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MOTTO 

ا الْرعِع ْر َف  َف َف َف ٍت :  تعالى اهللوقال تَيُهلل ْر اأِع نُهلل ْر والّل ذْر َف  ُهللوْر   ذَيَف ْر َف ِع اهللُهلل الّل ذْر َف  أَف َيَف ْر

.(١١:س  ة المجا لة )  
Allah SWT berfirman, “Allah akan mengangkat orang-orang beriman di 

antara kalian dan yang mencari ilmu dengan beberapa derajat” 

(Qs. Al-Mujadallah:11) 

 
 
 

Orang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman 

Tinggalkan negerimu dan merantaulah ke negeri orang 

Merantaulah, kau akan dapatkan pengganti dari kerabat dan kawan 

Berlelah-lelahlah manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang 

Aku melihat air rusak karena diam tertahan 

Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak, kan keruh menggenang 

Singa jika tak tinggalkan sarang tak akan dapat mangsa 

Anak panah jika tidak tinggalkan busur tak akan kena sasaran 

Jika matahari di orbitnya tidak bergerak dan terus diam 

Tentu manusia bosan padanya dan enggan memandang 

Bijih emas bagaikan tanah biasa sebelum digali dari tambang 

Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa 

Jika didalam hutan 

(Imam Syafi’i) 
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ABSTRAK 

 

Amanah, Firda. 2014.Kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Bahasa Arab Kurikulum 2013 SMA Pondok Modern Selamat Kendal. Skripsi. 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : 

Hasan Busri, S.Pd.I., M.S.I. 

 

Kata kunci:  Kualitas, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Bahasa 

Arab. 

Pengembangan Kurikulum 2013 mengalami perubahan dalam empat 

elemen standar nasional, yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, 

standar proses, dan standar penilaian. Berangkat dari latar belakang tersebut, 

peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang kualitas Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 bahasa Arab di SMA Pondok Modern 

Selamat Kendal.  

Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kualitas Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bahasa Arab Kurikulum 2013 SMA Pondok 

Modern Selamat Kendal. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kualitas 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bahasa Arab Kurikulum 2013 SMA 

Pondok Modern Selamat Kendal. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan 

pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini 

adalah RPP bahasa Arab Kurikulum 2013 kelas X SMA Pondok Modern Selamat 

Kendal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi dan wawancara. Uji kredibilitas data dilakukan dengan pemeriksaan 

sejawat oleh reviewer yakni dosen dan guru yang ahli dalam pengembangan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Hasil penelitian ini adalah yaitu hasil analisis kualitas RPP bahasa Arab 

Kurikulum 2013 kelas X di SMA Pondok Modern Selamat Kendal bahwa pada 

RPP KD 3.1 dan 4.1 dengan rata-rata skor penilaian para reviewer 74% maka 

analisis deskriptif presentasenya cukup (C). Sedangkan pada RPP KD 3.2 dan 4.2 

dengan rata-rata skor penilaian para reviewer 76% maka analisis deskriptif 

presentasenya cukup (C). Pada RPP KD 3.3 dan 4.3 dengan rata-rata skor 

penilaian para reviewer 71,6% maka analisis deskriptif presentasenya cukup (C). 

Dan RPP KD 3.4 dan 4.4 dengan rata-rata skor penilaian para reviewer 68,3% 

maka analisis deskriptif presentasenya kurang (K). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia pendidikan tidak akan pernah lepas dari perubahan untuk memajukan 

sebuah bangsa, oleh karena itu melalui bidang pendidikan semuanya dapat 

dirombak dan dimodifikasi kembali agar pendidikan di Indonesia semakin maju. 

Secara periodik pendidikan di negara Indonesia terus mengalami perubahan, salah 

satunya melalui kurikulum.  

 Pembahasan tentang sejarah singkat perkembangan kurikulum di Indonesia 

diturunkan dari buku Lima Puluh Tahun Pendidikan Indonesia yang diterbitkan 

oleh Departemen Pendidikan Nasional  tahun  1996. Kurikulum di Indonesia 

setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami beberapa kali 

perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 atau 

KBK dan tahun 2006 atau KTSP. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi dan 

implikasi dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi dan 

perkembangan iptek (Hidayat 2013:1). Memasuki tahun 2013 pemerintah 

Indonesia kembali menghebohkan dunia pendidikan di Indonesia dengan hadirnya 

Kurikulum 2013. Maka secara bertahap Kurikulum 2013 mulai diterapkan pada 

tahun ajaran 2013/2014 di semua jenjang satuan pendidikan.  

Perlunya perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 didorong oleh 

beberapa hasil studi internasional tentang kemampuan peserta didik Indonesia 
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dalam kancah internasional. Hasil survei "Trends in International Mathand 

Science" oleh Global Institute pada tahun 2007, hanya 5 persen peserta didik 

Indonesia yang mampu mengerjakan soal berkategori tinggi yang 

memerlukan penalaran. Sebagai perbandingan, siswa Korea yang sanggup 

mengerjakannya mencapai 71 persen. Sebaliknya, 78 persen siswa Indonesia 

dapat mengerjakan soal berkategori rendah yang hanya memerlukan hafalan. 

Sementara itu, siswa Korea yang bisa mengerjakan soal semacam itu hanya 10 

persen. Indikator lain datang dari Programme for International Student 

Assessment (PISA) yang di tahun 2009 menempatkan Indonesia di peringkat 

bawah 10 besar dari 65 negara peserta PISA. Hampir semua peserta didik 

Indonesia ternyata ternyata cuma menguasai pelajaran sampai ke level tiga saja, 

sementara banyak peserta didik dari negara lain dapat menguasai pelajaran sampai 

level empat, lima bahkan enam. Hasil dari kedua survei tersebut merujuk pada 

suatu simpulan bahwa : prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan 

terbelakang. Dalam kerangka inilah perlunya perubahan dan pengembangan 

kurikulum, yang dimulai dengan penataan terhadap empat standar nasional, yaitu 

standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, dan standar 

penilaian (Mulyasa 2013:60).  

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada 

satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses 

dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang 

telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 19 

tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah diubah dengan 
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peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan 

pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian 

proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian 

kompetensi lulusan. 

Perubahan kurikulum akan lebih bermakna bila diikuti oleh perubahan 

praktik pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Indikator perubahan 

kurikulum ditunjukan dengan adanya perubahan pola kegiatan pembelajaran, 

pemilihan media pendidikan, penentuan pola penilaian yang menentukan hasil 

pendidikan. Keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan guru yang akan menerapkan dan mengaktualisasikan kurikulum 

tersebut. Kemampuan guru tersebut terutama berkaitan dengan pengetahuan dan 

kemampuan, serta tugas yang dibebankan kepadanya. Tidak jarang kegagalan 

implementasi kurikulum disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, 

dan kemampuan guru dalam memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. 

Kondisi tersebut menunjukan bahwa berfungsinya kurikulum terletak pada 

bagaimana pelaksanaannya di sekolah, khususnya di kelas dalam kegiatan 

pembelajaran yang merupakan kunci keberhasilan tersebut (Majid 2012 : 3).  
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Perubahan Kurikulum 2013 terjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Pondok 

Modern Selamat Kendal yaitu sebuah sekolah yang beridentitaskan pondok 

modern Islam, maka keberadaan mata pelajaran bahasa Arab merupakan hal yang 

tidak dapat dipisahkan. Bahasa Arab masuk sebagai mata pelajaran yang wajib 

dipelajari oleh setiap siswa di SMA Pondok Modern Selamat Kendal, sehingga 

eksistensi bahasa Arab di sekolah tersebut tidak lepas dari berubahnya Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013.  Perubahan tersebut 

dimulai sejak Juli 2013, namun pada kenyataannya masih bnyak para guru di 

sekolah tersebut yang masih kebingungan dalam menerapkan Kurikulum 2013, 

dalam mapel Bahasa Arab tidak ada panduan khusus misalnya, ditambah dengan 

jumlah guru Bahasa Arab yang berjumlahkan enam orang tapi hanya ada satu 

orang yang didelegasikan untuk mengikuti sosialisasi kurikulum 2013, sehingga 

pemahaman yang dirasakan belum merata. Perubahan Kurikulum 2013, 

seharusnya diikuti oleh perubahan dalam praktiknya di dalam kelas oleh karena 

itu dengan berubahnya Kurikulum  2013 diharapkan terjadi perubahan praktik 

pembelajaran pula dalam kelasnya. Salah  satu  hal  penting  yang harus  dimiliki 

oleh  guru  adalah kompetensi  pedagogik  yang menekankan  bahwa  guru  harus  

memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran di kelas. Di antara langkah 

awal dalam  pembelajaran  di  kelas  adalah  menyusun  perencanaan  

pembelajaran yang dikenal dengan istilah Rencana Pelakasanaan Pembelajaran 

(RPP) yang harus  dimiliki  oleh  setiap  guru.   

Oleh  karena  itu,  seorang  guru  sebelum menjalankan  aktifitas  

mengajarnya  dia harus mempunyai RPP agar dalam  pembelajarannya mencapai 
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keberhasilan yang di inginkan. Berubahnya KTSP menjadi Kurikulum 2013 maka 

secara otomatis berubah pula RPP yang dibuat oleh para guru, terkait dengan 

permasalahan guru dalam menyikapi perubahan kurikulum 2013 tentunya 

berdampak pada permasalahan dalam penyusunan RPP. Padahal seharusnya 

penyusunan dan pengembangan RPP yang dibuat oleh guru dan akan 

diimplementasikan dalam kelas harus disesuaikan dengan kriteria penyusunan dan 

pengembangan Kurikulum 2013. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut 

tentang kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 

Bahasa Arab di SMA Pondok Modern Selamat Kendal.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 SMA Pondok Modern Selamat Kendal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan kualitas 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Bahasa Arab Kurikulum 2013 SMA 

Pondok Modern Selamat Kendal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis, dan praktis. 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembang ilmu 

pengetahuan dan akademisi dalam menambah wawasan dan memperkaya 

pengetahuan tentang kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Kurikulum 2013. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat, meliputi:.   

a. Mahasiswa atau Peneliti lain 

Sebagai acuan dalam menjalankan tugas kependidikan khususnya 

dalam proses pembelajaran yaitu sebagai tenaga pendidik di masa yang 

akan datang, serta upaya untuk mencari jawaban yang selama ini menjadi 

perhatian peneliti mengetahui kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) Kurikulum 2013 mapel bahasa Arab.  

b. Guru  

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan acuan 

untuk mempersiapkan diri dalam rangka meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam 

pengembangan proses pembelajaran di masa yang akan datang.  

c. SMA Pondok Modern Selamat Kendal 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil 

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan program 

pendidikan dalam bidang kurikulum  serta dapat diaplikasikan dalam 

kegiatan pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

Bab 2 ini akan memaparkan tentang kajian pustaka dan landasan teori. 

Kajian pustaka yaitu hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki  relevansi 

dengan penelitian ini. Ada tiga hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi 

dengan penelitian peneliti. Sedangkan landasan teori yaitu teori-teori yang 

mendasari penelitian ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 

2.1 Kajian Pustaka 

Pustaka yang mendasari penelitian ini yaitu hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang  memiliki  relevansi  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  yang  

berkaitan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Kurikulum  

2013 sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya,  di  antaranya Tatik 

dkk (2009), Maya Adriyani Ernalia (2011), dan Deden Cahaya Kusuma 

(2013). 

 Pada tahun 2009 Tatik dkk telah melakukan penelitian dalam Jurnal 

Matematika yang berjudul “Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Berbasis Kontekstual Pokok Bahasan Turunan di Madrasah  Aliyah Negeri 

3 Palembang”. Penelitian ini bertujuan menghasilkan perangkat 

pembelajaran berbasis kontekstual pokok bahasan turunan yang valid dan 

praktis; mengetahui efektifitas pembelajaran dengan menggunakan 
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pendekatan berbasis kontekstual pokok bahasan  turunan. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran 

yang  dikembangkan dalam penelitian ini dikategorikan valid dan praktis;  

dari hasil analisis data tes hasil belajar pokok bahasan turunan dengan 

menggunakan pendekatan kontekstual diketahui bahwa nilai rata-rata siswa 

telah mencapai 81,11 dengan kata lain sudah melampaui Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu 66,16. Hal ini berarti bahwa pembelajaran 

kontekstual yang dilakukan sudah termasuk kategori efektif.  

 Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang peneliti 

lakukan, yaitu mempunyai objek pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP). Akan tetapi dalam penelitian Tatik dkk metode penelitiannya adalah 

pengembangan. Sedangkan metode penelitian dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Mata pelajaran dalam penelitian Tatik dkk adalah Matematika 

sedangkan peneliti adalah Bahasa Arab.  

Selanjutnya Maya Adriyani Ernalia (2011) juga telah melakukan 

penelitian tentang kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam 

skripsinya yang berjudul Kualitias Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) Bahasa Indonesia (2011/2012) di SMK Negeri 2 Malang. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui kualitas RPP mata pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia tahun pelajaran 2011/2012 di SMK Negeri 2 Malang. 

Penelitian ini membahas tentang kualitas indikator, kualitas materi ajar, 

kualitas metode dan kegiatan pembelajaran, kualitas media pembelajaran, 



 
 

 
 

9 

dan kualitas evaluasi hasil belajar. Metode penelitian yang digunakan Maya 

Adriyani Ernalia adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

di SMK Negeri 2 Malang belum menerapkan KTSP pada penyusunan RPP 

untuk empat keterampilan berbahasa karena masih banyak aspek-aspek 

dalam penulisan RPP tidak sesuai dengan kriteria penulisan RPP yaitu (1) 

dalam perumusan indikator pada RPP sudah mengacu pada silabus, namun 

guru kurang memodivikasi perumusan indikator yang disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta didik dan sekolah dalam mencapai KD yang akan dicapai, 

(2) semua RPP yang diteliti mencantumkan aspek pengembangan materi 

pembelajaran, tetapi hanya terkesan pencantuman saja karena tidak 

dilampirkan wujud materi yang akan digunakan, (3) perumusan metode dan 

kegiatan pembelajaran kurang menarik dan tidak sistematis.  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak menggunakan metode yang 

menarik sehingga terkesan monoton dan tidak bervariasi. Perumusan 

kegiatan pembelajaran pada komponen kegiatan pendahuluan dan kegiatan 

penutup kurang sesuai dengan penilaian RPP karena terkesan apa adanya 

dan kurang menuangkan ide-ide kreatif dalam pengembangan kegiatan 

pembelajaran, (4) pencatuman pemilihan media dan sumber belajar pada 

RPP kurang rinci karena tidak menuliskan secara jelas sumber pembelajaran 

dan tidak melampirkan ketersediaan wujud meskipun media dan sumber 

pembelajaran sudah ada disekitar lingkungan belajar dan mudah diterapkan, 

(5) perencanaan evaluasi hasil belajar tidak secara lengkap.  
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Sama  dengan  jenis  penelitian  yang  akan peneliti  lakukan,  jenis  

penelitian  ini adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif. Ruang lingkup 

penelitian pun juga sama yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Perbedaannya  terletak  pada  mata pelajaran, peneliti pada mata pelajaran 

bahasa Arab sedangkan Maya Adriyani Ernalia  adalah mata pelajaran 

bahasa Indonesia, dan tempat penelitian yang dilakukan di SMK N 2 

Malang, sedangkan lokasi penelitian peneliti di SMA Pondok Modern 

Selamat Kendal.  

Penelitian terkait Kurikulum 2013 telah dilakukan oleh Deden Cahaya 

Kusuma dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Komponen-Komponen 

Pengembangan Kurikulum 2013 pada Bahan Uji Publik Kurikulum 2013. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komponen  

pengembangan  kurikulum  apa  saja  yang  terdapat  pada  Kurikulum 2013.  

Selain  itu,  analisis  ini pun  bertujuan  untuk  mengetahui  kelebihan  dan  

kekurangan  dari komponen pengembangan kurikulum 2013  yang terdapat 

pada Bahan Uji  Publik Kurikulum 2013. Metode penelitian yang digunakan 

dalam jurnal ini adalah metode deskripsi dan studi pustaka. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan Kurikulum  yang  

terdapat  pada  bahan  uji  publik  Kurikulum  2013  memiliki  komponen-

komponen  pengembangan  kurikulum  yang  terdiri dari  komponen  tujuan,  

komponen isi, komponen metode, dan komponen evaluasi. Untuk komponen 

tujuan, isi, dan metode sudah dapat dikatakan baik, namun untuk  komponen  
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evaluasi  masih belum  berperan  secara maksimal. Hal ini dapat terlihat dari 

beberapa permasalahan kurikulum 2006 yang masih belum diselesaikan. 

Penelitian yang dilakukan Deden Cahaya Kusuma memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni, menganalisis 

tentang Kurikulum 2013, menggunakan metode deskriptif. Hanya saja 

perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian, Deden Cahaya 

Kusuma meneliti tentang komponen-komponen pengembangan Kurikulum 

2013 pada bahan uji publik Kurikulum 2013, sedangkan peneliti meneliti 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Bahasa Arab Kurikulum 2013 di 

SMA Pondok Modern Selamat Kendal.  

Untuk lebih memudahkan dalam melihat relevansi penelitian-

penelitian di atas  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  berikut  

disajikan  tabel persamaan  dan  perbedaan  penelitian-penelitian  sebelumnya  

dengan  penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Tabel 2.1 

Kajian Pustaka 

No. Nama Peneliti/ Judul Persamaan Perbedaan 

1. Tatik dkk  (2009)/ 

Pengembangan Perangkat 

Pembelajaran Berbasis 

Kontekstual Pokok Bahasan 

Turunan di Madrasah  

Aliyah Negeri 3 Palembang 

Mendeskripsikan 

perangkat 

pembelajaran yaitu  

rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran 

(RPP)  

Jenis penelitian 

pengembangan, 

mata pelajaran 

mate-matika. 

  

Bersambung  
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 Lanjutan 

No. Nama Peneliti/ Judul Persamaan Perbedaan 

2. Maya Adriyani Ernalia 

(2011)/ Kualitias Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) Bahasa Indonesia 

(2011/2012) di SMK Negeri 

2 Malang. 

Jenis Penelitian 

deskriptif 

kualitatif, 

tujuannya untuk 

menganalisis 

kualitas Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Mata pelajaran 

bahasa Indonesia, 

tempat penelitian 

di SMK Negeri 2 

Malang. 

3. Deden Cahaya Kusuma 

(2013)/ Analisis Komponen-

Komponen Pengembangan 

Kurikulum 2013 pada 

Bahan Uji Publik 

Kurikulum 2013 

Metode deskriptif, 

mendiskripsikan 

Kurikulum 2013  

Ruang lingkup 

penelitian,tentang 

Komponen 

Pengembangan 

Kurikulum 2013 

pada Bahan Uji 

Publik 

Kurikulum 2013 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian-penelitian tentang kualitas rencana pelaksanaan pembelajaran sudah 

pernah dilakukan sebelumnya. Namun, dalam penelitian yang sudah ada  

belum ditemukan penelitian tentang kualitas rencana pelaksanaan 

pembelajaran Bahasa Arab Kurikulum 2013. Oleh  karena  itu, peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Kualitas Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) Bahasa Arab Kurikulum 2013 SMA Pondok Modern 

Selamat Kendal”. 
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori adalah kumpulan teori yang melandasi penelitian ini. Dalam 

sub bab landasan teori ini dijelaskan tentang kualitas, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dan pengajaran bahasa Arab  

2.2.1 Kualitas  

Menurut Deming (1982) kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan 

siswa sekarang dan di masa yang akan datang (dalam Rusman 2008:554). 

Sedangkan  Elliot (1993) kualitas/mutu adalah sesuatu yang berbeda untuk orang 

yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai 

dengan tujuan (dalam Rusman 2008:554). Menurut Goetch dan Davis (1995) 

“Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan layanan, orang, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan 

(dalam Rusman 2008:554). Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah tingkat baik buruknya sesuatu (Depdiknas 2008:298). Dapat 

disimpulkan bahwa kualitas adalah suatu keadaan tertentu yang memenuhi kriteria 

atau kesesuaian yang sudah ditentukan. 

Dalam penelitian ini kualitas yang dimaksud adalah kualitas Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Bahasa Arab kelas X di SMA Pondok Modern 

Selamat Kendal. Kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam 

penelitian ini ditinjau melalui komponen-komponen Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang tercantum, kemudian akan dinilai oleh reviewer/para 
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ahli pada bidang perangkat pembelajaran. Pengukur kualitas dalam penelitian ini 

menggunakan lembar tela’ah penilaian RPP Kurikulum 2013 yang tercantum 

dalam “Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013” yang diterbitkan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

2.2.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Berikut dijelaskan tentang pengertian RPP dan pengembangannya, 

manfaat RPP, komponen RPP Kurikulum 2013, langkah-langkah Penyusunan 

RPP Kurikulum 2013, format RPP Kurikulum 2013 dan kriteria RPP Kurikulum 

2013. 

2.2.1.1 Pengertian RPP dan Pengembangannya 

Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan 

tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu 

sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah 

perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat 

sasaran. Berkenaan dengan perencanaan William H. Newman dalam bukunya 

Administrative Action Techniques of Organization and Management: 

mengemukakan bahwa “Perencanaan adalah menentukan apa yang akan 

dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas 

dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentu kebijakan, penentuan program, 

penentuan metode-metode dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan 
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berdasarkan jadwal sehari-hari”. Sedangkan menurut Nana Sudjana (2006:61) 

(dalam Majid 2012: 15) mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang 

sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan 

pada waktu yang akan datang. 

Sedangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah 

rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. 

RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran 

peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD).  

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana proses pembelajaran 

yang akan dilakukan oleh guru dan peserta didik baik di dalam atau di luar kelas 

sebagai acuan dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Penyegaran Instruktur Nasional 

tentang Pengembangan RPP Kurikulum 2013, maka mekanisme pengembangan 

dan langkah-langkah pengembangan RPP Kurikulum 2013 dijelaskan sebagai 

berikut : 

a) Mekanisme Pengembangan 

Setiap guru dalam satuan jenjang pendidikan harus menyusun RPP 

untuk setiap mata pelajaran. Pengembangan RPP dianjurkan untuk 
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dikembangkan/disusun di setiap awal semester atau awal tahun pelajaran. 

Hal ini ditujukan agar RPP telah tersedia dahulu dalam setiap awal 

pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan proses penyusunan/pembuatan/ 

atau pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri atau secara 

berkelompok di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 

Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara mandiri 

dan/atau secara bersama-sama melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) dalam tiap satuan jenjang pendidikan tertentu semestinya harus 

difasilitasi dan disupervisi kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk 

oleh kepala sekolah. Pengembangan RPP melalui MGMP antar sekolah 

atau antar wilayah dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau 

dinas pendidikan. 

b) Langkah Pengembangan RPP  

Langkah-langkah pengembangan RPP dimulai dari mengkaji 

silabus dan menganalisis kompetensi, menyusun program semester dan 

tahunan, serta menyusun RPP.  

Silabus tersedia untuk seluruh mata pelajaran wajib maupun 

pilihan dan dapat dikembangkan oleh guru atau sekolah. Dalam silabus 

terdapat kompetensi dasar yang sudah ditetapkan meliputi (pengetahuan 

dan keterampilan) dan sudah dilinierkan. Untuk materi pokok sesuai 

dengan ruang lingkup permendikbud no. 64 tentang standar isi pendidikan 



 
 

 
 

17 

dasar dan menengah. Dalam proses pembelajaran menggunakan langkah 5 

M yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah dan menyajikan. 

Dalam aspek penilaian diharuskan mencakup sikap, pengetahuan dan 

keterampilan melaui tes, penugasan, observasi, dan portofolio. Setiap guru 

mata pelajaran, diwajibkan menyusun perangkat pembelajaran diantaranya 

yaitu program semester (promes) dan program tahunan (prota), 

perhitungan alokasi waktu tiap semester.  

2.2.1.2 Manfaat RPP 

Perencanaan pengajaran memainkan peran penting dalam memandu guru 

untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar 

peserta didiknya. Perencanaan pengajaran juga dimaksudkan sebagai langkah 

awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Terdapat beberapa manfaat 

perencanaan pengajaran dalam proses belajar mengajar yaitu : 

1) Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 

2) Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap 

unsur yang terlibat dalam kegiatan. 

3) Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun 

unsur murid. 

4) Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat 

diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. 

5) Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. 

6) Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat dan biaya (Majid 2012 : 22).  
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2.2.1.3 Komponen RPP 

Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP 

secara lengkap dan sistematis agar pembelajara berlangsung  secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi  prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan   perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau sub tema 

yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Sesuai dengan 

peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah, bahwa komponen RPP terdiri atas: 

a) Identitas sekolah meliputi nama sekolah identitas mata pelajaran atau 

tema/subtema,  kelas/semester; 

b) materi pokok; 

c) alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian 

KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam 

pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai; 

d) tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan 

menggunakan  kata  kerja  operasional  yang  dapat  diamati  dan 

diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 

e) kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; 

f) materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur 

yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan 
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rumusan indikator ketercapaian kompetensi; 

g) metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan 

suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik 

mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan 

KD yang akan dicapai; 

h) media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran; 

i) sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam 

sekitar,  atau sumber belajar lain yang relevan; 

j) langkah-langkah    pembelajaran    dilakukan    melalui    tahapan 

pendahuluan, inti, dan penutup; dan 

k) penilaian hasil pembelajaran 

 

2.2.1.4 Format RPP Kurikulum 2013 

Dalam Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 untuk SMA/MA 

dan SMK/MAK tentang Rambu-rambu Penyusunan Rencana Pelaksanan 

Pembelajaran (RPP) Mengacu pada Standar Proses dengan Menggunakan 

Pendekatan Scientific dan Penilaian Autentik, dijelaskan bahwa kerangka atau 

lay out RPP boleh berbeda-beda tetapi semua komponen dalam RPP harus 

tercantum dan disajikan secara sistematis. Selain itu perlu diperhatikan 

estetika, efisiensi, kepraktisan dan kebermaknaan isi RPP. Berikut merupakan 

format RPP Kurikulum 2013 yang disampaikan dalam sosialisasi Kurikulum 

2013. 
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Gambar 2.2 

Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersambung 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan   : …………………………                      

 Kelas/Semester/Program  : …………………………  

Mata Pelajaran        : ………………………… 

Tema          : …………………………  

Pertemuan Ke-    : ………………………… 

Alokasi Waktu    : …………………………      

A. Kompetensi Inti 

………………………………………………………….. 

B. Kompetensi Dasar 

…………………………………………………………… 

C. Indikator 

…………………………………………………………… 

D. Tujuan pembelajaran  

…………………………………………………………… 

E. Materi ajar  

…………………………………………………………… 

F. Metode pembelajaran  

…………………………………………………………… 

G. Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Deskripsi Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan ……………………………… …………… 

Inti  ……………………………… ……………. 

Penutup ………………………………. …………….. 

 

H. Alat  dan  Sumber Belajar  

1. Alat / Bahan 

……………………………………………………….. 

2. Sumber Belajar 

………………………………………………………. 
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 Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.5 Langkah-langkah Penyusunan RPP 

Menurut peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam menyusun  RPP  

hendaknya  memperhatikan  prinsip-prinsip sebagai berikut. 

a) Perbedaan individual peserta didik antara lain   kemampuan awal, 

tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, 

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan 

belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan 

peserta didik. 

 

I. Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

1. Teknik  

……………………………………………………….. 

2. Bentuk  

………………………………………………………. 

3. Instrumen (Tes dan Nontes) 

1) Lembar pengamatan Sikap 

………………………………………………….. 

2)  Tes Tertulis: 

 …………………………………………………… 

3)  Tes Lisan 

4.  Kunci dan Pedoman penskoran  

……………………………………………………… 

5.  Tugas  

 ……………………………………………………….. 

Mengetahui, 

 Kepala Sekolah   Guru Mata Pelajaran 

 ………………………..   ……………………………….. 
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b) Partisipasi aktif peserta didik. 

c) Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar 

motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan 

kemandirian. 

d) Pengembangan   budaya   membaca   dan   menulis yang   dirancang 

untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam 

bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 

e) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan 

program  pemberian  umpan  balik  positif,  penguatan,  pengayaan, 

dan remidi. 

f) Penekanan  pada  keterkaitan  dan  keterpaduan antara  KD,  materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian 

kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan 

pengalaman belajar. 

g) Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas 

mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 

h) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, 

sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Sedangkan dalam “Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 

2013” yang diterbitkan oleh Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, tentang Rambu-

rambu Penyusunan RPP dijelaskan bahwa langkah-langkah minimal dari 
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penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dimulai dari 

mencantumkan Identitas RPP, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, 

Indikator Pencapaian Kompetensi, Tujuan Pembelajaran, Materi 

Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Sumber 

Belajar dan Penilaian. Setiap komponen mempunyai arah pengembangan 

masing-masing, namun semua merupakan suatu kesatuan.  

Pada standar proses kegiatan pembelajaran terdiri atas langkah-

langkah yang memuat unsur kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. 

1) Kegiatan Pendahuluan  

Kegiatan pendahuluan meliputi orientasi yaitu memusatkan 

perhatian peserta didik pada materi yang akan dibelajarkan, dengan cara 

menunjukkan benda yang menarik, memberikan illustrasi, membaca 

berita di surat kabar, menampilkan slide animasi, fenomena alam, sosial, 

atau lainnya. Kemudian memberikan apersepsi, persepsi awal kepada 

peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Selanjutnya motivasi, 

guru memberikan gambaran manfaat mempelajari materi yang akan 

diajarkan. Pemberian acuan maksudnya memberikan kaitan dengan kajian 

ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok 

dan uraian materi pelajaran secara garis besar. Pembagian kelompok 

belajar, penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar (sesuai 

dengan rencana langkah-langkah pembelajaran).   
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2) Kegiatan Inti  

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk 

mencapai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar yang dilakukan secara 

interaktif, inspiratif menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, namun tetap efektif. 

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, 

media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Menggunakan pendekatan 

tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan 

penyingkapan (discovery) dan/ atau pembelajaran   yang menghasilkan 

karya berbasis pemecahan masalah (project based learning ) disesuaikan 

dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Memuat 

pengembangan   sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terintegrasi 

pada pembelajaran.  

3) Kegiatan Penutup  

Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran,  melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian 
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tugas, baik tugas individual maupun kelompok dan menginformasikan 

rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

 Langkah-langkah pembelajaran disusun dalam bentuk rangkaian 

kegiatan, yang sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang 

dipilih, menggunakan urutan sintaksis sesuai dengan modelnya. Oleh 

karena itu, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup tidak 

harus ada dalam setiap pertemuan. Pada standar proses, pembelajaran 

yang berfokus pada kegiatan Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi sangat 

diharapkan. Pembelajaran pada kurikulum 2013 disarankan berbasis 

pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mengolah, 

menalar, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta. RPP yang disusun 

sebaiknya berbasis pendekatan saintifik dengan memperhatikan karakter 

mata pelajaran dan karakteristik siswa. Sikap tidak hanya diajarkan secara 

verbal, tetapi melalui pemberitahuan, contoh, modeling, atau keteladanan 

dan pembiasaaan. Belajar tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di 

lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan harus diingat bahwa guru bukan 

satu-satunya sumber belajar. 

2.2.1.6 Kriteria Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Perencanaan pembelajaran diwujudkan dalam bentuk perangkat 

pembelajaran yang dibuat bukan hanya sebagai pelengkap administrasi 

namun disusun sebagai bagian integral dari proses pekerjaan professional 

sehingga berfungsi sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan 
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pembelajaran. Dengan demikian, penyusunan perencanaan pembelajaran 

merupakan suatu keharusan karena didukung oleh kebutuhan agar 

pelaksanaan pembelajaran terarah  sesuai dengan tujuan dari sasaran yang 

ingin dicapai. Beberapa nilai yang dapat dijadikan sebagai kriteria 

penyusunan perencanan antara lain : 

a) Signifikansi 

Signifikan dapat diartikan sebagai kebermaknaan. Nilai signifikansi 

artinya, bahwa perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar 

proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, 

perencanaan pembelajaran disusun sebagai bagian dari proses 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian dalam 

proses pembelajaran hendaknya guru berpedoman pada perencanaan 

yang telah disusunya.  

b) Relevansi  

Relevansi artinya sesuai. Nilai relevansi dalam perencanaann adalah 

bahwa perencanaan yang telah disusun memiliki nilai kesesuaian baik 

internal maupun eksternal. Kesesuaian internal adalah perencanaan 

pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sedangkan 

kesesuaian eksternal adalah perencanaan pembelajaran yang disusun 

harus sesuai dengan kebutuhan siswa.  

c) Kepastian 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran, mungkin guru merasa banyak 

alternatif yang dapat digunakan. Namun dari sekian banyak alternatif 
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tersebut, hendaknya guru menemukan alternatif mana yang sesuai dan 

dapat diimplementasikan. Nilai kepastian itu bermakna bahwa dalam 

perencanaan pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan proses pembelajaran, tidak lagi memuat alternatif-

alternatif yang bisa dipilih, akan tetapi berisi langkah-langkah pasti 

yang dapat dilakukan secara sistematis dengan kepastian itulah dapat 

terhindar dari persoalan-persoalan yang mungkin muncul secara tidak 

terduga.  

d) Adaptabilitas 

Perencanaan pembelajaran yang disusun hendaknya bersifat lentur atau 

tidak kaku. Artinya perencanaan pembelajaran sebaiknya disusun 

untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai 

kondisi. 

e) Kesederhanaan 

Perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana artinya, mudah 

diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Perencanaan yang sulit 

dan rumit untuk diimplementasikan tidak akan berfungsi sebagai 

pedoman untuk guru dalam pengelolaan pembelajaran. 

f) Prediktif 

Perencanaan pembelajaran yang baik harus memiliki daya ramal yang 

kuat, artinya perencanaan dapat menggambarkan apa yang akan 

terjadi. Daya ramal ini sangat penting untuk mengantisipasi berbagai 
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kemungkinan yang akan terjadi dengan demikian akan mudah bagi 

guru untuk mengantisipasinya (Roihanah 2012 : 71 ). 

 

2.2.3 Pengajaran Bahasa Arab 

Berikut ini dijelaskan pengertian bahasa Arab, pengajaran bahasa Arab di 

Indonesia, bahasa Arab dalam Kurikulum 2013 dan RPP bahasa Arab 

Kurikulum 2013 di SMA Pondok Modern Selamat Kendal. 

2.2.2.1 Pengertian Bahasa Arab 

Menurut Syekh Musthafa al-Ghulayani (dalam Busri 2008 : 53) bahasa 

Arab adalah susunan kata atau kalimat yang digunakan bangsa Arab untuk 

mengemukakan maksud kehendak mereka. Dengan demikian yang dimaksud 

Bahasa Arab ialah bahasa yang digunakan oleh bangsa Arab untuk 

mengemukakan maksud dan kehendaknya dan sebagai alat berkomunikasi di 

kalangan mereka. 

2.2.2.2 Pengajaran Bahasa Arab di Indonesia 

 Bahasa Arab masuk ke wilayah Nusantara dapat dipastikan bersamaan 

dengan masuknya agama Islam, karena bahasa Arab sangat erat kaitannya 

dengan berbagai bentuk peribadatan dalam Islam di samping kedudukannya 

sebagai bahasa kitab suci Al Qur’an. Maka pengajaran bahasa Arab yang 

pertama, di Nusantara adalah untuk memenuhi kebutuhan seorang muslim 

dalam menunaikan ibadah, khususnya ibadah shalat. Yang kedua, dengan tujuan 
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pendalaman ajaran agama Islam yang tumbuh dan berkembang di pondok 

pesantren Salaf. Dan masih banyak lagi tujuan-tujuan pengajaran bahasa Arab di 

Indonesia (Effendy 2009:27). Mengingat zaman yang terus bergulir membuat 

pengajaran bahasa Arab semakin berkembang dari waktu ke waktu sehingga 

mampu menghasilkan berbagai macam metode pengajaran bahasa Arab di 

Indonesia. 

 Secara sederhana, metode pengajaran bahasa Arab dapat digolongkan 

menjadi dua macam, yaitu: pertama, metode tradisional/klasikal dan kedua, 

metode modern. Metode pengajaran bahasa Arab tradisional adalah metode 

pengajaran bahasa Arab yang terfokus pada “bahasa sebagai budaya ilmu” 

sehingga belajar bahasa Arab berarti belajar secara mendalam tentang seluk-

beluk ilmu bahasa Arab, baik aspek gramatika/sintaksis (Qowaid nahwu), 

morfem/morfologi (Qowaid as-sharf) ataupun sastra (adab). Metode yang 

berkembang dan masyhur digunakan untuk tujuan tersebut adalah metode 

qowaid dan tarjamah. Metode tersebut mampu bertahan beberapa abad, bahkan 

sampai sekarang pesantren-pesantren di Indonesia, khususnya pesantren salafiah 

masih menerapkan metode tersebut. Metode pengajaran bahasa Arab modern 

adalah metode pengajaran yang berorientasi pada tujuan bahasa sebagai alat. 

Artinya, bahasa Arab dipandang sebagai alat komunikasi dalam kehidupan 

modern, sehingga inti belajar bahasa Arab adalah kemampuan untuk 

menggunakan bahasa tersebut secara aktif dan mampu memahami 

ucapan/ungkapan dalam bahasa Arab. Metode yang lazim digunakan dalam 

pengajarannya adalah metode langsung (tariiqah al – mubasysyarah). 
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Munculnya metode ini didasari pada asumsi bahwa bahasa adalah sesuatu yang 

hidup, oleh karena itu harus dikomunikasikan dan dilatih terus sebagaimana 

anak kecil belajar bahasa. 

2.2.2.3 Bahasa Arab dalam Kurikulum 2013 

 Struktur kurikulum SMA/MA dalam kurikulum 2013 terdiri atas 

kelompok mata pelajaran wajib  yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan 

kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai 

dengan bakat, minat dan kemampuannya. Adapun untuk MA dapat menambah 

dengan mata pelajaran kelompok peminatan keagamaan.  

  Mata pelajaran adalah unit organisasi terkecil dari Kompetensi Dasar. 

Untuk kurikulum SMA/MA, organisasi Kompetensi Dasar dilakukan dengan 

cara mempertimbangkan kesinambungan antarkelas dan keharmonisan 

antarmata pelajaran yang diikat dengan kompetensi inti. Kompetensi inti 

merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang 

harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan 

pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai 

kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan 

dan keterampilan (afektif, kognitif dan psikomotorik) yang harus dipelajari 

peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. 

Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara 

pencapaian hard skills dan soft skill  (dalam Kompetensi Dasar SMA/MA 

Kurikulum 2013). 
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 Dalam Kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Arab dalam Sekolah 

Menengah Atas (SMA/MA) masuk dalam mata pelajaran kelompok 

peminatan bahasa. Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama 

(SMP/MTs) masuk sebagai mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal adalah 

program pendidikan yang isi dan media penyampaianya dikaitkan dengan 

lingkungan alam, lingkungan sosial, serta lingkungan budaya dan kebutuhan 

daerah, sedangkan peserta didik di daerah tersebut wajib mempelajarinya. 

Pelaksanaan kurikulum yang disempurnakan haruslah berorientasi lingkungan, 

yaitu dengan cara melaksanakan program muatan lokal (Idi 2006 : 260).  

 Dalam Kurikulum 2013 pada struktur kurikulum pendidikan 

menengah, pada kelompok mata pelajaran peminatan bertujuan 1) untuk 

memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya 

dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di 

perguruan tinggi dan 2) untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu 

disiplin ilmu atau keterampilan tertentu (Mulyasa 2013:94). Adapun dalam 

lingkup pembelajaran bahasa Arab tidak berbeda dengan bahasa lainya yang 

terdiri atas empat kemahiran yaitu mendengarkan/ istima’, berbicara/ kalam, 

membaca/ qira’ah dan menulis/ kitabah. 

2.2.2.4 RPP Bahasa Arab Kurikulum 2013 SMA Pondok Modern Selamat 

Kendal 

 Kurikulum 2013 baru saja diresmikan oleh Pemerintah Indonesia, dan 

mulai diberlakukan sejak bulan Juli tahun 2013. Penerapan Kurikulum 2013 
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dilakukan secara bertahap sesuai dengan strategi implementasi Kurikulum 

2013 bahwa pada Juli 2013 kelas I, IV SD/MI (30%), seluruh kelas VII 

SMP/MTs, dan X (SMA/MA, SMK/MAK). Ini adalah tahun pertama 

implementasi dan dilakukan di seluruh wilayah NKRI. Untuk SD akan dipilih 

30% SD dari setiap kabupaten/kota di setiap provinsi. Pada bulan Juli 2014 

kelas I,II,IV,V (SD/MI), kelas VII, VIII (SMP/MTs), dan kelas X, XI 

(SMA/MA, SMK/MA). Tahun 2014 adalah tahun kedua implementasi. Seperti 

tahun pertama maka SD akan dipilih sebanyak 30% sehingga secara 

keseluruhan implementasi kurikulum pada tahun kedua sudah mencakup 60% 

SD di seluruh wilayah NKRI. Pada tahun kedua ini, hanya kelas terakhir 

SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK yang belum melaksanakan 

kurikulum. Dan pada Juli 2015 seluruh kelas dan seluruh SD/MI, SMA/MA, 

SMK/MAK telah melaksanakan sepenuhnya Kurikulum 2013.     

 Menerapkan Kurikulum 2013, bearti mengubah empat elemen Standar 

Nasional Pendidikan salah satunya yaitu standar proses. Dalam standar proses 

mencakup perencanaan pembelajaran yang menyangkut kesiapan guru dalam 

menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Di kelas X SMA 

Pondok Modern Selamat RPP bahasa Arab disusun oleh tiga guru bahasa Arab 

yaitu M. Arif Budiman, S.Pd.I., Qosim Taufiq Akbar., S.Pd.I., dan Ulin Nuha, 

S.Pd.I., jadi dapat disimpulkan bahwa penyusunan RPP dilakukan secara 

bersama-sama/kolektif.   
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan 

menganalisis kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada mata 

pelajaran Bahasa Arab Kurikulum 2013 di SMA Pondok Modern Selamat Kendal. 

4.1 Proses Penyusunan RPP BahasaArab Kurikulum 2013 SMA Pondok 

Modern Selamat. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber yaitu para guru 

mapel Bahasa Arab kelas X SMA Pondok Modern Selamat Kendal (M.Arif 

Budiman, S.Pd.I., Ulin Nuha, S.Pd.I., dan Qosim Taufik Akbar, S.Pd.I),maka 

didapatkan informasi mengenai proses penyusunan RPP Bahasa Arab diantaranya 

yaitu, mengenai  pengetahuan guru mapel Bahasa Arab tentang Kurikulum 2013. 

Diketahui  bahwabelum sepenuhnya para guru memahaminya, karena pada saat 

sosialisasi Kurikulum 2013 hanya seorang guru saja yang didelegasikan untuk 

mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini diperparah dengan tidak tersedianya panduan 

khusus pengembangan RPP Kurikulum 2013 untuk mapel Bahasa Arab. Menurut 

para guru mapel Bahasa Arab di SMA Pondok Modern Selamat Kendal 

bahwaBahasa Arab dalam Kurikulum 2013 tidak jauh berbeda dari kurikulum 

sebelumnya, semua guru memahaminya sebagai mata pelajaran yang wajib 

dipelajari oleh para siswa di SMA Pondok Modern Selamat Kendal, yang secara 

tersirat memuat empat kemahiran berbahasasama dengan Kurikulum sebelumnya 
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yaitu KTSP, hanya berbeda pada alokasi waktu yaitu tiga jam pelajaran. Proses 

pengembangan RPP yang dilakukan oleh para guru mapel Bahasa Arab di SMA 

Pondok Modern Selamat Kendal secara kolektif yaitu bersama-sama, karena para 

guru di sekolah tersebut tidak tergabung dalam MGMP Bahasa Arab kabupaten 

Kendal. Pengembangan RPP dilakukan pada awal semester ganjil. Cara yang 

ditempuh guru dalam menyusun RPP bermula dari sosialisasi Kurikulum 2013 

oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan ditambah sosialisasi dari luar 

(Dinas Pendidikan setempat).Dalam mapel Bahasa Arab tidak adak ada panduan 

(naskah) model pembelajaran saintifik penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), program tahunan, program semester, sehingga RPP menyesuaikan 

dengan mapel lainnya. Sedangkan silabus menerima langsung dari pusat, tanpa 

dilakukan pengembangan lagi.  

Dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 para guru mapel 

BahasaArab tentunya mengalami banyak kendala dan harus mampu 

menanganinya. Kendala-kendala yang dialami oleh para guru mapel yaitu tentang 

komponen materi ajar dalam RPP tentang materi pokok (fakta, konsep, prinsip 

dan prosedur) masih terasa sulit untuk dipahami. Dalam penilaiannya harus 

lengkap dan dijabarkan mulai dari bentuk penilaiannya, KD dan indikator dari 

KD, sikap, penilaian sejawat temannya, penilaian praktik, portofolio, sehingga 

guru terasa berat dan kesulitan. Kemudian, tidak adanya panduan khusus dalam 

pembuatan RPP khusus mapel BahasaArab, indikator penilaian yang begitu 

kompleks dan jam pembelajaran yang masih relatif terbatas. 
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Ada pun solusi yang dilakukan oleh para guru yaitu guru tidak harus 

menilai setiap gerak-gerik peserta didik, tetapi cukup satu KD meliputi penilaian 

dari tugas dan ulangan peserta didik. Tidak harus setiap pertemuan guru 

mengamati gerak-gerik setiap peserta didik yang meliputi penilaian dari tugas, 

ulangan, portofolio, penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Sedangkan 

penilaian praktik cukup lewat portofolio. Adapun solusi lainnya adalah para guru 

selalu menggali informasi tentang pengembangan kurikulum 2013, 

bermusyawarah dalam menentukan pendekatan, metode dan media pembelajaran 

yang tepat, dan selalu mengadakan evaluasi yang berkelanjutan. 

4.2 Analisis RPPmata pelajaran Bahasa Arab Kurikulum 2013 di SMA 

Pondok Modern Selamat Kendal. 

RPP yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu RPP yang bertemaat-ta’aruf 

(perkenalan) untuk kelas X SMA pada semester ganjil. Peneliti mengambil empat 

buah RPP Bahasa Arab kelas X karena RPP tersebut telah digunakan pada 

semester ganjil tahun ajaran 2013/2014. Dari keempat RPP terdapat kompetensi 

dasar yang berbeda-beda yaitu KD 3.1 dan 4.1, KD 3.2 dan 4.2, KD 3.3 dan 4.3 

dan KD 3.4 dan 4.4.Dalam RPP terdapat beberapa komponen yaitu identitas mata 

pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, 

tujuan pembelajaran, materi ajar, strategi/metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, dan penilaian. Namun, tidak 

semua komponen dianalisis dalam penelitian karena pada komponen kompetensi 
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inti dan kompetensi dasar sudah ditentukan oleh pusat (Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan).  

Komponen RPP yang dianalisis dalam penelitian ini ada sembilan yaitu 

identitas mata pelajaran, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, 

materi ajar, strategi/metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber dan 

media pembelajaran, dan penilaian.Dalam penelitian ini, uji keabsahan data (uji  

kredibilitas  data) dilakukan salah satunya dengan pemeriksaan kembali 

olehreviewer yaitu oleh  dosen dan guru yang ahli dalam bidang pengembangan 

perangkat pembelajaran. Ada empatreviewer dalam uji kredibilitas data dalam 

penelitian ini, yaitu Retno Purnama Irawati,S.S.,M.A.(reviewer1) dan Hasan 

Busri,S.Pd.I.,M.S.I. (reviewer 2)merupakan dosen pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Negeri Semarang, Drs. Bambang Hartono, M.Hum. (reviewer 

3)merupakan dosen pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia Universitas Negeri 

Semarang dan Abdul Aziz, S.Pd.(reviewer 4) yaitu waka kurikulum SMA Pondok 

Modern Selamat Kendal. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan 

instrumen penilaian RPP yang diadopsi dari lembar kerja penelaahan RPP dalam 

Modul Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013. Maka dapat diketahui bahwa 

terdapat empat RPP yang akan dinilai oleh empat reviewer, dengan masing-

masing reviewer menilai empat RPP. Namun berdasarkan uji kredibilitas yang 

telah dilakukan reviewer 3 hanya memberikan satu lembar penilaian karena 

mengganggap keempat RPP tersebut sama semua, dengan memberikan beberapa 

catatan-catatan tertentu di lembar RPP secara langsung yang nantinya akan 

dilampirkan oleh peneliti. Sedangkan reviewer 4 hanya memberikan 2 lembar 



 
 

 

37 

penilaian karena menilai bahwa RPP KD 3.1 dan 4.1, dan KD 3.2 dan 4.2 sama 

atau sejenis, isinya sama. Dan RPP KD 3.3 dan 4.3, dan 3.4 dan 4.4 juga sama 

atau sejenis, mempunyai isi yang sama.  Komponen-komponen RPP yang dinilai 

oleh para reviewerakan didapatkan hasil dan rentang skor tertentu yaitu tidak ada 

(dengan skor 1), kurang lengkap atau sesuai sebagian (dengan skor 2), dan sudah 

lengkap atau sesuai seluruhnya (dengan skor 3). Kemudian peneliti 

menyimpulkan dari sekian penilaian dan pernyataan yang dilakukan oleh para 

reviewer, sehingga mudah dipahami oleh  pembaca. 

4.3 Analisis Kualitas RPP KD 3.1 dan 4.1 Bahasa Arab Kurikulum 2013 

SMA Pondok Modern Selamat Kendal. 

Ada sembilan komponen RPP dalam RPP KD 3.1 dan 4.1 yang dianalisis 

yaitu identitas mata pelajaran, perumusan masalah, perumusan tujuan 

pembelajaran, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber belajar, pemlihan media 

belajar, model pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian.  

4.3.1 Identitas Mata Pelajaran 

Komponen identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, 

semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah 

pertemuan. Berdasarkan hasil analisis komponen identitas mata pelajaran oleh 

reviewer 1 sudah lengkap, sedangkan menurut reviewer 2 kurang lengkap dengan 

catatan yang diberikan tidak ada  jumlah pertemuan kesekian kalinya. Reviewer 

3dalam komponen identitas mata pelajaran hasilnya kurang lengkap dengan 



 
 

 

38 

memberikan catatan, tema dan pertemuan belum ada. Dan reviewer 4 kurang 

lengkap dengan memberikan catatan jumlah pertemuan tidak dicantumkan 

dantidak adapeminatan Ilmu Bahasa dan Budayadi SMA Pondok Modern Selamat 

Kendal. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013 mengenai identitas mata pelajaran, maka dapat disimpulkan 

bahwa identitas mata pelajaran dalam RPP KD 3.1 dan 4.1 kurang lengkap karena 

tidak ada tema, tidak ada jumlah pertemuan kesekian,dan tidak ada peminatan 

Ilmu Bahasadan Budaya di SMA Pondok Modern Selamat Kendal. 

4.3.2 Perumusan Indikator 

Komponen perumusan indikator mencakup kesesuaian Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) dan Kompetensi Dasar (KD), kesesuaian penggunaan kata kerja 

operasional dengan kompetensi yang diukur, dan kesesuaian dengan aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan hasil analisis komponen perumusan 

indikator oleh reviewer1 sesuai sebagian, sedangkanreviewer 2 sesuai seluruhnya. 

Reviewer 3 kesesuaian dengan SKL, KI dan KD sesuai sebagian dengan 

memberikan catatan belum lengkap KD KI 1 dan KI 2 belum ada, sedangkan 

kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur 

sesuai sebagian dengan memberikan catatan indikator tidak sesuai, sedangkan 

kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan tidak sesuai 

dengan memberikan catatan belum ada.Reviewer 4 kesesuaian dengan SKL, KI 

dan KD dan kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai 
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sebagian, sedangkan kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan 

kompetensi yang diukur sesuai seluruhnya.  

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013 tentang perumusan indikator, maka dapat disimpulkan 

bahwa perumusan indikator dalam RPP KD 3.1 dan 4.1 tentang kesesuaian 

dengan SKL, KI dan KD kurang lengkap/sesuai sebagian karena indikator 

pencapaian kompetensi belum terbagi ke dalam pertemuan-pertemuan, padahal 

RPP tersebut dialokasikan untuk dua kali pertemuan dan di dalam kompetensi 

dasar belum tercantum KI 1 dan KI 2.  Sedangkan kesesuaian penggunaan kata 

kerja operasional dengan kompetensi yang diukur seluruhnya sesuai karena dalam 

indikator sudah menggunakan kata kerja operasional seperti menyimak, 

mengidentifikasi, menirukan, menghafal dan menangkap makna. Kesesuaian 

dengan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan kurang lengkap. 

4.3.3 Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Komponen perumusan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan proses dan 

hasil belajar yang diharapkan dicapai, kesesuaian dengan kompetensi dasar. 

Berdasarkan hasil analisis komponen perumusan tujuan pembelajaran 

olehreviewer 1 sesuai sebagian sedangkan reviewer 2 sesuaiseluruhnya. Reviewer 

3 sesuai sebagian, dengan memberikan catatan belum ada unsur proses, terutama 

aspek kondisi indikator pencapaian kompetensi dan KD 2 (keterampilan) belum 

tampak.Reviewer 4 tidak sesuai dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan 

dicapai dan sesuai sebagian dengan kompetensi dasar. 
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Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013 tentang perumusan tujuan pembelajaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa perumusan tujuan pembelajaran dalam RPP KD 3.1 dan 4.1 

mengenai kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai 

sesuai sebagian  karena dalam tujuan pembelajaran belum ada unsur proses, 

sehingga terlihat sama (menyerupai) dengan indikator pencapaian kompetensi. 

Sedangkan kesesuaian dengan kompetensi dasar sesuai sebagian karena KD 4.1 

(keterampilan) belum tampak. 

4.3.4 Pemilihan Materi Ajar 

Komponen pemilihan materi ajar, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, karakteristik peserta didik dan alokasi waktu. Berdasarkan 

hasil analisis komponen pemilihan materi ajar oleh reviewer 1 tidak sesuai 

semuanya dengan memberikan catatan KD 3.1 dan 4.1 bisa dipecah dalam 

beberapa materi yang berbeda tidak selalu sama sehingga lebih fokus. 

Sedangkan reviewer 2 sesuai seluruhnya. Reviewer 3 kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik sesuai 

sebagian dengan memberikan catatan prinsip belum sesuai dengan KD 1 

maupun KD, belum tergambar secara jelas, hanya lisan saja tulis belum 

ada.Reviewer 4 kesesuaian dengan tujuan pembelajaran sesuai sebagian, 

sedangkan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik dan kesesuaian 

dengan alokasi waktu sesuai seluruhnya. 
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Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP 

Bahasa Arab Kurikulum 2013 tentang pemilihan bahan ajar, maka dapat 

disimpulkan bahwa pemilihan bahan ajar dalam RPP KD 3.1 dan 4.1 

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran kurang sesuai karena prinsip, fakta 

dan prosedur belum sesuai dengan prinsip kurikulum 2013 sedangkan 

kesesuian dengan karakteristik peserta didik dan kesesuaian dengan 

alokasi waktu sesuai seluruhnya. 

4.3.5 Pemilihan Sumber Belajar 

Komponen pemilihan sumber belajar meliputi kesesuaian dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar, kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan saintifik, kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik. Berdasarkan hasil analisis komponen pemilihan sumber 

belajar oleh reviewer 1 sesuai sebagian semuanya dengan memberikan 

catatan sumber belajar bisa lebih bervariasi sehingga tidak hanya dari 

buku-buku saja. Sedangkan reviewer 2 sesuaiseluruhnya. Reviewer 3 

sesuai sebgagian dengan memberikan catatan sesuai Kurikulum 2013 

hanya belum tergambar.Reviewer 4 kesesuaian dengan KI dan KD dan 

kesesuaian dengan karakteristik peserta didik sesuai seluruhnya, 

sedangkan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran sesuai sebagian. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP 

Bahasa Arab Kurikulum 2013 tentang pemilihan sumber belajar, maka 

dapat disimpulkan bahwa pemilihan sumber belajar dalam RPP KD 3.1 
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dan 4.1 mengenai kesesuaian dengan KI dan KD, dan kesesuaian dengan 

materi pembelajaran dan pendekatan saintifik sesuai sebagian karena 

sumber belajar bisa lebih bervariasi sehingga tidak hanya dari buku saja. 

Sedangkan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik sesuai 

seluruhnya. 

4.3.6 Pemilihan Media Belajar 

Komponen pemilihan media belajar, mencakup kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan materi pembelajaran dan 

pendekatan saintifik, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. 

Berdasarkan hasil analisis komponen pemilihan media belajar oleh 

reviewer 1 tidak sesuai semuanya dengan memberikan catatan karena 

sebenarnya KD 3.1 dan 4.1 bisa dipecah dalam beberapa RPP sehingga 

menyebabkan ketidaksesuaian di bagian selanjutnya. Sedangkan reviewer 

2 sesuai sebagian dengan catatan tujuan pembelajaran masih umum, dan 

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, dengan materi pembelajaran dan 

pendekatan saintifik belum spesifik.Reviewer 3 kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran dan karakteristik peserta didik sesuai seluruhnya, sedangkan 

kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan saintifik sesuai 

sebagian dengan memberikan catatan hanya ada media lisan, tulis belum 

ada.Reviewer4kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, dan kesesuaian 

dengan materi pembelajaran dan pendekatan saintifik sesuai sebagian 
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sedangkan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik sesuai 

seluruhnya. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP 

Bahasa Arab Kurikulum 2013 tentang pemilihan media belajar, maka 

dapat disimpulkan bahwa pemilihan media belajar dalam RPP KD 3.1 dan 

4.1 mengenai kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan kesesuaian 

dengan materi pembelajaran dan pendekatan saintifik kurang lengkap 

karena media yang digunakan kurang sesuai dengan kompetensi yang 

dicapai, sedangkan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik sesuai 

seluruhnya.   

4.3.7 Model Pembelajaran 

Komponen model pembelajaran mencakup, kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, dengan pendekatan saintifik. Berdasarkan hasil 

analisis komponen model pembelajaran oleh reviewer 1 tidak sesuai 

semuanya dan memberikan catatan karena ciri khas pembelajaran saintifik 

belum terlalu menonjol. Sedangkan reviewer 2 sesuai seluruhnya.Reviewer 

3 sesuai seluruhnya.Reviewer 4 sesuai seluruhnya. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP 

Bahasa Arab Kurikulum 2013 tentang model pembelajaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran dalam RPP KD 3.1 dan 4.1 sesuai 

seluruhnya.  
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4.3.8 Skenario Pembelajaran 

Komponen skenario pembelajaran meliputi menampilkan kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas. Kesesuaian kegiatan dengan 

pendekatan saintifik. Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi. 

Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Berdasarkan hasil 

analisis komponen skenario pembelajaran oleh reviewer 1 sesuai sebagian 

dalam menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas, 

tidak sesuai dalam pendekatan saintifik, sesuai sebagian penyajian dengan 

sistematika materi. Reviewer2 sesuai seluruhnya kecuali kesesuaian 

alokasi waktu dengan cakupan materi tidak sesuai, dengan catatan terlalu 

panjang waktunya.Reviewer 3 dalam menampilkan kegiatan pendahuluan, 

inti, dan penutup dengan jelas, kesesuaian penyajian dengan sistematika 

materi dan kesesuaian alokasi waktu sesuai seluruhnya sedangkan 

kesesuaian kegiatan pendekatan saintifik sesuai sebagian dengan 

memberikan catatan bahwa dalam kegiatan pendahuluan belum ada untuk 

pengondisian siswa, dalam hal mengomunikasikan masih salah.Reviewer 4 

dalam menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas 

dan kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi sesuai seluruhnya, 

sedangkan kesesuaian kegiatan pendekatan saintifik dan kesesuaian 

penyajian dengan sistematika materi sesuai sebagian. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP 

Bahasa Arab Kurikulum 2013 tentang skenario pembelajaran, maka dapat 
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disimpulkan bahwa skenario pembelajaran dalam RPP KD 3.1 dan 4.1 

dalam menampilkan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup dengan jelas  

sesuai seluruhnya, karena secara tersurat sudah dapat diidentifikasi. 

Sedangkan kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik sesuai 

sebagian. Kesesuaian penyajian dengan sistematika materi dan kesesuaian 

lokasi waktu dengan cakupan materi sesuai seluruhnya.  

4.3.9 Penilaian 

Komponen penilaian mencakup, kesesuaian dengan teknik dan 

bentuk penilaian autentik, kesesuaian dengan indikator pencapaian 

kompetensi, kesesuaian kunci jawaban dengan soal, kesesuaian pedoman 

penskoran dengan soal. Berdasarkan hasil analisis komponen penilaian 

olehreviewer 1 sesuai sebagian dan komentar terhadap RPP secara umum 

adalah kemungkinan ketidaksesuaian RPP karena guru masih kebingungan 

dengan kurikulum 2013, padahal KD pada Kurikulum 2013 sangat bisa 

dikembangkan.  Sedangkan reviewer 2  sesuai seluruhnya untuk 

kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik, kesesuaian 

dengan indikator pencapaian kompetensi. Tetapi tidak sesuai untuk 

kesesuaian kunci jawaban dengan soal, dan kesesuaian pedoman 

penskoran dengan soal.Catatan yang diberikan tidak ada kesesuaian kunci 

jawaban dan pedoman penskoran dengan soal. Adapun komentar reviewer 

2 terhadap RPP secara umum bahwa RPP sudah baik, hanya saja untuk 

alokasi waktu terlalu lama dengan materi yang hanya sedikit, serta 
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pedoman penskoran nilai dan soal beserta kunci jawaban belum 

ada.Reviewer 3 kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik 

sesuai seluruhnya, sedangkan kesesuaian dengan indikator pencapaian 

kompetensi, kesesuaian kunci jawaban dengan soal dan kesesuaian 

pedoman penskoran dengan soalsesuai sebagian dengan memberikan 

catatan bahwa tidak terurai jelas aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan.Reviewer  4 kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian 

autentik, dan kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi sesuai 

sebagian sedangkan kesesuaian kunci jawaban dengan soal dan kesesuaian 

pedoman penskoran dengan soal tidak sesuai. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP 

Bahasa Arab Kurikulum 2013 tentang penilaian, maka dapat disimpulkan 

bahwa penilaian dalam RPP KD 3.1 dan 4.1 mengenai kesesuaian dengan 

teknik dan bentuk penilaian autentik dan kesesuaian dengan indikator 

pencapaian kompetensi sesuai sebagian. Sedangkan kesesuaian kunci 

jawaban dengan soal, dan kesesuaian pedoman penskoran dengan soal 

tidak sesuai karena tidak ada. Untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami hasil penililaian para reviewertentang RPP KD 3.1 dan 4.1, 

berikut peneliti jabarkan dalam bentuk tabel.  

  



 
 

 

47 

Tabel 4.1 

Hasil Penilaian RPP KD 3.1 dan 4.1 oleh para reviewer 

No. Komponen RPP 
Reviewer 

1 

Reviewer 

2 

Reviewer 

3 

Reviewer 

4 

A. Identitas Mata Pelajaran     

1. Satuan Pendidikan, kelas, 

semester, program keahlian, 

mata pelajaran atau tema 

pelajaran, jumlah pertemuan 

3 2 2 2 

B. Perumusan Indikator     

1. Kesesuaian dengan SKL, KI 

dan KD 

2 3 2 2 

2. Kesesuaian penggunaan kata 

kerja operasional dengan 

kompetensi yang diukur 

2 3 2 3 

3. Kesesuaian dengan aspek 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan 

2 3 1 2 

C. 
Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

    

1. Kesesuaian dengan proses dan 

hasil belajar yang diharapkan 

dicapai 

2 3 2 1 

2. Kesesuaian dengan 

kompetensi dasar 

2 3 2 2 

D. Pemilihan Materi Ajar     

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

1 3 2 2 

2. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik 

1 3 2 3 
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3. Kesesuaian dengan alokasi 

waktu 

1 3 3 3 

E. Pemilihan Sumber Belajar     

1. Kesesuaian dengan KI dan KD 2 3 2 3 

2. Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan 

saintifik 

2 3 2 2 

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik 

2 3 2 3 

F. Pemilihan Media Belajar     

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

1 2 3 2 

2. Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan 

saintifik 

1 2 2 2 

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik 

1 2 3 3 

G. Model Pembelajaran     

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

1 3 3 3 

2. Kesesuaian dengan  

pendekatan saintifik 

1 3 3 3 

H. Skenario Pembelajaran     

1. Menampilkan kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup 

dengan jelas. 

2 3 3 3 

2. Kesesuaian kegiatan  

pendekatan saintifik 

1 3 2 2 

3. Kesesuaian penyajian dengan 

sistematika materi 

2 3 3 2 
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Nilai =Skor yang diperoleh x 100 % 

75 

4. Kesesuaian alokasi waktu 

dengan cakupan materi 

2 1 3 3 

I. Penilaian     

1. Kesesuaian dengan teknik dan 

bentuk penilaian autentik 

2 3 3 2 

2. Kesesuaian dengan indikator 

pencapaian kompetensi 

2 3 2 2 

3. Kesesuian kunci jawaban 

dengan soal 

2 1 2 1 

4. Kesesuaian pedoman 

penskoran dengan soal 

2 1 2 1 

Jumlah 44 65 58 57 

 

 Nilai yang diberikan para reviewer memiliki hasil dan rentang skor yang 

berbeda yaitu tidak ada/tidak sesuai (skor 1), kurang lengkap/sesuai sebagian 

(skor 2) dan sudah lengkap/sesuai seluruhnya (skor 3). Setelah diketahui jumlah 

dari penilaian RPP oleh masing-masing reviewer, maka langkah selanjutnya 

memasukan skor kedalam rumus yang telah ditentukan yaitu:  

 

 

Maka didapatkan nilai dari reviewer 1dengan skor 44 maka nilai yang 

diperoleh 58%sehinggaanalisis deskriptif presentasenya adalahKurang (K), 

sedangkan reviewer2 dengan skor 65 maka nilai yang diperoleh86%sehingga 

analisis deskriptif presentasenya adalah Amat Baik (AB).Reviewer 3 dengan skor 

58 maka nilai yang diperoleh 77% sehingga analisis deskriptif presentasenya 
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cukup (C).Reviewer 4 dengan skor 57 maka nilai yang diperoleh 76% sehingga 

analisis deskriptif presentasenya cukup (C). 

 Berdasarkan penilaian para reviewer, maka dapat disimpulkan dengan 

mengambil rata-rata dari keempat penilaianpara reviewer, dengan perhitungan 

rumus rata-rata hitung sebagai berikut : 

𝑥  = 
𝑥1+𝑥2+𝑥3+⋯+𝑥𝑖

𝑛
atau𝑥   = 

 𝑥𝑖

𝑛
 

 

Keterangan : 

 𝑥𝑖 = nilai tiap data  

𝑥  = mean 

n = jumlah data 

 

 𝑥 = ( 44 + 65 + 58 +57 ) 

4 

   

= 56 

 

Nilai  = Skor Rata-rata  x 100 % 

  Skor total 

 

=  56 x 100% 

75 

   

= 74% 

 

 

Diketahui bahwa nilai rata-rata yang diperoleh adalah 74%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas RPP KD 3.1 dan 4.1 Bahasa Arab Kurikulum 2013 

SMA Pondok Modern Selamat Kendal, adalah Cukup (C ).   
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4.4 Analisis Kualitas RPP  KD 3.2 dan 4.2 Bahasa Arab Kurikulum 2013 

SMA Pondok Modern Selamat Kendal 

Ada sembilan komponen RPP dalam RPP KD 3.2 dan 4.2yang dianalisis 

yaitu identitas mata pelajaran,  perumusan masalah, perumusan tujuan 

pembelajaran, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber belajar, pemlihan media 

belajar, model pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian. 

4.4.1 Identitas Mata Pelajaran 

Komponen identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, 

semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah 

pertemuan. Berdasarkan hasil analisis komponen identitas mata pelajaran oleh 

reviewer 1 sudah lengkap. Sedangkan  reviewer 2 kurang lengkap sesuai dengan 

pemaparan sebelumnya. Reviewer 3 dalam komponen identitas mata pelajaran 

hasilnya kurang lengkap dengan memberikan catatan tema belum ada, dan 

pertemuan belum ada. Dan reviewer 4 kurang lengkap dengan memberikan 

catatan jumlah pertemuan tidak dicantumkan dan di SMA Pondok Modern 

Selamat Kendal tidak ada peminatan Bahasadan sastra Arab. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang identitas mata pelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa 

identitas mata pelajaran dalam RPP KD 3.2 dan 4.2 kurang lengkap karena tidak 

ada jumlah pertemuan kesekian dan di SMA Pondok Modern Selamat Kendal 

tidak ada peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya.  

4.4.2 Perumusan Indikator 
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Komponen perumusan indikator mencakup kesesuaian Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dan Kompetensi Dasar (KD), kesesuaian penggunaan 

kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur, dan kesesuaian dengan 

aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan hasil analisis komponen 

perumusan indikator oleh reviewer 1 sesuai sebagiansedangkan reviewer 2 

seluruhnya sesuai. Reviewer 3 kesesuaian dengan SKL, KI dan KD sesuai 

sebagian dengan memberikan catatan belum lengkap KD KI 1 dan KI 2 belum 

ada, sedangkan kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi 

yang diukur sesuai sebagian dengan memberikan catatan indikator tidak sesuai. 

Sedangkan kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan tidak 

sesuai dengan memberikan catatan belum ada.Reviewer 4 kesesuaian dengan 

SKL, KI dan KD dan kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan sesuai sebagian, sedangkan kesesuaian penggunaan kata kerja 

operasional dengan kompetensi yang diukur sesuai seluruhnya. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013 tentang perumusan indikator, maka dapat disimpulkan 

bahwa perumusan indikator dalam RPP KD 3.2 dan 4.2 tentang kesesuaian 

dengan SKL, KI dan KD kurang lengkap/sesuai sebagian karena indikator 

pencapaian kompetensi belum terbagi ke dalam pertemuan-pertemuan, padahal 

RPP tersebut dialokasikan untuk dua kali pertemuan dan di dalam kompetensi 

dasar belum tercantum KI 1 dan KI 2.  Sedangkan kesesuaian penggunaan kata 

kerja operasional dengan kompetensi yang diukur seluruhnya sesuai  karena 

dalam indikator sudah menggunakan kata kerja operasional seperti menyimak, 
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mengidentifikasi, menirukan, menghafal dan menangkap makna. Kesesuaian 

dengan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan kurang lengkap. 

4.4.3 Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Komponen perumusan tujuan pembelajaran mencakup, kesesuaian dengan 

proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai, kesesuaian dengan kompetensi 

dasar. Berdasarkan hasil analisis komponen perumusan tujuan pembelajaran oleh 

reviewer 1 sesuai sebagian dengan memberikan catatan bahwa tujuan 

pembelajaran masih bisa dipecah lagi, sehingga lebih fokusreviewer 2 sesuai 

seluruhnya. Reviewer 3 sesuai sebagian, dengan memberikan catatan belum ada 

unsur proses, terutama aspek kondisi indikator pencapaian kompetensi dan KD 2 

(keterampilan) belum tampak.Reviewer 4 tidak sesuai dengan proses dan hasil 

belajar yang diharapkan dicapai dan sesuai sebagian dengan kompetensi dasar. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013 tentang perumusan tujuan pembelajaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa perumusan tujuan pembelajaran dalam RPP KD 3.2 dan 4.2 

mengenai kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai 

sesuai sebagian  karena dalam tujuan pembelajaran belum ada unsur proses, 

sehingga terlihat sama (menyerupai) dengan indikator pencapaian kompetensi. 

Sedangkan kesesuaian dengan kompetensi dasar sesuai sebagian karena KD 4.1 

(keterampilan) belum tampak. 

4.4.4 Pemilihan Materi Ajar 

Komponen pemilihan materi ajar meliputi, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, karakteristik peserta didik dan alokasi waktu. Berdasarkan hasil 
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analisis komponen pemilihan materi ajar oleh reviewer1 sesuai sebagian, dengan 

catatan materi ajar dibuat lebih sesuai dengan peserta.  Sedangkanreviewer2 

sesuai seluruhnya.Reviewer 3 kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian 

dengan karakteristik peserta didik sesuai sebagian dengan memberikan catatan 

prinsip belum sesuai dengan KD 1 maupun KD, belum tergambar secara jelas, 

hanya lisan saja tulis belum ada.Reviewer 4 kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran sesuai sebagian, sedangkan kesesuaian dengan karakteristik peserta 

didik dan kesesuaian dengan alokasi waktu sesuai seluruhnya. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013 tentang pemilihan bahan ajar, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemilihan bahan ajar dalam RPP KD 3.2 dan 4.2 kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran kurang sesuai karena prinsip, fakta dan prosedur belum sesuai 

dengan prinsip kurikulum 2013 sedangkan kesesuian dengan karakteristik peserta 

didik dan kesesuaian dengan alokasi waktu sesuai seluruhnya. 

4.4.5 Pemilihan Sumber Belajar 

Komponen pemilihan sumber belajar meliputi kesesuaian dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar, dengan materi pembelajaran dan 

pendekatan saintifik, dengan karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil analisis 

komponen pemilihan sumber belajar oleh reviewer 1 sesuai sebagian KI dan KD, 

tidak sesui materi pembelajaran dan pendekatan saintifik, tidak sesuai pula dengan 

karakteristik peserta didik.Sedangkan  reviewer 2 sesuai seluruhnya. Reviewer 3 

sesuai sebagian dengan memberikan catatan sesuai Kurikulum 2013 hanya belum 

tergambar.Reviewer 4 kesesuaian dengan KI dan KD dan kesesuaian dengan 
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karakteristik peserta didik sesuai seluruhnya, sedangkan kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran sesuai sebagian. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013 tentang pemilihan sumber belajar, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemilihan sumber belajar dalam RPP KD 3.2 dan 4.2 mengenai kesesuaian 

dengan KI dan KD, dan kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan 

saintifik sesuai sebagian karena sumber belajar bisa lebih bervariasi sehingga 

tidak hanya dari buku saja. Sedangkan kesesuaian dengan karakteristik peserta 

didik sesuai seluruhnya. 

4.4.6 Pemilihan Media Belajar 

Komponen pemilihan media belajar meliputi, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, dengan materi pembelajaran dan pendekatan saintifik, dengan 

karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil analisis komponen pemilihan media 

belajar oleh reviewer 1 tidak sesuai, dengan catatan tidak mencantumkan media 

pembelajaran yang dipergunakan. Sedangkan reviewer 2 sesuai sebagian untuk 

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan materi pembelajaran 

dan pendekatan saintifik. Sedangkan untuk kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik sesuai seluruhya.Reviewer 3 sesuai seluruhnya.Reviewer4  

kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, dan kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan saintifik sesuai sebagian sedangkan kesesuaian 

dengan karakteristik peserta didik sesuai seluruhnya. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013 tentang pemilihan media belajar, maka dapat disimpulkan 
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bahwa pemilihan media belajar dalam RPP KD 3.2 dan 4.2 mengenai kesesuaian 

dengan tujuan pembelajaran dan kesesuaian dengan materi pembelajaran dan 

pendekatan saintifik kurang lengkap karena media yang digunakan kurang sesuai 

dengan kompetensi yang dicapai, sedangkan kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik sesuai seluruhnya.   

4.4.7 Model Pembelajaran 

Komponen model pembelajaran meliputi, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran dan kesesuaian dengan pendekatan saintifik. Berdasarkan hasil 

analisis komponen model pembelajaran oleh reviewer 1 sesuai 

sebagian,sedangkanreviewer 2, reviewer 3 dan reviewer 4 sesuai seluruhnya.  

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013 tentang model pembelajaran, maka dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran dalam RPP KD 3.2 dan 4.2 sesuai seluruhnya.  

4.4.8 Skenario Pembelajaran 

Komponen skenario pembelajaran mencakup menampilkan kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas, kesesuaian kegiatan dengan 

pendekatan saintifik, kesesuaian penyajian dengan sistematika materi, kesesuaian 

alokasi waktu dengan cakupan materi. Berdasarkan hasil analisis komponen 

scenario pembelajaran oleh reviewer 1 sesuai sebagian semuanya kecuali dalam 

menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas sesuai 

seluruhnya, dengan catatan pembelajaran saintifik belum terlalu tampak. 

Sedangkan reviewer 2 sesuai seluruhnya.Reviewer 3 dalam menampilkan kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas, kesesuaian penyajian dengan 
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sistematika materi dan kesesuaian alokasi waktu sesuai seluruhnya sedangkan 

kesesuaian kegiatan pendekatan saintifik sesuai sebagian dengan memberikan 

catatan bahwa dalam kegiatan pendahuluan belum ada untuk pengondisian siswa, 

dalam hal mengomunikasikan masih salah.Reviewer 4 dalam menampilkan 

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas dan kesesuaian alokasi 

waktu dengan cakupan materi sesuai seluruhnya, sedangkan kesesuaian kegiatan 

pendekatan saintifik dan kesesuaian penyajian dengan sistematika materi sesuai 

sebagian. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013 tentang skenario pembelajaran, maka dapat disimpulkan 

bahwa skenario pembelajaran dalam RPP KD 3.2 dan 4.2 dalam menampilkan 

kegiatan pendahuluan, inti dan penutup dengan jelas  sesuai seluruhnya, karena 

secara tersurat sudah dapat diidentifikasi. Sedangkan kesesuaian kegiatan dengan 

pendekatan saintifik sesuai sebagian. Kesesuaian penyajian dengan sistematika 

materi dan kesesuaian lokasi waktu dengan cakupan materi sesuai seluruhnya. 

4.4.9 Penilaian 

Komponen penilaian mencakup,kesesuaian dengan teknik dan bentuk 

penilaian autentik, kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi, 

kesesuaian kunci jawaban dengan soal, kesesuaian pedoman penskoran dengan 

soal. Berdasarkan hasil analisis komponen penilaian oleh reviewer 1 tidak sesuai 

dengan teknik dan bentuk penilaian autentik, dan kunci jawaban dengan soal. 

Sesuai sebagian dengan indikator pencapaian kompetensi dan pedoman penskoran 

dengan soal. Dengan catatan penilaian autentik sebagai ciri kurikulum 2013 
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belum tampak. Sedangkan reviewer 2 sesuai seluruhnya mulai dari teknik dan 

bentuk penilaian autentik, sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, dan 

sesuai pedoman penskoran dengan soal. Sedangkan kunci jawaban dengan soal 

tidak sesuai.komentar terhadap RPP secara umum adalah ada beberapa poin yang 

terlewatkan terutama dalam hal penggunaan media dan kunci jawaban.Reviewer 4 

kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian autentik, dan kesesuaian dengan 

indikator pencapaian kompetensi sesuai sebagian sedangkan kesesuaian kunci 

jawaban dengan soal dan kesesuaian pedoman penskoran dengan soal tidak 

sesuai. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013 tentang penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian 

dalam RPP KD 3.2 dan 4.2 mengenai kesesuaian dengan teknik dan bentuk 

penilaian autentik dan kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi sesuai 

seluruhnya. Sedangkan kesesuaian kunci jawaban dengan soal, dan kesesuaian 

pedoman penskoran dengan soal tidak sesuai karena tidak ada. 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penililaian para 

ahli/reviewer tentang  RPP KD 3.2 dan 4.2, berikut peneliti jabarkan dalam 

bentuk tabel. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

59 

Tabel 4.2 

Hasil Penilaian RPP KD 3.2 dan 4.2 oleh para reviewer 

No. Komponen RPP Reviewer 

1 

Reviewer 

2 

Reviewer 

3 

Reviewer 

4 

A. Identitas Mata Pelajaran     

1. Satuan Pendidikan, kelas, 

semester, program keahlian, 

mata pelajaran atau tema 

pelajaran, jumlah pertemuan 

3 2 2 2 

B. Perumusan Indikator     

1. Kesesuaian dengan SKL, KI 

dan KD 

2 3 2 2 

2. Kesesuaian penggunaan kata 

kerja operasional dengan 

kompetensi yang diukur 

2 3 2 3 

3. Kesesuaian dengan aspek 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan 

2 3 3 2 

C. 
Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

    

1. Kesesuaian dengan proses dan 

hasil belajar yang diharapkan 

dicapai 

2 3 2 1 

 

2. 

Kesesuaian dengan 

kompetensi dasar 

2 3 2 2 

D. Pemilihan Materi Ajar     

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

2 3 2 2 

2. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik 

2 3 2 3 
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3. Kesesuaian dengan alokasi 

waktu 

2 3 3 3 

E. Pemilihan Sumber Belajar     

1. Kesesuaian dengan KI dan KD 2 3 2 3 

2. Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan 

saintifik 

1 3 2 2 

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik 

1 3 2 3 

F. Pemilihan Media Belajar     

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

1 2 3 2 

2. Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan 

saintifik 

1 2 2 2 

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik 

1 3 3 3 

 

G. 
Model Pembelajaran 

    

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

2 3 3 3 

2. Kesesuaian dengan  

pendekatan saintifik 

2 3 3 3 

H. Skenario Pembelajaran     

1. Menampilkan kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup 

dengan jelas. 

3 3 3 3 

2. Kesesuaian kegiatan  

pendekatan saintifik 

2 3 2 2 

3. Kesesuaian penyajian dengan 2 3 3 2 
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Nilai =Skor yang diperoleh x 100 % 

75 

sistematika materi 

4. Kesesuaian alokasi waktu 

dengan cakupan materi 

2 1 3 3 

I. Penilaian     

1. Kesesuaian dengan teknik dan 

bentuk penilaian autentik 

1 3 3 2 

2. Kesesuaian dengan indikator 

pencapaian kompetensi 

2 3 2 2 

3. Kesesuian kunci jawaban 

dengan soal 

1 1 2 1 

4. Kesesuaian pedoman 

penskoran dengan soal 

2 3 2 1 

Jumlah 45 68 58 57 

 

Nilai yang diberikan para reviewer memiliki hasil dan rentang skor yang 

berbeda yaitu tidak ada/tidak sesuai (skor 1), kurang lengkap/sesuai sebagian 

(skor 2) dan sudah lengkap/sesuai seluruhnya (skor 3). Setelah diketahui jumlah 

dari penilaianRPP oleh masing-masing reviewer, maka langkah selajutnya 

memasukan skor kedalam rumus yang telah ditentukan. 

 

Reviewer 1dengan skor 45 maka nilai akhirnya 60%sehinggaanalisis 

deskriptif presentasenya adalah Kurang (K), sedangkan reviewer 2 dengan skor 68 

maka nilai akhirnya 90%sehinggaanalisis deskriptif presentase adalah Amat Baik 

(AB).Reviewer 3 dengan skor 58 maka nilai akhirnya 77% sehingga analisis 

deskriptif presentasenya cukup (C). Reviewer 4 dengan skor 57 maka nilai 

akhirnya 76% sehingga analisis deskriptif presentasenya cukup (C) . 
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Berdasarkan penilaian para reviewer, maka dapat disimpulkan dengan 

mengambil rata-rata dari keempat penilaian para reviewer, dengan perhitungan 

rumus rata-rata hitung sebagai berikut : 

𝑥  = 
𝑥1+𝑥2+𝑥3+⋯+𝑥𝑖

𝑛
atau𝑥   = 

 𝑥𝑖

𝑛
 

Keterangan : 

 𝑥𝑖 = nilai tiap data  

𝑥  = mean 

n = jumlah data 

 

 𝑥 =  ( 45 + 68 + 58 +57 ) 

   4 

     = 57 

 

Nilai = Skor Rata-rata  x 100% 

       Skor total 

 

=  57 x 100 % 

  75 

   

= 76% 

  

Diketahui bahwa nilai rata-rata yang diperoleh adalah 76%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas RPP KD 3.2 dan 4.2 Bahasa Arab Kurikulum 2013 

SMA Pondok Modern Selamat Kendal, adalah Cukup (C ) 
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4.5 Analisis Kualitas RPP KD 3.3 dan 4.3 Bahasa Arab Kurikulum 2013 

SMA Pondok Modern Selamat Kendal 

Ada sembilan komponen RPP dalam RPP KD 3.3 dan 4.3 yang dianalisis 

yaitu identitas mata pelajaran, perumusan masalah, perumusan tujuan 

pembelajaran, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber belajar, pemlihan media 

belajar, model pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian. 

4.5.1 Identitas Mata Pelajaran 

Komponen identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, 

semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah 

pertemuan. Berdasarkan hasil analisis komponen identitas mata pelajaran 

olehreviewer 1 sudah lengkap. Sedangkanreviewer 2 kurang lengkap dengan 

catatan tidak ada jumlah pertemuan.Reviewer 3 dalam komponen identitas mata 

pelajaran hasilnya kurang lengkap dengan memberikan catatan tema belum ada, 

dan pertemuan belum ada. Dan reviewer 4 kurang lengkap dengan memberikan 

catatan jumlah pertemuan tidak dicantumkan dan di SMA Pondok Modern 

Selamat Kendal tidak ada peminatan Bahasadan sastra Arab. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang identitas mata pelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa 

identitas mata pelajaran dalam RPP KD 3.3 dan 4.3 kurang lengkap karena tidak 

ada jumlah pertemuan kesekian, peminatan di SMA Pondok Modern Selamat 

Kendal tidak ada peminatan Ilmu Bahasadan Budaya, tetapi peminatan Mate-

matika dan Ilmu Alam (MIA) dan Ilmu-ilmu Sosial (IIS). 
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4.5.2 Perumusan Indikator 

Komponen perumusan indikator mencakup kesesuaian Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dan Kompetensi Dasar (KD), kesesuaian penggunaan 

kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur, dan kesesuaian dengan 

aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan hasil analisis komponen 

perumusan indikator oleh reviewer 1 sesuai sebagian. Sedangkan menurut 

reviewer 2 sesuai seluruhnya.Reviewer 3 kesesuaian dengan SKL, KI dan KD 

sesuai sebagian dengan memberikan catatan belum lengkap KD KI 1 dan KI 2 

belum ada, sedangkan kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan 

kompetensi yang diukur sesuai sebagian dengan memberikan catatan indikator 

tidak sesuai. Sedangkan kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan tidak sesuai dengan memberikan catatan belum ada.Reviewer 4 

kesesuaian dengan SKL, KI dan KD, dan kesesuaian dengan aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan sesuai sebagian. Sedangkan kesesuaian 

penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur sesuai 

seluruhnya. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang identitas mata pelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa 

identitas mata pelajaran dalam RPP KD 3.3 dan 4.3 mengenai kesesuaian dengan 

SKL, KI dan KD kurang lengkap/sesuai sebagian. Sedangkan kesesuaian 

penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur sesuai 

sebagian, karena penggunaan kata kerja operasional belum rinci seperti yang 

tercantum dalam indikator kata kerja operasional yang digunakan seperti 
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membaca, mencari dan menentukan. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap 

kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan pun sesuai 

sebagian. 

4.5.3 Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Komponen perumusan tujuan pembelajaran mencakup, kesesuaian dengan 

proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai, kesesuaian dengan kompetensi 

dasar. Berdasarkan hasil analisis komponen perumusan tujuan pembelajaran oleh 

reviewer 1 tidak sesuai, dengan catatan KD 3.3 dan 3.4 masih bisa dikembangkan, 

tema besar KD bisa dikembangkan menjadi tema-tema terkecil lagi sehingga 

pemahaman siswa akan lebih baik. Sedangkan menurut reviewer 2, sesuai 

seluruhnya.Reviewer 3 sesuai sebagian, dengan memberikan catatan belum ada 

unsur proses, terutama aspek kondisi indikator pencapaian kompetensi dan KD 2 

(keterampilan) belum tampak.Reviewer 4 kesesuaian dengan proses dan hasil 

belajar yang diharapkan dicapai tidak sesuai, sedangkan kesesuaian dengan 

kompetensi dasar sesuai sebagian. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang perumusan tujuan pembelajaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa perumusan tujuan pembelajaran dalam RPP KD 3.3 dan 4.3 

mengenai kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai 

tidak sesuai karena tidak ditemukan proses hanya hasil belajar secara langsung. 

Sedangkan kesesuaian dengan kompetensi dasar sesuai sebagian. 
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4.5.4 Pemilihan Materi Ajar 

Komponen pemilihan materi ajar mencakup, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik dan kesesuaian 

dengan alokasi waktu. Berdasarkan hasil analisis komponen pemilihan materi ajar 

oleh reviewer 1 tidak sesuai semuanya dengan catatan, kesalahan dari awal 

sehingga materi ajar ikut timbas pemecahan tema besar menjadi tema kecil 

mencegah siswa jenuh. Sedangkan menurut reviewer 2 sesuai 

seluruhnya.Reviewer 3 kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian 

dengan karakteristik peserta didik sesuai sebagian dengan memberikan catatan 

prinsip belum sesuai dengan KD 1 maupun KD, belum tergambar secara jelas, 

hanya lisan saja tulis belum ada.Reviewer 4 kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran tidak sesuai, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik sesuai 

sebagian dan kesesuaian dengan alokasi waktu sesuai seluruhnya.  

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang pemilihan materi ajar, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemilihan materi ajar dalam RPP KD 3.3 dan 4.3 mengenai kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran tidak sesuai. Sedangkan kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik sesuai sebagian. Dan kesesuaian dengan alokasi waktu sesuai 

seluruhnya.  

4.5.5 Pemilihan Sumber Belajar 

Komponen pemilihan sumber belajar mencakup kesesuaian dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar, kesesuaian dengan materi pembelajaran 

dan pendekatan saintifik, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. 
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Berdasarkan hasil analisis komponen pemilihan sumber belajar oleh reviewer 1 

sesuai sebagian KI dan KD, tidak sesuai dengan materi pembelajaran dan 

pendekatan saintifik, tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sedangkan 

reviewer 2 sesuai seluruhnya. Reviewer 3 sesuai sebagian dengan memberikan 

catatan sesuai Kurikulum 2013 hanya belum tergambar.Reviewer 4 kesesuaian 

dengan KI dan KD, dan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik sesuai 

seluruhnya. Sedangkan kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan 

saintifik sesuai sebagian. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang pemilihan sumber belajar, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemilihan sumber belajar dalam RPP KD 3.3 dan 4.3 mengenai kesesuaian 

dengan KI dan KD sesuai seluruhnya, sedangkan kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan saintifik sesuai sebagian dan kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik sesuai seluruhnya. 

4.5.6 Pemilihan Media Belajar 

Komponen pemilihan media belajar mencakup, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, dengan materi pembelajaran dan pendekatan saintifik, dengan 

karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil analisis komponen pemilihan media 

belajar oleh reviewer 1 sesuai sebagian dengan tujuan pembelajaran, tidak sesuai  

dengan tujuan pembelajaran, dengan materi pembelajaran dan pendekatan 

saintifik, tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan catatan tidak 

tampak media apa yang akan dipergunakan dalam pembelajaran. Sedangkan 
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menurut reviewer 2 tidak sesuai dengan catatan karena tidak ada. Reviewer 3 

sesuai seluruhnya.Reviewer 4 tidak sesuai. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang pemilihan media belajar, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemilihan media belajar dalam RPP KD 3.3 dan 4.3 mengenai kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan 

saintifik dan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik  tidak sesuai.  

4.5.7 Model Pembelajaran 

Komponen model pembelajaran mencakup, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, kesesuaian dengan pendekatan saintifik. Berdasarkan hasil analisis 

komponen model pembelajaran oleh reviewer 1 tidak sesuai dengan catatan 

pembelajaran saintifik tidak terlalu tampak. Sedangkan menurut reviewer2  sesuai 

seluruhnya.Reviewer 3 sesuai seluruhnya. Reviewer 4 sesuai seluruhnya. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang model pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran dalam RPP KD 3.3 dan 4.3 seluruhnya sesuai. 

4.5.8 Skenario Pembelajaran 

Komponen skenario pembelajaran menampilkan kegiatan pendahuluan, 

inti, dan penutup dengan jelas, kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik, 

kesesuaian penyajian dengan sistematika materi, kesesuaian alokasi waktu dengan 

cakupan materi. Berdasarkan hasil analisis komponen scenario pembelajaran oleh 

reviewer 1 sesuai sebagian. Sedangkan  reviewer 2 sesuai sebagian kecuali alokasi 

waktu dengan cakupan materi tidak sesuai dengan catatan terlalu lama 
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waktunya.Reviewer 3 dalam menampilkan kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup dengan jelas, kesesuaian penyajian dengan sistematika materi dan 

kesesuaian alokasi waktu sesuai seluruhnya sedangkan kesesuaian kegiatan 

pendekatan saintifik sesuai sebagian dengan memberikan catatan bahwa dalam 

kegiatan pendahuluan belum ada untuk pengondisian siswa, dalam hal 

mengomunikasikan masih salah.Reviewer4menampilkan kegiatan pendahuluan, 

inti dan penutup dengan jelas, dan kesesuaian dengan alokasi waktu sesuai 

seluruhnya. Sedangkan kesesuaian kegiatan pendekatan saintifik dan kesesuaian 

penyajian dengan sistematika materi sesuai sebagian.  

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang skenario pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa 

skenario pembelajaran dalam RPP KD 3.3 dan 4.3 dalam menampilkan kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup dengan jelas, kesesuaian penyajian dengan 

sistematika materi dan kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi sesuai 

seluruhnya. Sedangkankesesuaian kegiatan pendekatan saintifik sesuai sebagian. 

4.5.9 Penilaian 

Komponen penilaian mencakup, kesesuaian dengan teknik dan bentuk 

penilaian autentik, kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi, 

kesesuaian kunci jawaban dengan soal, kesesuaian pedoman penskoran dengan 

soal. Berdasarkan hasil analisis komponen penilaian oleh reviewer 1 sesuai 

sebagian. Sedangkan reviewer 2 sesuai seluruhnya, kecuali kesesuaian kunci 

jawaban dengan soal tidak sesuai dengan catatn tidak ada. Komentar terhadap 

RPP secara umum adalah diperlukan ketelitian dalam pembuatan RPP agar tidak 
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ada poin yang tertinggal dan waktu yang terlalu lama.Reviewer 3 kesesuaian 

dengan teknik dan bentuk penilaian autentik sesuai seluruhnya, sedangkan 

kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi, kesesuaian kunci jawaban 

dengan soal dan kesesuaian pedoman penskoran dengan soal sesuai sebagian 

dengan memberikan catatan bahwa tidak terurai jelas aspek sikap, pengetahuan 

dan keterampilan.Reviewer 4 kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian 

autentik sesuai seluruhnya, sedangkan kesesuaian dengan indikator pencapaian 

kompetensi, dan kesesuaian pedoman penskoran dengan soal sesuai sebagian. 

Sedangkan kesesuaian kunci jawaban dengan soal tidak sesuai. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian 

dalam RPP KD 3.3 dan 4.3 tentang kesesuaian dengan teknik dan bentuk 

penilaian autentik sesuai seluruhnya, sedangkan kesesuaian dengan indikator 

pencapaian kompetensi dan kesesuaian pedoman penskoran dengan soal sesuai 

sebagian. Kesesuaian kunci jawaban dengan soal tidak sesuai karena tidak ada. 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penililaian para 

reviewer tentang  RPP KD 3.3 dan 4.3, berikut peneliti jabarkan dalam bentuk 

tabel. 

Tabel 4.3 

Hasil Penilaian RPP KD 3.3 dan 4.3 oleh para reviewer 

No. Komponen RPP Reviewer 

1 

Reviewer 

2 

Reviewer 

3 

Reviewer 

4 

A. Identitas Mata Pelajaran     

1. Satuan Pendidikan, kelas, 3 2 2 2 
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semester, program keahlian, 

mata pelajaran atau tema 

pelajaran, jumlah pertemuan 

B. Perumusan Indikator     

1. Kesesuaian dengan SKL, KI 

dan KD 

2 3 2 2 

2. Kesesuaian penggunaan kata 

kerja operasional dengan 

kompetensi yang diukur 

2 3 2 3 

3. Kesesuaian dengan aspek 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan 

2 3 1 2 

C. 
Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

    

1. Kesesuaian dengan proses 

dan hasil belajar yang 

diharapkan dicapai 

1 3 2 1 

2. Kesesuaian dengan 

kompetensi dasar 

1 3 2 2 

D. Pemilihan Materi Ajar     

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

1 3 2 1 

2. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik 

1 3 2 2 

3. Kesesuaian dengan alokasi 

waktu 

1 3 3 3 

E. Pemilihan Sumber Belajar 

    

1. Kesesuaian dengan KI dan 

KD 

2 3 2 3 
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2. Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan 

saintifik 

1 3 2 2 

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik 

1 3 2 3 

F. Pemilihan Media Belajar     

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

2 1 3 1 

2. Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan 

saintifik 

1 1 2 1 

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik 

1 1 3 1 

G. Model Pembelajaran     

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

2 3 3 3 

2. Kesesuaian dengan  

pendekatan saintifik 

2 3 3 3 

H. Skenario Pembelajaran     

1. Menampilkan kegiatan 

pendahuluan, inti, dan 

penutup dengan jelas. 

2 3 3 3 

2. Kesesuaian kegiatan  

pendekatan saintifik 

2 3 2 2 

3. Kesesuaian penyajian dengan 

sistematika materi 

2 3 3 2 

4. Kesesuaian alokasi waktu 

dengan cakupan materi 

2 1 3 3 

I. Penilaian     

1. Kesesuaian dengan teknik dan 2 3 3 3 
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Nilai =Skor yang diperoleh x 100 % 

75 

bentuk penilaian autentik 

2. Kesesuaian dengan indikator 

pencapaian kompetensi 

2 3 2 2 

3. Kesesuian kunci jawaban 

dengan soal 

2 1 2 1 

4. Kesesuaian pedoman 

penskoran dengan soal 

2 2 2 2 

Jumlah 40 64 58 53 

 

Nilai yang diberikan para reviewer memiliki hasil dan rentang skor yang 

berbeda yaitu tidak ada/tidak sesuai (skor 1), kurang lengkap/sesuai sebagian 

(skor 2) dan sudah lengkap/sesuai seluruhnya (skor 3). Setelah diketahui jumlah 

dari penilaian RPP oleh masing-masing reviewer, maka langkah selajutnya 

memasukan skor kedalam rumus yang telah ditentukan. 

 

Reviewer 1 dengan skor 40 maka nilai yang diperoleh 

53%sehinggaanalisis deskriptif presentase adalah Kurang (K), sedangkan 

reviewer 2 dengan skor 64 maka nilai yang diperoleh85%sehinggaanalisis 

deskriptif presentase adalah Baik (B).Reviewer 3 dengan skor 58 maka nilai yang 

diperoleh 77% sehingga analisis deskriptif presentasenya cukup (C). Reviewer 4 

dengan skor 53 maka nilai yang diperoleh 70% sehingga analisis deskriptif 

presentase adalah cukup (C ).  

Berdasarkan penilaian para reviewer, maka dapat disimpulkan dengan 

mengambil rata-rata dari keempat penilaian para reviewer, dengan perhitungan 

rumus rata-rata hitung sebagai berikut : 
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𝑥  = 
𝑥1+𝑥2+𝑥3+⋯+𝑥𝑖

𝑛
atau𝑥   = 

 𝑥𝑖

𝑛
 

Keterangan : 

 𝑥𝑖 = nilai tiap data  

𝑥  = mean 

n = jumlah data 

 

 𝑥 =  ( 40 + 64 + 58 +53 ) 

    4 

     = 53,75 

 

Nilai = Skor Rata-rata  x 100% 

      Skor total 

 

=  53,75 x 100 % 

  75 

 

= 71,6% 

 

Diketahui bahwa nilai rata-rata yang diperoleh adalah 71,6%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas RPP KD 3.3 dan 4.3Bahasa Arab Kurikulum 2013 

SMA Pondok Modern Selamat Kendal, adalah Cukup (C ). 

4.6 Analisis Kualitas RPP  KD 3.4 dan 4.4 Bahasa Arab Kurikulum 2013 

SMA Pondok Modern Selamat Kendal. 

Ada sembilan komponen RPP dalam RPP KD 3.4 dan 4.4yang dianalisis 

yaitu identitas mata pelajaran,  perumusan masalah, perumusan tujuan 

pembelajaran, pemilihan materi ajar, pemilihan sumber belajar, pemlihan media 

belajar, model pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian. 
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4.6.1 Identitas Mata Pelajaran 

Komponen identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, 

semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah 

pertemuan. Berdasarkan hasil analisis komponen identitas mata pelajaran oleh 

reviewer 1 sudah lengkap. Sedangkan reviewer 2 kurang lengkap, dengan catatan 

tidak ada jumah pertemuan.Reviewer 3 dalam komponen identitas mata pelajaran 

hasilnya kurang lengkap dengan memberikan catatan tema belum ada, dan 

pertemuan belum ada. Dan reviewer 4 kurang lengkap dengan memberikan 

catatan jumlah pertemuan tidak dicantumkan, di SMA Pondok Modern Selamat 

Kendal tidak membuka peminatan Bahasadan sastra Arab tetapi peminatan Mate-

matika dan Ilmu Alam (MIA) dan Ilmu-ilmu Sosial (IIS). 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang identitas mata pelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa 

identitas mata pelajaran dalam RPP KD 3.4 dan 4.4 kurang lengkap karena tidak 

ada jumlah pertemuan kesekian, peminatan di SMA Pondok Modern Selamat 

Kendal tidak ada peminatan Ilmu Bahasadan Budaya, tetapi peminatan Mate-

matika dan Ilmu Alam (MIA) dan Ilmu-ilmu Sosial (IIS). 

4.6.2 Perumusan Indikator 

Komponen perumusan indikator mencakup kesesuaian Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL) dan Kompetensi Dasar (KD), kesesuaian penggunaan 

kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur, dan kesesuaian dengan 

aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan hasil analisis komponen 
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perumusan indikator oleh reviewer 1 tidak sesuai dengan catatan KD.3.4 dan 4.4 

diarahkan pada keterampilan membaca dan menulis tetapi tidak terakomodasi, 

eksplorasi bahasadan budaya dari karya sastra juga belum terakomodasi. 

Sedangkan reviewer 2 sesuai seluruhnya. Reviewer 3 kesesuaian dengan SKL, KI 

dan KD sesuai sebagian dengan memberikan catatan belum lengkap KD KI 1 dan 

KI 2 belum ada, sedangkan kesesuaian penggunaan kata kerja operasional dengan 

kompetensi yang diukur sesuai sebagian dengan memberikan catatan indikator 

tidak sesuai. Sedangkan kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan tidak sesuai dengan memberikan catatan belum ada.Reviewer 4 

kesesuaian dengan SKL, KI dan KD, dan kesesuaian dengan aspek sikap, 

pengetahuan dan keterampilan sesuai sebagian. Sedangkan kesesuaian 

penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur sesuai 

seluruhnya. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang perumusan indikator, maka dapat disimpulkan bahwa 

perumusan indikator dalam RPP KD 3.4 dan 4.4 mengenai kesesuaian dengan 

SKL, KI dan KD kurang lengkap/sesuai sebagian. Sedangkan kesesuaian 

penggunaan kata kerja operasional dengan kompetensi yang diukur sesuai 

sebagian, karena penggunaan kata kerja operasional belum rinci seperti yang 

tercantum dalam indikator kata kerja operasional yang digunakan seperti 

membaca, mencari dan menentukan. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap 

kesesuaian dengan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan pun sesuai 

sebagian. 
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4.6.3 Perumusan Tujuan Pembelajaran 

Komponen perumusan tujuan pembelajaran mencakup, kesesuaian dengan 

proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai, kesesuaian dengan kompetensi 

dasar. Berdasarkan hasil analisi komponen perumusan tujuan pembelajaran oleh 

reviewer 1 tidak sesuai dengan catatan kompetensi yang diharapkan tidak bisa 

dicapai jika RPP ini dijalankan. Sedangkan reviewer 2 sesuai 

seluruhnya.Reviewer 3 sesuai sebagian, dengan memberikan catatan belum ada 

unsur proses, terutama aspek kondisi indikator pencapaian kompetensi dan KD 2 

(keterampilan) belum tampak.Reviewer 4 kesesuaian dengan proses dan hasil 

belajar yang diharapkan dicapai tidak sesuai, sedangkan kesesuaian dengan 

kompetensi dasar sesuai sebagian. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang perumusan tujuan pembelajaran, maka dapat 

disimpulkan bahwa perumusan tujuan pembelajaran dalam RPP KD 3.4 dan 4.3 

mengenai kesesuaian dengan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai 

tidak sesuai karena tidak ditemukan proses hanya hasil belajar secara langsung. 

Sedangkan kesesuaian dengan kompetensi dasar sesuai sebagian. 

4.6.4 Pemilihan Materi Ajar 

Komponen pemilihan materi ajar mencakup, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, kesesuaian karakteristik peserta didik dan alokasi waktu. 

Berdasarkan hasil analisis komponen pemilihan materi ajar oleh reviewer 1 tidak 

sesuai dengan catatan materi ajar tidak dicantumkan sehingga tidak bisa diketahui 

bagaimana kesesuaian dengan tujuan. Sedangkan reviewer 2 sesuai seluruhnya, 
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kecuali kesesuaian dengan alokasi waktu tidak sesuai dengan catatan terlalu lama. 

Reviewer 3 kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik sesuai sebagian dengan memberikan catatan prinsip 

belum sesuai dengan KD 1 maupun KD, belum tergambar secara jelas, hanya 

lisan saja tulis belum ada.Reviewer 4 kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

tidak sesuai, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik sesuai sebagian dan 

kesesuaian dengan alokasi waktu sesuai seluruhnya. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang pemilihan materi ajar, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemilihan materi ajar dalam RPP KD 3.4 dan 4.4 mengenai kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran tidak sesuai. Sedangkan kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik sesuai sebagian. Dan kesesuaian dengan alokasi waktu sesuai 

seluruhnya. 

 

4.6.5 Pemilihan Sumber Belajar 

Komponen pemilihan sumber belajar mencakup, kesesuaian dengan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar, kesesuaian dengan materi pembelajaran 

dan pendekatan saintifik, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. 

Berdasarkan hasil analisis komponen pemilihan sumber belajar oleh reviewer 1 

tidak sesuai dengan catatan pembelajaran saintifik sebagai ciri Kurikulum 2013 

belum tampak, peserta didik belum mengalami pembelajaran sesuai dengan KD 

yang dituju. Sedangkan reviewer 2 sesuai seluruhnya. Reviewer 3 sesuai sebagian 

dengan memberikan catatan sesuai Kurikulum 2013 hanya belum tergambar. 
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Reviewer 4 kesesuaian dengan KI dan KD, dan kesesuaian dengan karakteristik 

peserta didik sesuai seluruhnya. Sedangkan kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan saintifik sesuai sebagian. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang pemilihan sumber belajar, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemilihan sumber belajar dalam RPP KD 3.4 dan 4.4 mengenai kesesuaian 

dengan KI dan KD sesuai seluruhnya, sedangkan kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan saintifik sesuai sebagian dan kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik sesuai seluruhnya. 

4.6.6 Pemilihan Media Belajar 

Komponen pemilihan media belajar, mencakup kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, dengan materi pembelajaran dan pendekatan saintifik, dengan 

karakteristik peserta didik.  Berdasarkan hasil analisis komponen pemilihan media 

belajar oleh reviewer 1 tidak sesuai dengan catatan karena tidak tampak media 

pembelajaran yang akan dimanfaatkan. Sedangkan reviewer 2 tidak sesuai karena 

tidak ada media pembelajaran.Reviewer 3 sesuai seluruhnya.Reviewer 4 tidak 

sesuai. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang pemilihan media belajar, maka dapat disimpulkan bahwa 

pemilihan media belajar dalam RPP KD 3.4 dan 4.4 mengenai kesesuaian dengan 

tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan materi pembelajaran dan pendekatan 

saintifik dan kesesuaian dengan karakteristik peserta didik  tidak sesuai. 
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4.6.7 Model Pembelajaran 

Komponen model pembelajaran mencakup, kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran, kesesuaian dengan pendekatan saintifik. Berdasarkan hasil analisis 

komponen model pembelajaran oleh reviewer 1 tidak sesuai dengan catatan 

pendekatan saintifik belum terlihat sebagai ciri kurikulum 2013. Sedangkann 

reviewer 2, reviewer 3 dan reviewer 4 sesuai seluruhnya. 

Berdasarkan hasil analisis para reviewer tentang komponen RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013 tentang model pembelajaran, maka dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran dalam RPP KD 3.4 dan 4.4 sesuai seluruhnya. 

4.6.8 Skenario Pembelajaran 

Komponen skenario pembelajaran menampilkan kegiatan pendahuluan, 

inti, dan penutup dengan jelas, kesesuaian kegiatan dengan pendekatan saintifik, 

kesesuaian penyajian dengan sistematika materi, kesesuaian alokasi waktu dengan 

cakupan materi. Berdasarkan hasil analisis komponen skenario pembelajaran oleh 

reviewer 1 sesuai sebagian, kecuali kesesuaian pendekatan saintifik tidak sesuai. 

Sedangkan reviewer 2 sesuai seluruhnya, kecuali pada kesesuaian alokasi waktu 

tidak sesuai dengann catatan terlalu lama.Reviewer 3 dalam menampilkan 

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan jelas, kesesuaian penyajian 

dengan sistematika materi dan kesesuaian alokasi waktu sesuai seluruhnya 

sedangkan kesesuaian kegiatan pendekatan saintifik sesuai sebagian dengan 

memberikan catatan bahwa dalam kegiatan pendahuluan belum ada untuk 

pengondisian siswa, dalam hal mengomunikasikan masih salah.Reviewer 4 

menampilkan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup dengan jelas, dan 
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kesesuaian dengan alokasi waktu sesuai seluruhnya. Sedangkan kesesuaian 

kegiatan pendekatan saintifik dan kesesuaian penyajian dengan sistematika materi 

sesuai sebagian. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang skenario pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa 

skenario pembelajaran dalam RPP KD 3.4 dan 4.4 dalam menampilkan kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup dengan jelas, kesesuaian penyajian dengan 

sistematika materi dan kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi sesuai 

seluruhnya. Sedangkan kesesuaian kegiatan pendekatan saintifik sesuai sebagian. 

4.6.9 Penilaian 

Komponen penilaian, mencakup kesesuaian dengan teknik dan bentuk 

penilaian autentik, kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi, 

kesesuaian kunci jawaban dengan soal, kesesuaian pedoman penskoran dengan 

soal. Berdasarkan hasil analisis komponen penilaian oleh reviewer 1 sesuai 

sebagian. Sedangkan reviewer 2 sesuai seluruhnya untuk kesesuaian dengan 

teknik dan bentuk penilaian autentik, kesesuaian dengan indikator pencapaian 

kompetensi, dan tidak sesuai untuk kunci jawaban dan pedoman penskoran 

dengan soal, catatan yang diberikan karena tidak ada.Reviewer 3 kesesuaian 

dengan teknik dan bentuk penilaian autentik sesuai seluruhnya, sedangkan 

kesesuaian dengan indikator pencapaian kompetensi, kesesuaian kunci jawaban 

dengan soal dan kesesuaian pedoman penskoran dengan soal sesuai sebagian 

dengan memberikan catatan bahwa tidak terurai jelas aspek sikap, pengetahuan 

dan keterampilan.Reviewer 4 kesesuaian dengan teknik dan bentuk penilaian 
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autentik sesuai seluruhnya, sedangkan kesesuaian dengan indikator pencapaian 

kompetensi, dan kesesuaian pedoman penskoran dengan soal sesuai sebagian. 

Sedangkan kesesuaian kunci jawaban dengan soal tidak sesuai. 

Berdasarkan hasil analisis para ahli tentang komponen RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013 tentang penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian 

dalam RPP KD 3.4 dan 4.4 tentang kesesuaian dengan teknik dan bentuk 

penilaian autentik sesuai seluruhnya, sedangkan kesesuaian dengan indikator 

pencapaian kompetensi dan kesesuaian pedoman penskoran dengan soal sesuai 

sebagian. Kesesuaian kunci jawaban dengan soal tidak sesuai karena tidak ada. 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penililaian para 

ahli/reviewer tentang  RPP KD 3.4 dan 4.4, berikut peneliti jabarkan dalam 

bentuk tabel. 

Tabel 4.4 

Hasil Penilaian RPP KD 3.4 dan 4.4 oleh para reviewer 

No. Komponen RPP Reviewer 

1 

Reviewer 

2 

Reviewer 

3 

Reviewer 

4 

A. Identitas Mata Pelajaran     

1. Satuan Pendidikan, kelas, 

semester, program keahlian, 

mata pelajaran atau tema 

pelajaran, jumlah pertemuan 

3 2 2 2 

B. Perumusan Indikator     

1. Kesesuaian dengan SKL, KI 

dan KD 

1 3 2 2 

2. Kesesuaian penggunaan kata 1 3 2 3 
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kerja operasional dengan 

kompetensi yang diukur 

3. Kesesuaian dengan aspek 

sikap, pengetahuan dan 

keterampilan 

1 3 1 2 

C. 
Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 

    

1. Kesesuaian dengan proses dan 

hasil belajar yang diharapkan 

dicapai 

1 3 2 1 

2. Kesesuaian dengan 

kompetensi dasar 

1 3 2 2 

D. Pemilihan Materi Ajar     

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

1 3 2 1 

2. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik 

1 3 2 2 

3. Kesesuaian dengan alokasi 

waktu 

1 1 3 3 

E. Pemilihan Sumber Belajar     

1. Kesesuaian dengan KI dan KD 1 3 2 3 

2. Kesesuaian dengan materi 

pembelajaran dan pendekatan 

saintifik 

1 3 2 2 

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik 

1 3 2 3 

F. Pemilihan Media Belajar     

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

1 1 3 1 

2. Kesesuaian dengan materi 1 1 2 1 
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pembelajaran dan pendekatan 

saintifik 

3. Kesesuaian dengan 

karakteristik peserta didik 

1 1 3 1 

G. Model Pembelajaran     

1. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

1 3 3 3 

2. Kesesuaian dengan  

pendekatan saintifik 

1 3 3 3 

H. Skenario Pembelajaran     

1. Menampilkan kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup 

dengan jelas. 

2 3 3 3 

2. Kesesuaian kegiatan  

pendekatan saintifik 

1 3 2 2 

3. Kesesuaian penyajian dengan 

sistematika materi 

2 3 3 2 

4. Kesesuaian alokasi waktu 

dengan cakupan materi 

2 1 3 3 

I. Penilaian     

1. Kesesuaian dengan teknik dan 

bentuk penilaian autentik 

2 3 3 3 

2. Kesesuaian dengan indikator 

pencapaian kompetensi 

2 3 2 2 

3. Kesesuian kunci jawaban 

dengan soal 

2 1 2 1 

4. Kesesuaian pedoman 

penskoran dengan soal 

2 1 2 2 

Jumlah 34 60 58 53 
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Nilai =Skor yang diperoleh x 100 % 

75 

Nilai yang diberikan para reviewer memiliki hasil dan rentang skor yang 

berbeda yaitu tidak ada/tidak sesuai (skor 1), kurang lengkap/sesuai sebagian 

(skor 2) dan sudah lengkap/sesuai seluruhnya (skor 3). Setelah diketahui jumlah 

dari penilaian RPP oleh masing-masing reviewer, maka langkah selajutnya 

memasukan skor kedalam rumus yang telah ditentukan. 

 

Reviewer 1 dengan skor 34 maka nilai akhirnya 45%sehinggaanalisis 

deskriptif presentase adalahKurang (K), sedangkan reviewer 2 dengan skor 60 

maka nilai akhir80%sehingga analisis deskriptif presentase adalah Baik 

(B).Reviewer 3 dengan skor 58 maka nilai akhirnya 77% sehingga analisis 

deskriptif presentasenya cukup (C). Reviewer 4 dengan skor 53 maka nilai yang 

diperoleh 70,6% sehingga kriteria analisis deskriptif presentasenya adalah cukup 

(C ). 

Berdasarkan penilaian para reviewer, maka dapat disimpulkan dengan 

mengambil rata-rata dari keempat penilaian para reviewer,dengan perhitungan 

rumus rata-rata hitung sebagai berikut : 

𝑥  = 
𝑥1+𝑥2+𝑥3+⋯+𝑥𝑖

𝑛
atau𝑥   = 

 𝑥𝑖

𝑛
 

Keterangan : 

 𝑥𝑖 = nilai tiap data  

𝑥  = mean 

n = jumlah data 
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 𝑥 =   ( 34 + 60 + 58 +53 ) 

   4 

 = 51,25 

 

Nilai = Skor Rata-rata  x 100% 

       Skor total 

 

=  51,25 x 100 % 

  75   

= 68,3% 

 

Diketahui bahwa nilai rata-rata yang diperoleh adalah 68,3% Maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas RPP KD 3.3 dan 4.4 Bahasa Arab Kurikulum 2013 

SMA Pondok Modern Selamat Kendal, adalah kurang (K). 

4.7  Contoh RPP Bahasa Arab Kurikulum 2013 

Setelah peneliti menganalisis lebih lanjut tentang hasil uji kredibilitas yang 

dinilai oleh para reviewer, maka diketahui bahwa dari keempat RPP yang dibuat 

oleh para guru mapel Bahasa Arab kelas X di SMA Pondok Modern Selamat 

Kendal masih belum sesuai dengan kriteria Kurikulum 2013. Berikut ini 

merupakan contoh RPP Bahasa Arab Kurikulum 2013, yang dibuat oleh peneliti 

berdasarkan kriteria dalam Kurikulum 2013.   
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

SATUAN PENDIDIKAN  : SMA PONDOK MODERN SELAMAT 

KENDAL 

KELAS/SEMSTER/PEMINATAN : X/1/BAHASA DAN SASTRA ARAB 

MATA PELAJARAN   : BAHASA ARAB 

TOPIK     : AT-TA’ARUF 

PERTEMUAN KE-   : 

ALOKASI    : 6 X 45 MENIT 

A. Kompetensi Inti 

KI  1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI  2 : 

  

 

 

 

 

 

KI  3 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KI  4 : 

 

 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung   

jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,   

responsif dan pro-aktif dan dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara  efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan perdaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

Mengolah, manalar, menyaji dan mencipta dalam ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak 

secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.(KD  1) 

2. Menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan santun 

dalam melakukan komunikasi interpersonal selama proses 

pembelajaran. (KD  2.1) 

3. Memahami cara menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, 

meminta maaf, meminta ijin dan memperkenalkan diri serta cara 

meresponnya terkait topik identitas diri (at-ta’aruf) dan lingkungan 

sekolah (al-hayati fil madrasah) dengan unsur kebahasaan dan unsur teks 

yang sesuai konteks penggunaannya. (KD 3.1)  

4. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk merespon kalimat sapaan, 

pamitan, ucapan terima kasih, permintaan maaf, izin, instruksi terkait 

topik identitas diri (at-ta’aruf) dan kehidupan sekolah (al hayat fil 

madrasah) dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks 

yang sesuai konteks penggunaannya. (KD 4.1) 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Pertemuan pertama : 

 Mensyukuri anugrah Tuhan akan keberadaan bahasa Arab sebagai 

bahasa asing yang dipelajari agar dapat menambah wawasan dan 

keterampilann khusus. 

 Memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan santun dalam 

menggunakan bahasa Arab. 

 Menyimak pengucapan dengan memperhatikan intonasi dan makhraj 

dengan baik dan benar. 

 Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) dalam suatu 

konteks dengan tepat. 

Pertemuan kedua : 

 Menirukan pengucapan dengan intonasi dan makhraj dengan baik dan 

benar. 
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 Menghafal kosa-kata tentang at-ta’ruf dengan makhraj yang baik dan 

benar 

 Melengkapi kalimat dengan kata-kata yang sesuai tentang at-ta’ruf 

 Menulis kalimat/paragraf singkat tentang at-ta’aruf dengan baik dan 

benar 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan pertama : 

 Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa dapat mensyukuri 

anugrah Tuhan akan keberadaan bahasa Arab sebagai bahasa asing yang 

dipelajari agar dapat menambah wawasan dan keterampilann khusus. 

 Selama dan setelah proses pembelajaran, siswa memiliki jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli, dan santun dalam menggunakan bahasa Arab. 

 Selama dan setelah proses pembelajaran siswa dapat menyimak 

pengucapan dan mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa atau kalimat) 

dalam suatu konteks dengan tepat. 

Pertemuan kedua : 

 Setelah mengikuti proses pembelajaran siswa dapat menirukan 

pengucapan dan menghafal kosa-kata tentang at-ta’ruf dengan makhraj 

yang baik dan benar. 

 Setelah mengikuti proses pembelajaran siswa dapat melengkapi dan 

menulis kalimat/paragraf singkat tentang at-ta’aruf dengan baik dan 

benar. 

 

E. Materi Ajar 

1) Materi Fakta 

Menyimak video percakapan tentang al ta’aruf. 

2) Materi Konsep 

 Sapaan dalam kehidupan sehari-hari. 
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  وغليكمالسالم– السالم غليكم 

  أهال بيك– أهال وسهال 

  صباح اللنو – صباح الخير 

  سػيد مباوك– نهاوك السػيد 

 Percakapan tentang al ta’aruf 

  م
َّ
ل
َ
َتك

َ
ا ن  !َهيَّ

اِئس 
َ
السالم غليكم : ف

ِطْيف 
َ
وغليكم السالم : ل

اِئس 
َ
اِئس: ف

َ
ِخي؟ , ِاْسِمي ف

َ
َماْسُمَك َيا أ

ِطْيف 
َ
ِطْيف: ل

َ
ا ِمْن َباَدانج.  ِاْسِمي ل

َ
ن
َ
ة, أ ْرِبيَّ

َ
لغ

ْ
َرا ا

ْ
َت؟. ُسنَمط

ْ
ن
َ
 َوأ

اِئس 
َ
ا: ف

َ
ن
َ
ُدْونجأ

ْ
ة,  ِمْن َبان ْرِبيَّ

َ
لغ

ْ
 َجاَو ا

 :    ْ
َ
نَ  , ِ   ُدْوِ ِسيُّي

ْ
ْدُن ِ ن

َ
اِلب ُهَلا؟. ن

َ
َت ط

ْ
ن
َ
 َهْل أ

ِطْيف 
َ
َػْم : ل

َ
  , 

َ
اِلبٌب ُهلا

َ
ا ط

َ
ن
َ
َك؟.أ

ُ
ن
َ
 َما ُغْلنا

اِئس 
َ
َت؟: ف

ْ
ن
َ
اوِع ِفيِتَرانَنأ

َ
 ش

ِطْيف 
َ
ْخَمد َياِ ي: ل

َ
اوِع أ

َ
ِتك, ش

َ
ا َسِػيد ِبَمػِرف

َ
ن
َ
 .أ

اِئس 
َ
 اِلَك :ف

َ
ا ل

َ
ن
َ
ى الِلَقاء. َوأ

َ
 ِ ل

ِطْيف 
َ
َمة: ل

َ
ال  َمَؼ السَّ

3) Materi Prinsip 

 Menyakini bahasa Arab sebagai sumber ilmu agama Islam 

 Memperkenalkan identitas diri. 

 Membandingan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab 

4) Prosedur 

 Analisis isi materi/topik dari bacaan teks, dan video tentang al 
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ta’aruf 

Kosa kata at-ta’aruf 

 

Arti الكلمات Arti الكلمات 

Apa َما Nama  ِاْسمٌب

Mana  ْيَن
َ
  Bagaimana أ

َ
ْيف

َ
ل

Dari mana  ْيَن
َ
ُغْلَنا ٌب  Alamat ِمْن أ

Kamu (Lk)  َت
ْ
ن
َ
  Sekolah أ

ُ
ْدَوَسة

َ ْ
اْل

Kamu (Pr)  ِت
ْ
ن
َ
  Hobi أ

ٌب
ِهَناَية

Apakah  َهْل Indonesia  ُدْوِنْيِسَيا
ْ
ِلِان

 

 Praktek percakapan tentang al ta’aruf 

 ثبادل الحناو مؼ زميلك اْلجاوو بالتػبير لما في اْلثال السابق! 

 Analisis kaidah bahasa Arab 

F. Strategi/Metode/Pendekatan Pembelajaran 

1. Pendekatan  : Pembelajaran Saintifik 

2. Model Pembelajaran: Discovery Learning 

3. Metode  : Presentasi, Diskusi, Penugasan  (Pembelajaran 

Berbasis Projek) 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan ke 1 
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Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Peserta didik merespon  salam dan 

pertanyaan dari guru berhubungan dengan 

kondisi dan pembelajaran sebelumnya 

2. Guru meminta peserta didik untuk 

mengecek kebersihan kelas, minimal di 

sekitar meja dan kursi tempat duduknya.  

3. Peserta didik menyanyikan lagu bahasa 

Arab. 

4. Peserta didik menerima informasi tentang 

kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, 

manfaat, langkah pembelajaran, metode 

penilaian yang akan dilaksanakan 

20 menit 

Inti Mengamati 

 Menyimak dan menirukan pengucapan 

ujaran dengan tepat 

 Mendengarkan kata-kata yang 

pengucapannya mirip 

 Mengamati cara menyapa, berpamitan, 

berterima kasih, meminta ijin dan 

memperkenalkan diri.  

Menanya 

 Melakukan Tanya jawab sederhana 

tentang tema/topic yang dipelajari 

 Bertanya jawab cara menyapa, 

berpamitan, berterima kasih, meminta 

ijin dan memperkenalkan diri. 

Mengeksplorasi 

 Melafalkan huruf-huruf hija’iyyah, 

kata, kalimat, sesuai yang 

diperdengarkan sesuai model ucapan 

guru/video/film. 

Mengasosiasi 

 Membandingkan cara menyapa, 

berpamitan, berterima kasih, meminta 

ijin dan memperkenalkan diri 

 Menemukan makna kata dalam teks 

sesuai tema/topic. 

Mengomunikasikan 

 Menjelaskan cara menyapa, berpamitan, 

 

90 menit 
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berterima kasih, meminta ijin dan 

memperkenalkan diri. 

 Menjelaskan isi wacana yang 

dipertanyakan 

Penutup 1. Peserta didik menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari dengan merespon 

pertanyaan guru yang sifatnya menuntun 

dan menggali. 

2. Peserta didik merefleksi penguasaan 

materi yang telah dipelajari dengan 

membuat catatan penguasaan materi. 

3. Peserta didik saling memberikan umpan 

balik hasil refleksi yang dilakukan 

4. Guru memberikan tugas mandiri sebagai 

pelatihan keterampilan berbahasa Arab 

dalam kehidupan sehari-hari 

30 menit 

Pertemuan ke 2 

Kegiatan Deskripsi 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan 1. Peserta didik merespon  salam dan 

pertanyaan dari guru berhubungan dengan 

kondisi dan pembelajaran sebelumnya 

2. Guru meminta peserta didik untuk 

mengecek kebersihan kelas, minimal di 

sekitar meja dan kursi tempat duduknya.  

3. Peserta didik menyanyikan lagu bahasa 

Arab. 

4. Peserta didik menerima informasi tentang 

kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, 

manfaat, langkah pembelajaran, metode 

penilaian yang akan dilaksanakan 

20 menit 

Inti Mengamati 

 Mengamati cara menyapa, berpamitan, 

berterima kasih, meminta ijin dan 

memperkenalkan diri.  

 Menyimak wacana sambil 

memperhatikan model 

guru/video/filmdan menirukan pelafalan 

dan intonasinya. 

 

60 menit 
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 Mencocokkan gambar dengan apa yang 

di dengar. 

Menanya 

 Melakukan Tanya jawab sederhana 

tentang tema/topic yang dipelajari 

 Bertanya jawab cara menyapa, 

berpamitan, berterima kasih, meminta 

ijin dan memperkenalkan diri. 

Mengeksplorasi 

 Melafalkan huruf-huruf hija’iyyah kata, 

kalimat sesuai yang diperdengarkan 

sesuai model ucapan guru/video/film. 

 Mencoba melafalkan cara menyapa, 

berpamitan, berterima kasih, meminta 

ijin dan memperkenalkan diri. 

Mengasosiasi 

 Mencari persamaan dan lawan kata 

dalam wacana 

 Menyimpulkan isi wacana lisan 

maupun tulisan. 

Mengomunikasikan 

 Menjelaskan cara menyapa, berpamitan, 

berterima kasih, meminta ijin dan 

memperkenalkan diri. 

 Menyampaikan isi wacana tulis maupun 

lisan sesuai topic/tema 

 

 

Penutup 1. Peserta didik menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari dengan merespon 

pertanyaan guru yang sifatnya menuntun 

dan menggali. 

2. Peserta didik merefleksi penguasaan 

materi yang telah dipelajari dengan 

membuat catatan penguasaan materi. 

3. Peserta didik saling memberikan umpan 

balik hasil refleksi yang dilakukan 

4. Guru memberikan tugas mandiri sebagai 

pelatihan keterampilan berbahasa Arab 

dalam kehidupan sehari-hari 

30 menit 
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H. Sumber/Media Pembelajaran 

Media 

 Bahan ajar berbentuk Flash 

 Video Percakapan 

 

Alat/bahan 

 LCD 

 Laptop 

 Speaker 

 

Sumber belajar 

 Buku paket Bahasa Arab kelas XII “Hayya Nata’allam al-’Arabiyah”, 

karya Moch. Wahib Dariyadi dan Betric Feriandika, Penerbit CV 

Mitra Desain, Malang 

 Buku “Thariqah al-Sa’adah 3”, karya Ulin Nuha, SMA Pondok 

Modern Selamat, Kendal. 

 Kitab tarjamah matan Jurumiyyah, karya Misbah Musthofa, penerbit 

al-Balagh Bangilan Tuban. 

 Kamus Arab Indonesia Mahmud Yunus 

I. Penilaian 

 

1) Penilaian Proses 

 

No. 
Aspek yang 

dinilai 

Teknik 

Penilaian 

Waktu 

Penilaian 

Instrumen 

Penilaian 
Keterangan 

1. Jujur  Pengamatan Proses Lembar 

Pengamatan 

 

2. Disiplin, 

3. 
Tanggung 

jawab 

4. Peduli 

5. Santun 

2) Penilaian Hasil 

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Teknik 

Penilaian 

Bentuk 

Penilaian 
Instrumen 
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Mengidentifikasi bunyi, ujaran 

(kata, frasa atau kalimat) dalam 

suatu konteks dengan tepat. 

Tes lisan Performa, 

unjuk 

kerja 

! انظر واستمؼ

Menirukan pengucapan dengan 

intonasi dan makhraj dengan 

baik dan benar. 

Tes lisan Performa, 

unjuk 

kerja 

 !استمؼ وأغد

Menghafal kosa-kata tentang at-

ta’ruf dengan makhraj yang baik 

dan benar. 

Tes lisan Performa, 

unjuk 

kerja 

خفظ ه ا 

 !اْلفردات فيما يلى

Melengkapi kalimat dengan 

kata-kata yang sesuai tentang at-

ta’ruf 

Tes 

tertulis 

Isian  مالء فراؽ بالكلمة 

 !اْللاسبة

Menulis kalimat/paragraf 

singkat tentang at-ta’aruf 

dengan baik dan benar. 

Tes 

tertulis 

Isian  ألتب جملة غن

 !التػاوف 

 

 

 

Mengetahui,      Kendal, 02 Juni  2014 

Kepala SMA PMS Kendal         Guru Mapel Bahasa Arab 

 

 

 

.............................................    .................................... 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan dalam penelitian ini berupa 

hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, sedangkan 

saran diberikan kepada pihak-pihak terkait yang dapat memperbaiki kualitas 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Bahasa Arab Kurikulum 2013. 

 

5.1  Simpulan 

Pengembangan Kurikulum 2013 mengalami perubahan dalam empat 

elemen standar nasional, yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, 

standar proses, dan standar penilaian. Oleh karena itu, peneliti meneliti lebih 

lanjut tentang kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 

Bahasa Arab di SMA Pondok Modern Selamat Kendal. Masalah dalam penelitian 

ini yaitu bagaimana kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bahasa 

Arab Kurikulum 2013 SMA Pondok Modern Selamat Kendal. Tujuan penelitian 

ini ialah untuk mengetahui kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

bahasa Arab Kurikulum 2013 SMA Pondok Modern Selamat Kendal. 

Kualitas adalah suatu keadaan tertentu yang memenuhi kriteria atau 

kesesuaian yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini kualitas yang dimaksud 

adalah kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Bahasa Arab kelas X di 

SMA Pondok Modern Selamat Kendal. Sedangkan yang dimaksud dengan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana proses pembelajaran 
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yang akan dilakukan oleh guru dan peserta didik baik di dalam atau di luar kelas 

sebagai acuan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Bahasa Arab adalah 

bahasa yang digunakan oleh bangsa Arab untuk mengemukakan maksud dan 

kehendaknya dan sebagai alat berkomunikasi di kalangan mereka. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

deskriptif kualitatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah RPP bahasa 

Arab Kurikulum 2013 kelas X SMA Pondok Modern Selamat Kendal. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan 

wawancara. Uji kredibilitas data dilakukan dengan pemeriksaan oleh reviewer 

yakni dosen dan guru yang ahli dalam pengembangan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

Berdasarkan uraian hasil penelitian diperoleh simpulan, yaitu hasil analisis 

kualitas RPP Bahasa Arab Kurikulum 2013 kelas X di SMA Pondok Modern 

Selamat Kendal bahwa pada RPP KD 3.1 dan 4.1 dengan rata-rata skor penilaian 

para reviewer 74% maka analisis deskriptif presentasenya cukup (C). Sedangkan 

pada RPP KD 3.2 dan 4.2 dengan rata-rata skor penilaian para reviewer 76% 

maka kriteria analisis if presentasenya cukup (C). Pada RPP KD 3.3 dan 4.3 

dengan rata-rata skor penilaian para reviewer 71,6% maka kriteria analisis 

deskriptif presentasenya cukup (C). Dan RPP KD 3.4 dan 4.4 dengan rata-rata 

skor penilaian para reviewer 68,3% maka kriteria analisis deskriptif presentasenya 

kurang (K). 
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut ;  

Pertama, para guru mata pelajaran Bahasa Arab tetap terus berusaha 

mencari informasi lebih lanjut dan turut aktif dalam mengembangkan RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013. Meskipun tidak ada panduan khusus dalam pengembangan 

RPP untuk mata pelajaran Bahasa Arab, dan tidak tergabung dalam MGMP. 

Kedua, dibutuhkan kerjasama dengan kepala sekolah, waka kurikulum dan 

segenap peserta didik dalam mengimplementasikan RPP Bahasa Arab Kurikulum 

2013. Sehingga dapat berjalan dengan baik dan dapat terkontrol 

keberlangsungannya. 

Ketiga, bagi para calon guru mata pelajaran Bahasa Arab diharapkan 

mampu membekali diri untuk memahami dan berusaha mengimplementasikan 

Kurikulum 2013 mapel Bahasa Arab. 
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LEMBAR DOKUMENTASI 

 

KUALITAS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

BAHASA ARAB KURIKULUM 2013 SMA PONDOK  

MODERN SELAMAT KENDAL 

 

RPP BAHASA ARAB KELAS X 

 

No. 
Komponen Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP)  

Ceck Keterangan 

1. Identitas Mata Pelajaran. 

 Memuat satuan Pendidikan, kelas, 

semester, program keahlian, mata 

pelajaran atau tema pelajaran, jumlah 

pertemuan 

  

2. Perumusan Indikator 

Kesesuaian SKL, KI dan KD 

  

3. Perumusan Tujuan Pembelajaran 

relevan dengan indicator 

  

4. Materi pembelajaran relevan dengan 

indikator 

  

5. Ketepatan antara waktu dan materi   

6. Kesesuaian/ketepatan strategi/metode 

dengan pokok bahasan 

  

7. Kegiatan pembelajaran relevan dengan 

indikator 

  

8. Kegiatan pembelajaran meliputi 

kegiatan pembuka, inti dan penutup. 

  

9. Kegiatan inti mencakup 5 M 

(Mengamat, Menanya, Mencoba, 
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Mengasosiasi, dan 

Mengkomunikasikan) 

10. Ketepatan sumber belajar dengan 

materi pokok 

  

11. Ketepatan menggunakan media   

12. Ketepatan alat evaluasi dengan 

indikator hasil belajar 
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LEMBAR WAWANCARA 

KUALITAS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

BAHASA ARAB KURIKULUM 2013  

SMA PONDOK MODERN SELAMAT KENDAL 

 

 

Informan : Puryono, S.Pd., M.M (Kepala Sekolah Pondok Modern 

Selamat Kendal) 

1. Apa yang Bapak/Ibu guru ketahui tentang Kurikulum 2013? 

 

2. Sejak kapan sekolah Bapak/Ibu guru menerapkan Kurikulum 2013?  

 

3.  Bagaimana proses penyusunan kurikulum? Apakah sekolah menerima 

dari pusat apa adanya? Atau mengadopsi dari sekolah lain, menyusun 

sendiri atau berkolaborasi dengan sekolah lain? 

 

4. Sebagai sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013, bagaimana 

tanggapan Bapak/Ibu guru tentang Kurikulum 2013? 

 

5. Solusi dan kendala apa yang dialami sekolah Bapak/Ibu guru dalam 

menerapkan Kurikulum 2013? 
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LEMBAR WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PERANGKAT PEMBELAJARAN  

BAHASA ARAB KURIKULUM 2013  

 KELAS X DI SMA  PONDOK MODERN SELAMAT KENDAL 

 

Informan : Puryono, S.Pd., M.M (Kepala Sekolah Pondok Modern 

Selamat Kendal) 

6. Apa yang Bapak/Ibu guru ketahui tentang Kurikulum 2013? 

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2006 

yaitu KTSP 

7. Sejak kapan sekolah Bapak/Ibu guru menerapkan Kurikulum 2013?  

Sejak 15 Juli 2013  

8.  Bagaimana proses penyusunan kurikulum? Apakah sekolah menerima 

dari pusat apa adanya? Atau mengadopsi dari sekolah lain, menyusun 

sendiri atau berkolaborasi dengan sekolah lain? 

Pihak sekolah menerima langsung perangkat kurikulum 2013 dari 

pusat. Karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah dari 127 

sekolah yang sudah menerapkan implementasi kurikulum 2013 (secara 

ploting). Dalam pengembangan kurikulum 2013 sudah ada rambu-

rambu khusus dari pusat yang tidak bisa di ubah oleh sekolah. Namun 

ada beberapa hal yang dapat ditambah seperti mata pelajaran lintas 

minat tergantung dari kebutuhan, potensi yang dimiliki siswa dan 

angket siswa.  

9. Sebagai sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013, bagaimana 

tanggapan Bapak/Ibu guru tentang Kurikulum 2013? 

Jika sudah berjalan sangat bermanfaat untuk siswa. Karena siswa 

dituntut untuk lebih aktif dan harus seimbang antara softskill dan 

hardskill 

10. Solusi dan kendala apa yang dialami sekolah Bapak/Ibu guru dalam 

menerapkan Kurikulum 2013? 
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Dari bapak ibu gurunya masih kurang pemahamanya,  karena 

sosialisasi dan pelatihanya yang sangat mepet yaitu bulan Juli 2013. 

Dari segi sarana prasarana sudah cukup memadahi tidak ada kendala 

yang berarti. Kemudian para siswa yang belum terbiasa dengan model 

pembelajaran saintifik, sehingga perlu pembiasaan terlebih dahulu. 

 

Informan : Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

A. Pengetahuan guru tentang Implementsi Kurikulum 2013. 

1. Apa yang Bapak/Ibu guru ketahui tentang Kurikulum 2013 ? 

M. Arif Budiman, S.Pd.I  : 

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan KTSP. Masih sama 

dalam ranah penilaian ada sikap, pengetahuan dan praktik hanya saja 

dalam kurikulum 2013 metode pembelajaran menggunakan teknik 

saintifik. Saat proses pembelajaran guru dituntut untuk mempunyai 

nilai observasi pada setiap siswa yang meliputi sikap, pengetahuan dan 

praktiknya. 

Ulin Nuha, S.Pd.I  : 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dirancang untuk 

meningkatkan keaktifan dan kreativitas siswa dalam pembelajaran, dan 

aktif mencari bakat pembelajaran dan mampu mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari 

Qosim Taufik Akbar, S.Pd.I : 

Sebuah tatanan perangkat pembelajaran yang sengaja dibuat untuk 

membuat peserta didik super aktif baik dari segi akademik maupun 

sikap. 

   

2. Menurut Bapak/Ibu guru, bagaimana dengan Kurikulum 2013 pada 

Mata Pelajaran Bahasa Arab? 
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M. Arif Budiman, S.Pd.I : 

Dalam KTSP bahasa Arab secara tersurat dalam perangkat 

pembelajaran ada empat kemahiran berbahasa secara tertulis, tetapi 

dalam kurikulum 2013 tidak ada secara tersirat namun tetap dituntut 

dalam setiap pembelajarnya harus mencakup empat kemahiran 

tersebut. 

Ulin Nuha, S.Pd.I  : 

Dalam mapel bahasa Arab, tentunya kurikulum 2013 ini sangat 

membantu, karena para siswa dituntut untuk lebih aktif dan kreatif 

serta mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi 

sebuah karakter dan kepribadian yang baik di era sekarang ini. 

 

Qosim Taufik Akbar, S.Pd.I : 

Sangat komplek dan penuh tantangan, dan itu semua harus disesuaikan 

dengan perkembangan zaman maupun anak. 

 

3. Bagaimana dengan Perangkat Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 

pada Mata Pelajaran Bahasa Arab? 

M. Arif Budiman, S.Pd.I : 

Perangkat pembelajaran meliputi Silabus dan RPP. Silabus langsung 

menerima dari pusat, dan RPP disusun oleh masing-masing guru 

mapel. 

Ulin Nuha, S.Pd.I  : 

Tentunya dalam penyusunan RPP pada kurikulum 2013 ini banyak 

sekali kendala dan kekurangan yang disebabkan tidak adanya contoh 

konkrit pada mapel bahasa Arab ini. hal ini menuntut para guru untuk 

lebih teliti, aktif & kreatif dalam menentukan pendekatann, metode 

dan penggunaan media yang tepat dalam pembelajaran 

Qosim Taufik Akbar, S.Pd.I : 

Sangat kompleks dan menyeluruh dan penuh ketelitia agar semua itu 

tuntas sesui target. 
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B. Proses Pengembangan Silabus dan RPP Kurikulum 2013 Bahasa Arab. 

1. Bagaimana proses penyusunan silabus dan RPP Kurikulum 2013 

Bahasa Arab  oleh guru?  Apakah dilakukan oleh para guru secara 

mandiri atau berkelompok dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP)? 

M. Arif Budiman, S.Pd.I : 

Di kabupaten Kendal tidak ada MGMP bahasa Arab. Jadi proses 

peyusunan Perangkat Pembelajaran dilakukan secara berkelompok 

yaitu seluruh guru bahasa Arab di SMA Pondok Modern Selamat yang 

berjumlah 3 guru bahasa Arab.  

 Ulin Nuha, S.Pd.I  : 

Penyusunan RPP ini dilakukan secara berkelompok (MGMP) agar 

dalam menentukan  materi, pendekatan, metode,dan media 

pembelajatan 

Qosim Taufik Akbar, S.Pd.I : 

Proses penyusunan dilakukan secar berkelompok, sehingga dapat 

meminimalisir kesalahan. 

2. Cara apa yang ditempuh guru dalam menyusun perangkat 

pembelajaran Kurikulum 2013 Bahasa Arab? Apakah terdapat 

sosialisasi, panduan atau fasilitas tertentu? 

M. Arif Budiman, S.Pd.I : 

Pertama sosialisasi dari waka kurikulum , sosialisasi dari luar sendiri. 

Dalam bahasa Arab tidak adak ada panduan (naskah) model 

pembelajaran saintifik 

Penyusunan KKM, Prota, Promes, RPP menyesuaikan dengan mapel 

lainya. Sedangkan silabus menerima langsung dari pusat 

Ulin Nuha, S.Pd.I  : 

Memang awal bergulirnya kurikulum 2013, banyak sekali sosialisasi 

yang dilaksanakan, baik dari profinsi maupun kabupaten namun untuk 

mapel bahasa Arab sendiri masih banyak kendala dan kekurangan 

yang dikarenakan tidak adanya panduan khusus. 
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Qosim Taufik Akbar, S.Pd.I : 

Cara penyusunanya yaitu dengan melihat contoh RPP yang telah ada, 

baik secara metode ataupun formatnya. 

 

C. Susunan silabus dan RPP yang telah dikembangkan oleh guru. 

1. Bagaimana menjabarkan  Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar ke 

dalam komponen-komponen silabus dan RPP Kurikulum 2013 Bahasa 

Arab? 

Penyusunan RPP secara  

M. Arif Budiman, S.Pd.I : 

Dalam penyusunan RPP yaitu menjabarkan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar ke dalam komponen-komponen RPP Kurikulum 

2013 bahasa Arab dibahas dalam MGMP mata pelajaran bahasa Arab 

SMA Pondok Modern Selamat Kendal. 

Ulin Nuha, S.Pd.I  : 

Yaitu menjabarkan KI dan KD dalam proses pembelajaran sehingga 

dapat menjadi sebuah karakter dan kepribadian peserta didik serta 

bekal ilmu dalam kehidupan sehari-hari. 

Qosim Taufik Akbar, S.Pd.I : 

Dimulai dari pembagian KI 1 tentang religious KI 2 sosial, KI 3 

tentang Pengetahuan da KI 4 tentang keterampilan. Dijabarkan sesuai 

dengan pokok komponen kompetensi inti. 

 

D. Kendala dan Solusi dalam Pengembangan Silabus dan RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013. 

1. Kendala apa yang dihadapi guru dalam mengembangkan Silabus dan 

RPP Bahasa Arab Kurikulum 2013? 

M.Arif Budiman,S.Pd.  ; 

 Tambahan tentang materi pokok (fakta konsep, prinsip dan prosedur) 

masih terasa sulit untuk dipahami. Padahal tidak ada dalam KTSP. 

Dalam penilaianya pun harus lengkap dan dijabarkan mulai dari 
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bentuk penilaianya, KD dan Indikator dari KD, Sikap, penilaian 

sejawat temanya, penilaian praktik, portofolio,  

Ulin Nuha, S.Pd.I  : 

Tidak adanya panduan khusus dalam pembuatan RPP, indikator 

penilaian yang begitu kompleks dan jam pembelajaran yang masih 

relative terbatas. 

Qosim Taufik Akbar, S.Pd.I : 

Belum terbiasa dengan sesuatu yang baru yaitu kurikulum 2013. 

Waktu yang terbatas. 

 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam menghadapi kendala 

tersebut? 

M. Arif Budiman, S.Pd.I : 

Tidak semua guru harus menilai setiap gerak-gerik siswa, cukup satu 

KD dapat penilaian pengetahuan tugas, ulangan sikap, observasi, 

peserta didik, penilaian diri, penilaian teman sejawat. Tidak harus 

setiap pertemuan demikian tapi cukup setiap KD. Praktik yaitu lewat 

portofolio 

Ulin Nuha, S.Pd.I  : 

Selalu menggali informasi tentang pengembangan kurikulum 2013, 

bermusyawarah dalam menentukan pendekatan, metode dan media 

pembelajaran yang tepat, dan selalu mengadakan evaluasi yang 

berkelanjutan dan rencana tindak lanjut. 

Qosim Taufik Akbar, S.Pd.I : 

Membiasakanya dengan senang hati dan ikhlas. Lebih aktif dan cermat 

terhadap waktu yang ada. 
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LEMBAR WAWANCARA 

 

KUALITAS RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

BAHASA ARAB KURIKULUM 2013 SMA PONDOK  

MODERN SELAMAT KENDAL 

 

Informan : Guru Mapel Bahasa Arab Kelas X SMA Pondok Modern 

Selamat Kendal 

     

A. Proses Pengembangan RPP Bahasa Arab Kurikulum 2013. 

1. Bagaimana proses penyusunan RPP RPP Bahasa Arab Kurikulum 

2013 oleh guru? 

2. Apakah dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok 

dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)? 

3. Cara apa yang ditempuh guru dalam menyusun RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013? Apakah terdapat sosialisasi, panduan atau fasilitas 

tertentu? 

 

B. Susunan RPP yang telah dikembangkan oleh guru. 

1. Bagaimana menjabarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar ke 

dalam komponen-komponen RPP Bahasa Arab Kurikulum 2013? 

 

C. Kendala dan Solusi dalam Pengembangan  dan RPP Bahasa Arab 

Kurikulum 2013. 

1. Kendala apa yang dihadapi guru dalam mengembangkan RPP Bahasa 

Arab Kurikulum 2013? 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan guru dalam menghadapi kendala 

tersebut? 

3. Bagaimana tanggapan guru mapel tentang RPP Kurikulum 2013 secara 

umum? 


