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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt Tuhan semesta alam, salawat dan salam 
semoga senantiasa dilimpahkan kepada makhluk terbaik akhlaknya dan tauladan 
sekalian umat manusia, Muhammad SAW. 

Kementerian Agama sebagai salah satu lembaga pemerintah memiliki 
tanggungjawab dalam membentuk masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, 
cerdas, mandiri dan sejahtera lahir-batin sebagaimana ditegaskan dalam visinya. 

Membentuk generasi cerdas dan sejahtera lahir-batin menjadi core (inti) dari 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam utamanya Direktorat Pendidikan madrasah. 
Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam konsen terhadap mata 
pelajaran PAI (Fikih, SKI, Al-qur’an Hadis, Akidah Akhlak dan bahasa Arab).  

Secara filosofis, mata pelajaran PAI yang diajarkan bertujuan mendekatkan 
pencapaian kepada generasi kaffah (cerdas intelektual, spiritual dan mental) jalan 
menuju pencapaian itu tentu tidak sebentar, tidak mudah dan tidak asal-asalan namun 
tidak juga mustahil dicapai. Pencapaian ultimate goal (tujuan puncak) membentuk 
generasi kaffah tersebut membutuhkan ikhtiar terencana (planned), strategis dan 
berkelanjutan (sustainable). 

Kurikulum 2013 sebagai kurikulum penyempurna kurikulum 2006 (KTSP) 
diyakini shahih sebagai “modal” terencana dan strategis mendekati tujuan pendidikan 
Islam. Salah satu upaya membumikan isi K-13 adalah dengan menyediakan sumber 
belajar yakni buku, baik buku guru maupun buku siswa. 

Buku Kurikulum 2013 mengalami perbaikan terus menerus (baik dalam hal 
tataletak (layout) maupun content (isi) substansi). Buku MI (kelas 3 dan 6), MTs (kelas 
9) dan MA (kelas 12) adalah edisi terakhir dari serangkaian proses penyediaan buku 
kurikulum 2013 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah (MI, MTs dan 
MA). 
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Dengan selesainya buku K-13 untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di 
madrasah ini diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan pendidik dalam 
memahami, mengerti dan sekaligus menyampaikan ilmu yang dimilikinya.

Terakhir, saya mengucapkan jazakumullah akhsanal jaza, kepada semua pihak 
yang telah ikut mendukung selesainya pembuatan buku ini. Sebagai dokumen “hidup” 
saran dan kritik sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan buku ini. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Jakarta,   Maret 2016

Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA

NIP: 196901051996031003
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A. KOMPETENSI INTI

KI.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam
KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru, dan tetangga.

KI.3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
[mendengar, melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa 
ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, 
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, dan di sekolah.

KI.4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 
mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 
perilaku anak beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

KD1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab

KD1.2 Meresapi keagungan Allah SWT atas penciptaan makhluk hidup 
dan keragaman bahasa 

KD2.1 Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan 
wujud benda melalui media bahasa Arab  dalam berinteraksi 
dengan keluarga, tetangga, teman dan guru

KD2.2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, tetangga, teman, dan guru

KD3.1 Mengenal makna dari ujaran kata / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari : 

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء ؛ الصلوات اخلمس ؛ أسماء األمراض

Pembelajaran

1 اَْسَماُء ادلَّْرس
Nama-nama Pelajaran
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KD3.2 Mengenal makna dari ujaran kata / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari. 

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض
KD3.3 Mengenal ujaran kata / kosa kata (mufradat) berhubungan dengan 

materi yang dipelajari:

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض
KD3.4 Menyebutkan makna dari ujaran kata/ kosa kata (mufradat) yang 

berhubungan dengan materi yang dipelajari: 

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض

KD4.1

Menirukan bunyi mufrodat berkaitan dengan materi yang 
dipelajari.

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض
KD4.2 Menyebutkan makna dari ujaran kata (mufradat) terkait topik: 

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض
KD4.3 Membaca ujaran kata (mufradat) terkait topik:

ْمَرُض
َ
أسماء ادلرس ؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األ

KD4.4 Menyalin mufradat dan teks sederhana terkait topik:

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض 

C. PEMBELAJARAN 1
1. Membaca Mufradat Nama-nama Pelajaran )ْرس ْسَماُء ادلَّ

َ
)أ

Ayo Membaca!
ةُ
َ
ِقرَأ

ْ
اَل

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu : 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 
tentang رْس ْسَماُء ادلَّ

َ
,dengan benar أ
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2) Melafalkan mufradat tentang (رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
 dalam bahasa Arab dengan (أ

benar,

3) Menyebutkan mufradat tentang رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
dengan benar أ

b. Indikator 
1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufradat 

tentang رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
 أ

2) Melafalkan mufradat tentang (رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
dalam bahasa Arab (أ

3) Menyebutkan mufradat tentang رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
أ

c. Alokasi Waktu

2X35 menit

d. Materi Pokok

رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
أ

ْخاَلق- الُقْرآن َواحلَِديْث 
َ
َدرْس-ُدُروْس -ُدُروْس ِديْنِيَّة - الَعِقيَْدة َواأل

تَاِريْخ إِْساَلِمّ - فِْقه - الِفْقه - لَُغة َعَربِيَّة - اللَُّغة الَعَربِيَّة
e. Proses Pembelajaran

1).  Pendahuluan/appersepsi

a).  Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah. 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan :

بَْسَملَة
ْ
َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b).  Guru menyapa siswa dengan memperkenalkan diri kepada siswa

c).  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d).  Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa bibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan nama-nama pelajaran agama 
di Madrasah Ibtidaiyah.

e). Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f). Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.
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2). Kegiatan Inti

1) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

2) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

3) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut 
4) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut 
5) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang رْس  اَْسَماُء ادلَّ
6) Peserta didik mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi 

mufradat hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang 
pendek bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada 
pada mufradat tersebut,

7) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

8) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

  MEMBACA WAQAF

Untuk memudahkan pembelajaran, huruf akhir suatu mufradat dibaca 
sukun (mati) seperti layaknya waqaf pada akhir suatu kalimat. Contoh :

DibacaمفرداتDibacaمفردات

الُقْرآن واحلَِديْثdarsَدرْس
Al-qur’an wal-
hadis

syafakallahَشَفاَك اهللrijlainرِْجلَْي

Nagsil al-yadainَنْغِسُل ايلََديْنdurus diniyyahُدُروْس ِديْنِيَّة
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Langkah-langkah pembelajaran:
1) Siapkan gambar yang berhubungan dengan nama–nama pelajaran.
2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar.
3) Lafalkan mufradat satu persatu.
4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali. 
5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 

atau pertanyaan.
6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut.

3). Penutup 
a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 

kepada siswa tentang materi nama-nama pelajaran agama.
b) memberikan informasi manfaat mempelajari pelajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari.
c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 

terus menerus belajar dirumah, disekolahan dimana saja, dalam 
keadaan apa saja, jika melihat suatu benda ucapakanlah dengan 
berbahasa Arab. Insya Allah kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan:

َْمَدلَة
ْ
ْتَِتم َدرَْسنَا بِاحل

َ
َهيَّا بِنَا ن

4. Penilaian

a). Kognitif

  Tema : رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
أ

  Aspek :  Membaca

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

b.  Lembar Pengamatan Sikap

    Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst
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Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

c.  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 
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d.  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak
1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:
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& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

f.  Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa 
gambar yang menceritakan nama-nama pelajaran di Madrasah 
Ibtidaiyah. Beberapa pilihan dapat dilakukan misalnya menggunting 
dan menempelkan beberapa gambar yang menceritakan nama-
nama pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah dalam satu lembar. (Guru 
mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 
berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa pelajaran-pelajaran 
agama yang bermacam-macam itu merupakan suatu kesatuan 
disiplin ilmu agama islam yang harus dipelajari oleh umat islam, 
perbedaan nama adalah hanya untuk memudahkan dalam 
mempelajarinya.

g.  Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan 
dijelaskan kembali materi nama-nama pelajaran di Madrasah 
Ibtidaiyah. Guru melakukan penilaian kembali dalam kegiatan 
mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial dilakukan 
pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 menit 
setelah jam pulang.

h. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku 
bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau 
komunikasi langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku 
belajar anak dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk 
mengamati perilaku belajar siswa ketika di rumah. 
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2. Menyimak nama-nama Pelajaran (رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
(أ

Menyimak ااَلْستَِمآُع

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu : 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang رْس ْسَماُء ادلَّ

َ
,dengan benar أ

2) Melafalkan mufradat tentang (رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
 dalam bahasa Arab dengan (أ

benar,

3) Menunjukan mufradat tentang رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
 sesuai dengan yang didengar أ

dari ucapan gurunya dengan benar

b. Indikator 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang رْس ْسَماُء ادلَّ

َ
أ

2) Melafalkan mufradat tentang (رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
 dalam bahasa Arab (أ

3) Menunjukan mufradat tentang رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
 sesuai dengan yang didengar أ

dari ucapan gurunya

c. Alokasi Waktu

 2X35 menit

d. Materi Pokok

رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
أ

َدرْس– ُدُروْس-فِْقه - الِفْقه - ُدُروْس ِديْنِيَّة- اتَلَّاِريُْح االِْساَلِم -
حلَِديْث-نَْدرُس

ْ
ُقْران َو ا

ْ
لَعَربِيَّة اَل

ْ
ُّلَغة ا الَْخاَلق-لَُغة َعَربِيَّة - اَل

ْ
َعِقيَْدة َو ا

ْ
اَل

e. Proses Pembelajaran 

 1). Pendahuluan/appersepsi

a).  Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah, 
sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 

بَْسَملَة
ْ
َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال
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b). Guru menyapa siswa dengan memperkenalkan diri kepada siswa.

c). Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d). Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa bibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang 
akan dipelajari yang berhubungan dengan nama-nama pelajaran di 
Madrasah Ibtidaiyah.

e). Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f). Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

 2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang رْس  اَْسَماُء ادلَّ
f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 

hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
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syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

  MEMBACA WAQAF

Untuk memudahkan pembelajaran, huruf akhir suatu mufradat dibaca 
sukun ( mati ) seperti layaknya waqof pada akhir suatau kalimat . 

  Contoh :

Dibacaمفرداتdibacaمفردات

الُقْرآن واحلَِديْثdarsَدرْس
Al-qur’an 
wal-hadis

syafakallahَشَفاَك اهللrijlainرِْجلَْي

ُدُروْس ِديْنِيَّة
durus 
diniyyahَنْغِسُل ايلََديْن

Nagsil al-
yadain

   Langkah-langkah pembelajaran:
1) Siapkan gambar nama–nama pelajaran.
2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar.
3) Lafalkan mufradat satu persatu.
4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali. 
5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 

atau pertanyaan.
6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut.

 3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materi nama-nama pelajaran di Madrasah 
Ibtidaiyah.

b) memberikan informasi manfaat mempelajari pelajaran agama 
dalam kehidupan sehari-hari.

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan, dimana saja, dalam 
keadaan apa saja , jika melihat suatu benda ucapakanlah dengan 
berbahasa Arab. Insya Allah kamu bisa

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: َْمَدلَة

ْ
ْتَِتم َدرَْسنَا بِاحل

َ
َهيَّا بِنَا ن
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4). Penilain

 a).  Kognitif

 Tema : رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
أ

 Aspek : Membaca

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

b.  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst
 

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

c.  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 
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5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

d.  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
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§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

f.  Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa 
gambar yang menceritakan nama-nama pelajaran di Madrasah 
Ibtidaiyah. Beberapa pilihan dapat dilakukan misalnya menggunting 
dan menempelkan beberapa gambar yang menceritakan nama-
nama pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah dalam satu lembar. (Guru 
mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 
berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa pelajaran-pelajaran 
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agama yang bermacam-macam itu merupakan suatu kesatuan 
disiplin ilmu agama islam yang harus dipelajari oleh umat islam, 
perbedaan nama adalah hanya untuk memudahkan dalam 
mempelajarinya.

g.  Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan 
dijelaskan kembali materi nama-nama pelajaran di Madrasah 
Ibtidaiyah. Guru melakukan penilaian kembali dalam kegiatan 
mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial dilakukan 
pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 menit 
setelah jam pulang.

h. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku 
bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau 
komunikasi langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku 
belajar anak dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk 
mengamati perilaku belajar siswa ketika di rumah. 

3. Membaca Gambar

Membaca gambar

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu : 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang رْس ْسَماُء ادلَّ

َ
,dengan benar أ

2) Melafalkan mufradat tentang (رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
 dalam bahasa Arab dengan (أ

benar,

3) Menunjukan mufradat tentang رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
 sesuai dengan yang didengar أ

dari ucapan gurunya dengan benar

b. Indikator 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
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tentang رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
أ

2) Melafalkan mufradat tentang (رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
 dalam bahasa Arab (أ

3) Menunjukan mufradat tentang رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
 sesuai dengan yang didengar أ

dari ucapan gurunya

c. Alokasi Waktu

2X35 menit

d. Materi Pokok

رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
أ

َدرْس– ُدُروْس-فِْقه - الِفْقه - ُدُروْس ِديْنِيَّة- اتَلَّاِريُْح االِْساَلِم -
حلَِديْث-نَْدرُس

ْ
ُقْران َو ا

ْ
لَعَربِيَّة اَل

ْ
ُّلَغة ا الَْخاَلق-لَُغة َعَربِيَّة - اَل

ْ
َعِقيَْدة َو ا

ْ
اَل

e. Proses Pembelajaran 

 1). Pendahuluan/appersepsi

a).  Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan :

بَْسَملَة
ْ
َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b). Guru menyapa siswa dengan memperkenalkan diri kepada siswa.

c). Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d).  Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang 
akan dipelajari yang berhubungan dengan nama-nama pelajaran di 
Madrasah Ibtidaiyah.

e). Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f). Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

 2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 



17Buku Guru Kelas 3 MI

adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang رْس  اَْسَماُء ادلَّ
f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 

hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

  MEMBACA WAQAF

Untuk memudahkan pembelajaran, huruf akhir suatu mufradat dibaca 
sukun ( mati ) seperti layaknya waqof pada akhir suatau kalimat . 

Contoh :

Dibacaمفرداتdibacaمفردات

الُقْرآن واحلَِديْثdarsَدرْس
Al-qur’an 
wal-hadis

Syafakallahَشَفاَك اهللrijlainرِْجلَْي

Nagsil al-yadainَنْغِسُل ايلََديْنdurus diniyyahُدُروْس ِديْنِيَّة
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Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar tentang nama–nama pelajaran.

2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar

3) Lafalkan mufradat satu persatu

4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 

5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut.

 3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materi nama-nama pelajaran agama.

b) memberikan informasi manfaat mempelajari pelajaran agama 
dalam kehidupan sehari-hari

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan damana saja, dalam 
keadaan apa saja, jika melihat suatu benda ucapakanlah dengan 
berbahasa Arab. Insya Allah kamu bisa

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan:

بَْسَملَة 
ْ
َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

 4). Penilain

  a).  Kognitif

  Tema : ْر ْسَماُء ادلَّ
َ
َس أ

  Aspek : Membaca

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

b.  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :
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No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst
 

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

c.  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 
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10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

d.  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN
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Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

f.  Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa 
gambar yang menceritakan nama-nama pelajaran di Madrasah 
Ibtidaiyah. Beberapa pilihan dapat dilakukan misalnya menggunting 
dan menempelkan beberapa gambar yang menceritakan nama-
nama pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah dalam satu lembar. (Guru 
mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 
berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa pelajaran-pelajaran 
agama yang bermacam-macam itu merupakan suatu kesatuan 
disiplin ilmu agama islam yang harus dipelajari oleh umat islam, 
perbedaan nama adalah hanya untuk memudahkan dalam 
mempelajarinya.

g.  Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan 
dijelaskan kembali materi nama-nama pelajaran di Madrasah 
Ibtidaiyah. Guru melakukan penilaian kembali dalam kegiatan 
mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial dilakukan 
pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 menit 
setelah jam pulang.
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h. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku 
bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau 
komunikasi langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku 
belajar anak dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk 
mengamati perilaku belajar siswa ketika di rumah. 

4. Ayo berlatih

Ayo Berlatih!

a. Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu : 

1) Berkomunikasi menggunakan kata: 
ُ
 nadrus/ = (Kita akan/sedang/ َنْقَرأ

membaca) dan nama pelajaran sesuai gambar dengan benar

2) Berkomunikasi dengan pertanyaan : 
ُ
َنْقَرأ  Hayya naqrou / (= Mari/ َهيَّا 

kita membaca), sesuai dengan gambar dan jawaban: َطِيّب/tayyib/ (= 
Baik, OK!) dengan benar

3) Membaca kalimat sederhana tentang ujaran kata yang berkaitan dengan 
رْس ْسَماُء ادلَّ

َ
dengan benar أ

4) Menyakin kalimat sederhana dengan benar 

b. Indikator 

1) Bisa berkomunikasi menggunakan kata: 
ُ
 َنْقَرأ

2) Bisa berkomunikasi dengan menggunakan pertanyaan : 
ُ
 :jawaban َهيَّا َنْقَرأ

َطِيّب
3) Membaca kalimat sederhana tentang ujaran kata yang berkaitan dengan 

رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
أ

4) Menyakin kalimat sederhana 

c. Alokasi Waktu

 6 X35 menit

d. Materi Pokok
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1).  Ayo berlatih 

a) Mnggunakan kata: 
ُ
 naqrau/ = (Kita akan/sedang membaca)/ َنْقَرأ

dan nama pelajaran sesuai gambar رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
أ

b) Beekomunikasi dengan pertanyaan : 
ُ
َنْقَرأ  =) /Hayya naqrau/ َهيَّا 

Mari kita membaca), sesuai dengan gambar dan jawaban: َطِيّب/
tayyib/ (= Baik, OK!)

2).  Membaca

 Membaca ujaran kata (mufradat) terkait dengan رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
 أ

3).  Menulis 

Menulis lafadh sederhana yang berhubungan dengan رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
أ

e. Proses Pembelajaran 

 1). Pendahuluan/appersepsi

a). Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 

بَْسَملَة
ْ
َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b). Guru menyapa siswa dengan memperkenalkan diri kepada siswa.

c). Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d). Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang 
akan dipelajari yang berhubungan dengan nama-nama pelajaran di 
Madrasah Ibtidaiyah.

e). Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f). Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2). Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya pelajaran 
bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab adalah bahasa 
yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa Arab merupakan 
bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu pengetahuan, bahasa 
kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an dan Hadits, bahasa Ibadah, 
dan bahasa sorga dst. sampai siswa termotivasi dan menyadari betapa 
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pentingnya bahasa Arab dalam kehidupan kita sehari-hari, guru juga 
memberikan penguatan kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah 
bahasa yang sangat mudah untuk dipelajari.

b) Pada kolom Tadribat :

Guru menyajikan ungkapan “Ayo berlatih, Insya Allah kamu bisa” 
dalam buku siswa

Tadribat 1; Mempraktikkan dialog tentang nama-nama pelajaran di 
Madrasah Ibtidaiyah.

Dalam kolom ini guru membimbing peserta didik untuk mempraktekkan 
dialog secara langsung tentang nama-nama pelajaran di Madrasah 
Ibtidaiyah menggunakan ungkapanَنْقَرأ   /naqra’/ = (Kita akan/sedang 
membaca) dan nama pelajaran sesuai gambar. -nama pelajaran di 
Madrasah Ibtidaiyah menggunakan ungkapan :َُنْقَرأ  /’Hayya naqra/ َهيَّا 
(= Mari kita membaca), sesuai dengan gambar dan jawaban: َطِيّب/
tayyib/ (= Baik, OK!)

Berikutnya guru menugaskan peserta didik secara bekelompok untuk 
memerankan praktik dialog tersebut, ada yang berperan sebagai guru 
dan yang lainnya sebagai siswa.

c) Pada kolom membaca :

Guru menugaskan siswa untuk membaca kosa kata (mufradat) yang 
telah disediakan tentang رْس ْسَماُء ادلَّ

َ
أ

d) Menulis

(1).Guru mengajak siswa menyalin mufradat dan teks sederhana yang 
berkaitan dengan nama-nama pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 
kedalam buku tugas.

(2) Guru mengajak siswa mencermati tulisan dan mengajukan 
pertanyaan “Siapa diantara kalian yang bisa menulis satu pelajaran? 
Jika ada, mintalah ia menuliskan di papan tulis sebagai motivasi 
bagi teman-temannya.

(3) Selanjutnya guru meminta siswa untuk mengamati bentuk huruf 
dan cara menyambung huruf yang ada pada pelajaran yang telah 
ditulis di papan tulis. 

(4) Guru mencontohkan cara menulis huruf arab dengan benar. Terlebih 
dahulu membuat garis buku. Jelaskan letak huruf pada garis, 
misalnya antara huruf ra’/wau dengan ba’/dal, dan seterusnya.

(5) Siswa menyempurnakan tulisannya dengan bimbingan guru.
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3). Penutup

a). Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materi nama-nama pelajaran dengan memberikan 
informasi manfaat mempelajarinya dalam kehidupan sehari-hari.

b). Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa. Ayo kamu 
belajarlah terus dirumah, disekolahan, dimana saja, jika melihat suatu 
benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya Allah kamu bisa.

c).  Menutup kegiatan pembelajaran dengan

َْمَدلَة
ْ
ْتَِتم َدرَْسنَا بِاحل

َ
َهيَّا بِنَا ن

4). Penilaian

 a.  Kognitif

 Tema : رْس ْسَماُء ادلَّ
َ
أ

 Aspek : tadzribat (latihan)

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

b.  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

c.  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 
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No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

d.  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak
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1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:
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f.  Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa 
gambar yang menceritakan nama-nama pelajaran di Madrasah 
Ibtidaiyah. Beberapa pilihan dapat dilakukan misalnya menggunting 
dan menempelkan beberapa gambar yang menceritakan nama-
nama pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah dalam satu lembar. (Guru 
mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 
berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa pelajaran-pelajaran 
agama yang bermacam-macam itu merupakan suatu kesatuan 
disiplin ilmu agama islam yang harus dipelajari oleh umat islam, 
perbedaan nama adalah hanya untuk memudahkan dalam 
mempelajarinya.

g.  Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan 
dijelaskan kembali materi nama-nama pelajaran di Madrasah 
Ibtidaiyah. Guru melakukan penilaian kembali dalam kegiatan 
mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial dilakukan 
pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 menit 
setelah jam pulang.

h. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah. 
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A. KOMPETENSI INTI

KI.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam
KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 
tetangga.

KI.3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, dan di sekolah.

KI.4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

KD1.1  Meresapi makna anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab
KD1.2 Meresapi keagungan Allah SWT atas penciptaan makhluk hidup dan 

keragaman bahasa 
KD2.1  Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud 

benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, 
tetangga, teman dan guru

KD2.2  Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, tetangga, teman, dan guru

KD3.1 Mengenal makna dari ujaran kat / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari : 

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض

Pembelajaran

2 لُوُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ

Bagian-Bagian Anggota Badan 
Untuk Berwudlu
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KD3.2 Mengenal makna dari ujaran kat / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari. 

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض
KD3.3 Mengenal ujaran kata / kosa kata (mufradat) berhubungan dengan 

materi yang dipelajari:

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض
KD3.4 Menyebutkan makna dari ujaran kata/ kosa kata (mufradat) yang 

berhubungan dengan materi yang dipelajari: 

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض

KD4.1

Menirukan bunyi mufrodat berkaitan dengan materi yang dipelajari.

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض
KD4.2 Menyebutkan makna dari ujaran kata (mufradat) terkait topik: 

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض
KD4.3 Membaca ujaran kata (mufradat) terkait topik:

ْمَرُض
َ
أسماء ادلرس ؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األ

KD4.4  Menyalin mufradat dan teks sederhana terkait topik:

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض 

C. PEMBELAJARAN 2
1. Bagian-bagian anggota badan untuk berwudhu )ُوُضْوء

ْ
ْعَضاُء ال

َ
)أ

Ayo Membaca!
ةُ
َ
ِقرَأ

ْ
اَل

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu : 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 
tentang وُضوْء

ْ
ْعَضاُء ال

َ
,dengan benar أ

2) Melafalkan mufradat tentang وُضوْء
ْ
ال ْعَضاُء 

َ
 dalam bahasa Arab dengan أ

benar,

3) Menyebutkan mufradat tentang وُضوْء
ْ
ْعَضاُء ال

َ
dengan benar أ
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b. Indikator 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufroda 
tentang وُضوْء

ْ
ْعَضاُء ال

َ
 أ

2) Melafalkan mufradat tentang وُضوْء
ْ
ْعَضاُء ال

َ
dalam bahasa Arab أ

3) Menyebutkan mufradat tentang وُضوْء
ْ
ْعَضاُء ال

َ
أ

c. Alokasi Waktu

2X35 menit

d. Materi Pokok

لوُُضوء 
ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ

ُُذنَاِن~  
ْ

ُذن – ااَل
ُ
ََداِن - أ س - يَد – ايَلْ

ْ
س – الَرأ

ْ
وَْجه- الوَْجه - َرأ

س - 
ْ
- رِْجل - رِْجاَلِن - َنْغِسل الرِْجلَْي - َنْمَسح - َنْمَسح الَرأ

وُُضوء – الوُُضوء
e. Proses Pembelajaran

1). Pendahuluan/appersepsi

a). Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah. 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَة

ْ
َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b). Guru menyapa siswa dengan memperkenalkan diri kepada siswa.

c). Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d). Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan bagian-bagian anggota badan 
untuk wudlu.

e). Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f). Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.
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2). Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut 

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
 أ

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

MEMBACA WAQAF

Untuk memudahkan pembelajaran, huruf akhir suatu mufradat dibaca 
sukun (mati) seperti layaknya waqaf pada akhir suatu kalimat. Contoh :

Dibacaمفرداتdibacaمفردات

Naghslur rijlainَنْغِسُل الرِّْجلَْيAl wajhالوَْجه
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س
ْ
سAr ro`sالَرأ

ْ
Namsahur ro`sَنْمَسُح الَرأ

ََداِن ُُذنَاِنAl yadaanايَلْ
ْ

Al udzunaanااَل

Langkah-langkah pembelajaran:
1) Siapkan gambar anggota wudlu dan siswa yang sedang wudlu
2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar
3) Lafalkan mufradat satu persatu
4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 
5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 

atau pertanyaan.
6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut

3). Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materi لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
 أ

b) Mmberikan informasi manfaat berwudlu dalam kehidupan sehari-
hari

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan, dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: (َْمَدلَة

ْ
ْتَِتم َدرَْسنَا بِاحل

َ
(َهيَّا بِنَا ن

      

f. Penilaian

1).  Kognitif

Tema  : لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ

 Aspek  : Membaca

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst
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2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst
 

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 
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10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 
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Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
untuk mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa 
gambar yang menceritakan لوُُضوء

ْ
ا ْعَضاُء 

َ
 Beberapa pilihan dapat .أ

dilakukan misalnya menggunting dan menempelkan beberapa 
gambar yang menceritakan لوُُضوء

ْ
ا ْعَضاُء 

َ
 dalam satu lembar. (Guru أ

mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang 
berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan 
berwudlu dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda orang 
yang senantiasa membiasakan hidup sehat jasmani maupun ruhani, 
dan merupakan tanda orang yang senantiasa bersyukur kepada 
Allah SWT. Atas karunia diberikanya tubuh yang sempurna

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan 
dijelaskan kembali materi yang berhubungan dengan لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
 .أ

Guru melakukan penilaian kembali dalam kegiatan mengamati 
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gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari 
dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 menit setelah 
jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku 
bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau 
komunikasi langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku 
belajar anak dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk 
mengamati perilaku belajar siswa ketika di rumah. 

 

2. Mnyimak mufrodat tentang anggota badan untuk berwudhu

Menyimak ااَلْستَِمآُع

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
.dengan benar (أ

2) Melafadhkan mufrodat tentang (لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
 dalam bahasa Arab yang ( أ

benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
 sesuai dengan apa yang ( أ

didengar dari guru dengan benar

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang ( لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
.dengan benar ( أ

2) Melafadhkan mufrodat tentang (لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
 dalam bahasa Arab yang ( أ

benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
 sesuai dengan apa yang ( أ

didengar dari guru dengan benar

c. Alokasi Waktu

2 x 35 menit
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d. Materi

سيََداِنيَدوَْجه
ْ
َرأ

ُذن
ُ
رِْجاَلِنرِْجلاُُذنَاِنأ

َنْمَسحَنْغِسلالوَُضوءوُُضوء

e. Proses Pembelajaran

1) Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَة

ْ
َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dengan memperkenalkan diri kepada siswa

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan (لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
. ( أ

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.
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b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut 

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
 أ

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petuncuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar mufradat tentang لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
 dalam kertas karton أ

yang terpasang di papan tulis

2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar

3) Lafalkan mufradat satu persatu

4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 

5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut

3). Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ

b) memberikan informasi yang manfaat tentang berwudlu dalam 
kehidupan sehari-hari
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c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: (َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
( َهيًّا بِنَا ن

f. Penilaian
1).  Kognitif.

Tema  : لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ

 Aspek  : Menyimak

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 
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2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
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Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan لوُُضوء

ْ
ا ْعَضاُء 

َ
 Beberapa pilihan dapat dilakukan .أ

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan لوُُضوء

ْ
ا ْعَضاُء 

َ
 dalam satu lembar. (Guru mencatat dan أ

memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam 
pengayaan).
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Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan berwudlu 
dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda orang yang senantiasa 
membiasakan hidup sehat jasmani maupun ruhani, dan merupakan 
tanda orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia 
diberikanya tubuh yang sempurna

h. Remedial 

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
 Guru melakukan penilaian kembali dalam .أ

kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua 

Ø	Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “insya Allah 
aku bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau komunikasi 
langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak 
dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati 
perilaku belajar siswa ketika di rumah. 

3. Membaca Gambar

Membaca gambar

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu :

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang ( لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
.dengan benar ( أ

2) Melafadhkan mufrodat tentang (لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
 dalam bahasa Arab yang ( أ

benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
 sesuai dengan apa yang ( أ

didengar dari guru dengan benar

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang ( لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
.dengan benar ( أ
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2) Melafadhkan mufrodat tentang (لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
 dalam bahasa Arab yang ( أ

benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
 sesuai dengan apa yang ( أ

didengar dari guru dengan benar

c. Alokasi Waktu

2 x 35 menit

d. Materi

Gambar-gambar tentang bagian-bagian anggota tubuh manusia yang 
digunakan untuk berwudlu (لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
 (أ

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَِة)

ْ
( َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dengan memperkenalkan diri kepada siswa.

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan  لوُُضوء

ْ
أَْعَضاُء ا

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
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kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang لوُُضوء
ْ
 أَْعَضاُء ا

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

Langkah-langkah pembelajaran:

1. Siapkan gambar bagian-bagian anggota tubuh  manusia yang 
digunakan untuk berwudu dan pasanglah di papan tulis.

2. Siswa secara perorangan atau berkelompok berdiri di sebelah 
kanan dan kiri papan tulis dengan membawa alat penunjuk. 

3. Ajaklah siswa untuk menunjuk dengan alat penunjuk tersebut dan 
lafalkan gambar tersebut dengan bahasa Arab yang baik.

3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ

b) memberikan informasi yang manfaat tentang berwudlu dalam 
kehidupan sehari-hari

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan damana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.
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d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
  َهيًّا بِنَا ن

f. Penilaian

1) Kognitif

 Tema  : لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ

 Aspek  : Membaca gambar

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 
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3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
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§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan لوُُضوء

ْ
ا ْعَضاُء 

َ
 Beberapa pilihan dapat dilakukan .أ

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan bagian-bagian angguta badan untuk berwudlu dalam 
satu lembar. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi 
siswa yang berhasil dalam pengayaan).
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Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan berwudlu 
dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda orang yang senantiasa 
membiasakan hidup sehat jasmani maupun ruhani, dan merupakan 
tanda orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia 
diberikanya tubuh yang sempurna

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi (لوُُضوء

ْ
ا ْعَضاُء 

َ
 Guru melakukan penilaian kembali .(أ

dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta kepada siswa untuk memperlihatkan kolom “insya Allah 
aku bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau komunikasi 
langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak 
dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati 
perilaku belajar siswa ketika di rumah. 

4. Ayo Berlatih

Ayo Berlatih!

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu

1) Berkomunikasi menggunakan kata: ....
َ

 undzur ila ..../ = (lihatlah/ اُْنُظْر إِل
....) dan anggota wudlu sesuai gambar sesuai gambar dengan benar

2) Berkomunikasi dengan kata َنْغِسل dan atau kata َنْمَسح dengan benar

3) Membaca kalimat sederhana tentang kosa kata atau mufrodat yang 
berhubungan dengan لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
dengan benar أ

4) Menyakin kalimat sederhana dengan benar 

b. Indikator

1) Berkomunikasi menggunakan kata: ....
َ

 undzur ila ..../ = (lihatlah/ اُْنُظْر إِل
....) dan anggota wudlu sesuai gambar sesuai gambar dengan benar.
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2) Berkomunikasi dengan kata َنْغِسل dan atau kata َنْمَسح dengan benar.

3) Membaca kalimat sederhana tentang kosa kata atau mufrodat yang 
berhubungan dengan لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
.dengan benar أ

4) Menyakin kalimat sederhana dengan benar .

c. Alokasi Waktu

2 x 35 menit

d. Materi

1).  Ayo berlatih 

a) Mnggunakan kata: ....
َ

إِل  undzur ila ..../ = (lihatlah ....) dan/ اُْنُظْر 
nama-nama anggota tubuh yang digunakan untuk berwudlu sesuai 
gambar 

b) Berkomunikasi dengan (َنْغِسل) = kita membasuh atau (َنْمَسح) = kita 
mengusap, sesuai dengan gambar.

2).  Membaca

Membaca kosa kata (mufradat) berhubungan dengan لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ

3).  Menulis 

Menulis kalimat sederhana yang berkaitan dengan  لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah, 
sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَِة)

ْ
( َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dengan memperkenalkan diri kepada siswa.

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan  لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
    أ

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
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di lingkungan madrasah.

2. Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala 
ilmu pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-
qur`an dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa sorga dst. samapai 
siswa termotivasi dan menyadari pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

Pada kolom Tadribat :

Guru menyajikan ungkapan “Ayo berlatih, Insya Allah kamu bisa” 
dalam buku siswa

Tadribat 1; Mempraktikkan dialog tentang bagian-bagian anggauta 
badan untuk berwudlu .

Dalam kolom ini guru membimbing siswa untuk mempraktekkan 
dialog secara langsung tentang bagian-bagian anggauta badan untuk 
berwudlu menggunakan ungkapan ....

َ
 undzur ila ..../ = (lihatlah/ اُْنُظْر إِل

....) dan anggota wudlu sesuai gambar. Berikutnya guru menugaskan 
siswa secara berkelompok untuk memerankan praktik dialog tersebut, 
ada yang berperan sebagai guru dan yang lainnya sebagai siswa. 

Tadribat 2; mempraktikkan dialog tentang bagian angota-anggota 
badan untuk berwudlu

Guru mengajak siswa untuk mempraktikkan dialog langsung tentang 
bagian anggota badan untuk berwudlu menggunakan ungkapan : (َنْغِسل) 
= kita membasuh atau (َنْمَسح) = kita mengusap, sesuai dengan gambar.

Berikutnya guru menugaskan siswa secara bekelompok untuk 
memerankan praktik dialog tersebut, ada yang berperan sebagai guru 
dan yang lainnya sebagai siswa.

Pada kolom membaca :

Guru menugaskan siswa untuk membaca ujaran kata (mufradat) yang 
telah disediakan tentang لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ

Menulis

(1) Guru mengajak siswa menyalin mufradat dan teks sederhana 
terkait dengan لوُُضوء

ْ
ْعَضاُء ا

َ
kedalam buku tugas أ
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(2)  Guru mengajak peserta didik mencermati tulisan dan mengajukan 
pertanyaan “Siapa diantara kalian yang bisa menulis satu pelajaran? 
Jika ada, mintalah ia menuliskan di papan tulis sebagai motivasi 
bagi teman-temannya.

(3) Selanjutnya guru meminta siswa untuk mencermati bentuk huruf 
dan cara menyambung huruf yang ada pada pelajaran yang telah 
ditulis di papan tulis. 

(4)  Guru mencontohkan cara menulis huruf arab dengan benar. 
Terlebih dahulu membuat garis buku. Jelaskan letak huruf pada 
garis, misalnya antara huruf ra/wau dengan ba/dal, dan seterusnya.

(5)  Siswa menyempurnakan tulisannya dengan bimbingan guru.

3. Penutup

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materi berwudlu dengan memberikan 
informasi manfaat membiasakan berwudlu dalam kehidupan 
sehari-hari.

b) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa. Ayo 
kamu belajarlah terus dirumah, disekolahan, dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

c) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 
hamdalah . Dengan kata :َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
(  (َهيًّا بِنَا ن

 

f. Penilaian

1) Kognitif

 Tema  : لوُُضوء
ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ

 Aspek  : Tadzribat (berlatih)

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst
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2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 
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Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 
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Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan لوُُضوء

ْ
ا ْعَضاُء 

َ
 Beberapa pilihan dapat dilakukan .أ

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan لوُُضوء

ْ
ا ْعَضاُء 

َ
 dalam satu lembar. (Guru mencatat dan أ

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan berwudlu 
dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda orang yang senantiasa 
membiasakan hidup sehat jasmani maupun ruhani, dan merupakan 
tanda orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia 
diberikanya tubuh yang sempurna

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi (لوُُضوء

ْ
ا ْعَضاُء 

َ
 Guru melakukan penilaian kembali .(أ

dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
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dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa untuk memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah. 
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A. KOMPETENSI INTI

KI.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam
KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
dan tetangga.

KI.3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, dan di sekolah.

KI.4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

KD1.1  Meresapi makna anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab
KD1.2 Meresapi keagungan Allah SWT atas penciptaan makhluk hidup dan 

keragaman bahasa 
KD2.1  Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan 

wujud benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan 
keluarga, tetangga, teman dan guru

KD2.2  Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, tetangga, teman, dan guru

KD3.1 Mengenal makna dari ujaran kat / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari : 

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض

Pembelajaran

3 َْمُس َواُت الْ
َ
ل اَلصَّ

Nama-nama Sholat Lima Waktu
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KD3.2 Mengenal makna dari ujaran kat / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari. 

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض
KD3.3 Mengenal ujaran kata / kosa kata (mufradat) berhubungan dengan 

materi yang dipelajari:

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض

C.  PEMBELAJARAN 3 
1.Nama – nama Sholat Lima Waktu )َْمُس َواُت الْ

َ
ل ) اَلصَّ

Ayo Membaca!
ةُ
َ
ِقرَأ

ْ
اَل

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu : 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 
tentangَْمُس

ْ
لََواُت اخل ,dengan benar  اَلصَّ

2) Melafalkan mufradat tentang (َْمُس
ْ
اخل لََواُت   dalam bahasa Arab (اَلصَّ

dengan benar,

3) Menyebutkan mufradat tentang َْمُس
ْ
لََواُت اخل dengan benar اَلصَّ

b. Indikator 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 
tentang َْمُس

ْ
لََواُت اخل  اَلصَّ

2) Melafalkan mufradat tentang (َْمُس
ْ
لََواُت اخل dalam bahasa Arab (اَلصَّ

3) Menyebutkan mufradat tentang َْمُس
ْ
لََواُت اخل  اَلصَّ

c. Alokasi Waktu

2 X35 menit
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d. Materi Pokok

لََواُت اخلَْمس اَلصَّ
َعتَاِن

ْ
َرك بْح  الصُّ ْهر        ا لظُّ

َصِلّ   ثاََلُث َرَكَعات 
ُ
أ لَعْص        

ْ
ا

ْرَبُع َرَكَعات
َ
أ نَُصلِّ    َمْغرِب       

ْ
ال

َكْم َرَكَعًة ؟   َعًة     
ْ
َرك لِعَشاء     

ْ
ا

         
e. Proses Pembelajaran

1). Pendahuluan/appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah , 
sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan :  
بَْسَملَة

ْ
 َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajak untuk mengingat pelajaran 
minggu lalu dengan menanyakan beberapa pertanyaan 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Guru dapat memanfaatkan atau menggunakan berbagai media/alat 
peraga/alat bantu baik berupa media yang bisa ditulis, bisa bibaca, 
bisa dilihat dan bisa didengar yang sesai atau relevan dengan 
pelajaran yang akan dipelajari yang berhubungan dengan materi 
َْمِس

ْ
لََواُت اخل .yang akan dipelajari  اَلصَّ

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2). Kegiatan Inti

1) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
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dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

2) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

3) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

4) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 

5) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang َْمِس
ْ
لََواُت اخل  اَلصَّ

6) Guru meminta kepada siswa untuk mengamati ucapan guru dan 
membedakan bunyi mufradat hingga tampak jelas perbedaan 
makhraj serta panjang pendek bacaan dalam mengucapkan huruf-
huruf Arab yang ada pada mufradat tersebut,

7) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

8) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

MEMBACA WAQAF

Untuk memudahkan pembelajaran, huruf akhir suatu mufradat dibaca  
sukun (mati) seperti layaknya waqaf pada akhir suatu kalimat. 

 Contoh :

DibacaمفرداتDibacaمفردات

ْهر  Tsalaatsaثاََلُث َرَكَعات Adzuhrاَلظُّ
rokaat

لَعْص
ْ
ْرَبُع َرَكَعاتAl-ashrا

َ
Arba`arakaatأ

َمْغرِب
ْ
َعتَاِنAl maghribال

ْ
Rak `ataanَرك

ِعَشاء
ْ
بْح’Al ‘isyaاَل Al Shubhاَلصُّ
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Langkah-langkah pembelajaran:
1) Siapkan gambar sholat berjama’ah
2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar
3) Lafalkan mufradat satu persatu
4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 
5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 

atau pertanyaan.
6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut

3). Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materiَْمُس

ْ
لََواُت اخل   اَلصَّ

b) Mmberikan informasi manfaat mengetahui waktu sholat lima waktu 
dan mengamalkan sholat berjama’ah dalam kehidupan sehari-hari

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan damana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: َْمَدلَة

ْ
ْتَِتم َدرَْسنَا بِاحل

َ
 َهيَّا بِنَا ن

f.  Penilaian

1).  Kognitif

    Tema  : ~َْمُس
ْ
لََواُت اخل اَلصَّ

    Aspek  : Membaca

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman

1
2

Dst
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2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 
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Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
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& Menceritakan isi (perabot) 
di ruang tengah

* Menjawab pertanyaan 
tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g.  Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan َْمُس

ْ
اخل لََواُت   Beberapa pilihan dapat dilakukan .اَلصَّ

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan َْمُس

ْ
اخل لََواُت   dalam satu lembar. (Guru mencatat dan اَلصَّ

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan sholat 
lima waktu berjama’ah dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda 
orang yang senantiasa bertaqwa , dan merupakan tanda orang yang 
senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia diberikanya 
kepada kita.

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan 
dijelaskan kembali materi yang berhubungan dengan َْمُس

ْ
اخل لََواُت   اَلصَّ

Guru melakukan penilaian kembali dalam kegiatan mengamati gambar 
yang sejenis. Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu 
tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 menit setelah jam pulang.
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i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah. 

 

2. Mnyimak mufrodat tentang anggota badan untuk berwudhu

Menyimak ااَلْستَِمآُع

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (َْمُس

ْ
لََواُت اخل .dengan benar اَلصَّ

2) Melafadhkan mufrodat tentang (َْمُس
ْ
اخل لََواُت   dalam bahasa Arab ( اَلصَّ

yang benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (َْمُس
ْ
اخل لََواُت   sesuai dengan apa ( اَلصَّ

yang didengar dari guru dengan benar

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang َْمُس

ْ
لََواُت اخل .dengan benar ( اَلصَّ

2) Melafadhkan mufrodat tentang (َْمُس
ْ
اخل لََواُت   dalam bahasa Arab ( اَلصَّ

yang benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (َْمُس
ْ
اخل لََواُت   sesuai dengan apa ( اَلصَّ

yang didengar dari guru dengan benar

c. Alokasi Waktu

 2 x 35 menit

d. Materi

بُْح الصُّ ْهُر الظُّ الَعْصُ
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الَمْغرِب الِعَشاء نَُصِلّ
َعًة

ْ
َرك َعًة ؟

ْ
َكْم َرك َعتَاِن

ْ
َرك

ثاََلُث َرَكَعات ْرَبُع َرَكَعات
َ
أ

e. Proses Pembelajaran

1) Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan :  
بَْسَملَة )

ْ
( َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajaknya untuk mengingat materi 
pelajaran yang sudah dipelajari dengan memberikan pertanyaan 
untuk dijawab. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan nama-nama sholat .

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2). Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.
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b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh peserta didik tentang isi gambar tersebut. 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang َْمُس
ْ
لََواُت اخل  اَلصَّ

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petuncuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

 Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar mufradat tentang َْمُس
ْ
اخل لََواُت   dalam kertas اَلصَّ

karton yang terpasang di papan tulis.

2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar.

3) Lafalkan mufradat satu persatu.

4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali .

5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut.

3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang  َْمُس

ْ
لََواُت اخل  اَلصَّ

b) memberikan informasi yang manfaat sholat lima waktu berjama’ah 
dalam kehidupan sehari-hari.
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c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan, dmana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

e) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: (َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
( َهيًّا بِنَا ن

f. Penilaian

1).  Kognitif.

 Tema  : َْمُس
ْ
لََواُت اخل اَلصَّ

 Aspek  : Menyimak

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 
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2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
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Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik  : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan َْمُس

ْ
اخل لََواُت   Beberapa pilihan dapat dilakukan .اَلصَّ

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan َْمُس

ْ
اخل لََواُت   dalam satu lembar. (Guru mencatat dan اَلصَّ

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).
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Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan sholat lima 
waktu berjama’ah merupakan tanda orang yang senantiasa bertaqwa, 
dan merupakan tanda orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah 
SWT. Atas karunia diberikanya kepada kita.

h. Remedial 

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi َْمُس

ْ
اخل لََواُت   Guru melakukan penilaian kembali اَلصَّ

dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua 

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah.

3. Membaca Gambar

Membaca gambar

a. Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu :

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (َْمُس

ْ
لََواُت اخل .dengan benar ( اَلصَّ

2) Melafadhkan mufrodat tentang (َْمُس
ْ
اخل لََواُت   dalam bahasa Arab ( اَلصَّ

yang benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (َْمُس
ْ
اخل لََواُت   sesuai dengan apa ( اَلصَّ

yang didengar dari guru dengan benar

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (َْمُس

ْ
لََواُت اخل .dengan benar (اَلصَّ
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2) Melafadhkan mufrodat tentang (َْمُس
ْ
اخل لََواُت   dalam bahasa Arab ( اَلصَّ

yang benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (َْمُس
ْ
اخل لََواُت   sesuai dengan apa ( اَلصَّ

yang didengar dari guru dengan benar

c. Alokasi Waktu

 2 x 35 menit

d. Materi

Gambar-gambar tentang nama – nama sholat lima waktu (َْمُس
ْ
لََواُت اخل  (اَلصَّ

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَِة)

ْ
( َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa kepada siswa, dan mengajak untuk mengingat 
kembali materi yang telah dipelajari serta memberikan pertanyan 
untuk dijawab.

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang 
akan dipelajari yang berhubungan dengan َْمُس

ْ
اخل لََواُت   Guru اَلصَّ

dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran yang 
digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

e) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2). Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 



73Buku Guru Kelas 3 MI

termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut 

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang َْمُس
ْ
لََواُت اخل  اَلصَّ

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

 

Langkah-langkah pembelajaran:

1. Siapkan gambar orang sedang shoalat berjama’ah dan pasanglah di 
papan tulis

2. Siswa secara perorangan atau berkelompok berdiri di sebelah 
kanan dan kiri papan tulis dengan membawa alat penunjuk .

3. Ajaklah siswa untuk menunjuk dengan alat penunjuk tersebut dan 
lafalkan gambar tersebut dengan bahasa Arab yang baik.

3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang َْمُس

ْ
لََواُت اخل اَلصَّ

b) memberikan informasi yang manfaat tentang berwudlu dalam 
kehidupan sehari-hari
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c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan, dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
  َهيًّا بِنَا ن

f. Penilaian

1). Kognitif

 Tema  : َْمُس
ْ
لََواُت اخل اَلصَّ

 Aspek  : Membaca gambar

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 
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No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .
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 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:
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g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan َْمُس

ْ
اخل لََواُت   Beberapa pilihan dapat dilakukan .اَلصَّ

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan bagian-bagian angguta badan untuk berwudlu dalam 
satu lembar. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi 
siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan sholat 
lima waktu berjama’ah dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda 
orang yang senantiasa bertaqwa , dan merupakan tanda orang yang 
senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia yang diberikan 
kepada kita.

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi (َْمُس

ْ
اخل لََواُت   Guru melakukan penilaian kembali .(اَلصَّ

dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi GuVru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta kepada siswa untuk memperlihatkan kolom “insya Allah 
aku bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau komunikasi 
langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak 
dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati 
perilaku belajar siswa ketika di rumah. 

 4. Ayo Berlatih

Ayo Berlatih!

a. Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu

1) Berkomunikasi menggunakan kata: 
َصِلّ

ُ
 usolli/ = sesuai gambar/ أ

dengan benar
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2) Berkomunikasi dengan kata َّهيَّا  نَُصِل  dengan benar

3) Membaca kalimat sederhana tentang kosa kata atau mufrodat yang 
berhubungan denganَْمُس

ْ
لََواُت اخل dengan benar  اَلصَّ

4) Menyakin kalimat sederhana dengan benar 

b. Indikator

1) Berkomunikasi menggunakan kata: 
َصِلّ

ُ
 Usholli/ = sesuai gambar / أ

dengan benar.

2) Berkomunikasi dengan kata َّهيَّا نَُصِل dengan benar.

3) Membaca kalimat sederhana tentang kosa kata atau mufrodat yang 
berhubungan dengan َْمُس

ْ
لََواُت اخل .dengan benar اَلصَّ

4) Menyakin kalimat sederhana dengan benar .

c. Alokasi Waktu

 6 x 35 menit

d. Materi

1).  Ayo berlatih 

a) Mnggunakan kata: 
َصِلّ

ُ
 .Usholli/sesuai gambar yang benar / أ

b) Berkomunikasi dengan َّهيَّا نَُصِل sesuai dengan gambar.

2). Membaca

Membaca kosa kata (mufradat) berhubungan dengan َْمُس
ْ
لََواُت اخل اَلصَّ

3).  Menulis 

 Menulis kalimat sederhana yang berkaitan dengan َْمُس
ْ
لََواُت اخل اَلصَّ

e. ProsesPembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَِة)

ْ
( َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dengan dan mengajak kepada siswa untuk 
mengingat kembali materi yang sudah dipelajari , serta mengajukan 
pertanyaan kepada siswa. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
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d) Guru dapat memanfaatkan atau menggunakan berbagai media/alat 
peraga/alat bantu baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, 
bisa dilihat dan bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan 
pelajaran yang akan dipelajari yang berhubungan dengan nama- 
nama sholat lima waktu.  

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2. Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala 
ilmu pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa  
al-qur`an dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. samapai 
siswa termotivasi dan menyadari pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari

b).  Pada kolom Tadribat :

Guru menyajikan ungkapan “Ayo berlatih, Insya Allah kamu bisa” 
dalam buku siswa

Tadribat 1; Mempraktikkan dialog tentang nama-nama sholat 

Dalam kolom ini guru membimbing siwa untuk mempraktekkan 
dialog secara langsung materi tentang nama-nama sholat dengan 
menggunakan ungkapan ِّنَُصِل  Hayyā nusalli/ = Mari kita/ َهيَّا 
salat! sesuai gambar. Berikutnya guru menugaskan siswa secara 
berkelompok untuk memerankan praktik dialog tersebut, ada yang 
berperan sebagai guru dan yang lainnya sebagai siswa. 

Tadribat 2; mempraktikkan dialog tentang nama-nama sholat  dan 
mengajak siswa untuk mempraktikkan dialog langsung tentang 
nama-nama sholat, sesuai dengan gambar.

Berikutnya guru menugaskan siswa secara bekelompok untuk 
memerankan praktik dialog tersebut, ada yang berperan sebagai 
guru dan yang lainnya sebagai siswa.
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c).  Pada kolom membaca :

Guru menugaskan siswa untuk membaca ujaran kata (mufradat) 
yang telah disediakan tentang َْمُس

ْ
لََواُت اخل اَلصَّ

Menulis

(1) Guru mengajak siswa menyalin mufradat dan teks sederhana 
terkait dengan َْمُس

ْ
لََواُت اخل kedalam buku tugas اَلصَّ

(2) Guru mengajak siswa mencermati tulisan dan mengajukan 
pertanyaan “Siapa diantara kalian yang bisa menulis satu pelajaran? 
Jika ada, mintalah ia menuliskan di papan tulis sebagai motivasi 
bagi teman-temannya.

(3)  Selanjutnya guru meminta siswa untuk mencermati bentuk huruf 
dan cara menyambung huruf yang ada pada pelajaran yang telah 
ditulis di papan tulis. 

(4)  Siswa menyempurnakan tulisannya dengan bimbingan guru.

3. Penutup

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi 
penguatan kepada siswa tentang materi nama-nama sholat dengan 
memberikan informasi manfaat membiasakan sholat lima waktu 
secara berjama’ah dalam kehidupan sehari-hari.

b) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa. Ayo 
kamu belajarlah terus dirumah, disekolahan, dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

c) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 
hamdalah . Dengan kata :َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
(  (َهيًّا بِنَا ن

 

f. Penilaian

1).  Kognitif

 Tema  : َْمُس
ْ
لََواُت اخل اَلصَّ

 Aspek  : Tadzribat (berlatih)

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
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2
Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 
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9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 
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Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakanَْمُس

ْ
اخل لََواُت  اَلصَّ  . Beberapa pilihan dapat dilakukan 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan َْمُس

ْ
اخل لََواُت   dalam satu lembar. (Guru mencatat dan اَلصَّ

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan sholat 
lima waktu dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda orang yang 
senantiasa bertaqwa, dan merupakan tanda orang yang senantiasa 
bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia diberikanya kepada kita.

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi (َْمُس

ْ
اخل لََواُت   Guru melakukan penilaian kembali .( اَلصَّ

dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.
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i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa untuk memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah.

 4. Ayo Berlatih

Ayo Berlatih!

a. Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu

1) Berkomunikasi menggunakan kata: 
َصِلّ

ُ
 Usholli / = (lihatlah ....) sesuai/ أ

gambar dengan benar

2) Berkomunikasi dengan kata dengan benar  َهيَّا نَُصِلِّ

3) Membaca kalimat sederhana tentang kosa kata atau mufrodat yang 
berhubungan denganَْمُس

ْ
لََواُت اخل dengan benar  اَلصَّ

4) Menyakin kalimat sederhana dengan benar 

b. Indikator
1) Berkomunikasi menggunakan kata: 

َصِلّ
ُ
 Usholli/ = sesuai gambar/ أ

dengan benar.
2) Berkomunikasi dengan kata َّهيَّا نَُصِل dengan benar.
3) Membaca kalimat sederhana tentang kosa kata atau mufrodat yang 

berhubungan dengan َْمُس
ْ
لََواُت اخل .dengan benar اَلصَّ

4) Menyakin kalimat sederhana dengan benar .

c. Alokasi Waktu

 6 x 35 menit

d. Materi

1).  Ayo berlatih 

a) Mnggunakan kata: 
َصِلّ

ُ
 .Usholli/sesuai gambar yang benar / أ

b) Berkomunikasi dengan َّهيَّا نَُصِل sesuai dengan gambar.
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2).  Membaca

Membaca kosa kata (mufradat) berhubungan dengan َْمُس
ْ
لََواُت اخل اَلصَّ

3).  Menulis 

Menulis kalimat sederhana yang berkaitan dengan َْمُس
ْ
لََواُت اخل اَلصَّ

e. ProsesPembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah engucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَِة)

ْ
( َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dengan dan mengajak kepada siswa untuk 
mengingat kembali materi yang sudah dipelajari , serta mengajukan 
pertanyaan kepada siswa. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Guru dapat memanfaatkan atau menggunakan berbagai media/alat 
peraga/alat bantu baik berupa media yang bisa ditulis, bisa bibaca, 
bisa dilihat dan bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan 
pelajaran yang akan dipelajari yang berhubungan dengan لََواُت  اَلصَّ
َْمُس

ْ
اخل

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2. Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala 
ilmu pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-
qur`an dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. samapai 
siswa termotivasi dan menyadari pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
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kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b). Pada kolom Tadribat :

Guru menyajikan ungkapan “Ayo berlatih, Insya Allah kamu bisa” 
dalam buku siswa.

Tadribat 1; Mempraktikkan dialog tentang nama-nama sholat 

Dalam kolom ini guru membimbing siwa untuk mempraktekkan 
dialog secara langsung materi tentang nama – nama sholat dengan 
menggunakan ungkapan ّنَُصِل  Hayyā nusalli/ = Mari kita/ َهيَّا 
salat! sesuai gambar. Berikutnya guru menugaskan siswa secara 
berkelompok untuk memerankan praktik dialog tersebut, ada yang 
berperan sebagai guru dan yang lainnya sebagai siswa. 

Tadribat 2; mempraktikkan dialog tentang nama – nama sholat 

dan mengajak siswa untuk mempraktikkan dialog langsung tentang 
nama – nama sholat, sesuai dengan gambar.

Berikutnya guru menugaskan siswa secara bekelompok untuk 
memerankan praktik dialog tersebut, ada yang berperan sebagai 
guru dan yang lainnya sebagai siswa.

c).Pada kolom membaca :

Guru menugaskan siswa untuk membaca ujaran kata (mufradat) 
yang telah disediakan tentang َْمُس

ْ
لََواُت اخل اَلصَّ

Menulis

(1) Guru mengajak siswa menyalin mufradat dan teks sederhana 
terkait dengan َْمُس

ْ
لََواُت اخل kedalam buku tugas اَلصَّ

(2) Guru mengajak siswa mencermati tulisan dan mengajukan 
pertanyaan “Siapa diantara kalian yang bisa menulis satu pelajaran? 
Jika ada, mintalah ia menuliskan di papan tulis sebagai motivasi 
bagi teman-temannya.

(3) Selanjutnya guru meminta siswa untuk mencermati bentuk huruf 
dan cara menyambung huruf yang ada pada pelajaran yang telah 
ditulis di papan tulis. 

(4) Siswa menyempurnakan tulisannya dengan bimbingan guru.
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3. Penutup

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi 
penguatan kepada siswa tentang materi nama-nama sholat dengan 
memberikan informasi manfaat membiasakan sholat lima waktu 
secara berjama’ah dalam kehidupan sehari-hari.

b) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa. Ayo 
kamu belajarlah terus dirumah, disekolahan damana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

c) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 
hamdalah . Dengan kata :َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
 َهيًّا بِنَا ن

 

f. Penilaian

1) Kognitif

 Tema  : َْمُس
ْ
لََواُت اخل اَلصَّ

 Aspek  : Tadzribat (berlatih)

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat
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3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .
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 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:
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g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakanَْمُس

ْ
اخل لََواُت  اَلصَّ  . Beberapa pilihan dapat dilakukan 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan َْمُس

ْ
اخل لََواُت   dalam satu lembar. (Guru mencatat dan اَلصَّ

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan sholat 
lima waktu dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda orang yang 
senantiasa bertaqwa, dan merupakan tanda orang yang senantiasa 
bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia diberikanya kepada kita.

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi (َْمُس

ْ
اخل لََواُت   Guru melakukan penilaian kembali .( اَلصَّ

dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa untuk memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah.
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A. KOMPETENSI INTI

KI.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam
KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
dan tetangga.

KI.3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, dan di sekolah.

KI.4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

KD1.1  Meresapi makna anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab
KD1.2 Meresapi keagungan Allah SWT atas penciptaan makhluk hidup dan 

keragaman bahasa 
KD2.1  Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan 

wujud benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan 
keluarga, tetangga, teman dan guru

KD2.2  Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, tetangga, teman, dan guru

KD3.1 Mengenal makna dari ujaran kata/kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari : 

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس ؛ أسماء األمراض

Pembelajaran

4 ْمَراِض
َ
أل

ْ
اَْسَمآُء ا

Nama-nama Penyakit
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KD3.2 Mengenal makna dari ujaran kat / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari. 

أسماء ادلرس؛ أعضاء الوضوء؛ الصلوات اخلمس؛ أسماء األمراض

C.  PEMBELAJARAN 4
1. Nama – nama Penyakit  )ْمَراِض

َ
أل

ْ
) اَْسَمآُء ا

Ayo Membaca!
ةُ
َ
ِقرَأ

ْ
اَل

a. Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu : 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 
tentangْمَراِض

َ
أل

ْ
,dengan benar  اَْسَمآُء ا

2) Melafalkan mufradat tentang (ْمَراِض
َ
أل

ْ
 dalam bahasa Arab dengan (اَْسَمآُء ا

benar,

3) Menyebutkan mufradat tentangْمَراِض
َ
أل

ْ
.dengan benar  اَْسَمآُء ا

b. Indikator 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufroda 
tentang ْمَراِض

َ
أل

ْ
 اَْسَمآُء ا

2) Melafalkan mufradat tentang ْمَراِض
َ
أل

ْ
dalam bahasa Arab اَْسَمآُء ا

3) Menyebutkan mufradat tentang ْمَراِض
َ
أل

ْ
اَْسَمآُء ا

c. Alokasi Waktu

2X35 menit

d. Materi Pokok

ْمَراِض 
َ
أل

ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

لَم – ُجْرح - َمِعَدة - ُزَكم –
َ
َماَذا بِك؟ - ِعنِْدي أ

ُصَداع - ُسَعال - َشَفاَك اهلل! - ُشْكًرا
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e. Proses Pembelajaran

1). Pendahuluan/appersepsi

a).  Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَة

ْ
َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b).  Guru menyapa kepada siswa dan mengajaknya untuk mengingat 
materi pelajaran yang sudah dipelajari dan memberikan pertanyaan 
untuk dijawab.

c).  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d).  Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan nama-nama penyakit (اَْسَمآُء 
ْمَراِض

َ
أل

ْ
(ا

e). Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f).  Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

1) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

2) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

3) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

4) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 
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5) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentangْمَراِض
َ
أل

ْ
  اَْسَمآُء ا

6) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

7) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

8) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

MEMBACA WAQAF

Untuk memudahkan pembelajaran, huruf akhir suatu mufradat dibaca 
sukun (mati) seperti layaknya waqaf pada akhir suatu kalimat. Contoh :

DibacaمفرداتDibacaمفردات

Maadzaabikَماَذا بِكZukaamُزَكم

Syafakallahَشَفاَك اهللShudaa`ُصَداع

Ma`idahَمِعَدةSu`aalُسَعال

Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar nama-nama penyakit.

2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar.

3) Lafalkan mufradat satu persatu.

4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 

5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut.

3). Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materi nama – nama penyakit. (ْمَراِض

َ
أل

ْ
(اَْسَمآُء ا
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b) Mmberikan informasi manfaat mengetahui nama-nama penyakit 
sejak dini agar dapat menjaga diri dari datangnya penyakit dalam 
kehidupan sehari hari. 

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan damana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: َْمَدلَة

ْ
ْتَِتم َدرَْسنَا بِاحل

َ
  َهيَّا بِنَا ن

    

f.  Penilaian

1).  Kognitif

     Tema  :  ْمَراِض
َ
أل

ْ
اَْسَمآُء ا

     Aspek  :  Membaca

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 
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No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .
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 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:
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g.  Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakana ْمَراِض

َ
أل

ْ
ا  Beberapa pilihan dapat dilakukan .اَْسَمآُء 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan ْمَراِض

َ
أل

ْ
ا  dalam satu lembar. (Guru mencatat dan اَْسَمآُء 

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa mengetahui nama-nama 
penyakit sejak dini dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda 
orang yang senantiasa waspada dalam hidup agar sehat jasmani , dan 
merupakan tanda orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. 
Atas karunia diberikanya tubuh yang sempurna

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan 
dijelaskan kembali materi yang berhubungan denganْمَراِض

َ
أل

ْ
ا اَْسَمآُء   . 

Guru melakukan penilaian kembali dalam kegiatan mengamati gambar 
yang sejenis. Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu 
tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 menit setelah jam pulang.

i.  Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah. 

 

2. Mnyimak mufrodat tentang nama-nama penyakit  )ْمَراِض
َ
أل

ْ
)اَْسَمآُء ا

Menyimak ااَلْستَِمآُع

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu

1) Membedakan bunyi huruf – huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang ( ْمَراِض

َ
أل

ْ
.dengan benar ( اَْسَمآُء ا
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2) Melafadhkan mufrodat tentang (ْمَراِض
َ
أل

ْ
ا  dalam bahasa Arab ( اَْسَمآُء 

yang benar.

3) Menunjukkan mufrodat tentang (ْمَراِض
َ
أل

ْ
ا  sesuai dengan apa ( اَْسَمآُء 

yang didengar dari guru dengan benar.

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf – huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (ِاِسِمِآءِ اِألِمِرِاض ) dengan benar.

2) Melafadhkan mufrodat tentang (ْمَراِض
َ
أل

ْ
ا  dalam bahasa Arab ( اَْسَمآُء 

yang benar.

3) Menunjukkan mufrodat tentang (ْمَراِض
َ
أل

ْ
ا  sesuai dengan apa ( اَْسَمآُء 

yang didengar dari guru dengan benar.

c. Alokasi Waktu

 2 x 35 menit

d. Materi

ُجْرح ُزَكم ُسَعال
ُصَداع لَم

َ
أ َمِعَدة

َماَذا بِك؟ َشَفاَك اهلل ُشْكًرا
e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah. 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan :  
بَْسَملَة

ْ
َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajak untuk mengingat kembali materi 
pelajaran yang sudah dipelajari dan memberinya pertanyaan untuk 
dijawab.

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan nama-nama penyakit .
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e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar pada buku 
pelajaran siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut. 

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang ْمَراِض
َ
أل

ْ
 اَْسَمآُء ا

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petuncuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

 Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar mufradat tentang ْمَراِض
َ
أل

ْ
ا  dalam kertas اَْسَمآُء 

karton yang terpasang di papan tulis.
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2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar.
3) Lafalkan mufradat satu persatu.
4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali .
5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 

atau pertanyaan.
6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut.

3). Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang ْمَراِض

َ
أل

ْ
اَْسَمآُء ا

b) memberikan informasi yang manfaat tentang mengetahui nama 
– nama penyakit sejak diri dalam kehidupan sehari-hari, agar 
terhindar dari penyakit.

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan, dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: (َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
( َهيًّا بِنَا ن

f. Penilaian

1).  Kognitif.

     Tema  :  ْمَراِض
َ
أل

ْ
اَْسَمآُء ا

     Aspek  :  Menyimak

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst
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 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 



103Buku Guru Kelas 3 MI

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:
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& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan ْمَراِض

َ
أل

ْ
ا  Beberapa pilihan dapat dilakukan .اَْسَمآُء 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan ْمَراِض

َ
أل

ْ
ا  dalam satu lembar. (Guru mencatat dan اَْسَمآُء 

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan berwudlu 
dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda orang yang senantiasa 
membiasakan hidup sehat jasmani maupun ruhani, dan merupakan 
tanda orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia 
diberikanya tubuh yang sempurna

h. Remedial 

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi ْمَراِض

َ
أل

ْ
 Guru melakukan penilaian kembali dalam اَْسَمآُء ا

kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua 

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah. 
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3. Membaca Gambar

Membaca gambar

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu :

1) Membedakan bunyi huruf – huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (ْمَراِض

َ
أل

ْ
.dengan benar ( اَْسَمآُء ا

2) Melafadhkan mufrodat tentang (ْمَراِض
َ
أل

ْ
ا  dalam bahasa Arab ( اَْسَمآُء 

yang benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (ْمَراِض
َ
أل

ْ
ا  sesuai dengan apa ( اَْسَمآُء 

yang didengar dari guru dengan benar

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf – huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (ْمَراِض

َ
أل

ْ
.dengan benar ( اَْسَمآُء ا

2) Melafadhkan mufrodat tentang (ْمَراِض
َ
أل

ْ
ا  dalam bahasa Arab ( اَْسَمآُء 

yang benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (ْمَراِض
َ
أل

ْ
ا  sesuai dengan apa ( اَْسَمآُء 

yang didengar dari guru dengan benar

c. Alokasi Waktu

 2 x 35 menit

d. Materi

 Gambar-gambar tentang nama – nama penyakit (ْمَراِض
َ
أل

ْ
 (اَْسَمآُء ا

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan  
بَْسَملَِة)

ْ
(َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajaknya untuk mengingat kembali 
materi pelajaran yang sudah dipelajari dengan memberikan 
pertanyaan untuk dijawab. 
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c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan Guru dapat memanfaatkan 
model/strategi/metode pembelajaran yang digunakan di antaranya 
: Ceramah atau yang lainnya.

e) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa sorga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang ْمَراِض
َ
أل

ْ
 اَْسَمآُء ا

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petuncuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
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pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

Langkah-langkah pembelajaran:

1. Siapkan gambar mufradat tentang ْمَراض
َ
أل

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 dalam kertas أ

karton dan pasanglah dipapan tulis.

2. Mintalah siswa untuk mengamati gambar.

3. Lafalkan mufradat satu persatu.

4. Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali .

5. Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6. Berikan penguatan dan klarifikasi terhadap komentar atau 
pertanyaan tersebut.

3). Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang Siapkan gambar mufradat tentang ْسَماُء

َ
 أ

ْمَراض
َ
أل

ْ
 ا

b) memberikan informasi yang manfaat tentang berwudlu dalam 
kehidupan sehari-hari.

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan , dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: (َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
( َهيًّا بِنَا ن

f. Penilaian

1) Kognitif

 Tema  : ْمَراض
َ
أل

ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

 Aspek  : Membaca gambar

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst
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2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 
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Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
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& Menceritakan isi (perabot) 
di ruang tengah

* Menjawab pertanyaan 
tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan ْمَراض

َ
أل

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 Beberapa pilihan dapat dilakukan .أ

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan nama–nama penyakit dalam satu lembar. (Guru mencatat 
dan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam 
pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa mengetahui sejak dini 
nama – nama penyakit dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda 
orang yang senantiasa waspada untuk membiasakan hidup sehat 
jasmani, dan merupakan tanda orang yang senantiasa bersyukur 
kepada Allah SWT. Atas karunia diberikanya tubuh yang sempurna

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi (ْمَراض

َ
أل

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 Guru melakukan penilaian kembali .( أ

dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.
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i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta kepada siswa untuk memperlihatkan kolom “insya Allah 
aku bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau komunikasi 
langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak 
dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati 
perilaku belajar siswa ketika di rumah. 

4. Ayo Berlatih

Ayo Berlatih!

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu

1) Berkomunikasi menggunakan kata: (ِعنِْدْي) = saya sakit …. sesuai 
gambar dengan benar.

2) Berkomunikasi dengan kata (ِعنِْدْي) = saya sakit …. dengan benar.

3) Membaca kalimat sederhana tentang kosa kata atau mufrodat yang 
berhubungan denganْمَراِض

َ
أل

ْ
ْسَماُء ا

َ
.dengan benar  أ

4) Menyakin kalimat sederhana dengan benar .

b. Indikator

1) Berkomunikasi menggunakan kata: (ِعنِْدْي) = saya sakit ….dan nama – 
nama penyakit sesuai gambar dengan benar.

2) Berkomunikasi dengan kata(ِعنِْدْي) = saya sakit …. dengan benar

3) Membaca kalimat sederhana tentang kosa kata atau mufrodat yang 
berhubungan denganْمَراِض

َ
أل

ْ
ْسَماُء ا

َ
.dengan benar  أ

4) Menyakin kalimat sederhana dengan benar .

c. Alokasi Waktu

 2 x 35 menit
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d. Materi

1).  Ayo berlatih 

a) Mnggunakan kata: (ِعنِْدْي) = saya sakit ….dan nama-nama penyakit 
sesuai gambar 

b) Berkomunikasi dengan (ِعنِْدْي) = saya sakit ….= kita mengusap, 
sesuai dengan gambar.

2).  Membaca

 Membaca kosa kata (mufradat) berhubungan dengan ْمَراِض
َ
أل

ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

3).  Menulis 

   Menulis kalimat sederhana yang berkaitan dengan ْمَراِض
َ
أل

ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَِة)

ْ
( َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajaknya untuk mengingat kembali 
materi pelajaran yang sudah dipelajari dengan mengajukan 
pertanyaan untuk dijawab. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan nama- nama penyakit  

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2. Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arabadalah 
bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala 
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ilmu pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa  
al-qur`an dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa sorga dst. samapai 
siswa termotivasi dan menyadari pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

Pada kolom Tadribat :

Guru menyajikan ungkapan “Ayo berlatih, Insya Allah kamu bisa” 
dalam buku siswa

  Tadribat 1; Mempraktikkan dialog tentang nama-nama penyakit. 

Dalam kolom ini guru membimbing siswa untuk mempraktekkan 
dialog secara langsung tentang nama-nama penyakit dengan 
menggunakan ungkapan (ِعنِْدْي) = saya sakit ….dan nama-nama 
penyakit. Berikutnya guru menugaskan siswa secara berkelompok 
untuk memerankan praktik dialog tersebut, ada yang berperan 
sebagai guru dan yang lainnya sebagai siswa. 

  Tadribatt 2; mempraktikkan dialog tentang nama-nama penyakit

Guru mengajak siswa untuk mempraktikkan dialog langsung 
tentang bagian nama-nama penyakit menggunakan ungkapan : 
.saya sakit …., sesuai dengan gambar = (ِعنِْدْي)

Berikutnya guru menugaskan siswa secara bekelompok untuk 
memerankan praktik dialog tersebut, ada yang berperan sebagai 
guru dan yang lainnya sebagai siswa.

b). Pada kolom membaca :

Guru menugaskan siswa untuk membaca ujaran kata (mufradat) 
yang telah disediakan tentang ْمَراِض

َ
أل

ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

Menulis

(1) Guru mengajak siswa menyalin mufradat dan teks sederhana 
terkait denganْمَراِض

َ
أل

ْ
ْسَماُء ا

َ
kedalam buku tugas  أ

(2) Guru mengajak siswa mencermati tulisan dan mengajukan 
pertanyaan “Siapa diantara kalian yang bisa menulis satu pelajaran? 
Jika ada, mintalah ia menuliskan di papan tulis sebagai motivasi 
bagi teman-temannya.

(3)  Selanjutnya guru meminta siswa untuk mencermati bentuk lafadh 
yang ada pada pelajaran yang telah ditulis di papan tulis. 

(5) Siswa menyempurnakan tulisannya dengan bimbingan guru.
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3. Penutup

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materi nama-nama penyakit dengan 
memberikan informasi manfaat mengetahui nama-nama penyakit 
sejak dini dan menjaga agar tidak kena penyakit dalam kehidupan 
sehari-hari.

b) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa. Ayo 
kamu belajarlah terus dirumah, disekolahan damana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

c) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 
hamdalah . Dengan kata :َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
(  (َهيًّا بِنَا ن

 

f. Penilaian

1) Kognitif

 Tema  : ْمَراِض
َ
أل

ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

 Aspek  : Tadzribat (berlatih)

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat
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3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .
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Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:
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g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan ْمَراِض

َ
أل

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 Beberapa pilihan dapat dilakukan .أ

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan ْمَراِض

َ
أل

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 dalam satu lembar. (Guru mencatat dan أ

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan mengenal 
nama – nama penyakit dan menjaga dari terserang penyakit dalam 
kehidupan sehari-hari merupakan tanda orang yang senantiasa 
membiasakan hidup sehat jasmani maupun ruhani, dan merupakan 
tanda orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia 
diberikanya tubuh yang sempurna.

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi (ْمَراِض

َ
أل

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 Guru melakukan penilaian kembali .(أ

dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa untuk memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah.
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A. KOMPETENSI INTI

KI.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam
KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
dan tetangga.

KI.3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, dan di sekolah.

KI.4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

KD1.1  Meresapi makna anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab
KD1.2 Meresapi keagungan Allah SWT atas penciptaan makhluk hidup dan 

keragaman bahasa 
KD2.1  Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan 

wujud benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan 
keluarga, tetangga, teman dan guru

KD2.2  Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, tetangga, teman, dan guru

KD3.1 Mengenal makna dari ujaran kata / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari : 

َيََوانَاِت ,
ْ
َعالَِم, اَْسَمآُء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

Pembelajaran

5 ةِ الُْسَ
ْ
اَْعَضاُء ا

Anggota Keluarga
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KD3.2 Mengenal makna dari ujaran kat / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari : 

َيََوانَاِت ,
ْ
َعالَِم, اَْسَمآُء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

KD3.3 Mengenal makna dari ujaran kat / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari : 

َيََوانَاِت ,
ْ
َعالَِم, اَْسَمآُء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

KD3.4 Menyebutkan makna dari ujaran kata/ kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari: 

َيََوانَاِت. 
ْ
َعالَِم, اَْسَمآُء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

C. Pembelajaran 5
1. Anggota Keluarga )ِة الُْسَ

ْ
) اَْعَضاُء ا

Ayo Membaca!
ةُ
َ
ِقرَأ

ْ
اَل

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu : 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 
tentangِة اُلْسَ

ْ
,dengan benar  اَْعَضاُء ا

2) Melafalkan mufradat tentang (ِة اُلْسَ
ْ
 dalam bahasa Arab dengan (اَْعَضاُء ا

benar,

3) Menyebutkan mufradat tentang ِة اُلْسَ
ْ
dengan benar اَْعَضاُء ا

b. Indikator 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 
tentang ِة اُلْسَ

ْ
 اَْعَضاُء ا

2) Melafalkan mufradat tentang (ِة اُلْسَ
ْ
dalam bahasa Arab (اَْعَضاُء ا

3) Menyebutkan mufradat tentangِة اُلْسَ
ْ
 اَْعَضاُء ا

c. Alokasi Waktu

 2X35 menit.
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d. Materi Pokok

ِة اُلْسَ
ْ
اَْعَضاُء ا

ى  ْخِت - َجدِّ
ُ
ِخ - َهِذهِ أ

َ
ِمّ -َهَذا أ

ُ
ِب َهِذهِ أ

َ
ٌب - َهَذا أ

َ
ّم - أ

ُ
ِت - أ ْسَ

ُ
ٌة - أ ْسَ

ُ
أ

لَعمِّ –َهاَذا 
ْ
اَلِخ- َهاَذا ِاْبُن ا

ْ
اَلِخ – بِنُْت ا

ْ
ِتْ - ِاْبُن ا ْ - َعمِّ ِت - َعمِّ - َجدَّ

- َما اْسُمَك؟ - ِاْسِم -  َصِبٌّ
e. Proses Pembelajaran

1).  Pendahuluan/appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah , 
sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan :  
بَْسَملَة

ْ
َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajak untuk mengingat pelajaran 
minggu lalu dengan menanyakan beberapa pertanyaan .

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d) Guru dapat memanfaatkan atau menggunakan berbagai media/alat 
peraga/alat bantu baik berupa media yang bisa ditulis, bisa bibaca, 
bisa dilihat dan bisa didengar yang sesai atau relevan dengan 
pelajaran yang akan dipelajari yang berhubungan dengan materi 
anggota keluarg  ِة اُلْسَ

ْ
.yang akan dipelajari  اَْعَضاُء ا

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 



121Buku Guru Kelas 3 MI

kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang  ِة اُلْسَ
ْ
 اَْعَضاُء ا

f) Guru meminta kepada siswa untuk mengamati ucapan guru dan 
membedakan bunyi mufradat hingga tampak jelas perbedaan 
makhraj serta panjang pendek bacaan dalam mengucapkan huruf-
huruf Arab yang ada pada mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

MEMBACA WAQAF

Untuk memudahkan pembelajaran, huruf akhir suatu mufradat dibaca 
sukun (mati) seperti layaknya waqaf pada akhir suatu kalimat. Contoh :

مفردات Dibaca مفردات Dibaca

اٌَب Ab َجدٌّ Jad

اُمٌّ Um ٌة َجدَّ Jaddah

اٌُخ Ukh َعمٌّ ‘Amm

اُْخٌت Ukht ٌة َعمَّ ‘Ammah

Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar nama-nama anggota keluarga.

2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar.
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3) Lafalkan mufradat satu persatu.

4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 

5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut.

3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materi ِة اُلْسَ

ْ
    ا

b) Memberikan informasi manfaat mengetahui nama-nama anggota 
keluarga dalam rangka berhubungan baik dengan keluarga dalam 
kehidupan sehari-hari.

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan, dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: َْمَدلَة

ْ
ْتَِتم َدرَْسنَا بِاحل

َ
  َهيَّا بِنَا ن

    

f.  Penilaian

1).  Kognitif

    Tema  :  ِة اُلْسَ
ْ
 اَْعَضاُء ا

    Aspek  :  Membaca

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst
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 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 
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4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:
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& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g.  Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan ِة اُلْسَ

ْ
ا  Beberapa pilihan dapat dilakukan . اَْعَضاُء 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritaka ِة اُلْسَ

ْ
ا  dalam satu lembar. (Guru mencatat dan اَْعَضاُء 

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa mengetahui anggota 
keluarga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka 
untuk membiasakan diri bersosialisasi dan bersilaturrahim merupakan 
tanda bagi orang yang senantiasa bertaqwa , dan merupakan tanda 
orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia 
diberikan kepada kita.

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi yang berhubungan dengan ِة اُلْسَ

ْ
 Guru melakukan  اَْعَضاُء ا

penilaian kembali dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. 
Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang 
disesuaikan, misalnya 30 menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah. 
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2. Menyima’ nama – nama Anggota Keluarga ) ِة الُْسَ
ْ
) اَْعَضاُء ا

Menyimak ااَلْستَِمآُع

a. Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (ِة اُلْسَ

ْ
.dengan benar ( اَْعَضاُء ا

2) Melafadhkan mufrodat tentang (ِة اُلْسَ
ْ
 dalam bahasa Arab yang ( اَْعَضاُء ا

benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (ِة اُلْسَ
ْ
 sesuai dengan apa yang (اَْعَضاُء ا

didengar dari guru dengan benar

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (ِة اُلْسَ

ْ
.dengan benar (اَْعَضاُء ا

2) Melafadhkan mufrodat tentang (ِة اُلْسَ
ْ
 dalam bahasa Arab yang (  اَْعَضاُء ا

benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (ِة اُلْسَ
ْ
 sesuai dengan apa yang ( اَْعَضاُء ا

didengar dari guru dengan benar

c. Alokasi Waktu

 2 x 35 menit

d. Materi

ِب
َ
َهَذا أ ِمّ

ُ
ِتْ َهِذهِ أ ْسَ

ُ
أ ٌة ْسَ

ُ
أ

ِخ
َ
ْخِت َهَذا أ

ُ
ِبْ َهِذهِ أ

َ
أ ٌب

َ
أ

َما اْسُمِك ؟ َما اْسُمَك ؟ ْ ِمّ
ُ
أ مٌّ

ُ
أ

ِاْسِم ِاْسِم ِخْ
َ
أ اٌَخ

ُصْوَرة الُصْوَرة ْخِتْ
ُ
أ ْخٌت

ُ
أ
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e. Proses Pembelajaran

1) Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan :   
بَْسَملَِة)

ْ
( َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajaknya untuk mengingat materi 
pelajaran yang sudah dipelajari dengan memberikan pertanyaan 
untuk dijawab. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan anggota keluarga .

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 
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e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang ِة اُلْسَ
ْ
اَْعَضاُء ا

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

 Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar mufradat tentang ِة اُلْسَ
ْ
 dalam kertas karton اَْعَضاُء ا

yang terpasang di papan tulis

2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar

3) Lafalkan mufradat satu persatu

4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 

5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut

3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang ِة اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

b) memberikan informasi yang manfaat mengetahui anggota keluarga 
dalam rangka untuk berhubungan baik dengan keluarga dalam 
kehidupan sehari-hari

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan, dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: (َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
( َهيًّا بِنَا ن



129Buku Guru Kelas 3 MI

f. Penilaian

1).  Kognitif.

     Tema  :  ِة اُلْسَ
ْ
اَْعَضاُء ا

     Aspek  :   Menyimak

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 
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5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
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§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan ِة اُلْسَ

ْ
ا  Beberapa pilihan dapat dilakukan .اَْعَضاُء 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan ِة اُلْسَ

ْ
ا  dalam satu lembar. (Guru mencatat dan اَْعَضاُء 

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan 
berhubungan baik ( bersilaturrahim ) dengan keluarga merupakan 
tanda orang yang senantiasa bertaqwa, dan merupakan tanda orang 
yang senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia yang 
diberikanya kepada kita.
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h. Remedial 

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi ِة اُلْسَ

ْ
 Guru melakukan penilaian kembali dalam .اَْعَضاُء ا

kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua 

Ø	Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “insya Allah 
aku bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau komunikasi 
langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak 
dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati 
perilaku belajar siswa ketika di rumah. 

3. Membaca Gambar

Membaca gambar

a. Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu :

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (ِة اُلْسَ

ْ
.dengan benar (اَْعَضاُء ا

2) Melafadhkan mufrodat tentang (ِة اُلْسَ
ْ
 dalam bahasa Arab yang (اَْعَضاُء ا

benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (ِة اُلْسَ
ْ
 sesuai dengan apa yang (اَْعَضاُء ا

didengar dari guru dengan benar.

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (ِة اُلْسَ

ْ
.dengan benar (اَْعَضاُء ا

2) Melafadhkan mufrodat tentang (ِة اُلْسَ
ْ
 dalam bahasa Arab yang (اَْعَضاُء ا

benar.
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3) Menunjukkan mufrodat tentang (ِة اُلْسَ
ْ
 sesuai dengan apa yang (اَْعَضاُء ا

didengar dari guru dengan benar.

c. Alokasi Waktu

 2 x 35 menit

d. Materi

Gambar-gambar tentang nama-nama anggota keluarga (ِة اُلْسَ
ْ
 (اَْعَضاُء ا

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَِة)

ْ
( َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa kepada siswa, dan mengajak untuk mengingat 
kembali materi yang telah dipelajari serta memberikan pertanyan 
untuk dijawab.

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa bibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang 
akan dipelajari yang berhubungan dengan ِة اُلْسَ

ْ
ا  Guru اَْعَضاُء 

dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran yang 
digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

e) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
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pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang ِة اُلْسَ
ْ
 اَْعَضاُء ا

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

 

Langkah-langkah pembelajaran:

1. Siapkan gambar anggota keluarga dan pasanglah di papan tulis

2. Siswa secara perorangan atau berkelompok berdiri di sebelah 
kanan dan kiri papan tulis dengan membawa alat penunjuk 

3. Ajaklah siswa untuk menunjuk dengan alat penunjuk tersebut dan 
lafalkan gambar tersebut dengan bahasa Arab yang baik

3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang ِة اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا
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b) memberikan informasi yang manfaat tentang anggota keluarga 
dalam rangka berhubungan baik ( silaturrahim ) dengan keluarga 
dalam kehidupan sehari-hari

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan, dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: (َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
( َهيًّا بِنَا ن

f. Penilaian

1) Kognitif

 Tema  :  ِة اُلْسَ
ْ
اَْعَضاُء ا

 Aspek  :  Membaca gambar

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 
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No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 

4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .
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Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:
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g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan ِة اُلْسَ

ْ
ا  Beberapa pilihan dapat dilakukan .اَْعَضاُء 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan bagian-bagian angguta badan untuk berwudlu dalam 
satu lembar. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi 
siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan sholat 
lima waktu berjama’ah dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda 
orang yang senantiasa bertaqwa , dan merupakan tanda orang yang 
senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia yang diberikan 
kepada kita.

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi (ِة اُلْسَ

ْ
ا  Guru melakukan penilaian kembali .(اَْعَضاُء 

dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta kepada siswa untuk memperlihatkan kolom  “insya Allah 
aku bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau komunikasi 
langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak 
dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati 
perilaku belajar siswa ketika di rumah. 

4. Ayo Berlatih

Ayo Berlatih!

a. Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu

1) Berkomunikasi menggunakan kata: (~ ؟  َماْسُمِك   /  dan jawaban (َماْسُمَك 
.sesuai ‘nama’ yang sebenarnya dengan benar (ِاْسِمْ ....)
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2) Berkomunikasi dengan kata َِهَذا ..../ َهِذه= ini dengan gambar yang benar.

3) Membaca kalimat sederhana tentang kosa kata atau mufrodat yang 
berhubungan dengan ِة اُلْسَ

ْ
.dengan benar اَْعَضاُء ا

4) Menyakin kalimat sederhana dengan benar .

b. Indikator

1) Berkomunikasi menggunakan kata: (~ ؟  َماْسُمِك   /  dan jawaban (َماْسُمَك 
.sesuai ‘nama’ yang sebenarnya dengan benar (ِاْسِمْ ....)

2) Berkomunikasi dengan kata َِهَذا ..../ َهِذه= ini dengan gambar yang benar.

3) Membaca kalimat sederhana tentang kosa kata atau mufrodat yang 
berhubungan dengan ِة اُلْسَ

ْ
.dengan benar اَْعَضاُء ا

4) Menyakin kalimat sederhana dengan benar .

c. Alokasi Waktu

 6 x 35 menit

d. Materi

1).  Ayo berlatih 

a) menggunakan kata: (َماْسُمَك / َماْسُمِك ؟) dan jawaban (.... ِْاْسِم) sesuai 
‘nama’ yang sebenarnya dengan benar.

b) Berkomunikasi dengan kata َِهِذه  /....  ini dengan gambar yang =َهَذا 
benar.

2).  Membaca

 Membaca kosa kata (mufradat) berhubungan dengan ُِة اُلْسَ
ْ
اَْعَضاُء ا

3).  Menulis 

   Menulis kalimat sederhana yang berkaitan dengan ِة اُلْسَ
ْ
اَْعَضاُء ا

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَِة)

ْ
( َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال
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b) Guru menyapa siswa dengan dan mengajak kepada siswa untuk 
mengingat kembali materi yang sudah dipelajari , serta mengajukan 
pertanyaan kepada siswa. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d) Guru dapat memanfaatkan atau menggunakan berbagai media/alat 
peraga/alat bantu baik berupa media yang bisa ditulis, bisa bibaca, bisa 
dilihat dan bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran 
yang akan dipelajari yang berhubungan dengan (  ة اُلْسَ

ْ
  ( اَْعَضاُء ا

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2. Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, dan menumbuhkan sikap positif terhadap 
bahasa Arab serta memberi penguatan kepada siswa bahwa bahasa 
Arab sangat mudah untuk dipelajari.

b).  Pada kolom Tadribat :

Guru menyajikan ungkapan “Ayo berlatih, Insya Allah kamu bisa” 
dalam buku siswa.

Tadribat 1; Mempraktikkan dialog tentang anggota keluarga 
Dalam kolom ini guru membimbing siswa untuk mempraktekkan 
dialog secara langsung menggunakan ungkapan (َماْسُمَك/َماْسُمِك ؟) dan 
jawaban (....  sesuai ‘nama’ siswa yang sebenarnya. Berikutnya (اِْسِمْ 
guru menugaskan siswa untuk menanyakan nama siswa yang 
sebenarnya kepada siswa disampingnya secara bergiliran .

Tadribatt 2; mempraktikkan dialog tentang anggota keluarga. 
Guru mengajak siswa untuk mempraktikkan dialog langsung 
tentang anggota keluarga menggunakan ungkapan : َِهِذه  /....  =َهَذا 
ini …. Sesuai dengan gambar. Berikutnya guru menugaskan siswa 
secara bekelompok untuk memerankan praktik dialog tersebut, 
ada yang berperan sebagai guru dan yang lainnya sebagai siswa.

 c). Pada kolom membaca :

Guru menugaskan siswa untuk membaca ujaran kata (mufradat) 
yang telah disediakan tentang  ة اُلْسَ

ْ
 اَْعَضاُء ا
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d).  Menulis

(1) Guru mengajak siswa menyalin mufradat dan teks sederhana 
terkait dengan ة ْسَ

ُ
أل

ْ
ْعَضاُء ا

َ
kedalam buku tugas أ

(2) Guru mengajak siswa mencermati tulisan dan mengajukan 
pertanyaan “Siapa diantara kalian yang bisa menulis satu 
pelajaran? Jika ada, mintalah ia menuliskan di papan tulis 
sebagai motivasi bagi teman-temannya.

(3) Selanjutnya guru meminta siswa untuk mencermati bentuk 
lafadh yang ada pada pelajaran yang telah ditulis di papan tulis. 

(4) Siswa menyempurnakan tulisannya dengan bimbingan guru.

(5) Guru mengajak siswa untuk menyalim kalimat kedalam buku 
tugas

 Langkah-langkah pembelajaran:

1) Sebelum pembelajaran dilanjutkann untuk penyegaran siswa 
diajaik menyanyikan mufradat. Ayo nyanyikan kosa kata berikut ini 
dengan lirik lagu “lihat kebunku” !

Saudaraku اَِخ Ayahku اَِب

Saudariku اُْخِت Ibuku مِّ
ُ
أ

Pamanku َعمِّ Kakekku ى َجدِّ

Bibiku ِت َعمَّ Nenekku ِت َجدَّ
2) Siswa diajak melakukan dialog secara langsung menggunakan 

ungkapan (َماْسُمَك/َماْسُمِك ؟) dan di sampingnya menjawab (.... ِْاْسِم) 
sesuai ‘nama’ siswa yang sebenarnya, terus bergiliran .

3) Guru mengajak peserta didik untuk mempraktikkan dialog langsung 
tentang anggota keluarga menggunakan ungkapan : َِهَذا ..../ َهِذه= ini 
…. Sesuai dengan gambar. 

4) Guru menugaskan siswa untuk membaca ujaran kata (mufradat) 
yang telah disediakan tentang ة ْسَ

ُ
أل

ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ
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5) Guru mengajak siswa menyalin mufradat dan teks sederhana 
terkait dengan ة ْسَ

ُ
أل

ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ

3. Penutup

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materi anggota keluarga dengan memberikan 
informasi manfaat mengetahui anggota keluarga dalam rangka 
berhubungan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

b) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa. Ayo 
kamu belajarlah terus dirumah, disekolahan damana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

c) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 
hamdalah . Dengan kata : (َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
(َهيًّا بِنَا ن

 
f. Penilaian

1).  Kognitif

 Tema  : ة ْسَ
ُ
أل

ْ
ْعَضاُء ا

َ
أ

 Aspek  : Tadzribat (berlatih)

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat
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3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .
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Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:
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g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan ة ْسَ

ُ
أل

ْ
ا ْعَضاُء 

َ
 Beberapa pilihan dapat dilakukan .أ

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan ة ْسَ

ُ
أل

ْ
ا ْعَضاُء 

َ
 dalam satu lembar. (Guru mencatat dan أ

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan sholat 
lima waktu dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda orang yang 
senantiasa bertaqwa, dan merupakan tanda orang yang senantiasa 
bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia diberikanya kepada kita.

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi ة ْسَ

ُ
أل

ْ
ْعَضاُء ا

َ
 Guru melakukan penilaian kembali dalam .أ

kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa untuk memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah.
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A. KOMPETENSI INTI

KI.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam
KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
dan tetangga.

KI.3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, dan di sekolah.

KI.4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

KD1.1  Meresapi makna anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab
KD1.2 Meresapi keagungan Allah SWT atas penciptaan makhluk hidup dan 

keragaman bahasa 
KD2.1  Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan 

wujud benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan 
keluarga, tetangga, teman dan guru

KD2.2  Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, tetangga, teman, dan guru

Pembelajaran

6 َِدْيَقِة ُة الْ
َ
َحال

Keadaan Kebun
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KD3.1 Mengenal makna dari ujaran kat / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari : 

َيََوانَاِت 
ْ
َعالَِم ؛ اَْسَمآُء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

KD3.2 Mengenal makna dari ujaran kat / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari. 

َيََوانَاِت 
ْ
َعالَِم ؛ أسماء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

KD3.3 Mengenal ujaran kata / kosa kata (mufradat) berhubungan dengan 
materi yang dipelajari:

َيََوانَاِت
ْ
َعالَِم ؛ أسماء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
 اَْعَضاُء ا

C.  Pembelajaran 6.
1. Keadaan Kebun )َِدْيَقِة ُة الْ

َ
)َحال

Ayo Membaca!
ةُ
َ
ِقرَأ

ْ
اَل

a. Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu : 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 
tentang َِدْيَقِة

ْ
,dengan benar َحالَُة احل

2) Melafalkan mufradat tentang َِدْيَقِة
ْ
احل  dalam bahasa Arab denganَحالَُة 

benar,

3) Menyebutkan mufradat tentang َِدْيَقِة
ْ
dengan benar َحالَُة احل

b. Indikator 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 
tentang َِدْيَقِة

ْ
َحالَُة احل

2) Melafalkan mufradat tentang َِدْيَقِة
ْ
dalam bahasa Arab َحالَُة احل

3) Menyebutkan mufradat tentang َِدْيَقِة
ْ
َحالَُة احل

c. Alokasi Waktu

2X35 menit

d. Materi Pokok
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َِدْيَقة 
ْ
َحالَُة احل        

اَحٌة  َحِدْيَقٌة- فَاِكَهٌة- نَارَِجيٌْل - َمْوٌز- َببَايَا – ِعنٌَب- َتَمٌر – ُتفَّ
– َمنَْجا – بُْرُتَقاٌل – زَْهَرٌة – يَْسِمْيٌ – َورَْدٌة – َزْنبُْوٌق – ِعبَاُد 
ْوِم َنبَاٌت- َواِسَعٌة – نَِظيَْفٌة. يْبَاِنْ - ِمْسُك الرُّ ِ

ْ
ْمِس – فََرن الشَّ

e. Proses Pembelajaran

1).  Pendahuluan/appersepsi

a).  Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَة

ْ
َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b).  Guru menyapa kepada siswa dan mengajaknya untuk mengingat 
materi pelajaran yang sudah dipelajari dan memberikan pertanyaan 
untuk dijawab.

c).  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d).  Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan keadaan kebun (َِدْيَقِة

ْ
(َحالَُة احل

e).  Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f).  Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa Arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
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kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang َِدْيَقة
ْ
 َحالَُة احل

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petuncuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

ME MBACA WAQAF

Untuk memudahkan pembelajaran, huruf akhir suatu mufradat dibaca 
sukun (mati) seperti layaknya waqaf pada akhir suatu kalimat. Contoh :

DibacaمفرداتDibacaمفردات

YasmiinيَْسِمْيNarajiilٌنَارَِجيٌْل

WardahَورَْدٌةBurtuqaalبُْرُتَقاٌل

ZanbukَزْنبٌُقMauzَمْوٌز

ْمِس’Inabِعنٌَب ’Ibaadu alsyamsِعبَاُد الشَّ

يْبَاِنTuffaahahُتّفاَحٌة ِ
ْ

Faranjiibaaniiفََرن
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ْوِم Tamarَتَمٌر ِمْسُك الرُّ
َنبَاٌت

 Miskurruum

nabaat

Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar keadaan kebun (َِدْيَقِة
ْ
( َحالَُة احل

2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar

3) Lafalkan mufradat satu persatu

4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 

5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut

3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materi keadaan kebun َِدْيَقة

ْ
.َحالَُة احل

b) Mmberikan informasi manfaat mengetahui keadaan kebun dalam 
kehidupan sehari hari. 

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan, dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan belajar mengajar 
dengan hamdalah. Dengan ungkapan :بَْسَملَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِال

َ
 بِنَا ن

      

f.  Penilaian

1).  Kognitif

     Tema  : َِدْيَقِة
ْ
َحالَُة احل

     Aspek  : Membaca       

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst
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2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 
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Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali



153Buku Guru Kelas 3 MI

& Menceritakan isi (perabot) 
di ruang tengah

* Menjawab pertanyaan 
tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g.  Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan َِدْيَقِة

ْ
احل  Beberapa pilihan dapat dilakukan .َحالَُة 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan َِدْيَقِة

ْ
احل  dalam satu lembar. (Guru mencatat danَحالَُة 

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa mengetahui keadaan 
alam dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dalam rangkan 
untuk menjaganya, agar tetap lestari merupakan tanda bagi orang yang 
senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia yang diberikan 
kepada kita.

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi yang berhubungan dengan ِ َِدْيَقة

ْ
 Guru melakukan .َحالَُة احل

penilaian kembali dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. 
Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang 
disesuaikan, misalnya 30 menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
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penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah. 

2. Menyimak mufridat tentang keadaan kebun َِدْيَقِة ُة الْ
َ
َحال

Menyimak ااَلْستَِمآُع

a. Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang َِدْيَقِة

ْ
.dengan benar َحالَُة احل

2) Melafadhkan mufrodat tentang َِدْيَقِة
ْ
احل  dalam bahasa Arab yang َحالَُة 

benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang َِدْيَقِة
ْ
احل  sesuai dengan apa yang َحالَُة 

didengar dari guru dengan benar

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang َِدْيَقِة

ْ
.dengan benar َحالَُة احل

2) Melafadhkan mufrodat tentang َِدْيَقِة
ْ
احل  dalam bahasa Arab yang َحالَُة 

benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang َِدْيَقِة
ْ
احل  sesuai dengan apa yang َحالَُة 

didengar dari guru dengan benar

c. Alokasi Waktu

  2 x 35 menit

d. Materi

َورَْدٌة بُْرُتَقاٌل ِعنٌَب
َزْنبُْوٌق َمنَْجا َتَمٌر

ْمِس ِعبَاُد الشَّ يَْسِمْيٌ اَحٌة ُتفَّ
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e. Proses Pembelajaran

1) Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَة)

ْ
(َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajak untuk mengingat kembali materi 
pelajaran yang sudah dipelajari dan memberinya pertanyaan untuk 
dijawab.

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan pemandangan alam .

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa Arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa sorga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar pada buku 
pelajaran siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut .
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e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang َِدْيَقِة
ْ
َحالَُة احل

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar mufradat tentang َِدْيَقِة
ْ
 dalam kertas karton َحالَُة احل

yang terpasang di papan tulis.

2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar.

3) Lafalkan mufradat satu persatu.

4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 

5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut.

3). Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang َِدْيَقِة

ْ
َحالَُة احل

b) memberikan informasi yang manfaat tentang mengetahui keadaan 
kebun sebagai karunia Allah SWT dalam kehidupan sehari – hari.

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: (َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
( َهيًّا بِنَا ن
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f. Penilaian

 1).  Kognitif.

     Tema  : َِدْيَقِة
ْ
َحالَُة احل

     Aspek  : Menyimak

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 
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5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
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§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa ِحِالِة 
الِحِدِيِقِةِ gambar yang menceritakan الِحِدِيِقِةِ  حِالِةِ 
Beberapa pilihan dapat dilakukan misalnya menggunting dan 
menempelkan beberapa gambar yang menceritakan َِدْيَقِة

ْ
 dalam َحالَُة احل

satu lembar. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi 
siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa mengetahui keadaan 
alam dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dalam rangkan 
untuk menjaganya, agar tetap lestari merupakan tanda bagi orang yang 
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senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia yang diberikan 
kepada kita.

h. Remedial 

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi َِدْيَقِة

ْ
احل  Guru melakukan penilaian kembali dalam َحالَُة 

kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua 

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah. 

 3. Membaca Gambar

Membaca gambar

a. Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu :

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang َِدْيَقِة

ْ
.dengan benar َحالَُة احل

2) Melafadhkan mufrodat tentang َِدْيَقِة
ْ
احل  dalam bahasa Arab yang َحالَُة 

benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang َِدْيَقِة
ْ
احل  sesuai dengan apa yang َحالَُة 

didengar dari guru dengan benar

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf–huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang َِدْيَقِة

ْ
.dengan benar َحالَُة احل
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2) Melafadhkan mufrodat tentang َِدْيَقِة
ْ
احل  dalam bahasa Arab yang َحالَُة 

benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang َِدْيَقِة
ْ
benarَحالَُة احل

c. Alokasi Waktu

  2 x 35 menit

d. Materi

 Gambar-gambar tentang pemandangan alam َِدْيَقِة
ْ
 َحالَُة احل

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan. 
بَْسَملَِة

ْ
 َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajaknya untuk mengingat kembali 
materi pelajaran yang sudah dipelajari dengan memberikan 
pertanyaan untuk dijawab. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan Guru dapat memanfaatkan 
model/strategi/metode pembelajaran yang digunakan di antaranya 
: Ceramah atau yang lainnya.

e) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

 2). Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
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pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang َِدْيَقِة
ْ
 َحالَُة احل

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

 

Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar mufradat tentang dalam kertas karton dan 
pasanglah dipapan tulis.

2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar.

3) Lafalkan mufradat satu persatu.

4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali .

5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6) Berikan penguatan dan klarifikasi terhadap komentar atau 
pertanyaan tersebut.



163Buku Guru Kelas 3 MI

3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang Siapkan gambar mufradat tentang َِدْيَقِة

ْ
َحالَُة احل

b) Memberikan informasi yang manfaat tentang mempelajarai nama – 
nama binatang dalam kehidupan sehari-hari.

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: (َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
( َهيًّا بِنَا ن

f. Penilaian

1).  Kognitif

 Tema  : َِدْيَقِة
ْ
      َحالَُة احل

 Aspek  : Membaca gambar

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat
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3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .
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 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:
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g. Pengayaan

Ø	Peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan َِدْيَقِة

ْ
احل  Beberapa pilihan dapat dilakukan َحالَُة 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan nama-nama binatang dalam satu lembar. (Guru mencatat 
dan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam 
pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa mengetahui keadaan 
alam dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dalam rangkan 
untuk menjaganya, agar tetap lestari merupakan tanda bagi orang yang 
senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia yang diberikan 
kepada kita.

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi َِدْيَقِة

ْ
 Guru melakukan penilaian kembali dalam .َحالَُة احل

kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta kepada siswa untuk memperlihatkan kolom “insya Allah 
aku bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau komunikasi 
langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak 
dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati 
perilaku belajar siswa ketika di rumah. 

 4. Ayo berlatih

Ayo Berlatih!

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu : 

1) Berkomunikasi menggunakan kata: (……. َهِذهِ /َهَذا ) = ini / itu …. sesuai 
dengan gambar keadaan kebun dengan benar
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2) Berkomunikasi dengan kata kata tanya (َهَذا  sesuai dengan gambar ,,(َما 
dengan benar

3) Membaca kalimat sederhana tentang ujaran kata yang berkaitan dengan 
َِدْيَقِة

ْ
dengan benar َحالَُة احل

4) Menyalin kalimat sederhana yang berkaitan dengan َِدْيَقِة
ْ
 dengan َحالَُة احل

benar 

b. Indikator

1) Berkomunikasi menggunakan kata: (……. َهِذهِ /َهَذا ) = ini / itu …. sesuai 
dengan gambar keadaan kebun dengan benar.

2) Berkomunikasi dengan kata kata tanya (َهَذا  sesuai dengan gambar ,(َما 
dengan benar.

3) Membaca kalimat sederhana tentang ujaran kata yang berkaitan dengan 
َِدْيَقِة

ْ
.dengan benar َحالَُة احل

4) Menyalin kalimat sederhana yang berkaitan dengan َِدْيَقِة
ْ
 dengan َحالَُة احل

benar.

c. Indkasi Waktu

 6 x 35

d. Materi

1).  Ayo berlatih 

a) Berkomunikasi menggunakan kata: (……. َهِذهِ /َهَذا ) = ini / itu …. 
sesuai dengan gambar keadaan kebun dengan benar

b) Berkomunikasi dengan kata kata tanya (َهَذا  sesuai dengan ,(َما 
gambar dengan benar

2).  Membaca

 Membaca ujaran kata (mufradat) terkait dengan َِدْيَقِة
ْ
.َحالَُة احل

 3). Menulis

  Menulis kalimat sederhana yang berkaitan dengan َِدْيَقة
ْ
َحالَُة احل

e. Proses Pembelajaran

1) Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
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Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan 
بَْسَملَة

ْ
.َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajaknya untuk mengingat kembali 
materi pelajaran yang sudah dipelajari dengan memberikan 
pertanyaan untuk dijawab. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa bibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan Guru dapat memanfaatkan 
model/strategi/metode pembelajaran yang digunakan di antaranya 
: Ceramah atau yang lainnya.

e) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, dan menumbuhkan sikap positif terhadap 
bahasa Arab serta memberi penguatan kepada siswa bahwa bahasa 
Arab sangat mudah untuk dipelajari

b).  Pada kolom Tadribat :

Guru menyajikan ungkapan “Ayo berlatih, Insya Allah kamu bisa” 
dalam buku siswa

Tadribat 1; Mempraktikkan dialog tentang keadaan kebun

Dalam kolom ini guru membimbing siswa untuk mempraktekkan 
dialog secara langsung tentang keadaan kebun menggunakan 
ungkapan dengan kata (……. .َهَذا/  Apakah ini …. sesuai = (َهِذهِ 
dengan gambar keadaan kebun. Berikutnya guru menugaskan siswa 
secara berkelompok untuk memerankan praktik dialog tersebut, 
ada yang berperan sebagai guru dan yang lainnya sebagai siswa.

Tadribatt 2; mempraktikkan dialog tentang keadaan kebun.

Guru mengajak siswa untuk mempraktikkan dialog langsung 
tentang nama-nama binatang menggunakan ungkapan : kata tanya 
 sesuai dengan gambar. Berikutnya guru menugaskan siswa ,(َما َهَذا)
secara bekelompok untuk memerankan praktik dialog tersebut, 
ada yang berperan sebagai guru dan yang lainnya sebagai siswa.
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c. Pada kolom membaca :

Guru menugaskan siswa untuk membaca ujaran kata (mufradat) 
yang telah disediakan terkait َِدْيَقِة

ْ
َحالَُة احل

d. Menulis

(1) Guru mengajak siswa menyalin mufradat dan teks sederhana 
terkait dengan َِدْيَقِة

ْ
kedalam buku tugas َحالَُة احل

(2) Guru mengajak siswa mencermati tulisan dan mengajukan 
pertanyaan “Siapa diantara kalian yang bisa menulis satu 
pelajaran? Jika ada, mintalah ia menuliskan di papan tulis 
sebagai motivasi bagi teman-temannya.

 (3) Guru mengajak siswa untuk menyalim kalimat kedalam buku 
tugas

3).  Penutup

a) Guru memberikan informasi tambahan tentang manfaat 
mengetahui keadaan kebun, kita bisa mengetahui kebesaran Allah 
SWT dan kebun yang banyak tanamannya sangat bermanfaat bagi 
kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari,

b) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa. Ayo 
kamu belajarlah terus dirumah, disekolahan dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Allah kamu bisa.

c). Menutup kegiatan pembelajaran dengan َْمَدلَِة
ْ
ْتَِتم َدرَْسنَا بِاحل

َ
َهيَّا بِنَا ن

f.  Penilaian

1).  Kognitif

 Tema : َِدْيَقِة
ْ
َحالَُة احل

 Aspek : Tadzribat (latihan)

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst
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2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 
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Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tandaK di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
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& Menceritakan isi (perabot) 
di ruang tengah

* Menjawab pertanyaan 
tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan َِدْيَقِة

ْ
احل  Beberapa pilihan dapat dilakukan .َحالَُة 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan keadaan kebun dalam satu lembar. (Guru mencatat 
dan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam 
pengayaan).

Ø Guru menginformasikan kepada siswa bahwa mengetahui keadaan 
alam dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dalam rangkan 
untuk menjaganya, agar tetap lestari merupakan tanda bagi orang yang 
senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Atas karunia yang diberikan 
kepada kita.

h. Remedial

Ø	Bagi Siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi keadaan kebun . Guru melakukan penilaian kembali 
dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.
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i. Interaksi Antara Guru dan Siswa.

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah. 
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A. KOMPETENSI INTI

KI.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam
KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
dan tetangga.

KI.3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, dan di sekolah.

KI.4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

KD1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab
KD1.2 Meresapi keagungan Allah SWT atas penciptaan makhluk hidup dan 

keragaman bahasa 
KD2.1 Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan 

wujud benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan 
keluarga, tetangga, teman dan guru

KD2.2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, tetangga, teman, dan guru

Pembelajaran

7 ِم
َ
َعال

ْ
َمَناِظُر ال

Pemandangan Alam
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KD3.1 Mengenal makna dari ujaran kat / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari : 

َيََوانَاِت 
ْ
َعالَِم ؛ اَْسَمآُء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

KD3.2 Mengenal makna dari ujaran kat / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari. 

َيََوانَاِت 
ْ
َعالَِم ؛ أسماء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

KD3.3 Mengenal ujaran kata / kosa kata (mufradat) berhubungan dengan 
materi yang dipelajari: 

َيََوانَاِت
ْ
َعالَِم ؛ أسماء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
 اَْعَضاُء ا

C.  Pembelajaran 7
1. Pemandangan Alam  )ِم

َ
َعال

ْ
) َمَناِظُر ال

Ayo Membaca!
ةُ
َ
ِقرَأ

ْ
اَل

a. Tujuan Pembelajaran:

Siswa mampu :      

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 
tentangَعالَِم

ْ
,dengan benar  َمنَاِظُر ال

2) Melafalkan mufradat tentang َعالَِم
ْ
ال  dalam bahasa Arab dengan َمنَاِظُر 

benar,

3) Menyebutkan mufradat tentang َعالَِم
ْ
.dengan benar َمنَاِظُر ال

b. Indikator 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufroda 
tentang َعالَِم

ْ
 َمنَاِظُر ال

2) Melafalkan mufradat tentang َعالَِم
ْ
dalam bahasa Arab َمنَاِظُر ال

3) Menyebutkan mufradat tentang َعالَِم
ْ
َمنَاِظُر ال

c. Alokasi Waktu

 2X35 menit
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d. Materi Pokok

َعالَِم
ْ
َمنَاِظُر ال

ُمِحيُْط
ْ
اَل ُمِيٌْط انَلَّْجُم ٌْم

َ
ن

ااَلَرُْض اَرٌْض َقَمُر
ْ
اَل َقَمٌر

ُة َُحْيَ اَلْ ٌة ُبَْيَ ْمُس اَلشَّ َشْمٌس

َمآُء اَلسَّ َسَمآٌء َبَُل
ْ
اَل َجبٌَل

َْحُر اَلْ َبٌْر انَلَّْهُر َنْهٌر

e. Proses Pembelajaran

1).  Pendahuluan/appersepsi

a).  Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَة

ْ
َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b).  Guru menyapa kepada siswa dan mengajaknya untuk mengingat 
materi pelajaran yang sudah dipelajari dan memberikan pertanyaan 
untuk dijawab.

c).  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d).  Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan pemandangan alam َعالَِم

ْ
 َمنَاِظُر ال

 e).  Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f).  Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.
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2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa Arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang َعالَِم
ْ
 َمنَاِظُر ال

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petuncuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

MEMBACA WAQAF

Untuk memudahkan pembelajaran, huruf akhir suatu mufradat dibaca 
sukun (mati) seperti layaknya waqaf pada akhir suatu kalimat. Contoh :

DibacaمفرداتDibacaمفردات

ArdlاَرٌْضSyamsَشْمٌس
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’SamaaَسَمآٌءQomarَقَمٌر

ٌْم
َ

SyajarَشَجٌرNajmن

NahrَنْهٌرMuhithُمِيٌْط

ٌة JabalَجبٌَلBuhairohُبَْيَ

Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar pemandangan alam َعالَِم
ْ
َمنَاِظُر ال

2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar

3) Lafalkan mufradat satu persatu

4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 

5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut

3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materi pemandangan alam َعالَِم

ْ
َمنَاِظُر ال

b) Memberikan informasi manfaat mengetahui pemandangan alam 
dalam kehidupan sehari hari. 

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan damana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Alloh kamu bisa

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: َْمَدلَة

ْ
ْتَِتم َدرَْسنَا بِاحل

َ
  َهيَّا بِنَا ن

    

f.  Penilaian

1).  Kognitif

     Tema  : َعالَِم
ْ
 َمنَاِظُر ال

     Aspek  : Membaca       
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No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 
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8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 
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Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g.  Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakanَعالَم

ْ
ال َمنَاِظُر   . Beberapa pilihan dapat dilakukan 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan َعالَم

ْ
ال  dalam satu lembar. (Guru mencatat dan َمنَاِظُر 

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa mengetahui pemandangan 
alam dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda bagi orang yang 
senantiasa bersyukur kepada Alloh SWT. Atas karunia diberikanya 
tubuh yang sempurna

 h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi yang berhubungan dengan َعالَم

ْ
 Guru melakukan .َمنَاِظرِ ال
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penilaian kembali dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. 
Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang 
disesuaikan, misalnya 30 menit setelah jam pulang.

 i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom “insya Allah 
aku bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau komunikasi 
langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak 
dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati 
perilaku belajar siswa ketika di rumah. 

 
2. Mnyimak mufrodat tentang Pemandangan Alam  ( م

َ
َعال

ْ
 ( َمَناِظُر ال

Menyimak ااَلْستَِمآُع

a. Tujuan Pembelajara

Siswa mampu:

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang َعالَِم

ْ
.dengan benar َمنَاِظُر ال

2) Melafadhkan mufrodat tentang َعالَِم
ْ
ال  dalam bahasa Arab yang َمنَاِظُر 

benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang َعالَِم
ْ
ال  sesuai dengan apa yang َمنَاِظُر 

didengar dari guru dengan benar

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang َعالَِم

ْ
.dengan benar َمنَاِظُر ال

2) Melafadhkan mufrodat tentang َعالَِم
ْ
ال  dalam bahasa Arab yang َمنَاِظُر 

benar.

3) Menunjukkan mufrodat tentang َعالَِم
ْ
ال  sesuai dengan apa yang َمنَاِظُر 

didengar dari guru dengan benar.

c. Alokasi Waktu

 2 x 35 menit
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d. Materi

َْحُر   اَلْ انَلَّْهُر َجبٌَل
ُمْيٌْط ْمُس اَلشَّ َمآُء اَلسَّ

ِبيَْعُة َمنَاِظُر الطَّ انَلَّْجُم ٌْم
َ

ن

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَة

ْ
َهيًّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajak untuk mengingat kembali materi 
pelajaran yang sudah dipelajari dan memberinya pertanyaan untuk 
dijawab.

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan nama-nama penyakit .

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa sorga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
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kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar pada buku 
pelajaran siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .
d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 

dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 
e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang َعالَم

ْ
 َمنَاِظُر ال

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

 Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar mufradat tentang َعالَم
ْ
 dalam kertas karton َمنَاِظُر ال

yang terpasang di papan tulis

2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar

3) Lafalkan mufradat satu persatu

4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 

5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut

3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang َعالَم

ْ
َمنَاِظُر ال

b) memberikan informasi yang manfaat tentang mengetahui 
pemandangan alam sebagai karunia Allah SWT dalam kehidupan 
sehari–hari.
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c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Alloh kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: (َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
( َهيًّا بِنَا ن

f. Penilaian
1).  Kognitif.

     Tema  : َعالَم
ْ
َمنَاِظُر ال

     Aspek  : Menyimak

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap
   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :
 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri
 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 
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2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
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Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan َعالَم

ْ
ال  Beberapa pilihan dapat dilakukan .َمنَاِظُر 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan َعالَم

ْ
ال  dalam satu lembar. (Guru mencatat dan َمنَاِظُر 

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).
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Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan berwudlu 
dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda merupakan tanda orang 
yang senantiasa bersyukur kepada Alloh SWT. Atas karunia diberikan 
kepada kita.

h. Remedial 

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi َعالَم

ْ
ال  Guru melakukan penilaian kembali dalam َمنَاِظُر 

kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua 

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah. 

 3. Membaca Gambar

Membaca gambar

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu :

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (َعالَم

ْ
.dengan benar ( َمنَاِظُر ال

2) Melafadhkan mufrodat tentang (َعالَم
ْ
ال  dalam bahasa Arab yang ( َمنَاِظُر 

benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (َعالَم
ْ
ال  sesuai dengan apa yang ( َمنَاِظُر 

didengar dari guru dengan benar

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf – huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (َعالَم

ْ
.dengan benar ( َمنَاِظُر ال
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2) Melafadhkan mufrodat tentang (َعالَم
ْ
ال  dalam bahasa Arab yang ( َمنَاِظُر 

benar.

3) Menunjukkan mufrodat tentang (َعالَم
ْ
ال  sesuai dengan apa yang ( َمنَاِظُر 

didengar dari guru dengan benar.

c. Alokasi Waktu

  2 x 35 menit

d. Materi

 Gambar-gambar tentang nama – nama penyakit (َعالَم
ْ
 (َمنَاِظُر ال

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan . 
بَْسَملَِة)

ْ
(َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajaknya untuk mengingat kembali 
materi pelajaran yang sudah dipelajari dengan memberikan 
pertanyaan untuk dijawab. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan Guru dapat memanfaatkan 
model/strategi/metode pembelajaran yang digunakan di antaranya 
: Ceramah atau yang lainnya.

e) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2). Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
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pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut. 

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang َعالَم
ْ
 َمنَاِظُر ال

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

 

Langkah-langkah pembelajaran:

1. Siapkan gambar mufradat tentang َعالَم
ْ
 dalam kertas karton َمنَاِظُر ال

dan pasanglah dipapan tulis

2. Mintalah siswa untuk mengamati gambar

3. Lafalkan mufradat satu persatu

4. Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 

5. Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6. Berikan penguatan dan klarifikasi terhadap komentar atau 
pertanyaan tersebut
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3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang Siapkan gambar mufradat tentang َعالَم

ْ
َمنَاِظُر ال

b) memberikan informasi yang manfaat tentang mengetahui 
pemandangan alam dalam kehidupan sehari-hari

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Alloh kamu bisa

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: (َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
(َهيًّا بِنَا ن

f. Penilaian

1) Kognitif

 Tema  : َعالَم
ْ
       َمنَاِظُر ال

 Aspek  : Membaca gambar

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2) Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat
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3)  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4)  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .
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 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:
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g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan َعالَم

ْ
ال  Beberapa pilihan dapat dilakukan .َمنَاِظُر 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan pemandangan alam dalam satu lembar. (Guru mencatat 
dan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam 
pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa mengetahui 
pemandangan alam dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda 
orang yang senantiasa bersyukur kepada Alloh SWT. Atas karunia 
diberikan kepada kita.

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi َعالَم

ْ
ال  Guru melakukan penilaian kembali dalam .َمنَاِظُر 

kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta kepada siswa untuk memperlihatkan kolom “insya Allah 
aku bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau komunikasi 
langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak 
dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati 
perilaku belajar siswa ketika di rumah. 

 4. Ayo Berlatih

Ayo Berlatih!

a. Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu

1) Berkomunikasi menggunakan kata : .... 
َ

إِل  lihatlah .... sesuai = اُْنُظْر 
gambar dengan benar.
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2) Membaca kalimat sederhana tentang ujaran kata yang berkaitan dengan 
لَعالَم

ْ
.dengan benar َمنَاِظُر ا

3) Menyalin kalimat sederhana tentang لَعالَم
ْ
. dengan benar َمنَاِظُر ا

b. Indikator

1) Berkomunikasi menggunakan kata : .... 
َ

إِل  lihatlah .... sesuai = اُْنُظْر 
gambar dengan benar

2) Membaca kalimat sederhana tentang ujaran kata yang berkaitan dengan 
لَعالَم

ْ
dengan benar َمنَاِظُر ا

3) Menyalin kalimat sederhana tentang لَعالَم
ْ
 dengan benar َمنَاِظُر ا

c. Alokasi Waktu

  6 x 35 menit

d. Materi

1).  Ayo berlatih 

a) Berkomunikasi menggunakan : ... 
َ

 lihatlah ...., sesuai gambar = اُْنُظْر إِل

b) Bercakap dengan (... َِهَذا/َهِذه( dan (.... َِصِحيْح، َهَذا/َهِذه = Benar, ini ….),

2).  Membaca

 Membaca ujaran kata (mufradat) terkait dengan لَعالَم
ْ
َمنَاِظُر ا

3).  Menulis 

  Menulis kalimat sederhana yang berkaitan dengan لَعالَم
ْ
َمنَاِظُر ا

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَِة)

ْ
( َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajaknya untuk mengingat kembali 
materi pelajaran yang sudah dipelajari dengan mengajukan 
pertanyaan untuk dijawab. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
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d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan 

e) ( لَعالَم
ْ
   ( َمنَاِظُر ا

f) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

g) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, dan menumbuhkan sikap positif terhadap 
bahasa Arab serta memberi penguatan kepada siswa bahwa bahasa 
Arab sangat mudah untuk dipelajari

b)  Pada kolom Tadribat :

Guru menyajikan ungkapan “Ayo berlatih, Insya Alloh kamu bisa” 
dalam buku siswa

Tadribat 1; Mempraktikkan dialog tentang pemandangan alam 
Berkomunikasi menggunakan kata : ... 

َ
 lihatlah ...., sesuai = اُْنُظْر إِل

gambar 

Berikutnya guru menugaskan siswa secara berkelompok untuk 
memerankan praktik dialog tersebut, ada yang berperan sebagai 
guru dan yang lainnya sebagai siswa. 

Tadribat 2 : Menggunakan ungkapan (... َهَذا   = ? ...hal haadza (َهْل 
(apakah ini ....?). 

Berikutnya guru menugaskan siswa secara berkelompok untuk 
memerankan praktik dialog tersebut, ada yang berperan sebagai 
guru dan yang lainnya sebagai siswa. 

 c) Pada kolom membaca :

Guru menugaskan siswa untuk membaca ujaran kata (mufradat) 
yang telah disediakan tentang لَعالَم

ْ
َمنَاِظُر ا

 d) Menulis

(1) Guru mengajak siswa menyalin mufradat dan teks sederhana 
yang berhubungan dengan لَعالَم

ْ
kedalam buku tugas َمنَاِظُر ا
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(2) Guru mengajak siswa mencermati tulisan dan mengajukan 
pertanyaan “Siapa diantara kalian yang bisa menulis satu 
pelajaran? Jika ada, mintalah ia menuliskan di papan tulis 
sebagai motivasi bagi teman-temannya.

(3)  Guru mencontohkan cara menulis lafadh dengan benar. 
(4)  Siswa menyempurnakan tulisannya dengan bimbingan guru.
(5)  Guru mengajak siswa untuk menyalim kalimat kedalam buku 

tugas.

3. Penutup

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materi pemandangan alam dengan 
memberikan informasi manfaat mengetahui pemandangan alam 
dalam kehidupan sehari-hari.

b) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa. Ayo 
kamu belajarlah terus dirumah, disekolahan, dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Alloh kamu bisa.

c) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan 
hamdalah . Dengan kata : َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
 َهيًّا بِنَا ن

 
f. Penilaian

1) Kognitif
 Tema  : لَعالَم

ْ
       َمنَاِظُر ا

 Aspek  : Tadzribat (berlatih)

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap
   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst
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 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 
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4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:
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& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan لَعالَم

ْ
ا  Beberapa pilihan dapat dilakukan َمنَاِظُر 

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan لَعالَم

ْ
ا  dalam satu lembar. (Guru mencatat dan َمنَاِظُر 

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa membiasakan mengenal 
pemandangan alam, merupakan tanda orang yang senantiasa bersyukur 
kepada Alloh SWT. Atas karunia diberikan kepada kita.

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi (لَعالَم

ْ
 Guru melakukan penilaian kembali dalam .(َمنَاِظُر ا

kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa untuk memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah.
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A. KOMPETENSI INTI

KI.1. Menerima dan menjalankan ajaran agama Islam
KI.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 
dan tetangga.

KI.3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 
yang dijumpainya di rumah, dan di sekolah.

KI.4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 
dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 
anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak 
beriman dan berakhlak mulia.

B. KOMPETENSI DASAR

KD1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab
KD1.2 Meresapi keagungan Allah SWT atas penciptaan makhluk hidup dan 

keragaman bahasa 
KD2.1 Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan 

wujud benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan 
keluarga, tetangga, teman dan guru

KD2.2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, tetangga, teman, dan guru

KD3.1 Mengenal makna dari ujaran kat / kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari : 

َيََوانَاِت 
ْ
َعالَِم ؛ اَْسَمآُء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

Pembelajaran

8 Nama-nama Binatang

َلَيَوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
أ
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KD3.2 Mengenal makna dari ujaran kat / kosa kata (mufradat) yang berhubungan 
dengan materi yang dipelajari. 

َيََوانَاِت
ْ
َعالَِم ؛ أسماء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

KD3.3 Mengenal ujaran kata / kosa kata (mufradat) berhubungan dengan materi 
yang dipelajari: 

َيََوانَاِت
ْ
َعالَِم ؛ أسماء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

KD3.4 Menyebutkan makna dari ujaran kata/ kosa kata (mufradat) yang 
berhubungan dengan materi yang dipelajari:

َيََوانَاِت
ْ
َعالَِم ؛ أسماء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

KD4.1

Menirukan bunyi mufrodat berkaitan dengan materi yang 
dipelajari.

َيََوانَاِت
ْ
َعالَِم , أسماء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
 اَْعَضاُء ا

KD4.2
Menyebutkan makna dari ujaran kata (mufradat) terkait topik:

َيََوانَاِت
ْ
َعالَِم , أسماء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
 اَْعَضاُء ا

KD4.3
Membaca ujaran kata (mufradat) terkait topik:

َيََوانَاِت
ْ
َعالَِم, أسماء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

KD4.4  Menyalin mufradat dan teks sederhana terkait topik:

َيََوانَاِت
ْ
َعالَِم, أسماء احل

ْ
َِدْيَقِة , َمنَاِظُر ال

ْ
ِة ,َحالَُة احل اُلْسَ

ْ
اَْعَضاُء ا

C.  Pembelajaran 8
1. Nama-nama Binatang )َلَيَوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
)أ

Ayo Membaca!
ةُ
َ
ِقرَأ

ْ
اَل

a. Tujuan Pembelajaran

 Siswa mampu : 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufrodat 
tentang  حلَيََوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
.dengan benarأ
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2) Melafalkan mufradat tentang حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
 dalam bahasa Arab dengan أ

benar,

3) Menyebutkan mufradat tentang حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
dengan benar أ

b. Indikator 

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah berkaitan dengan mufroda 
tentang حلَيََوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

2) Melafalkan mufradat tentang حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
dalam bahasa Arab أ

3) Menyebutkan mufradat tentang حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

c. Alokasi Waktu

 2X35 menit

d. Materi Pokok

حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
أ        

ََمُل
ْ
ََقُر - َجٌَل - اَل َُروُْف - َبَقٌر - اَلْ

ْ
َغنٌَم - َخُروٌْف - اخَل

َِصاُن
ْ
ْفُر- ِحَصاٌن - احَل ُووُْس - َصْفٌر - اَلصَّ َطاُووٌْس - اَلطَّ

َفَراُش – 
ْ
اِلَوُز – فََراٌش - اَل

ْ
ُب – ِاَوٌز - ا

ْ
َك

ْ
ٌب - اَل

ْ
ْقطُّ - َك

ْ
- اَل ائُِر - قِطٌّ  َطائٌِر - اَلطَّ

َُغوَْضُة ِفيُْل - َبُغو َضٌة - اَلْ
ْ
ِفيٌْل - اَل

e. Proses Pembelajaran

1). Pendahuluan/appersepsi

a).  Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَة

ْ
َهيَّابِنَا نَبْتَِدئ َدرَْسنَا بِال

b). Guru menyapa kepada siswa dan mengajaknya untuk mengingat 
materi pelajaran yang sudah dipelajari dan memberikan pertanyaan 
untuk dijawab.

c).  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
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d).  Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan nama-nama hewan. ْسَماُء

َ
 أ

حلَيََوانَاِت
ْ
ا

e).  Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f).  Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa Arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa sorga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut 

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
 أ

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
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pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

MEMBACA WAQAF

Untuk memudahkan pembelajaran, huruf akhir suatu mufradat dibaca 
sukun (mati) seperti layaknya waqaf pada akhir suatu kalimat. Contoh :

DibacaمفرداتDibacaمفردات

Iwajِاَوٌز  Ghonamَغنٌَم

ThooirَطائٌِرBaqorohَبَقٌر

HishoonِحَصاٌنShofrَصْفٌر

ThoowuusَطاُووٌْسQithقِطٌّ

JamuusَجُوٌْسJamalَجٌَل

BaghudlohَبُغوَْضٌةFiilِفيٌْل

Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar nama-nama binatang حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar.

3) Lafalkan mufradat satu persatu.

4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali. 

5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut.

3).  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang materi nama-nama binatang (حلَيََوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
.(أ

b) Mmberikan informasi manfaat mempelajari nama-nama binatang 
dalam kehidupan sehari hari. 

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan dimana saja, jika 
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melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Alloh kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk mengakhiri pelajaran dengan 
hamdalah. )

     
f.  Penilaian

1).  Kognitif

     Tema  : حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
 أ

    Aspek  : Membaca       

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap
   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :
 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri
 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 
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2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
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Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g.  Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan حلَيََوانَات

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 Beberapa pilihan dapat dilakukan .أ

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan حلَيََوانَات

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 dalam satu lembar. (Guru mencatat dan أ

memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam pengayaan).
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Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa mempelajari 
pemandangan alam dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanda 
bagi orang yang senantiasa bersyukur kepada Alloh SWT. Atas karunia 
diberikanya tubuh yang sempurna

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan 
dijelaskan kembali materi yang berhubungan dengan حلَيََوانَات

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 .أ

Guru melakukan penilaian kembali dalam kegiatan mengamati gambar 
yang sejenis. Pelaksanaan remedial dilakukan pada hari dan waktu 
tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah. 

 

2. Menyimak mufrodat tentang Pemandangan Alam  )َلَيَوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
)أ

Menyimak ااَلْستَِمآُع

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (حلَيََوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
.dengan benar (أ

2) Melafadhkan mufrodat tentang (حلَيََوانَاِت
ْ
ا ْسَماُء 

َ
 dalam bahasa Arab (أ

yang benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (حلَيََوانَاِت
ْ
ا ْسَماُء 

َ
 sesuai dengan apa (أ

yang didengar dari guru dengan benar

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf-huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (حلَيََوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
.dengan benar (أ
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2) Melafadhkan mufrodat tentang (حلَيََوانَاِت
ْ
ا ْسَماُء 

َ
 dalam bahasa Arab (أ

yang benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (حلَيََوانَاِت
ْ
ا ْسَماُء 

َ
 sesuai dengan apa (أ

yang didengar dari guru dengan benar

c. Alokasi Waktu

 2 x 35 menit

d. Materi

َْحُر   اَلْ انَلَّْهُر َجبٌَل
ُمْيٌْط ْمُس اَلشَّ َمآُء اَلسَّ

ِبيَْعُة َمنَاِظُر الطَّ انَلَّْجُم ٌْم
َ

ن

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan : 
بَْسَملَِة)

ْ
(َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajak untuk mengingat kembali materi 
pelajaran yang sudah dipelajari dan memberinya pertanyaan untuk 
dijawab.

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa dibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan pemandangan alam .

e) Guru dapat memanfaatkan model/strategi/metode pembelajaran 
yang digunakan di antaranya : Ceramah atau yang lainnya.

f) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.
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2.  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa Arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa untuk mengamati gambar pada buku 
pelajaran siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut 

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

 Langkah-langkah pembelajaran:

1) Siapkan gambar mufradat tentang حلَيََوانَاِت
ْ
ا ْسَماُء 

َ
 dalam kertas أ

karton yang terpasang di papan tulis

2) Mintalah siswa untuk mengamati gambar

3) Lafalkan mufradat satu persatu

4) Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 
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5) Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6) Berikan klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut

3.  Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang حلَيََوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

b) memberikan informasi yang manfaat tentang mempelajari nama-
nama binatang sebagai karunia Allah SWT dalam kehidupan sehari-
hari.

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Alloh kamu bisa.

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: (َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
( َهيًّا بِنَا ن

f. Penilaian

1).  Kognitif.

     Tema  : حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

     Aspek  : Menyimak

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst
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 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 
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4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:
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& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta untuk 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa ْسَماُء

َ
 أ

حلَيََوانَاِت
ْ
حلَيََوانَاِت gambar yang menceritakan ا

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 Beberapa pilihan .أ

dapat dilakukan misalnya menggunting dan menempelkan beberapa 
gambar yang menceritakan حلَيََوانَاِت

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 dalam satu lembar. (Guru أ

mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil 
dalam pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa mempelajari nama- nama 
binatang kita bisa mengetahui kebesaran Alloh SWT dan binatang 
sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-
hari,

h. Remedial 

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi حلَيََوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
 Guru melakukan penilaian kembali dalam أ

kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Guru dan Orang Tua 

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar siswa 
ketika di rumah. 
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 3. Membaca Gambar

Membaca gambar

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu :

1) Membedakan bunyi huruf – huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (حلَيََوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
.dengan benar (أ

2) Melafadhkan mufrodat tentang (حلَيََوانَاِت
ْ
ا ْسَماُء 

َ
 dalam bahasa Arab (أ

yang benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang (حلَيََوانَاِت
ْ
ا ْسَماُء 

َ
 sesuai dengan apa (أ

yang didengar dari guru dengan benar

b. Indikator

1) Membedakan bunyi huruf – huruf hijaiyah yang ada dalam mufrodat 
tentang (حلَيََوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
.dengan benar (أ

2) Melafadhkan mufrodat tentang (حلَيََوانَاِت
ْ
ا ْسَماُء 

َ
 dalam bahasa Arab (أ

yang benar

3) Menunjukkan mufrodat tentang ( حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
dengan benar (أ

c. Alokasi Waktu

  2 x 35 menit

d. Materi

 Gambar-gambar tentang pemandangan alam (حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
 (أ

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan. 
بَْسَملَِة)

ْ
(َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajaknya untuk mengingat kembali 
materi pelajaran yang sudah dipelajari dengan memberikan 
pertanyaan untuk dijawab. 
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c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa bibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan Guru dapat memanfaatkan 
model/strategi/metode pembelajaran yang digunakan di antaranya 
: Ceramah atau yang lainnya.

e) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, Seperti ungkapan bahwa bahasa arab 
adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, karena bahasa 
Arab merupakan bahasa Internasional, sebagai kunci segala ilmu 
pengetahuan, bahasa kita (bahasa orang islam), bahasa al-Qur`an 
dan Hadits, bahasa Ibadah, dan bahasa surga dst. sampai siswa 
termotivasi dan menyadari betapa pentingnya bahasa Arab dalam 
kehidupan kita sehari-hari, guru juga memberikan penguatan 
kepada siswa, bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat 
mudah untuk dipelajari.

b) Guru mengajak siswa mengamati gambar pada buku pelajaran 
siswa.

c) Siswa mengemukakan isi gambar tersebut .

d) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang 
dikemukakan oleh siswa tentang isi gambar tersebut. 

e) Guru memperkenalkan bunyi mufradat tentang حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
 أ

f) Siswa mengamati ucapan guru dan membedakan bunyi mufradat 
hingga tampak jelas perbedaan makhraj serta panjang pendek 
bacaan dalam mengucapkan huruf-huruf Arab yang ada pada 
mufradat tersebut,

g) Guru meminta siswa secara perorangan untuk membaca mufradat 
di papan tulis atau dalam buku masing-masing hingga mahir, dan 
mencermati huruf/tanda baca, seperti membedakan sin dengan 
syin, ha dengan kha, tasydid, dan seterusnya.

h) Guru memberikan petunjuk cara membaca yang benar jika 
terdapat kesalahan bacaan siswa, baik dalam makhraj atau panjang 
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pendek bacaan. Untuk pemantapan, penunjukkan mufradat dapat 
dilakukan secara acak, tidak berurutan seperti semula.

 
Langkah-langkah pembelajaran:

1. Siapkan gambar mufradat tentang حلَيََوانَاِت
ْ
ا ْسَماُء 

َ
 dalam kertas أ

karton dan pasanglah dipapan tulis.

2. Mintalah siswa untuk mengamati gambar.

3. Lafalkan mufradat satu persatu.

4. Ajaklah siswa untuk menirukan ucapan guru sebanyak tiga kali 

5. Berikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan komentar 
atau pertanyaan.

6. Berikan penguatan dan klarifikasi terhadap komentar atau 
pertanyaan tersebut.

3). Penutup 

a) Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan memberi penguatan 
kepada siswa tentang Siapkan gambar mufradat tentang ْسَماُء

َ
 أ

حلَيََوانَاِت
ْ
ا

b) Guru memberikan informasi yang manfaat tentang mempelajarai 
nama – nama binatang dalam kehidupan sehari-hari

c) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa untuk 
terus menerus belajar dirumah, disekolahan dimana saja, jika 
melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Alloh kamu bisa

d) Guru mengajak siswa untuk menutup kegiatan pembelajaran 
dengan hamdalah, dengan ungkapan: (َْمَدلَِة

ْ
ْتَِتُم َد رَْسنَا بِاحل

َ
( َهيًّا بِنَا ن

f. Penilaian

1) Kognitif

 Tema  : حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
       أ

 Aspek  : Membaca gambar

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst
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2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 

2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 
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Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali



221Buku Guru Kelas 3 MI

& Menceritakan isi (perabot) 
di ruang tengah

* Menjawab pertanyaan 
tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan حلَيََوانَاِت

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 Beberapa pilihan dapat dilakukan .أ

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan nama-nama binatang dalam satu lembar. (Guru mencatat 
dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam 
pengayaan).

Ø	Guru menginformasikan kepada peserta didik bahwa manfaat 
mempelajari nama-nama binatang kita bisa mengetahui kebesaran 
Alloh SWT dan binatang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia 
dalam kehidupan sehari-hari,

h. Remedial

Ø	Bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi (حلَيََوانَاِت

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 Guru melakukan penilaian kembali .(أ

dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan remedial 
dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, misalnya 30 
menit setelah jam pulang.



222 Bahasa Arab Kurikulum 2013

i. Interaksi Guru dan Orang Tua

Ø	Guru meminta kepada siswa untuk memperlihatkan kolom “insya Allah 
aku bisa” dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan 
komentar dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan 
menggunakan buku penghubung guru dan orang tua atau komunikasi 
langsung dengan orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak 
dalam keluarganya. Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati 
perilaku belajar siswa ketika di rumah. 

 4. Ayo berlatih

Ayo Berlatih!

a. Tujuan Pembelajaran

Siswa mampu : 

1) Berkomunikasi menggunakan kata: ( َهْل َهَذا ...) = Apakah ini …. sesuai 
dengan gambar nama-nama binatang dengan benar

2) Berkomunikasi dengan kata kata tanya (َهْل), dan jawaban (َنَعْم),, sesuai 
dengan gambar dengan benar

3) Membaca kalimat sederhana tentang ujaran kata yang berkaitan dengan 
حلَيََوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
dengan benar أ

4) Menyalin kalimat sederhana yang berkaitan dengan حلَيََوانَاِت
ْ
ا ْسَماُء 

َ
 أ

dengan benar 

b. Indikator

1) Berkomunikasi menggunakan kata: (... َهَذا   Apakah ini …. sesuai = (َهْل 
dengan gambar nama-nama binatang

2) Berkomunikasi dengan kata kata tanya (َهْل), dan jawaban (َنَعْم),, sesuai 
dengan gambar

3) Membaca kalimat sederhana tentang ujaran kata yang berkaitan dengan 
حلَيََوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

4) Menyalin kalimat sederhana yang berkaitan dengan حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
 أ

c. Alokasi Waktu

5 x 35
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d. Materi

1).  Ayo berlatih 

a) Berkomu,nikasi menggunakan : ... َهْل َهَذا) = Apakah ini …. , sesuai 
gambar 

b) Berkomunikasi dengan kata kata tanya (َهْل), dan jawaban (َنَعْم),, sesuai 
dengan gambar

2).  Membaca

 Membaca ujaran kata (mufradat) terkait dengan حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

3).  Menulis 

  Menulis kalimat sederhana yang berkaitan dengan حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

e. Proses Pembelajaran

1. Pembukaan / Appersepsi

a) Setelah mengucapkan salam dan berdo`a, guru meminta kepada 
seluruh siswa untuk memasukkan seluruh peralatan sekolah . 
Sampai siswa betul-betul siap untuk belajar, kemudian memulainya 
dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan ungkapan 
بَْسَملَِة)

ْ
.(َهيَّا بِنَا نَبْتَِدُئ َد رَْسنَا بِال

b) Guru menyapa siswa dan mengajaknya untuk mengingat kembali 
materi pelajaran yang sudah dipelajari dengan memberikan 
pertanyaan untuk dijawab. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

d) Guru dapat memanfaatkan berbagai media/alat peraga/alat bantu 
baik berupa media yang bisa ditulis, bisa bibaca, bisa dilihat dan 
bisa didengar yang sesuai atau relevan dengan pelajaran yang akan 
dipelajari yang berhubungan dengan Guru dapat memanfaatkan 
model/strategi/metode pembelajaran yang digunakan di antaranya 
: Ceramah atau yang lainnya.

e) Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan yang ada 
di lingkungan madrasah.

2).  Kegiatan Inti

a) Guru memberikan motifasi kepada siswa tentang pentingnya 
pelajaran bahasa Arab, dan menumbuhkan sikap positif terhadap 
bahasa Arab serta memberi penguatan kepada siswa bahwa bahasa 
Arab sangat mudah untuk dipelajari
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b) Pada kolom Tadribat :

Guru menyajikan ungkapan “Ayo berlatih, Insya Alloh kamu bisa” 
dalam buku siswa

Tadribat 1; Mempraktikkan dialog tentang nama nama binatang

Dalam kolom ini guru membimbing siswa untuk mempraktekkan 
dialog secara langsung tentang nama-nama binatang menggunakan 
ungkapan dengan kata (... َهَذا   Apakah ini …. sesuai dengan = (َهْل 
gambar nama-nama binatang. Berikutnya guru menugaskan siswa 
secara berkelompok untuk memerankan praktik dialog tersebut, 
ada yang berperan sebagai guru dan yang lainnya sebagai siswa.

Tadribatt 2; mempraktikkan dialog tentang nama-nama binatang.

Guru mengajak siswa untuk mempraktikkan dialog langsung 
tentang nama-nama binatang menggunakan ungkapan : kata tanya 
 sesuai dengan gambar. Berikutnya guru ,,(َنَعْم) dan jawaban ,(َهْل)
menugaskan siswa secara bekelompok untuk memerankan praktik 
dialog tersebut, ada yang berperan sebagai guru dan yang lainnya 
sebagai siswa.

 c. Pada kolom membaca :

Guru menugaskan siswa untuk membaca ujaran kata (mufradat) 
yang telah disediakan terkait حلَيََوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

 d. Menulis

(1) Guru mengajak siswa menyalin mufradat dan teks sederhana 
terkait dengan حلَيََوانَاِت

ْ
ْسَماُء ا

َ
kedalam buku tugas أ

(2) Guru mengajak siswa mencermati tulisan dan mengajukan 
pertanyaan “Siapa diantara kalian yang bisa menulis satu 
pelajaran? Jika ada, mintalah ia menuliskan di papan tulis 
sebagai motivasi bagi teman-temannya.

(3) Guru mengajak siswa untuk menyalim kalimat kedalam buku 
tugas

3). Penutup

a) Guru memberikan informasi tambahan tentang manfaat 
mempelajari nama-nama binatang kita bisa mengetahui kebesaran 
Alloh SWT dan biatang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia 
dalam kehidupan sehari-hari,

b) Guru terus menerus memberi motivasi dan mengajak siswa. Ayo 
kamu belajarlah terus dirumah, disekolahan dimana saja, jika 



225Buku Guru Kelas 3 MI

melihat suatu benda ucapakanlah dengan berbahasa Arab. Insya 
Alloh kamu bisa.

c) Menutup kegiatan pembelajaran dengan َْمَدلَة
ْ
ْتَِتم َدرَْسنَا بِاحل

َ
َهيَّا بِنَا ن

f.  Penilaian

1).  Kognitif

 Tema : حلَيََوانَاِت
ْ
ْسَماُء ا

َ
أ

 Aspek : Tadzribat (latihan)

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

Kelancaran Intonasi Pemahaman
1
2

Dst

2).  Lembar Pengamatan Sikap

   Tema :      Hari/tanggal  :

No Nama Siswa
Perilaku yang diamati

A B C
1
2

Dst

 Keterangan :

 Kemampuan yang dikembangkan :  Kriteria Penilaian :
 A : Percaya Diri       3 : Membudaya
 B : Disiplin        2 : Berkembang
 C : Bekerjasama      1 : Belum terlihat

3).  Penilaian diri

 Tema/Sub Tema  :     Hari/tanggal  :
 Nama Siswa   :     Kelas    : 

No Pernyataan
Alternatif
Ya Tidak

1. 
Saya berusaha meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat 
ridho-Nya dalam belajar 
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2. Saya berusaha belajar dengan sungguh-
sungguh 

3. Saya optimis bisa meraih prestasi 
4. Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita 

5. Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di 
sekolah dan masyarakat 

6. Saya suka membahas masalah politik, hukum 
dan pemerintahan 

7. Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang 
berlaku 

8. Saya berusaha membela kebenaran dan 
keadilan 

9. Saya rela berkorban demi kepentingan 
masyarakat, bangsa dan Negara 

10. Saya berusaha menjadi warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab 

Petunjuk penilaian : 

Setiap jawaban ya diberi skor 1; tidak skor 0

Kategori hasil penilaian
Baik  : jika jumlah skor 8 – 10
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 7
Kurang  : jika jumlah skor 1- 5 

4).  Penilaian antar Siswa.

 Menilai cerita pengalaman teman

 Simaklah dengan baik cerita dari setiap anggota kelompok. Isilah format 
berikut ini sesuai dengan pendapatmu dengan memberikan tanda cek 
(√) pada kolom .

 Nama Siswa(penilai) : ________________________

No
Yang 

bercerita
Suara Gaya Isi

jelas tidak menarik Tidak berkesan Tidak

1

2

Dst

Temukan yang terbaik. Beri tanda K di samping namanya.
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Keterangan :
§	 Jumlah penilai 5 orang 
§	 Tanda cek pada kolom: jelas, menarik, berkesan masing-masing 

diberi skor 1; tidak skor 0
§	 Skor siswa = jumlah perolehan skor dari semua penilai 
§	 Kategori hasil penilaian

Skor maksimal 15
Baik   : jika jumlah skor 11 – 15
Sedang  : jika jumlah skor 6 – 10
Kurang  : jika jumlah skor 1 - 5 

Kompetensi Dasar 
3.1

Nama  : 
Tanggal  :  

Indikator PENILAIAN

Kurang 
sekali Kurang Sedang Baik Baik 

Sekali
& Menceritakan isi (perabot) 

di ruang tengah
* Menjawab pertanyaan 

tentang isi cerita teman 
dengan jelas

Dicapai melalui: Komentar Guru:

& Pertolongan guru
& Seluruh kelas
& Kelompok kecil
& Sendiri

Komentar Orang tua:

g. Pengayaan

Ø	Bagi siswa yang sudah menguasai materi pembelajaran diminta 
mengerjakan materi pengayaan yang sudah disiapkan berupa gambar 
yang menceritakan حلَيََوانَاِت

ْ
ا ْسَماُء 

َ
 Beberapa pilihan dapat dilakukan .أ

misalnya menggunting dan menempelkan beberapa gambar yang 
menceritakan nama-nama binatang dalam satu lembar. (Guru mencatat 
dan memberikan tambahan nilai bagi siswa yang berhasil dalam 
pengayaan).
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Ø	Guru menginformasikan kepada siswa bahwa manfaat mempelajari 
nama-nama binatang kita bisa mengetahui kebesaran Alloh SWT dan 
binatang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam kehidupan 
sehari-hari,

h. Remedial

Ø	Bagi Siswa yang belum menguasai materi pembelajaran, akan dijelaskan 
kembali materi nama-nama binatang . Guru melakukan penilaian 
kembali dalam kegiatan mengamati gambar yang sejenis. Pelaksanaan 
remedial dilakukan pada hari dan waktu tertentu yang disesuaikan, 
misalnya 30 menit setelah jam pulang.

i. Interaksi Antara Guru dan Siswa.

Ø	Guru meminta siswa memperlihatkan kolom “insya Allah aku bisa” 
dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar 
dan paraf. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan buku 
penghubung guru dan orang tua atau komunikasi langsung dengan 
orang tua untuk mengamati perilaku belajar anak dalam keluarganya. 
Misalnya, orang tua diminta untuk mengamati perilaku belajar peserta 
didik ketika di rumah. 


