" بَیَانَاُت َشْخِصیَّةِ "َما َمْعنَھا .٢
Identitas. هTanggal kelahiran. ج? Mana alamatmu. أ pribadi

Kartu Identitas. دTempat lahir. ب
؟" الِجْنسُ "َما َمْعنَھا .٣
Kartu Identitas. هsiswa. جJenis kelamin. أ

Nama lengkap. دbaru. ب
٤.Apa bahasa arab kata “Alamat” ?
ُعْنَوانٌ . هالُوْسطَى. جِعْلمٌ . أ

بٌ . ب َجْددٌ . دطُالَّ

٥.Apa bahasa Arab kata “ Selatan-timur-tengah” ?

ْرقِیَّة-الَغْربِیَّة- الُوْسطَى. أ ْرقِیَّةال-الَجنُْوبِیَّة. هالَجنُْوبِیَّة-الِعْلمُ -الُوْسطَى.جالشَّ الُوْسطَى-شَّ

ْرقِیَّةال-الُوْسطَى.ب ْرقِیَّةال- الُوْسطَى- لَجنُْوبِیَّة.دالَجنُْوبِیَّة- شَّ شَّ

ْنُدْوقِ ) ٢(تَْدِرْیٌب  !ِصْل الَكلَِماِت بَِما یُنَاِصبُھَا فِي الصُّ

MA PESRI Kendariالِجْنسُ ١

أُْنثَى/َذَكرٌ الَمْدَرَسةُ األَْھلِیَّةُ ٢

١٩٩٦َمایُْو ٣١َمَكاُن الِمْیَالدِ ٣

َكْنَداِريالَمْدَرَسةُ الُحُكْوِمیَّةِ ٤

MANتَاِرْیُخ الِمْیَالدِ ٥ 1 Kendari

!يإِْقَرْأ الِحَوار التَّالِ ) ٣(تَْدِرْیٌب 
 ُھَْل أَْنَت طَالٌِب ؟: الُمَوظَّف

یَا أُْستَاذُ , نََعمْ : الطّالِبُ 
 َُماْسُمَك ؟: الُمَوظَّف

ھَُرْون: الطّالِبُ 
 َُماْسُمَك بِالَكاِمِل ؟: الُمَوظَّف

ِشْید الَكْنَداري: الطّالِبُ  ھَُرْون الرَّ
 ُأُِرْیُد بَیَانَاتَِك الشَّْخِصیَّةَ : الُمَوظَّف

ْل , ھِذِه ِھَي بِطَاقَتِيْ : الطّالِبُ  !تَفَضَّ
 ُُشْكًرا: الُمَوظَّف

َعْفًوا: الطّالِبُ 
!أَِجْب : االَْسئِلَة 
َماْسُمھُ بِالَكاِمل ذلِك الطَّالِب ؟.١
الُمَوظُّف إِلَى الطَّالِب ؟یَْطلُُب ماذا .٢

Kunci jawaban :
)٢(تَْدِرْیٌب 

MA PESRI Kendariالِجْنسُ ١

أُْنثَى/َذَكرٌ الَمْدَرَسةُ األَْھلِیَّةُ ٢

١٩٩٦َمایُْو ٣١َمَكاُن الِمْیَالدِ ٣

َكْنَداِريالَمْدَرَسةُ الُحُكْوِمیَّةِ ٤

MAN 1 Kendariتَاِرْیُخ الِمْیَالدِ ٥
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)٣(تَْدِرْیٌب 
1. ِشْید  الَكْنَداريھَُرْون الرَّ
2. بَیَانَاتَِك الشَّْخِصیَّةَ 

Bobot soal :
)١(تَْدِرْیٌب  8
)٢(تَْدِرْیٌب  8
)٣(تَْدِرْیٌب  10



١٢٣

٥ملحق 
Daftar Kehadiran Siswa Kelas X MIA MA PESRI Kendari Tahun Ajaran 2018/2019

Mata Pelajaran Bahasa Arab

NO Nama Siswa
Juli Agustus September Oktober November

18 21 25 28 1 4 8 11 15 18 22 25
1 Afifah Zafira v v v v

2 Agung Rahmatullah v v v v

3 Delfani Ananda Raif v v v v

4 Fatimah Azzahra L v v s v

5 Febrian v v v v

6 Fitri Yuli Yanti S v v v v

7 Hendro Aspianto v v v v

8 Indira Aulia s v s v

9 Muh. Wahyu Hidayat v v v v

10 Naura Iftahul A v v v v

11 Nur Apriliani v v v v

12 Nur Fitriani v v v v

13 Nurul Isnain v v v v

14 Rifki v v s v

15 Suci Arsyta v v v v

16 Usfayogi Prabowo v v v v

17 Yunisa Arnesti F s v v v

18 Nur Afiah v v v v

19 Adyatma v v v v

20 Muh. Reyhan Basnapal v v v v

21 Ryan Darmawan v v v v

22 Miftahul Rahma v v v v

23 Samsidar Muna v v v v
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٦ملحق 
No Nama siswa Jenis

kelamin
Prasiklus Siklus I Siklus II

1 Afifah zafira P 80 Tuntas 90 Tuntas 100 Tuntas

2 Agung rahmatullah L 55 Tidak Tuntas 85 Tuntas 95 Tuntas

3 Delfani ananda raif P 75 Tuntas 90 Tuntas 84 Tuntas

4 Fatimah azzahra L P 80 Tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas

5 Febrian L 80 Tuntas 75 Tuntas 80 Tuntas

6 Fitri yuli yanti S P 65 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 73 Tidak Tuntas

7 Hendro aspianto L 67 Tidak Tuntas 82 Tuntas 85 Tuntas

8 Indira aulia P 55 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 73 Tidak Tuntas

9 Muh. Wahyu hidayat L 85 Tuntas 95 Tuntas 95 Tuntas

10 Naura iftahul A P 78 Tuntas 90 Tuntas 90 Tuntas

11 Nur apriliani P 73 Tidak Tuntas 73 Tidak Tuntas 75 Tuntas

12 Nur fitriani P 75 Tuntas 90 Tuntas 95 Tuntas

13 Nurul isnain P 60 Tuntas 90 Tuntas 100 Tuntas

14 Rifki L 55 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 73 Tidak Tuntas

15 Suci arsyta P 78 Tuntas 80 Tuntas 90 Tuntas

16 Usfayogi prabowo L 55 Tidak Tuntas 90 Tuntas 95 Tuntas

17 Yunisa arnesti F P 55 Tidak Tuntas 80 Tuntas 82 Tuntas

18 Nur afiah P 90 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas

19 Adyatma L 71 Tidak Tuntas 75 Tuntas 95 Tuntas

20 Muh. Reyhan basnapal L 72 Tidak Tuntas 75 Tuntas 95 Tuntas

21 Ryan darmawan L 85 Tuntas 100 Tuntas 100 Tuntas

22 Miftahul rahma P 88 Tuntas 90 Tuntas 100 Tuntas

23 Samsidar muna L 63 Tidak Tuntas 70 Tidak Tuntas 85 Tuntas

Jumlah L 1O 1640 1910 2045

Rata-rata 71,30 83,04 88,91

Ketuntasan Belajar P 13 52,17% 78,26% 86,95%
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٧ملحق
Lembar Observasi Aktivitas Guru Selama Kegiatan Pembelajaran Dengan

Menggunakan Metode Hypnoteaching

Materi : البيانات الشخصّية (اإلستماع)
Hari/Tanggal : Rabu, 8 Agustus 2018

Siklus/Pertemuan : I / I

Petunjuk pengisian :

Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom
skor yang sesuai :

No. Aspek Penilian Kategori

A. Persiapan

1.
Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa
bersama siswa

V

2.
Guru mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan
seksama

V

3. Guru memberikan apersepsi V

4. Guru mempersiapkan media pembelajaran V

5. Guru mempersiapkan seting kelas untuk pembelajaran V

6. Guru mempersiapkan siswa secara fisik dan mental V

B. Presentasi/Penyampaian Pembelajaran

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai V

9.
Guru memotivasi siswa, menarik perhatian agar mengikuti proses
pembelajaran dengan baik

V

10.
Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan teknik-teknik tertentu
sehingga jelas dan mudah dipahami siswa

V

11. Pembelajaran dilaksanakan dalam langkah-langkah dan urutan yang logis V

١٢٥
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12. Petunjuk-petunjuk pembelajaran singkat dan jelas sehingga mudah dipahami V

13.
Materi pembelajaran baik kedalaman dan keluasannya disesuaikan dengan
tingkat perkembangan dan kemampuan siswa

V

14.
Selama proses pembelajaran guru memberikan kesempatan untuk bertanya
kepada siswa

V

15.
Apabila siswa bertanya, maka guru memberikan jawaban dengan jelas dan
memuaskan

V

16.
Guru selalu mengajak siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada akhir
kegiatan atau akhir sesi tertentu

V

C. Metode Pembelajaran/Pelaksanaan Pembelajaran

17. Guru menerapkan metode Hypnoteaching V

18.
Pembelajaran dilakukan secara bervariasi selama alokasi waktu yang
tersedia, tidak monoton dan membosankan

V

19.
Apabila terjadi suatu permasalahan maka guru dapat bertindak dengan
mengambil keputusan terbaik agar pembelajaran tetap berlangsung secara
efektif dan efisien

V

20.
materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan

V

21.
selama pembelajaran berlangsung guru tidak hanya berada pada posisi
tertentu tetapi bergerak secara dinamis di dalam kelasnya

V

22.
Apabila tampak ada siswa yang membutuhkan bantuannya di bagian-bagian
tertentu kelas, maka guru harus bergerak dan menghampiri secara berimbang
dan tidak terfokus hanya pada beberapa gelintir siswa saja

V

23.
Guru untuk mengenali dan mengetahui nama setiap siswa yang ada di dalam
kelasnya

V

24.
Selama pembelajaran berlangsung guru memberikan reinforcement
(penguatan) kepada siswa-siswanya dengan cara yang positif

V

25.
Ilustrasi dan contoh dipilih secara hati-hati sehingga benar-benar efektif dan
bukannya malah membuat bingung siswa

V

26.
Media pembelajaran di dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan secara
efektif

V

27. latihan diberikan secara efektif V
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28.
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak menganggap negatif apabila siswa
melakukan kesalahanan dalam proses belajarnya

V

D. Karakteristik Pribadi Guru

29. Guru sabar terutama untuk memancing respon siswa V

30. Guru berupaya memancing siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran V

31. Guru bersikap tegas dan jelas V

32. Penampilan guru menarik dan tidak membosankan V

33. Guru menggunakan bahasa yang baik V

34.
Guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang selalu punya
inisiatif, kreatif, dan berprakarsa

V

Catatan observer :

1. Guru harus menggunakan waktu lebih efisien lagi agar tidak memotong waktu jam
pelajaran berikutnya

2. Memancing minat siswa dengan memberikan penjelasan mengenai pentingnya belajar
bahasa Arab

3. Guru menambah volume suara agar lebih keras lagi

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

34

73,52 %

Kategori*) Cukup

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54 = Kurang baik
55-59 = Kurang baik
60-75 = Cukup
76-85 = Baik
86-100 = sangat baik
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28.
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak menganggap negatif apabila siswa
melakukan kesalahanan dalam proses belajarnya

V

D. Karakteristik Pribadi Guru

29. Guru sabar terutama untuk memancing respon siswa V

30. Guru berupaya memancing siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran V

31. Guru bersikap tegas dan jelas V

32. Penampilan guru menarik dan tidak membosankan V

33. Guru menggunakan bahasa yang baik V

34.
Guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang selalu punya
inisiatif, kreatif, dan berprakarsa

V

Catatan observer :

1. Guru harus menggunakan waktu lebih efisien lagi agar tidak memotong waktu jam
pelajaran berikutnya

2. Memancing minat siswa dengan memberikan penjelasan mengenai pentingnya belajar
bahasa Arab

3. Guru menambah volume suara agar lebih keras lagi

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

34

73,52 %

Kategori*) Cukup

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54 = Kurang baik
55-59 = Kurang baik
60-75 = Cukup
76-85 = Baik
86-100 = sangat baik
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28.
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak menganggap negatif apabila siswa
melakukan kesalahanan dalam proses belajarnya

V

D. Karakteristik Pribadi Guru

29. Guru sabar terutama untuk memancing respon siswa V

30. Guru berupaya memancing siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran V

31. Guru bersikap tegas dan jelas V

32. Penampilan guru menarik dan tidak membosankan V

33. Guru menggunakan bahasa yang baik V

34.
Guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang selalu punya
inisiatif, kreatif, dan berprakarsa

V

Catatan observer :

1. Guru harus menggunakan waktu lebih efisien lagi agar tidak memotong waktu jam
pelajaran berikutnya

2. Memancing minat siswa dengan memberikan penjelasan mengenai pentingnya belajar
bahasa Arab

3. Guru menambah volume suara agar lebih keras lagi

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

34

73,52 %

Kategori*) Cukup

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54 = Kurang baik
55-59 = Kurang baik
60-75 = Cukup
76-85 = Baik
86-100 = sangat baik



٨ملحق 
Lembar Observasi Aktivitas Siswa Selama Kegiatan Pembelajaran Dengan Menggunakan

Starategi Hypnoteaching

Materi : البيانات الشخصّية (اإلستماع)
Hari/Tanggal :  Rabu, 8 Agustus 2018

Siklus/Pertemuan :  I / I

Petunjuk pengisian :
Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor
yang sesuai

No Aspek yang dinilai Ya Tidak

A Kesiapan siswa untuk menerima materi pelajaran

1. Siswa menjawab salam dan berdoa bersama V

2. Masuk kelas tepat waktu V

3. Menyiapkan perlengkapan belajar V

4. Tidak melakukan pekerjaan lain yang akan mengganggu proses belajar V

B Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan diskusi kelompok

5. Menyimak seluruh informasi yang disampaikan oleh guru V

6. Tidak mengobrol dengan teman dalam kelompok kecuali membahas

bahan pelajaran

V

7. Memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh guru V

C Aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi kelompok

8. Mengajukan pendapat pada saat diskusi kelompok V

9. Melaksanakan diskusi kelompok sampai batas waktu yang ditentukan V

10. Memperlihatkan hasil diskusi kelompok pada guru V

D Aktivitas siswa dalam memecahkan masalah

11. Mengerjakan LKS yang diberikan secara diskusi V

12. Memastikan semua anggota kelompok sudah menguasai materi dalam

LKS

V
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13. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada masalah di LKS V

E Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal latihan

14. Mengerjakan soal latihan yang diberikan V

15. Mengacungkan tangan untuk maju menjawab soal latihan di papan

tulis

V

16. Memberi tanggapan atas jawaban dari soal-soal yang telah dikerjakan

oleh temannya

V

F Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran

17. Membuat kesimpulan materi yang telah diberikan V

18. Memperbaiki atau menambah kesimpulan temannya jika kesimpulan

temannya masih kurang lengkap

V

19. Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi yang diberikan V

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana= 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

19

63,15%

Kategori*) Cukup

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54   = Kurang sekali
55-59   = Kurang baik
60-75   = Cukup
76-85    = Baik
86-100  = sangat baik
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13. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada masalah di LKS V

E Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal latihan

14. Mengerjakan soal latihan yang diberikan V

15. Mengacungkan tangan untuk maju menjawab soal latihan di papan

tulis

V

16. Memberi tanggapan atas jawaban dari soal-soal yang telah dikerjakan

oleh temannya

V

F Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran

17. Membuat kesimpulan materi yang telah diberikan V

18. Memperbaiki atau menambah kesimpulan temannya jika kesimpulan

temannya masih kurang lengkap

V

19. Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi yang diberikan V

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana= 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

19

63,15%

Kategori*) Cukup

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54   = Kurang sekali
55-59   = Kurang baik
60-75   = Cukup
76-85    = Baik
86-100  = sangat baik

١٢٩

13. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada masalah di LKS V

E Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal latihan

14. Mengerjakan soal latihan yang diberikan V

15. Mengacungkan tangan untuk maju menjawab soal latihan di papan

tulis

V

16. Memberi tanggapan atas jawaban dari soal-soal yang telah dikerjakan

oleh temannya

V

F Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran

17. Membuat kesimpulan materi yang telah diberikan V

18. Memperbaiki atau menambah kesimpulan temannya jika kesimpulan

temannya masih kurang lengkap

V

19. Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi yang diberikan V

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana= 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

19

63,15%

Kategori*) Cukup

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54   = Kurang sekali
55-59   = Kurang baik
60-75   = Cukup
76-85    = Baik
86-100  = sangat baik
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Lembar Observasi Aktivitas Guru Selama Kegiatan Pembelajaran Dengan

Menggunakan Metode Hypnoteaching

Materi : البيانات الشخصّية (اإلستماع)
Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Agustus 2018

Siklus/Pertemuan : I / II

Petunjuk pengisian :

Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom
skor yang sesuai :

No. Aspek Penilian Kategori

A. Persiapan

1.
Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa
bersama siswa

V

2.
Guru mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan
seksama

V

3. Guru memberikan apersepsi V

4. Guru mempersiapkan media pembelajaran V

5. Guru mempersiapkan seting kelas untuk pembelajaran V

6. Guru mempersiapkan siswa secara fisik dan mental V

B. Presentasi/Penyampaian Pembelajaran

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai V

9.
Guru memotivasi siswa, menarik perhatian agar mengikuti proses
pembelajaran dengan baik

V

10.
Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan teknik-teknik tertentu
sehingga jelas dan mudah dipahami siswa

V

11. Pembelajaran dilaksanakan dalam langkah-langkah dan urutan yang logis V
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12. Petunjuk-petunjuk pembelajaran singkat dan jelas sehingga mudah dipahami V

13.
Materi pembelajaran baik kedalaman dan keluasannya disesuaikan dengan
tingkat perkembangan dan kemampuan siswa

V

14.
Selama proses pembelajaran guru memberikan kesempatan untuk bertanya
kepada siswa

V

15.
Apabila siswa bertanya, maka guru memberikan jawaban dengan jelas dan
memuaskan

V

16.
Guru selalu mengajak siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada akhir
kegiatan atau akhir sesi tertentu

V

C. Metode Pembelajaran/Pelaksanaan Pembelajaran

17. Guru menerapkan metode Hypnoteaching V

18.
Pembelajaran dilakukan secara bervariasi selama alokasi waktu yang
tersedia, tidak monoton dan membosankan

V

19.
Apabila terjadi suatu permasalahan maka guru dapat bertindak dengan
mengambil keputusan terbaik agar pembelajaran tetap berlangsung secara
efektif dan efisien

V

20.
materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan

V

21.
selama pembelajaran berlangsung guru tidak hanya berada pada posisi
tertentu tetapi bergerak secara dinamis di dalam kelasnya

V

22.
Apabila tampak ada siswa yang membutuhkan bantuannya di bagian-bagian
tertentu kelas, maka guru harus bergerak dan menghampiri secara berimbang
dan tidak terfokus hanya pada beberapa gelintir siswa saja

V

23.
Guru untuk mengenali dan mengetahui nama setiap siswa yang ada di dalam
kelasnya

V

24.
Selama pembelajaran berlangsung guru memberikan reinforcement
(penguatan) kepada siswa-siswanya dengan cara yang positif

V

25.
Ilustrasi dan contoh dipilih secara hati-hati sehingga benar-benar efektif dan
bukannya malah membuat bingung siswa

V

26.
Media pembelajaran di dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan secara
efektif

V

27. latihan diberikan secara efektif V
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28.
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak menganggap negatif apabila siswa
melakukan kesalahanan dalam proses belajarnya

V

D. Karakteristik Pribadi Guru

29. Guru sabar terutama untuk memancing respon siswa V

30. Guru berupaya memancing siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran V

31. Guru bersikap tegas dan jelas V

32. Penampilan guru menarik dan tidak membosankan V

33. Guru menggunakan bahasa yang baik V

34.
Guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang selalu punya
inisiatif, kreatif, dan berprakarsa

V

Catatan observer :

Guru harus menggunakan menanyakan dengan sakit dan izin siswa juga izin saat ditengah-
tengah pembelajaran

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

34

82,35

Kategori*) Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54 = Kurang baik
55-59 = Kurang baik
60-75 = Cukup
76-85 = Baik
86-100 = sangat baik
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28.
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak menganggap negatif apabila siswa
melakukan kesalahanan dalam proses belajarnya

V

D. Karakteristik Pribadi Guru

29. Guru sabar terutama untuk memancing respon siswa V

30. Guru berupaya memancing siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran V

31. Guru bersikap tegas dan jelas V

32. Penampilan guru menarik dan tidak membosankan V

33. Guru menggunakan bahasa yang baik V

34.
Guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang selalu punya
inisiatif, kreatif, dan berprakarsa

V

Catatan observer :

Guru harus menggunakan menanyakan dengan sakit dan izin siswa juga izin saat ditengah-
tengah pembelajaran

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

34

82,35

Kategori*) Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54 = Kurang baik
55-59 = Kurang baik
60-75 = Cukup
76-85 = Baik
86-100 = sangat baik
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28.
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak menganggap negatif apabila siswa
melakukan kesalahanan dalam proses belajarnya

V

D. Karakteristik Pribadi Guru

29. Guru sabar terutama untuk memancing respon siswa V

30. Guru berupaya memancing siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran V

31. Guru bersikap tegas dan jelas V

32. Penampilan guru menarik dan tidak membosankan V

33. Guru menggunakan bahasa yang baik V

34.
Guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang selalu punya
inisiatif, kreatif, dan berprakarsa

V

Catatan observer :

Guru harus menggunakan menanyakan dengan sakit dan izin siswa juga izin saat ditengah-
tengah pembelajaran

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

34

82,35

Kategori*) Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54 = Kurang baik
55-59 = Kurang baik
60-75 = Cukup
76-85 = Baik
86-100 = sangat baik
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١٠ملحق 
Lembar Observasi Aktivitas Siswa Selama Kegiatan Pembelajaran Dengan Menggunakan

Starategi Hypnoteaching

Materi : البيانات الشخصّية (اإلستماع)
Hari/Tanggal :  Sabtu, 11 Agustus 2018

Siklus/Pertemuan :  I / II

Petunjuk pengisian :
Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor
yang sesuai

No Aspek yang dinilai Ya Tidak

A Kesiapan siswa untuk menerima materi pelajaran

1. Siswa menjawab salam dan berdoa bersama V

2. Masuk kelas tepat waktu V

3. Menyiapkan perlengkapan belajar V

4. Tidak melakukan pekerjaan lain yang akan mengganggu proses belajar V

B Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan diskusi kelompok

5. Menyimak seluruh informasi yang disampaikan oleh guru V

6. Tidak mengobrol dengan teman dalam kelompok kecuali membahas

bahan pelajaran

V

7. Memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh guru V

C Aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi kelompok

8. Mengajukan pendapat pada saat diskusi kelompok V

9. Melaksanakan diskusi kelompok sampai batas waktu yang ditentukan V

10. Memperlihatkan hasil diskusi kelompok pada guru V

D Aktivitas siswa dalam memecahkan masalah

11. Mengerjakan LKS yang diberikan secara diskusi V

12. Memastikan semua anggota kelompok sudah menguasai materi dalam

LKS

V
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13. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada masalah di LKS V

E Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal latihan

14. Mengerjakan soal latihan yang diberikan V

15. Mengacungkan tangan untuk maju menjawab soal latihan di papan

tulis

V

16. Memberi tanggapan atas jawaban dari soal-soal yang telah dikerjakan

oleh temannya

V

F Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran

17. Membuat kesimpulan materi yang telah diberikan V

18. Memperbaiki atau menambah kesimpulan temannya jika kesimpulan

temannya masih kurang lengkap

V

19. Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi yang diberikan V

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

19

73,68%

Kategori*) Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54   = Kurang sekali
55-59   = Kurang baik
60-75   = Cukup
76-85    = Baik
86-100  = sangat baik
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13. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada masalah di LKS V

E Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal latihan

14. Mengerjakan soal latihan yang diberikan V

15. Mengacungkan tangan untuk maju menjawab soal latihan di papan

tulis

V

16. Memberi tanggapan atas jawaban dari soal-soal yang telah dikerjakan

oleh temannya

V

F Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran

17. Membuat kesimpulan materi yang telah diberikan V

18. Memperbaiki atau menambah kesimpulan temannya jika kesimpulan

temannya masih kurang lengkap

V

19. Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi yang diberikan V

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

19

73,68%

Kategori*) Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54   = Kurang sekali
55-59   = Kurang baik
60-75   = Cukup
76-85    = Baik
86-100  = sangat baik
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13. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada masalah di LKS V

E Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal latihan

14. Mengerjakan soal latihan yang diberikan V

15. Mengacungkan tangan untuk maju menjawab soal latihan di papan

tulis

V

16. Memberi tanggapan atas jawaban dari soal-soal yang telah dikerjakan

oleh temannya

V

F Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran

17. Membuat kesimpulan materi yang telah diberikan V

18. Memperbaiki atau menambah kesimpulan temannya jika kesimpulan

temannya masih kurang lengkap

V

19. Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi yang diberikan V

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

19

73,68%

Kategori*) Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54   = Kurang sekali
55-59   = Kurang baik
60-75   = Cukup
76-85    = Baik
86-100  = sangat baik
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١١ملحق 
Lembar Observasi Aktivitas Guru Selama Kegiatan Pembelajaran Dengan

Menggunakan Metode Hypnoteaching

Materi : البيانات الشخصّية (اإلستماع)
Hari/Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018

Siklus/Pertemuan : II / I

Petunjuk pengisian :

Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom
skor yang sesuai :

No. Aspek Penilian Kategori

A. Persiapan

1.
Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa
bersama siswa

V

2.
Guru mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan
seksama

V

3. Guru memberikan apersepsi V

4. Guru mempersiapkan media pembelajaran V

5. Guru mempersiapkan seting kelas untuk pembelajaran V

6. Guru mempersiapkan siswa secara fisik dan mental V

B. Presentasi/Penyampaian Pembelajaran

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai V

9.
Guru memotivasi siswa, menarik perhatian agar mengikuti proses
pembelajaran dengan baik

V

10.
Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan teknik-teknik tertentu
sehingga jelas dan mudah dipahami siswa

V

11. Pembelajaran dilaksanakan dalam langkah-langkah dan urutan yang logis V
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12. Petunjuk-petunjuk pembelajaran singkat dan jelas sehingga mudah dipahami V

13.
Materi pembelajaran baik kedalaman dan keluasannya disesuaikan dengan
tingkat perkembangan dan kemampuan siswa

V

14.
Selama proses pembelajaran guru memberikan kesempatan untuk bertanya
kepada siswa

V

15.
Apabila siswa bertanya, maka guru memberikan jawaban dengan jelas dan
memuaskan

V

16.
Guru selalu mengajak siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada akhir
kegiatan atau akhir sesi tertentu

V

C. Metode Pembelajaran/Pelaksanaan Pembelajaran

17. Guru menerapkan metode Hypnoteaching V

18.
Pembelajaran dilakukan secara bervariasi selama alokasi waktu yang
tersedia, tidak monoton dan membosankan

V

19.
Apabila terjadi suatu permasalahan maka guru dapat bertindak dengan
mengambil keputusan terbaik agar pembelajaran tetap berlangsung secara
efektif dan efisien

V

20.
materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan

V

21.
selama pembelajaran berlangsung guru tidak hanya berada pada posisi
tertentu tetapi bergerak secara dinamis di dalam kelasnya

V

22.
Apabila tampak ada siswa yang membutuhkan bantuannya di bagian-bagian
tertentu kelas, maka guru harus bergerak dan menghampiri secara berimbang
dan tidak terfokus hanya pada beberapa gelintir siswa saja

V

23.
Guru untuk mengenali dan mengetahui nama setiap siswa yang ada di dalam
kelasnya

V

24.
Selama pembelajaran berlangsung guru memberikan reinforcement
(penguatan) kepada siswa-siswanya dengan cara yang positif

V

25.
Ilustrasi dan contoh dipilih secara hati-hati sehingga benar-benar efektif dan
bukannya malah membuat bingung siswa

V

26.
Media pembelajaran di dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan secara
efektif

V

27. latihan diberikan secara efektif V
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28.
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak menganggap negatif apabila siswa
melakukan kesalahanan dalam proses belajarnya

V

D. Karakteristik Pribadi Guru

29. Guru sabar terutama untuk memancing respon siswa V

30. Guru berupaya memancing siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran V

31. Guru bersikap tegas dan jelas V

32. Penampilan guru menarik dan tidak membosankan V

33. Guru menggunakan bahasa yang baik V

34.
Guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang selalu punya
inisiatif, kreatif, dan berprakarsa

V

Catatan observer :

Guru harus lebih mengoptimalkan waktu dan materi lagi

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

34

91,17%

Kategori*) Sangat Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54      = Kurang baik
55-59      = Kurang baik
60-75      = Cukup
76-85      = Baik
86-100    = sangat baik
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28.
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak menganggap negatif apabila siswa
melakukan kesalahanan dalam proses belajarnya

V

D. Karakteristik Pribadi Guru

29. Guru sabar terutama untuk memancing respon siswa V

30. Guru berupaya memancing siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran V

31. Guru bersikap tegas dan jelas V

32. Penampilan guru menarik dan tidak membosankan V

33. Guru menggunakan bahasa yang baik V

34.
Guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang selalu punya
inisiatif, kreatif, dan berprakarsa

V

Catatan observer :

Guru harus lebih mengoptimalkan waktu dan materi lagi

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

34

91,17%

Kategori*) Sangat Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54      = Kurang baik
55-59      = Kurang baik
60-75      = Cukup
76-85      = Baik
86-100    = sangat baik
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28.
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak menganggap negatif apabila siswa
melakukan kesalahanan dalam proses belajarnya

V

D. Karakteristik Pribadi Guru

29. Guru sabar terutama untuk memancing respon siswa V

30. Guru berupaya memancing siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran V

31. Guru bersikap tegas dan jelas V

32. Penampilan guru menarik dan tidak membosankan V

33. Guru menggunakan bahasa yang baik V

34.
Guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang selalu punya
inisiatif, kreatif, dan berprakarsa

V

Catatan observer :

Guru harus lebih mengoptimalkan waktu dan materi lagi

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

34

91,17%

Kategori*) Sangat Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54      = Kurang baik
55-59      = Kurang baik
60-75      = Cukup
76-85      = Baik
86-100    = sangat baik
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١٢ملحق 
Lembar Observasi Aktivitas Siswa Selama Kegiatan Pembelajaran Dengan Menggunakan

Starategi Hypnoteaching

Materi : البيانات الشخصّية (اإلستماع)
Hari/Tanggal :  Rabu, 15 Agustus 2018

Siklus/Pertemuan :  II / I

Petunjuk pengisian :
Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor
yang sesuai

No Aspek yang dinilai Ya Tidak

A Kesiapan siswa untuk menerima materi pelajaran

1. Siswa menjawab salam dan berdoa bersama V

2. Masuk kelas tepat waktu V

3. Menyiapkan perlengkapan belajar V

4. Tidak melakukan pekerjaan lain yang akan mengganggu proses belajar V

B Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan diskusi kelompok

5. Menyimak seluruh informasi yang disampaikan oleh guru V

6. Tidak mengobrol dengan teman dalam kelompok kecuali membahas

bahan pelajaran

V

7. Memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh guru V

C Aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi kelompok

8. Mengajukan pendapat pada saat diskusi kelompok V

9. Melaksanakan diskusi kelompok sampai batas waktu yang ditentukan V

10. Memperlihatkan hasil diskusi kelompok pada guru V

D Aktivitas siswa dalam memecahkan masalah

11. Mengerjakan LKS yang diberikan secara diskusi V

12. Memastikan semua anggota kelompok sudah menguasai materi dalam

LKS

V
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13. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada masalah di LKS V

E Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal latihan

14. Mengerjakan soal latihan yang diberikan V

15. Mengacungkan tangan untuk maju menjawab soal latihan di papan

tulis

V

16. Memberi tanggapan atas jawaban dari soal-soal yang telah dikerjakan

oleh temannya

V

F Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran

17. Membuat kesimpulan materi yang telah diberikan V

18. Memperbaiki atau menambah kesimpulan temannya jika kesimpulan

temannya masih kurang lengkap

V

19. Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi yang diberikan V

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

19

78,94%

Kategori*) Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54   = Kurang sekali
55-59   = Kurang baik
60-75   = Cukup
76-85    = Baik
86-100  = sangat baik
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13. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada masalah di LKS V

E Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal latihan

14. Mengerjakan soal latihan yang diberikan V

15. Mengacungkan tangan untuk maju menjawab soal latihan di papan

tulis

V

16. Memberi tanggapan atas jawaban dari soal-soal yang telah dikerjakan

oleh temannya

V

F Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran

17. Membuat kesimpulan materi yang telah diberikan V

18. Memperbaiki atau menambah kesimpulan temannya jika kesimpulan

temannya masih kurang lengkap

V

19. Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi yang diberikan V

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

19

78,94%

Kategori*) Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54   = Kurang sekali
55-59   = Kurang baik
60-75   = Cukup
76-85    = Baik
86-100  = sangat baik
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13. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada masalah di LKS V

E Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal latihan

14. Mengerjakan soal latihan yang diberikan V

15. Mengacungkan tangan untuk maju menjawab soal latihan di papan

tulis

V

16. Memberi tanggapan atas jawaban dari soal-soal yang telah dikerjakan

oleh temannya

V

F Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran

17. Membuat kesimpulan materi yang telah diberikan V

18. Memperbaiki atau menambah kesimpulan temannya jika kesimpulan

temannya masih kurang lengkap

V

19. Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi yang diberikan V

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

19

78,94%

Kategori*) Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54   = Kurang sekali
55-59   = Kurang baik
60-75   = Cukup
76-85    = Baik
86-100  = sangat baik
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١٣ملحق 
Lembar Observasi Aktivitas Guru Selama Kegiatan Pembelajaran Dengan

Menggunakan Metode Hypnoteaching

Materi : البيانات الشخصّية ( حوارال )
Hari/Tanggal : Sabtu, 22 Agustus 2018

Siklus/Pertemuan : II / II

Petunjuk pengisian :

Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom
skor yang sesuai :

No. Aspek Penilian Kategori

A. Persiapan

1.
Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa
bersama siswa

V

2.
Guru mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan
seksama

V

3. Guru memberikan apersepsi V

4. Guru mempersiapkan media pembelajaran V

5. Guru mempersiapkan seting kelas untuk pembelajaran V

6. Guru mempersiapkan siswa secara fisik dan mental V

B. Presentasi/Penyampaian Pembelajaran

8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai V

9.
Guru memotivasi siswa, menarik perhatian agar mengikuti proses
pembelajaran dengan baik

V

10.
Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan teknik-teknik tertentu
sehingga jelas dan mudah dipahami siswa

V

11. Pembelajaran dilaksanakan dalam langkah-langkah dan urutan yang logis V
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12. Petunjuk-petunjuk pembelajaran singkat dan jelas sehingga mudah dipahami V

13.
Materi pembelajaran baik kedalaman dan keluasannya disesuaikan dengan
tingkat perkembangan dan kemampuan siswa

V

14.
Selama proses pembelajaran guru memberikan kesempatan untuk bertanya
kepada siswa

V

15.
Apabila siswa bertanya, maka guru memberikan jawaban dengan jelas dan
memuaskan

V

16.
Guru selalu mengajak siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada akhir
kegiatan atau akhir sesi tertentu

V

C. Metode Pembelajaran/Pelaksanaan Pembelajaran

17. Guru menerapkan metode Hypnoteaching V

18.
Pembelajaran dilakukan secara bervariasi selama alokasi waktu yang
tersedia, tidak monoton dan membosankan

V

19.
Apabila terjadi suatu permasalahan maka guru dapat bertindak dengan
mengambil keputusan terbaik agar pembelajaran tetap berlangsung secara
efektif dan efisien

V

20.
materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan

V

21.
selama pembelajaran berlangsung guru tidak hanya berada pada posisi
tertentu tetapi bergerak secara dinamis di dalam kelasnya

V

22.
Apabila tampak ada siswa yang membutuhkan bantuannya di bagian-bagian
tertentu kelas, maka guru harus bergerak dan menghampiri secara berimbang
dan tidak terfokus hanya pada beberapa gelintir siswa saja

V

23.
Guru untuk mengenali dan mengetahui nama setiap siswa yang ada di dalam
kelasnya

V

24.
Selama pembelajaran berlangsung guru memberikan reinforcement
(penguatan) kepada siswa-siswanya dengan cara yang positif

V

25.
Ilustrasi dan contoh dipilih secara hati-hati sehingga benar-benar efektif dan
bukannya malah membuat bingung siswa

V

26.
Media pembelajaran di dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan secara
efektif

V

27. latihan diberikan secara efektif V
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28.
Guru selalu bersikap terbuka dan tidak menganggap negatif apabila siswa
melakukan kesalahanan dalam proses belajarnya

V

D. Karakteristik Pribadi Guru

29. Guru sabar terutama untuk memancing respon siswa V

30. Guru berupaya memancing siswa agar terlibat aktif dalam pembelajaran V

31. Guru bersikap tegas dan jelas V

32. Penampilan guru menarik dan tidak membosankan V

33. Guru menggunakan bahasa yang baik V

34.
Guru selalu menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang selalu punya
inisiatif, kreatif, dan berprakarsa

V

Catatan observer :

Guru harus memburu ketuntasan materi

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

34

94,11%

Kategori*) Sangat Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54      = Kurang baik
55-59      = Kurang baik
60-75      = Cukup
76-85      = Baik
86-100    = sangat baik
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١٤ملحق 
Lembar Observasi Aktivitas Siswa Selama Kegiatan Pembelajaran Dengan Menggunakan

Starategi Hypnoteaching

Materi : البيانات الشخصّية ( حوارال )
Hari/Tanggal :  Rabu, 22 Agustus 2018

Siklus/Pertemuan :  II / II

Petunjuk pengisian :
Isi lembar obsever sesuai hasil pengamatan dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor
yang sesuai

No Aspek yang dinilai Ya Tidak

A Kesiapan siswa untuk menerima materi pelajaran

1. Siswa menjawab salam dan berdoa bersama V

2. Masuk kelas tepat waktu V

3. Menyiapkan perlengkapan belajar V

4. Tidak melakukan pekerjaan lain yang akan mengganggu proses belajar V

B Antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan diskusi kelompok

5. Menyimak seluruh informasi yang disampaikan oleh guru V

6. Tidak mengobrol dengan teman dalam kelompok kecuali membahas

bahan pelajaran

V

7. Memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh guru V

C Aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi kelompok

8. Mengajukan pendapat pada saat diskusi kelompok V

9. Melaksanakan diskusi kelompok sampai batas waktu yang ditentukan V

10. Memperlihatkan hasil diskusi kelompok pada guru V

D Aktivitas siswa dalam memecahkan masalah

11. Mengerjakan LKS yang diberikan secara diskusi V

12. Memastikan semua anggota kelompok sudah menguasai materi dalam

LKS

V
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13. Menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada masalah di LKS V

E Aktivitas siswa dalam mengerjakan soal latihan

14. Mengerjakan soal latihan yang diberikan V

15. Mengacungkan tangan untuk maju menjawab soal latihan di papan

tulis

V

16. Memberi tanggapan atas jawaban dari soal-soal yang telah dikerjakan

oleh temannya

V

F Partisipasi siswa dalam menutup kegiatan pembelajaran

17. Membuat kesimpulan materi yang telah diberikan V

18. Memperbaiki atau menambah kesimpulan temannya jika kesimpulan

temannya masih kurang lengkap

V

19. Mencatat kesimpulan atau rangkuman materi yang diberikan V

Keterangan:

1. Terlaksana = 1
2. Tidak terlaksana = 0

Presentase pelaksanaan Pembelajaran :
Jumlah Skor Perolehan x 100%

19

84,21%

Kategori*) Baik

*) Kategori Pelaksanaan Pembelajaran:
50-54   = Kurang sekali
55-59   = Kurang baik
60-75   = Cukup
76-85    = Baik
86-100  = sangat baik
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