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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P ) 

 

 

          Satuan Pendidikan  :   SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

      Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab  

      Materi    :   الوظيفة (pekerjaan) 

           Kelas/Semester  :  VII/Genap  

                              Alokasi Waktu  :  1  pertemuan (1 x 40  menit) 

Kompetensi Inti: 

(KI-1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun,  percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya; 

(KI-3) Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata; 

(KI-4) Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR: 

NO. KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1  7.1 Membaca dan memahami 

teks bacaan tentang “al 

wadzifatu” (pekerjaan) 

 

7.1.1 Menyimak bacaan tentang “al 

      wadzifatu” (pekerjaan) dengan benar 

7.1.2    Membaca dengan nyaring kata atau 

      uangkapan dalam wacana terkait  

 Topik “al-wadzifatu” (pekerjaan) 

 

 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Melalui pendekatan scientific peserta didik mampu: 

 Menyimak bacaan tentang “al-wadzifatu” (pekerjaan) dengan benar 

 Membaca dengan nyaring kata atau uangkapan dalam wacana terkait Topik “al-

wadzifatu” (pekerjaan) 
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C. MATERI PEMBELAJARAN :  

       Pertemuan Pertama: 

 Menyimak bacaan tentang “al-wadzifatu” (pekerjaan) dengan benar 

 Membaca dengan nyaring kata atau uangkapan dalam wacana terkait topik “al-

wadzifatu” (pekerjaan) 

 

D. METODE PEMBELAJARAN : 

1. Pendekatan  `   : Scientific  

2. Model Pembelajaran  : Kooperatif 

3. Metode    : Pembelajaran Kooperatif  Silent Card Shuffle 

E. SUMBER BELAJAR 

1. Kamus Bahasa Arab 

2. Buku Pendidikan  Bahasa Arab  7 untuk  SMP/Mts Muh.Dikdas  PWM DIY 

2008 

3. Buku lain yang memadai. 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Media 

a. Power Point  

b. Buku  

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan   Peserta didik membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik 

dengan penuh khidmat; 

 Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran  dan memeriksa kerapihan pakaian, 

posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan 

secara komunikatif yang berkaitan  dengan  materi 

pelajaran. 

5  menit 
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 Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar 

dan tujuan yang akan dicapai. 

Inti  Mengamati 

 Peserta didik Mengamati dan memberi komentar gambar 

atau tayangan yang terkait dengan الوظيفة 

 Peserta didik Menyimak dan  membaca penjelasan 

mengenai الوظيفة 

 Peserta didik menyebutkan koa kata  الوظيفة 

 Menanya 

 Peserta didik Melalui motivasi dari guru, peserta didik 

mengajukan pertanyaan tentang الوظيفة 

 Peserta didik Mengajukan pertanyaan mengenai الوظيفة 

atau pertanyaan lain yang relevan dan kontekstual. 

  Eksperimen/explore 

 Peserta didik membaca teks tentang الوظيفة.  

 Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok 

 Peserta didik Secara berkelompok mengerjakan tugas  

yang telah diberikan guru berkaitan dengan الوظيفة 

 Peserta didik Mendiskusikan teks bacaan الوظيفة 

 Peserta didik saling bekerjasama dalam menyelesaikan 

tugas 

Asosiasi 

 Peserta didik Menganalisis.  Pelafalan الوظيفة 

 Komunikasi 

 Peserta didik Mendemonstrasikan pelafalan الوظيفة  

 Peserta didik Menyajikan الوظيفة 

 Peserta didik Menanggapi pertanyaan dan memperbaiki 

paparan yang berkaitan dengan الوظيفة. 

 Peserta didik Menyusun kesimpulan. 

20 

menit 

Penutup   Peserta didik Dibawah bimbingan guru, peserta didik 5.  menit 
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menyimpulkan materi pembelajaran secara demokratis. 

 Peserta didik Bersama-sama melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 Guru memberikan reward kepada kelompok “terbaik” 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa 

 

H. PENILAIAN PROSES 

1. Sikap spiritual 

a. Teknik Penilaian : Penilaian diri 

b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri 

c. Kisi-kisi : 

No. Sikap/nilai 
Butir 

Instrumen 

1.  
Menyakini bahwa dengan mengetahui الوظيفة siswa mampu 

belajar dengan baik 
Terlampir 

2.  
Menyakini  bahwa belajar الوظيفة siswa mampu melatih bicara 

bahasa Arab 
Terlampir 

3.  
Meyakini bahwa menghafalkan الوظيفة mampu meningkatkan 

imajinasi kita dalam kbm 
Terlampir 

4.  
Meyakini bahwa  belajar الوظيفة  akan memberikan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat 
Terlampir 

5.  
Meyakini bahwa menghafal الوظيفة akan membantu kita dalam 

memahami kata bahasa arab 
Terlampir 

 

Instrumen : Terlampir 

2. Sikap sosial 

a. Teknik Penilaian  : Penilaian Antar Teman 

b. Bentuk Instrumen  : Lembar Penilaian 

c. Kisi-kisi: 

No. Sikap/nilai 
Butir 

Instrumen 

1.  Suka mengajarkan  الوظيفة kepada temannya. Terlampir 

2.  Segera memberikan bantuan kepada temannya Terlampir 

3.  Suka meminjam buku pelajaran. Terlampir 
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4.  Senantiasa mementingkan kebersamaan dalam kbm Terlampir 

5.  Menjunjung tinggi persamaan  Terlampir 

 

Instrumen: Terlampir 

 

3. Pengetahuan 

a. Teknik Penilaian  :  Tes tertulis 

b. Bentuk Instrumen  :   Lembar penilaian tes tertulis 

c. Kisi-kisi : 

No. Indikator Butir Instrumen 

1.  Menyebutkan الوظيفة Terlampir 

2.  Menyebutkan pelafalan الوظيفة Terlampir 

3.  Menuliskan الوظيفة dalam kalimat Terlampir 

4.  Menghafalkan الوظيفة Terlampir 

 

Instrumen : Terlampir 

 

4. Keterampilan 

a. Teknik Penilaian : Performance 

b. Bentuk Instrumen : Praktik  

c. Kisi-kisi: 

No. Keterampilan Butir Instrumen 

1.  

Menyusun huruf menjadi sebuah kata atau 

kalimat tentang الوظيفة 
terlampir 

2.  

Membaca kata yang telah disusun  tentang 

 الوظيفة

terlampir 

 

 

Instrumen: Terlampir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P ) 

 

 

          Satuan Pendidikan  :   SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

      Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab  

      Materi    :   الوظيفة (Pekerjaan)  

           Kelas/Semester  :  VII/Genap  

                              Alokasi Waktu  :  1  pertemuan (1 x 40  menit) 

Kompetensi Inti    : 

(KI-1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun,  percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya; 

(KI-3) Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata; 

(KI-4) Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

E. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR: 

NO. KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1  8.1 Membaca dan memahami 

teks bacaan tentang “al 

wadzifatu” (pekerjaan) 

 

8.1.1 Membaca kata dan kalimat dalam  

tentang “al-wadzifatu” (pekerjaan) 

8.1.2 Menghafal arti kaosa kata dalam 

wacana terkait topik “al-wadzifatu” 

(pekerjaan) 

 

 

F. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Melalui pendekatan scientific peserta didik mampu: 

 Membaca kata dan kalimat dalam bacaan tentang “al-wadzifatu” (pekerjaan) 

 Menghafal arti kaosa kata dalam wacana terkait topik “al-wadzifatu” (pekerjaan) 

 

G. MATERI PEMBELAJARAN :  

       Pertemuan Kedua: 

 Membaca kata dan kalimat dalam bacaan tentang “al-wadzifatu” (pekerjaan 
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 Menghafal arti kaosa kata dalam wacana terkait topik “al-wadzifatu” (pekerjaan) 

 

 

H. METODE PEMBELAJARAN : 

4. Pendekatan  `   : Scientific  

5. Model Pembelajaran  : Kooperatif 

6. Metode    : Pembelajaran Kooperatif  Make A Match 

E. SUMBER BELAJAR 

4. Kamus Bahasa Arab 

5. Buku Pendidikan  Bahasa Arab  7 untuk  SMP/Mts Muh.Dikdas  PWM DIY 

2008 

6. Buku lain yang memadai. 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 

2. Media 

a. Power Point  

b. Buku  

c. Kartu pertanyaan dan jawaban 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan   Peserta didik membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik 

dengan penuh khidmat; 

 Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran  dan memeriksa kerapihan pakaian, 

posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan 

secara komunikatif yang berkaitan  dengan  materi 

pelajaran. 

 Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar 

dan tujuan yang akan dicapai. 

5  menit 
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Inti  Mengamati 

 Peserta didik Mengamati dan memberi komentar gambar 

atau tayangan yang terkait dengan الوظيفة 

 Peserta didik Menyimak dan  membaca penjelasan 

mengenai الوظيفة 

 Peserta didik menyebutkan kosa kata tentang الوظيفة 

 Menanya 

 Peserta didik Melalui motivasi dari guru, peserta didik 

mengajukan pertanyaan tentang الوظيفة 

 Peserta didik Mengajukan pertanyaan mengenai الوظيفة 

atau pertanyaan lain yang relevan dan kontekstual. 

  Eksperimen/explore 

 Peserta didik membaca teks tentang الوظيفة.  

  Peserta didik mendapatkan kartu pertanyaan atau 

jawaban 

 Peserta didik mencari pasangan yang sesuai dengan 

pertanyaan dan jawaban 

 Peserta didik Membacakan kartu pertanyaan dan jawaban 

yang sudah tepat 

Asosiasi 

 Peserta didik Menganalisis.  Pelafalan الوظيفة 

 Komunikasi 

 Peserta didik Mendemonstrasikan pelafalan الوظيفة  

 Peserta didik Menyajikan الوظيفة 

 Peserta didik Menanggapi pertanyaan dan memperbaiki 

paparan yang berkaitan dengan الوظيفة. 

 Peserta didik Menyusun kesimpulan. 

20 menit 

Penutup   Peserta didik Dibawah bimbingan guru, peserta didik 

menyimpulkan materi pembelajaran secara demokratis. 

 Peserta didik Bersama-sama melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

5  menit 
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 Guru memberikan reward kepada kelompok “terbaik” 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa 

 

H. PENILAIAN PROSES 

5. Sikap spiritual 

d. Teknik Penilaian : Penilaian diri 

e. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri 

f. Kisi-kisi : 

No. Sikap/nilai 
Butir 

Instrumen 

6.  
Menyakini bahwa dengan mengetahui الوظيفة siswa mampu 

belajar dengan baik 
Terlampir 

7.  
Menyakini  bahwa belajar الوظيفة siswa mampu melatih bicara 

bahasa Arab 
Terlampir 

8.  
Meyakini bahwa menghafalkan الوظيفة mampu meningkatkan 

imajinasi kita dalam kbm 
Terlampir 

9.  
Meyakini bahwa  belajar الوظيفة  akan memberikan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat 
Terlampir 

10.  
Meyakini bahwa menghafal الوظيفة akan membantu kita dalam 

memahami kata bahasa arab 
Terlampir 

 

Instrumen : Terlampir 

6. Sikap sosial 

d. Teknik Penilaian  : Penilaian Antar Teman 

e. Bentuk Instrumen  : Lembar Penilaian 

f. Kisi-kisi: 

No. Sikap/nilai 
Butir 

Instrumen 

6.  Suka mengajarkan  الوظيفة kepada temannya. Terlampir 

7.  Segera memberikan bantuan kepada temannya Terlampir 

8.  Suka meminjam buku pelajaran. Terlampir 

9.  Senantiasa mementingkan kebersamaan dalam kbm Terlampir 

10.  Menjunjung tinggi persamaan  Terlampir 
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Instrumen: Terlampir 

 

7. Pengetahuan 

d. Teknik Penilaian  :  Tes lisan 

e. Bentuk Instrumen  :   Lembar penilaian tes lisan 

f. Kisi-kisi : 

No. Indikator Butir Instrumen 

5.  Menyebutkan الوظيفة Terlampir 

6.  Menyebutkan pelafalan الوظيفة Terlampir 

7.  Menuliskan الوظيفة dalam kalimat Terlampir 

8.  Menghafalkan الوظيفة Terlampir 

 

Instrumen : Terlampir 

 

8. Keterampilan 

d. Teknik Penilaian : Performance 

e. Bentuk Instrumen : Praktik  

f. Kisi-kisi: 

No. Keterampilan Butir Instrumen 

3.   Mempraktekkan pelafalan الوظيفة terlampir 

4.  Menghafalkan الوظيفة 
terlampir 

 

 

Instrumen: Terlampir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

 

          Satuan Pendidikan  :   SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

      Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab  

      Materi    :   الهمة Cita-Cita 

           Kelas/Semester  :  VII/Genap  

                              Alokasi Waktu  :  1  pertemuan (1 x 40  menit) 

Kompetensi Inti    : 

(KI-1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun,  percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya; 

(KI-3) Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata; 

(KI-4) Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

I. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR: 

NO. KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1  9.1 Membaca dan memahami 

teks bacaan tentang “Al- 

Himmatu” (cita-cita) 

  

8.1.3 Menirukan pengucapan kata atau 

kalimat dalam teks sederhana tentang 

“Al- Himmatu” (cita-cita) dengan 

benar  

8.1.4 Membaca dengan nyaring kata atau 

ungkapan dalam wcana terkait topik 

“Al- Himmatu” (cita-cita) dengan 

benar 

8.1.5 Mengartikan kosa kata dalam wacana 

terkait topik “Al- Himmatu” (cita-cita) 

 

 

 

J. TUJUAN PEMBELAJARAN : 
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Melalui pendekatan scientific peserta didik mampu: 

 Menirukan pengucapan kata atau kalimat dalam teks sederhana tentang “Al- 

Himmatu” (cita-cita) dengan benar 

 Membaca dengan nyaring kata atau ungkapan dalam wcana terkait topik “Al- 

Himmatu” (cita-cita) dengan benar 

 Mengartikan kosa kata dalam wacana terkait topik “Al- Himmatu” (cita-cita) 

 

 

K. MATERI PEMBELAJARAN :  

       Pertemuan ketiga: 

 Menirukan pengucapan kata atau kalimat dalam teks sederhana tentang “Al- 

Himmatu” (cita-cita) dengan benar 

 Membaca dengan nyaring kata atau ungkapan dalam wcana terkait topik “Al- 

Himmatu” (cita-cita) dengan benar 

 Mengartikan kosa kata dalam wacana terkait topik “Al- Himmatu” (cita-cita) 

 

L. METODE PEMBELAJARAN : 

7. Pendekatan  `  : Scientific  

8. Model Pembelajaran  : Kooperatif 

9. Metode    : Pembelajaran Kooperatif  Student Investigation 

E. SUMBER BELAJAR 

7. Kamus Bahasa Arab 

8. Buku Pendidikan  Bahasa Arab  7 untuk  SMP/Mts Muh.Dikdas  PWM DIY 

2008 

9. Buku lain yang memadai. 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 

3. Media 

a. Power Point  

b. Buku  

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan   Peserta didik membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik 

dengan penuh khidmat; 

 Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi 

5  menit 
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lembar kehadiran  dan memeriksa kerapihan pakaian, 

posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan 

secara komunikatif yang berkaitan  dengan  materi 

pelajaran. 

 Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar 

dan tujuan yang akan dicapai. 

Inti  Mengamati 

 Peserta didik Mengamati dan memberi komentar gambar 

atau tayangan yang terkait dengan الهمة 

 Peserta didik Menyimak dan  membaca penjelasan 

mengenai الهمة 

 Peserta didik menyebutkan الهمة 

 Menanya 

 Peserta didik Melalui motivasi dari guru, peserta didik 

mengajukan pertanyaan tentang الهمة 

 Peserta didik Mengajukan pertanyaan mengenai الهمة atau 

pertanyaan lain yang relevan dan kontekstual. 

  Eksperimen/explore 

 Peserta didik membaca teks tentang الهمة.  

 Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok 

 Peserta didik Secara berkelompok mengerjakan tugas  

yang telah diberikan guru berkaitan dengan الهمة 

 Peserta didik Mendiskusikan teks bacaan الهمة 

 Peserta didik saling bekerjasama dalam menyelesaikan 

tugas 

Asosiasi 

 Peserta didik Menganalisis.  Pelafalan الهمة 

 Komunikasi 

20 

menit 
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 Peserta didik Mendemonstrasikan pelafalan الهمة  

 Peserta didik Menyajikan الهمة 

 Peserta didik Menanggapi pertanyaan dan memperbaiki 

paparan yang berkaitan dengan الهمة. 

 Peserta didik Menyusun kesimpulan. 

Penutup   Peserta didik Dibawah bimbingan guru, peserta didik 

menyimpulkan materi pembelajaran secara demokratis. 

 Peserta didik Bersama-sama melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 Guru memberikan reward kepada kelompok “terbaik” 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa 

5.  menit 

 

H. PENILAIAN PROSES 

9. Sikap spiritual 

g. Teknik Penilaian : Penilaian diri 

h. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri 

i. Kisi-kisi : 

No. Sikap/nilai 
Butir 

Instrumen 

11.  
Menyakini bahwa dengan mengetahui الهمة siswa mampu 

belajar dengan baik 
Terlampir 

12.  
Menyakini  bahwa belajar الهمة siswa mampu melatih bicara 

bahasa Arab 
Terlampir 

13.  
Meyakini bahwa menghafalkan الهمة mampu meningkatkan 

imajinasi kita dalam kbm 
Terlampir 

14.  
Meyakini bahwa  belajar الهمة  akan memberikan ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat 
Terlampir 

15.  
Meyakini bahwa menghafal الهمة akan membantu kita dalam 

memahami kata bahasa arab 
Terlampir 

 

Instrumen : Terlampir 

10. Sikap sosial 

g. Teknik Penilaian  : Penilaian Antar Teman 

h. Bentuk Instrumen  : Lembar Penilaian 
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i. Kisi-kisi: 

No. Sikap/nilai 
Butir 

Instrumen 

11.  Suka mengajarkan  الهمة kepada temannya. Terlampir 

12.  Segera memberikan bantuan kepada temannya Terlampir 

13.  Suka meminjam buku pelajaran. Terlampir 

14.  Senantiasa mementingkan kebersamaan dalam kbm Terlampir 

15.  Menjunjung tinggi persamaan  Terlampir 

 

Instrumen: Terlampir 

 

11. Pengetahuan 

g. Teknik Penilaian  :  Tes tertulis 

h. Bentuk Instrumen  :   Lembar penilaian tes tertulis 

i. Kisi-kisi : 

No. Indikator Butir Instrumen 

9.  Menyebutkan الهمة Terlampir 

10.  Menyebutkan pelafalan الهمة Terlampir 

11.  Menuliskan الهمة dalam kalimat Terlampir 

12.  Menghafalkan الهمة Terlampir 

 

Instrumen : Terlampir 

 

12. Keterampilan 

g. Teknik Penilaian : Performance 

h. Bentuk Instrumen : Praktik  

i. Kisi-kisi: 

No. Keterampilan Butir Instrumen 

5.   Mempraktekkan pelafalan الهمة terlampir 

6.  Menghafalkan الهمة 
terlampir 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P ) 

 

 

          Satuan Pendidikan  :   SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

      Mata Pelajaran  :   Bahasa Arab  

      Materi    :   الهمة Cita-Cita 

           Kelas/Semester  :  VII/Genap  

                              Alokasi Waktu  :  1  pertemuan (1 x 40  menit) 

Kompetensi Inti    : 

(KI-1) Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya; 

(KI-2) Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun,  percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya; 

(KI-3) Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena 

dan kejadian tampak mata; 

(KI-4) Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

 

M. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR: 

NO. KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 

KOMPETENSI 

1  10.1 Membaca dan memahami 

teks bacaan tentang “Al- 

Himmatu” (cita-cita) 

8.1.6 Membaca kata dan kalimat terkait 

topik “Al- Himmatu” (cita-cita) 

8.1.7 Menghafal arti kosa kata dalam 

wacana terkait topik “Al- Himmatu” 

(cita-cita) 

 

 

N. TUJUAN PEMBELAJARAN : 

Melalui pendekatan scientific peserta didik mampu:  

 Membaca kata dan kalimat terkait topik “Al- Himmatu” (cita-cita) 

 Menghafal arti kosa kata dalam wacana terkait topik “Al- Himmatu” (cita-cita) 

 

O.  MATERI PEMBELAJARAN :  

       Pertemuan Keempat: 

 Membaca kata dan kalimat terkait topik “Al- Himmatu” (cita-cita) 

 Menghafal arti kosa kata dalam wacana terkait topik “Al- Himmatu” (cita-cita) 
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P. METODE PEMBELAJARAN : 

10. Pendekatan  `   : Scientific  

11. Model Pembelajaran  : Kooperatif 

12. Metode    : Pembelajaran Kooperatif  Tipe Treasure Clues 

E. SUMBER BELAJAR 

10. Kamus Bahasa Arab 

11. Buku Pendidikan  Bahasa Arab  7 untuk  SMP/Mts Muh.Dikdas  PWM DIY 

2008 

12. Buku lain yang memadai. 

F. MEDIA PEMBELAJARAN 

4. Media 

a. Power Point  

b. Buku  

c. Amplop berisi petunjuk dan gambar-gambar pekerjaan 

 

G. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan   Peserta didik membuka pembelajaran dengan salam dan 

berdo’a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik 

dengan penuh khidmat; 

 Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi 

lembar kehadiran  dan memeriksa kerapihan pakaian, 

posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran. 

 Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan 

secara komunikatif yang berkaitan  dengan  materi 

pelajaran. 

 Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar 

dan tujuan yang akan dicapai. 

5  menit 

Inti  Mengamati 20 menit 
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 Peserta didik Mengamati dan memberi komentar gambar 

atau tayangan yang terkait dengan الهمة Cita-Cita 

 Peserta didik Menyimak dan  membaca penjelasan 

mengenai الهمة Cita-Cita 

 Peserta didik menyebutkan kosa kata tentang الهمة Cita-

Cita 

 Menanya 

 Peserta didik Melalui motivasi dari guru, peserta didik 

mengajukan pertanyaan tentang الهمة Cita-Cita 

 Peserta didik Mengajukan pertanyaan mengenai الهمة 

Cita-Cita atau pertanyaan lain yang relevan dan 

kontekstual. 

  Eksperimen/explore 

 Peserta didik membaca teks tentang الهمة Cita-Cita.  

  Peserta didik dibagi menjadi dua kelompok  

 Setiap kelompok mendapatkan amplop yang berisi 

petunjuk untuk menemukan jawaban 

 Peserta didik Mencari amplop-amplop yang berisi 

petunjuk 

 Peserta didik mencari jawaban dari petunjuk yeng sudah 

mereka dapatkan 

 Peserta didik membuat peta kosa kata tentang الهمة Cita-

Cita 

 Perwakilan dari setiap kelompok mendemontrasikan peta 

konsep 

Asosiasi 

Komunikasi 

 Peserta didik Mendemonstrasikan hasil kerja kelompok 

tentang  

 Peserta didik Menyajikan الهمة Cita-Cita 

 Peserta didik Menanggapi pertanyaan dan memperbaiki 
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paparan yang berkaitan dengan الهمة Cita-Cita. 

 Peserta didik Menyusun kesimpulan. 

Penutup   Peserta didik Dibawah bimbingan guru, peserta didik 

menyimpulkan materi pembelajaran secara demokratis. 

 Peserta didik Bersama-sama melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 Guru memberikan reward kepada kelompok “terbaik” 

 Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa 

5  menit 

 

H. PENILAIAN PROSES 

13. Sikap spiritual 

j. Teknik Penilaian : Penilaian diri 

k. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri 

l. Kisi-kisi : 

No. Sikap/nilai 
Butir 

Instrumen 

16.  
Menyakini bahwa dengan mengetahui الهمة Cita-Cita siswa 

mampu belajar dengan baik 
Terlampir 

17.  
Menyakini  bahwa belajar الهمة Cita-Cita siswa mampu 

melatih bicara bahasa Arab 
Terlampir 

18.  
Meyakini bahwa menghafalkan الهمة Cita-Cita mampu 

meningkatkan imajinasi kita dalam kbm 
Terlampir 

19.  
Meyakini bahwa  belajar الهمة Cita-Cita  akan memberikan 

ilmu pengetahuan yang bermanfaat 
Terlampir 

20.  
Meyakini bahwa menghafal الهمة Cita-Cita akan membantu 

kita dalam memahami kata bahasa arab 
Terlampir 

 

Instrumen : Terlampir 

14. Sikap sosial 

j. Teknik Penilaian  : Penilaian Antar Teman 

k. Bentuk Instrumen  : Lembar Penilaian 

l. Kisi-kisi: 

No. Sikap/nilai 
Butir 

Instrumen 
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16.  Suka mengajarkan  الهمة Cita-Cita kepada temannya. Terlampir 

17.  Segera memberikan bantuan kepada temannya Terlampir 

18.  Suka meminjam buku pelajaran. Terlampir 

19.  Senantiasa mementingkan kebersamaan dalam kbm Terlampir 

20.  Menjunjung tinggi persamaan  Terlampir 

 

Instrumen: Terlampir 

 

15. Pengetahuan 

j. Teknik Penilaian  :  Tes lisan 

k. Bentuk Instrumen  :  Lembar penilaian tes lisan 

l. Kisi-kisi : 

No. Indikator Butir Instrumen 

13.  Menyebutkan الهمة Cita-Cita Terlampir 

14.  
Menyebutkan pelafalan الهمة Cita-

Cita 
Terlampir 

15.  
Menuliskan الهمة Cita-Cita dalam 

kalimat 
Terlampir 

16.  Menghafalkan الهمة Cita-Cita Terlampir 

 

Instrumen : Terlampir 

 

16. Keterampilan 

j. Teknik Penilaian : Performance 

k. Bentuk Instrumen : Praktik  

l. Kisi-kisi: 

No. Keterampilan Butir Instrumen 

7.   Mempraktekkan pelafalan الهمة Cita-Cita terlampir 

8.  Menghafalkan الهمة Cita-Cita 
terlampir 

 

 

Instrumen: Terlampir 
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KUISIONER PENELITIAN 

Berikut ini adalah kuisioner yang berkaitan dengan pembelajaran koperatif 

dalam meningkatkan keterampilan membaca bahasa arab siswa, oleh karena itu saya 

mohon kesediannnya untuk mengisi kuisioner ini. 

Identitas Responden 

Nama  : 

Kelas  : 

Berilah tanda centang (      )pada pernyataan yang anda pilih 

Keterangan: 

5= Sangat setuju  

4= Setuju   

3= Kurang setuju  

2= Tidak setuju  

1= Sangat tidak setuju  

 

Pernyataan positif 

No pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Metode pembelajaran kooperatif membuat saya 

berlatih mengemukakan pendapat 

     

2 Saya lebih aktif belajar di kelas menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif 

     

3 Dengan belajar kelompok melatih saya bekerjasama 

dengan yang lain 

     

4 saya senang belajar bahasa arab menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif 

     

5 Dengan belajar kelompok lebih mudah dalam 

menyelesaikan tugas 

     

6 Saya memperoleh wawasan/pengetahuan baru tentang 

materi pokok yang dipelajari 

     

7 Pembelajaran kooperatif memotivasi saya agar senang 

belajar bahasa arab 

     

8 Saya lebih mudah memahami isi bacaan bahasa arab 

dengan pembelajaran kooperatif 

     

9 pembelajaran kooperatif meningkatkan keterampilan 

membaca bahasa arab saya  

     

10 Belajar kelompok meningkatkan rasa tanggung jawab 

saya dalam menyelesaikan tugas 
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Berilah tanda centang (      )pada pernyataan yang anda pilih 

Keterangan: 

5= Sangat Tidak Setuju  

4= Tidak Setuju   

3= Kurang Setuju  

2= Setuju  

1= Sangat Setuju 

Pernyataan negatif 

NO  pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Saya tidak dapat mengemukakan pendapat saat 

metode pembelajaran kooperatif berlangsung 

     

2 Belajar kelompok hanya akan membuang-buang 

waktu belajar saya 

     

3 Saya lebih senang belajar secara individu      

4 Pembelajaran kooperatif membuat Saya tidak dapat 

menguasai materi bahasa arab 

     

5 Pembelajaran kooperatif tidak meningkatkan 

motivasi saya dalam belajar bahasa arab 

     

6 Tugas yang diberikan membuat saya bosan      

7 Dengan belajar kelompok Saya kesulitan dalam 

memahami isi bacaan bahasa arab 

     

8 Saya meras sulit berinteraksi dengan teman ketika 

guru menggunakan metode pembelajaran kooperatif 

     

9 Saya tidak dapat mengembangkan keterampilan 

membaca bahasa arab dengan belajar kelompok 

     

10 Saya kesulitan dalam mengerjakan tugas apabila 

pembelajaran dibentuk kelompok 
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Nama: 

Kelas:  

ْ
 
ْوْ ال ظ 

ْيْ 
 
ْف
 
ْة

.ه
ٌ

ِظْيف
َ
ى ه

َ
ف

ْ
ش

َ
ْظت

ُ ْ
ى. اْل

َ
ف

ْ
ش

َ
ْظت

ُ ْ
ِبْيُب ِفْي اْل

َّ
ِبْيٌب. الط

َ
ِبْي ط

َ
َباُل. أ

ْ
ِبْي اْطُمُه ِإك

َ
ا أ

َ
 ر

 
ٌ
 ُمْجَتِهَدة

ُ
َدّزَِطت

ُ ْ
ِت. اْل

َ
َتَىِطط

ُ ْ
ْدَزَطِت اْل

َ ْ
 ِفْي  اْل

ٌ
َطت ُتَها ُمَدِزّ

َ
, َوِظْيف

ٌ
ت ْي, اْطُمَها َشِكيَّ ِمّ

ُ
 .هِرِه أ

ِت 
ْ
خ

ُ
.َوهِرِه أ

ٌ
 َماِهَسة

ُ
اَزة يَّ

َّ
. الط

ٌ
اَزة يَّ

َ
ُتَها ط

َ
 ْي, اْطُمَها ِهْىٌد. َوِظْيف

. ِىيٌّ
َ
ُبْىِلْيُع ك

ْ
ُتُه ُبْىِلْيٌع. ال

َ
ْيَماُن, َوِظْيف

َ
ِخْي, اْطُمُه ُطل

َ
 أ

َ
 َو هر

1. Arti dari kata  َيْ ِظ و 
َ
 ف

ٌ
ت  adalah............ 

a. hobby    c. dokter 

b. pekerjaan   d. Pilot 

2. Bahasa arab dari kata “dokter” adalah............ 

a.  اٌز يَّ
َ
  ُمَدّزٌِض  .c    ط

b.  ُبْىِلْيٌع    d.  ِبْيٌب
َ
 ط

ِبْيٌب ه .3
َ
ِبْي ط

َ
َباُل. أ

ْ
ِبْي, اْطُمُه ِإك

َ
ا أ

َ
ر   

Arti dari kalimat di atas adalah............... 

a. ini ayah saya, namanya iqbal, ayah saya dokter 

b. ini ayah saya, nama saya iqbal, ayah saya dokter 

c. nama saya iqbal, saya dokter 

d. nama ayah iqbal, pekerjaannya dokter 

َك؟.......... .4 ّمِ
ُ
 أ

ُ
ت

َ
 َما َوِظْيف

a.  
ٌ
اَزة يَّ

َ
  .c    ط

ٌ
 ُمَدّزَِطت

b.  ِبْيٌب
َ
 ُبْىِلْيٌع  .d    ط

ِتْي, اْطُمَها ِهْىٌد   .5
ْ
خ

ُ
 َوهِرِه أ

ٌ
اَزة يَّ

َ
............. ط  

a.  َيْ ِظ و 
َ
َك تُ ف    c.  َيْ ِظ و 

َ
هُ تُ ف  

b.  ُتِك
َ
ُتَها .d   َوِظْيف

َ
 َوِظْيف

ْيَمان؟..................  .6
َ
 ُطل

ُ
ت

َ
َما َوِظْيف  
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a.  ُتُه ُبْىِلْيٌع
َ
ُتَها ُبْىِلْيٌع  .c   َوِظْيف

َ
  َوِظْيف

b.  ِتْي ُبْىِلْيٌع
َ
 يْ ِظ وَ  .d   َوِظْيف

َ
ُع يْ لِ ىْ بُ  َك تُ ف    

ِبْيُب؟...................  .7
َّ
ًَ الط ْي

َ
 أ

a. ْصَزَعِت  
َ ْ
ِبْيُب ِفْي اْل

َّ
الط   c. ى

َ
ف

ْ
ش

َ
ْظت

ُ ْ
ِبْيُب ِفْي اْل

َّ
 الط

b. الطبيب في اْلدزطت      d.  ْىِق ِبْيُب ِفْي الظُّ
َّ
 الط

8. Kosa kata yang tepat untuk gambar di   bawah adalah.......... 

a. مدّزطت   c.  ٌض زِّ َد ُم  

b.  ُبْىِلْيٌع   d.  
َ
ٌب يْ بِ ط  

 

9. Terjemahkan kedalam bahasa arab 

“ini kakak (Pr) saya, namanya hindun, pekerjaannya pilot 

a.  
ٌ
اَزة يَّ

َ
ُتَها ط

َ
ِخْي, اْطُمَها ِهْىٌد. َوِظْيف

َ
 أ

َ
 هر

b.  
ٌ
اَزة يَّ

َ
ُتها ط

َ
ِتْي, اْطُمَها ِهْىٌد. َوِظْيف

ْ
خ

ُ
 هِرِه أ

c.  ,ِخْي
َ
 أ

َ
 هر

ٌ
اَزة يَّ

َ
ُتَها ط

َ
اْطُمُه ِهْىٌد. َوِظْيف  

d.  اٌز يَّ
َ
ُتَها ط

َ
َتْي, اْطُمَها ِهْىٌد. َوِظْيف

ْ
خ

ُ
 هِرِه أ

 

 ُط  .10
َ
 ُط  يْ ِم ان: اْط َم يْ ل

َ
 يْ ِظ ا وَ ان, َم َم يْ ل

َ
ً؟َظ ا َح يَ  َك تُ ف  

 يْ ِظ ً: وَ َظ َح 
َ
  يْ ِت ف

َ
 ف

َّ
 ٌح ل

              Apakah pekerjaan/profesi hasan? 

a. dokter   c. pilot 

b. dosen   d. Petani   

ْْ 
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ْ
 
ة مَّ ه 

 
 ال

ْو َصْيَدِليٌّ َماِهٌس.
َ
اٍض َعاِدٌل أ

َ
, َيْعِنْي ك

ٌ
َدة  َجّيِ

ٌ
ت , ِعْىِدْي ِهمَّ

ٌ
ِمْير

ْ
ا ِتل

َ
ه
َ
 اْطِمْي َماِلك, أ

ُتِك؟  اِطَمت َما ِهمَّ
َ
ٌق. َو َيا ف

َّ
ل

َ
اٌن خ ىَّ

َ
ِتْي ف ُتَك؟ ِهمَّ  َيا َحَظً!  َما ِهمَّ

ِتْي  .ِهمَّ
ٌ
 َصاِبَسة

ٌ
ْو ُمَمّسَِضت

َ
. أ

ٌ
ت ِكيَّ

َ
 ذ

ٌ
ت  َصَحِفيَّ

ِهٌد.
َ
اٌخ ُمْجتـ بَّ

َ
 َيْعِنْي ط

ٌ
ت . ِعْىَدُه ِهمَّ

ٌ
ِشْيط

َ
 و

ٌ
ِمْير

ْ
ا َحِمْيٌد, ُهَى ِتل

َ
 هر

 .
ٌ
 ُمْىِجَصة

ٌ
َزة  َيْعِنْي ُمَصّىِ

ٌ
ت  ِعْىَدَها ِهمَّ

ٌ
 َماِهَسة

ٌ
ة

َ
ِمْير

ْ
ُب, ِهَي ِتل

َ
 َوَهِرِه َشْيي

 

1. Arti dari kata ْ
 
ة مَّ  ................adalah ه 

a. insinyur     c. Pekerjaan  

b. hobby     d. Cita-cita  

ِطَمت؟............... .2
َ
 فا

ُ
ت  َما ِهمَّ

a.  اَض َعاِدٌل
َ
اٌخ ُمْجَتِهٌد  .c    ك بَّ

َ
 ط

b.  َصاِبٌس   
ٌ
ُمَمّسَِضت    d.   

ٌ
 ُمْىِجَصة

ٌ
َزة ُمَصّىِ  

3. Arti dari kalimat “ ِتْي  ٌق ِهمَّ
َّ
ل

َ
اٌن خ ىَّ

َ
ف ” adalah............. 

a. cita-citaku menjadi seniman yang pandai 

b. cita-citanya (lk) menjadi seniman yang pandai 

c. cita-citaku menjadi seniman yang kreatif 

d. cita-citanya (pr) menjadi seniman yang kreatif 

.........َحِمْيٌد : .................... .4  

 
ٌ
 ُمْىِجَصة

ٌ
َزة ُب : ِهَمِتْي ُمَصّىِ

َ
 َشْيي

Kalimat tanya yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah......... 

a. ُتِك؟ ِتْي؟ .c    َما ِهمَّ   َما ِهمَّ

b.   ُتَك؟ َما ِهمَّ     d. ُتَىا؟  َما ِهمَّ

5. Mufrodat  yang tepat untuk gambar di bawah adalah.................. 

a.  ٌَّصْيَدِلي  c.  ٌز  ُمَصّىِ

b.  اٌن ىَّ
َ
اٌخ  .d   ف بَّ

َ
 ط

6.  
ٌ
ِمْير

ْ
  –َحِمْيٌد  –هر  –ُهَى  -ِتل

ٌ
ِشْيط

َ
و  
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Susunan kalimat di atas yang tepat adalah.................. 

a.  هر َحِمْيٌد 
ٌ
ِشْيط

َ
 و

ٌ
ِمْير

ْ
 ُهَى ِتل

b.  ُهَى هر 
ٌ
ِمْير

ْ
 ِتل

ٌ
ِشْيط

َ
َحِمْيٌد و  

c.  
ٌ
ِشْيط

َ
 و

ٌ
ِمْير

ْ
 هر َحِمْيٌد ُهَى ِتل

d.  
ٌ
ِشْيط

َ
  هر َحِمْيٌد و

ٌ
ِمْير

ْ
 ُهَى ِتل

 َحَظً؟........... .7
ُ
ت  َما ِهمَّ

a.  ٌق
َّ
ل

َ
اٌن خ ىَّ

َ
ِتْي ف .c   ِهمَّ ٌق  

َّ
ل

َ
اٌن خ ىَّ

َ
ُتِك ف ِهمَّ  

b.  ٌق
َّ
ل

َ
اٌن خ ىَّ

َ
ُتَك ف ٌق  .d   ِهمَّ

َّ
ل

َ
اٌن خ ىَّ

َ
ُتُه ف  ِهمَّ

8. Lengkapilah kalimat di bawah ini! 

 
ٌ
 َيْعِنْي ...................ُمْىِجَصة

ٌ
ت  ِعْىَدَها ِهمَّ

a.      
ٌ
َزة ُمَصّىِ     c. اٌن   ىَّ

َ
ف  

b. اٌخ   بَّ
َ
ط     d.  اٍض

َ
 ك

9. Mufrodat yang tepat untuk gambar di bawah adalah?....... 

a.  
ٌ
ت   .c  َصْيَدِليَّ

ٌ
َزة  ُمَصّىِ

b.  اٌن ىَّ
َ
اٌخ  .d   ف بَّ

َ
 ط

 

 

؟   .10
ٌ
اِطَمت

َ
 َيا ف

ٌ
ت َحَظً: َهْل ِعْىَدِك ِهمَّ  

            
ٌ
ت َعْم, ِعْىِدْي ِهمَّ

َ
اِطَمت: و

َ
 ف

Informasi yang benar dari percakapan di atas adalah......... 

a. hasan mempunyai cita-cita 

b. fatimah mempunyai cita-cita 

c. hasan tidak mempunyai cita-cita 

d. fatimah tidak mempunyai cita-cita 
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