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 إجناز تعلم اللغة العربية طالب غري خرجيي املعهد  4.7جدول 

 اسم رقم

 املىاد ونتيجتها

 مطالعة النحى والصرف استماع حمادثة إنشاء مجلة
العربية 
لغري 

 الناطقني
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 

 3.88 4.44 4.44 3.94 4.44 3038 4.44 3.64 3068 4.44 4.44 4.44 3094 4044 جامد .1
 3.72 3.94 4.44 3.35 3.64 3.23 4.44 3.35 3.75 4.44 4.44 4.44 3.64 3.64 رنا  .2
 3.66 3.94 4.44 3.23 3.59 3.44 3.68 3.48 3.59 4.44 4.44 4.44 3.64 3.59 حلفي .3
 3.65 3.75 4.44 3.48 3.75 3.44 4.44 3.48 3.35 4.44 4.44 3.83 3.59 3.23 فطري .4
نىر  .5

 3.55 3.75 4.44 3.48 3.59 3.44 3.68 3.23 3.59 3.75 3.94 3.48 3.48 3.23 القيىمي

 3.53 3.94 4.44 3.23 3.59 3.44 3.68 3.23 3.59 3.64 3.75 3.59 3.64 3.44 إحسان .6
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جناز تعمل إللغة إلعربية طالب غري خرجيي إملعهد من إجلدول إلتايل:  وميكن مشاهدة إ 

جناز تعمل إللغة إلعربية طالب غري خرجيي إملعهد 4.8جدول   إ 

 إمس رمق

 إملوإد ونتيجهتا

نشاء مجةل  مطالعة إلنحو وإلرصف إس امتع حمادثة إ 

إلعربية 

لغري 

 إلناطقني

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 

نينا أ عينيا  1

 سلية
3.33 3.63 3.13 3.83 3.83 3668 3.35 4.33 2.93 3.13 3.33 4.33 3.93 

3.48 

 3.43 3.59 4.33 2.75 3.13 3.33 3.83 3.48 3.48 3.35 3.68 3.59 3.63 3.23 مياريت 2

 3.38 3.75 3.35 3.33 3.33 3.33 3.93 3.48 3.75 3.23 3.48 3.63 3.48 3.33 يوسفيايت  2

أ سرتيد  3

 أ ندايين
3.13 3.23 3.33 3.23 3.23 3.63 3.35 3.63 2.83 2.83 2.83 3.75 2.47 

3.15 

عرصى  4

 عزيزة
3.33 3.23 3.13 3.23 3.33 3.59 3.23 3.63 3.33 3.33 2.68 4.33 3.75 

3.33 
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 إجناز تعلن اللغة العربية طالب خرجيي املعهد 4.9جدول 

 اسن رقن

 املىاد وًتيجتها

 هطالعة الٌحى والصرف استواع حمادثة إًشاء مجلة
العربية 
لغري 

 الٌاطقني
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 

 فوىت رنداجن 1

 3.85 3.94 4.44 3.35 4.44 3.35 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 3.75 3.75 ساري

كينانيت  2

فاندو 

 فرتيوي
3.75 3.83 4.44 4.44 4.44 3.83 4.44 4.44 3.48 3.48 3.23 4.44 3.94 

3.84 

إيك فرًام  3
 3.79 3.94 4.44 3.48 3.64 3.64 4.44 4.44 3.68 4.44 4.44 4.44 3.48 3.64 ساري

 3.72 3.94 3.75 3.48 3.14 3.64 4.44 4.44 3.75 4.44 4.44 4.44 3.64 3.23ريا ًىر  4
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 أكرب
يىيىى  5

 3.69 3.94 4.44 3.23 3.14 3.14 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 3.59 3.14 ويٌط

لفا  6 ا 

جوستيا 

 يسنجن 
3.35 3.59 4.44 4.44 4.44 3.94 4.44 4.44 3.44 3.59 3.44 3.75 3.94 

3.69 

معلية دمحم  7

 نور
3.48 3.48 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 3.44 3.23 3.44 4.44 3.94 3.69 

فيفي  8
 إلفريي

3.59 3.68 4.44 3.83 3.83 3.64 3.59 3.64 2.44 2.75 2.59 4.44 2.75 3.67 

أ محد خري  9

 3.66 3.94 3.75 3.44 3.35 3.44 4.44 4.44 3.94 4.44 4.44 4.44 3.48 3.23 ال مام

 3.65 3.75 4.44 2.94 3.44 3.44 4.44 4.44 3.64 4.44 4.44 4.44 3.68 3.59 نرم سعادة 14
 3.64 3.94 4.44 3.14 3.4 3.44 4.44 4.44 3.75 4.44 4.44 4.44 3.59  3.14 جناد هلتسم 11
ينن 12  3.62 3.59 4.44 3.48 3.59 3.14 3.68 3.23 3.68 3.83 4.44 4.44 3.23 3.68 أ رلينا جا 
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 3.64 3.64 4.44 3.14 3.64 3.44 4.44 4.44 3.48 3.83 3.75 3.64 3.59 3.35 ًىر مشسية 13
تريي  14

 3.58 3.75 4.44 3.44 3.44 2.94 3.94 4.44 3.48 4.44 4.44 4.44 3.23 3.35 أفرياًا

ًىر فإدة  15
 3.75 4.44 3.44 3.44 3.44 4.44 4.44 3.68 3.83 3.83 4.44 3.48 3.44 شام

3.58 

توفيق  16

 3.57 3.94 3.75 1.99 3.23 3.44 4.44 4.44 3.83 4.44 4.44 4.44 3.48 3.35 هداية

أ ندي خرية  17

 ال مة
3.35 3.48 3.59 3.94 4.44 3.68 3.48 3.68 3.44 3.14 2.94 4.44 3.75 3.53 

لىسي  18
إيك 

 ولٌداري
3.44 3.59 3.75 3.35 3.35 3.48 3.59 3.75 3.44 3.23 3.48 4.44 3.59 

3.47 

 3.65  جموىع 
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جناز تعمل إللغة إلعربية  41.4 جدول  طالب خرجيي إملعهدإ 

 إمس رمق

 إملوإد ونتيجهتا

نشاء مجةل  مطالعة إلنحو وإلرصف إس امتع حمادثة إ 

إلعربية 

لغري 

 إلناطقني

. 2 . 2 3 . 2 3 . 2 3 . . 

فوىت رندإجن  .

 ساري
3175 3175 4144 4144 4144 4144 4144 4144 3135 4144 3135 4144 3194 

3185 

مينانيت  2

فاندو 

 فرتيوي

3175 3183 4144 4144 4144 3183 4144 4144 3148 3148 3123 4144 3194 

3184 

يك فرانم  3 إ 

 ساري
3164 3148 4144 4144 4144 3168 4144 4144 3164 3164 3148 4144 3194 

3179 

راي نور  4

 أ لرب
3123 3164 4144 4144 4144 3175 4144 4144 3164 31.4 3148 3175 3194 

3172 

 3169 3194 4144 3123 31.4 31.4 4144 4144 4144 4144 4144 4144 3159 31.4يويون  5
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 وينط

لفا  6 إ 

جوستيا 

 ننجيس

3135 3159 4144 4144 4144 3194 4144 4144 3144 3159 3144 3175 3194 

3169 

معلية دمحم  7

 نور
3148 3148 4144 4144 4144 4144 4144 4144 3144 3123 3144 4144 3194 

3169 

فيفن  8

لفريى  إ 
3159 3168 4144 3183 3183 3164 3159 3164 2144 2175 2159 4144 2175 

3167 

أ محد خري  9

 إل مام
3123 3148 4144 4144 4144 3194 4144 4144 3144 3135 3144 3175 3194 

3166 

 3165 3175 4144 2194 3144 3144 4144 4144 3164 4144 4144 4144 3168 3159 نرم سعادة 4.

 3164 3194 4144 31.4 314 3144 4144 4144 3175 4144 4144 4144 3159  31.4 جناد ملزتم ..

يننج أ رلينا 2.  3162 3159 4144 3148 3159 31.4 3168 3123 3168 3183 4144 4144 3123 3168 إ 

 3164 3164 4144 31.4 3164 3144 4144 4144 3148 3183 3175 3164 3159 3135 نور مشس ية 3.

تريى  4.

 أ فرايان
3135 3123 4144 4144 4144 3148 4144 3194 2194 3144 3144 4144 3175 

3158 

دة  5.  3158 3175 4144 3144 3144 3144 4144 4144 3168 3183 3183 4144 3148 3144نور فا 
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 شام

توفيق  6.

 هدإية
3135 3148 4144 4144 4144 3183 4144 4144 3144 3123 .199 3175 3194 

3157 

أ ندي خرية  7.

 إل مة
3135 3148 3159 3194 4144 3168 3148 3168 3144 31.4 2194 4144 3175 

3153 

يك  8. لويس إ 

 ولندإري
3144 3159 3175 3135 3135 3148 3159 3175 3144 3123 3148 4144 3159 

3147 

 3165  مجموع 
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جناز تعمل إللغة إلعربية  ..41 جدول  طالب غري خرجيي إملعهدإ 

 إمس رمق

 إملوإد ونتيجهتا

نشاء مجةل  مطالعة إلنحو وإلرصف إس امتع حمادثة إ 

إلعربية 

لغري 

 إلناطقني

. 2 . 2 3 . 2 3 . 2 3 . . 

 3188 4144 4144 3194 4144 3038 4144 3164 3068 4144 4144 4144 3094 4044 جامد 1.

 3172 3194 4144 3135 3164 3123 4144 3135 3175 4144 4144 4144 3164 3164 ران  21

 3166 3194 4144 3123 3159 3144 3168 3148 3159 4144 4144 4144 3164 3159 حلفي 31

 3165 3175 4144 3148 3175 3144 4144 3148 3135 4144 4144 3183 3159 3123 فطري 41

نور  51

 إلقيويم
3123 3148 3148 3194 3175 3159 3123 3168 3144 3159 3148 4144 3175 

3155 

حسان 61  3153 3194 4144 3123 3159 3144 3168 3123 3159 3164 3175 3159 3164 3144 إ 

نينا أ عينيا  7

 سلية
3144 3164 31.4 3183 3183 3068 3135 4144 2194 31.4 3144 4144 3194 

3148 

 3143 3159 4144 2175 31.4 3144 3183 3148 3148 3135 3168 3159 3164 3123 مياريت 8
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 3138 3175 3135 3144 3144 3144 3194 3148 3175 3123 3148 3164 3148 3144 يوسفيايت  9

أ سرتيد  4.

 أ ندايين
31.4 3123 3144 3123 3123 3164 3135 3164 2183 2183 2183 3175 2147 

31.5 

عرصى  ..

 عزيزة
3144 3123 31.4 3123 4144 3159 3123 3164 3144 3144 2168 4144 3175 

3143 

 3149  مجموع 
 



PEDOMAN WAWANCARA MAHASISWA ALUMNI PONDOK 

1. Apakah saudara pernah belajar bahasa arab sebelumnya? ` 

2. Sudah berapa lama saudara berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

3. Seberapa tertarik saudara dengan pelajaran bahasa arab? 

4. Bagaimana penguasaan bahasa arab anda sebelum masuk perguruan tinggi?  

5. Menurut saudara, apakah saudara memiliki minat mempelajari bahasa arab? 

6. Seberapa besar motivasi saudara untuk belajar/mengetahui bahasa arab? 

7. Apakah ruang kelas mendukung kegiatan belajar bahasa arab? 

8. Metode dan media apa yang selalu digunakan Dosen dalam proses mengajar bahasa 

Arab? 

9. Ketika pembelajaran didalam kelas apakah saudara sering bertanya kepada Dosen 

mengenai materi yang tidak dipahami? 

10. Apakah dosen sering memberikan tugas bahasa arab tambahan? Siapa yang sering 

membantu anda dalam menyelesaikan tugas tersebut? 

11. Apakah ada Kesulitan yang dialami selama proses belajar bahasa Arab? Contohnya? 

12. Faktor Apa yang menyebabkan saudara sulit memahami bahasa arab? 

13. Bagaimana cara saudara mengatasi kesulitan tersebut? 

14. Bagaimana sikap Dosen anda dalam mengatasi mahasiswa yang belum paham bahasa 

arab? 

15. Bagaimana upaya Dosen anda dalam mengatasi mahasiswanya yang mengalami 

kesulitan belajar bahsa arab? 

16. Apakah saudara memiliki management waktu dalam belajar bahasa arab diluar 

kampus? 

17. Seberapa sering saudara mengulang materi bahsa arab dirumah/kos/asrama? 

18. Apakah saudara mengikuti kursus bahasa arab diluar jam kampus?  

19. Apa yang menyebabkan prestasi belajar anda bisa lebih baik dibanding mahasiswa 

yang dari SMA? 

20. Apakah saudara mempunyai trik/cara sendiri dalam mengatasi kesulitan belajar 

bahasa arab? 

21. Apakah ada perbedaan pelajaran bahasa arab yang didapat dibangku kuliah dan 

dipondok? Seperti apa bentuk perbedaannya? 

 



PEDOMAN WAWANCARA MAHASISWA NON PONDOK SMA 

1. Apakah saudara pernah belajar bahasa arab sebelumnya?  

2. Sudah berapa lama saudara berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

3. Seberapa tertarik saudara dengan pelajaran bahasa arab? 

4. Bagaimana penguasaan bahasa arab anda sebelum masuk perguruan tinggi?  

5. Menurut saudara, apakah saudara memiliki minat mempelajari bahasa arab? 

6. Seberapa besar motivasi saudara untuk belajar/mengetahui bahasa arab? 

7. Apakah ruang kelas mendukung kegiatan belajar bahasa arab? 

8. Metode dan media apa yang selalu digunakan Dosen dalam proses mengajar bahasa 

Arab? 

9. Ketika pembelajaran didalam kelas apakah saudara sering bertanya kepada Dosen 

mengenai materi yang tidak dipahami? 

10. Apakah dosen sering memberikan tugas bahasa arab tambahan? Siapa yang sering 

membantu anda dalam menyelesaikan tugas tersebut? 

11. Apakah ada Kesulitan yang dialami selama proses belajar bahasa Arab? Contohnya? 

12. Faktor Apa yang menyebabkan saudara sulit memahami bahasa arab? 

13. Bagaimana cara saudara mengatasi kesulitan tersebut? 

14. Bagaimana sikap Dosen anda dalam mengatasi mahasiswa yang belum paham bahasa 

arab? 

15. Bagaimana upaya Dosen anda dalam mengatasi mahasiswanya yang mengalami 

kesulitan belajar bahsa arab? 

16. Apakah saudara memiliki management waktu dalam belajar bahasa arab diluar 

kampus? 

17. Seberapa sering saudara mengulang materi bahsa arab dirumah/kos? 

18. Apakah saudara mengikuti kursus bahasa arab diluar jam kampus?  

19. Apa yang menyebabkan prestasi belajar anda bisa lebih baik dibanding mahasiswa 

yang dari pondok pesantren? 

20. Apakah saudara mempunyai trik/cara sendiri dalam mengatasi kesulitan belajar 

bahasa arab? 

 

 



“PERBANDINGAN PRESTASI BELAJAR BAHASA ARAB ANTARA MAHASISWA 

LULUSAN PONDOK DAN NON PONDOK (SMA) DI PROGRAM STUDI PENDI. 

BAHASA ARAB FTIK IAIN KENDARI” 

PEDOMAN WAWANCARA DOSEN BAHASA ARAB 

1. Bagaimana latar belakang pendidikan mahasiswa bpak/ibu diprogram studi PBA? 

2. Metode dan Media pembelajaran apa yang digunakan untuk menunjang proses 

pembelajaran bahasa arab?   

3. Problema apa yang biasa dihadapi mahasiswa bapak/ibu ketika mempelajari mata 

kuliah bahasa arab? 

4. Faktor apa yang menyebabkan mahasiswa bapak/ibu sulit memahami bahasa arab? 

5. Upaya apa yang telah dan akan bapak/ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan  

tersebut? 

6. Bagaimana perbandingan prestasi belajar bahasa arab antara mahasiswa lulusan 

pondok pesantrena dan lulusan non pondok pesantren (SMA) 

 

 



Daftar Nama Responden Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Lulusan Pondok Pesantren Semester IV Angkatan 2017  

No Nama Nim Jenis 

kelami

n 

P/L  

Kelas  Asal sekolah 

A/B 

1 Lusi Eka Wulandari 17010102005 P A Pon-Pes An-Nur Az-Zubaidi 

2 Pipin Elpira Asra 17010102012 P A Pon-Pes An-Nur Az-Zubaidi 

3 Nirma Syadiah 17010102014 P  A Pm. Gontor 

4 Nur  Syamsiah 17010102016 P A Pon-Pes Darul Mukhlisin  

5 Inang Arlina  17010102019 P A Pon-Pes Darul Mukhlisin  

6 Tiara Afriana 17010102021 P A Pm. Gontor 

7 Achamd haerul umam 17010102024 L A Pon-Pes Al-Muhajirin  

8 Puti rindang sari  17010102026 P  A Pm. Gontor 

9 Nur Faidah Syam 17010102027 P A Pon-Pes Al-Mawadah 

Warahmah  

10 Andi Haeratul 

Ummah 

17010102028 P A Pon-Pes Al-Mawadah 

Warahmah  

11 Kinanthi pandu. P 17010102033 P B Pm. Gontor 

12 Rians Nur Akbar 17010102035 L B Pon-Pes Al-Syeikh Abdul 

Wahib 

13 Ika Purnamasari 17010102036 P B Pm. Gontor 

14 Taufiq Hidayat  17010102046 L B Pon-Pes Darusslam Baubau 

15 LM. Najat Multazam 17010102049 L B Pon-Pes Darusslam Baubau 

16 Elfa justianingsih 17010102054 P B Pm. Gontor 

17 Amaliah M. Nur 17010102059 P B Pm. Gontor 

18 Yoyon Wiyanto 17010102061 L B Pon-Pes Darusslam Baubau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daftar Nama Responden Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Lulusan Non Pondok Pesantren (SMA) Semester IV Angkatan 2017 

No Nama Nim Jenis 

kelamin 

P/L 

Kelas  

A/B 

Asal sekolah 

1 Nina Ayunia 

Salbiyah 

17010102001 P A SMAN 1 Kulisusu  

2 Ikhsan 17010102015 L A SMA 1 Lapandewa 

3 Nurul Qoyyumi 

Iyoman 

17010102017 

 

P A SMA 1 Kusambi 

4 Asri Azizah  17010102023 P  A SMA 1 Wakorumba 

5 Jamet Wolio 17010102034 L B SMA 1 Mawasangka  

6 Astri Andriyani 17010102040 P B SMA 6 Konsel  

7 Rana Ghaida 

Sari 

17010102043 P B SMA 12 Konsel  

8 Yusfiati 17010102044 P B SMA 2 Kendari  

9 Miyarti  17010102051 P  B SMA 4 Kendari 

10 Fitri 17010102053 P B SMA 4 Bombana 

11 Helvy Nur Lela 17010102060 P B SMA Kulut 

 

Daftar Nama Responden  Dosen Bahasa Arab  

No Nama Jabatan 

1 Dr. H. Siti Kuraidah, M.Pd Dosen Pendidikan Bahasa Arab  

2 Dr. Imelda Wahyuni, S. S, M.Pd Dosen Pendidikan Bahasa Arab  

 



1. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Pondok Pesantren  

Nama   : Pipin Elpira Asra  

Nim   : 17010102012 

Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab 

Lulusan  : Pon-Pes An-Nur Az-Zubaidi-Konawe 

Waktu/Tanggal : 15.32-Selesai WITA/ 15 Mei 2019 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Iya sudah pernah selama 

dipondok. Tapi pelajaran bahasa 

arab dipondok itu tidak 

difokuskan ke muhadatsah 

dipondok bisa dibilang lebih 

mendalami kaidah-kaidah nahwu 

dan sharf 

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

Kurang lebih selama 6 tahun 

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Saya sangat tertarik dengan 

bahasa arab karena setiap saya 

membaca al-qur’an kalau tahu 

artinya kan senang sekali jadi saya 

ingin mempelajari bahasa arab 

agar saya bisa mengetahui makna-

makna ayat al-qur’an 

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Belum teralu mengusai karena 

saya masih kekurangan kosakata 

tapi kalu untuk nahwu sharf 

alhamdulillah saya sedikit 

menguasai 

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Ada minatnya, sangat besar malah 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Motivasi saya sangat besar karena 

itu tadi ingin mengetahui makna 

ayat-ayat al-qur’an 

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Terkait ruangan kelas menurut 

saya masih kurang memadai 

apalagi digedung lama LCD nya 

kadang rusak 



8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Metode pada umumnya dosen 

menggunakan metode ceramah 

dan diskusi dan untuk media 

dosen menggunakan LCD dan 

elektronik (HP) 

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

tidak dipahami? 

Kalau untuk bertanya langsung 

kepada dosen saya jarang, tetapi 

kalau sama teman saya sering 

bertanya. Makanya kalau dalam 

kelas saya duduk disamping teman 

yang saya anggap bisa 

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Iya sering. Menyelesaikan itu 

kadang secara berkelompok dan 

kadang secara individu 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Ada, terkadang saya merasa sulit 

menerjemah kalimat dosen ketika 

menerangkan menggunakan 

bahasa arab 

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Kurangnya kosa kata dan 

kurangnya latihan untuk 

bermuhadatsah 

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Cara saya dengan membaca dan 

belajar dari kitab-kitab yang sya 

miliki. Adapun nanti kalau todak 

paham saya bertanya lagi kepada 

teman yang lebih mengerti  

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Sikap dosen selalu menuntun kita 

agar kita terus belajar dan 

perbanyak membaca kitab-kitab 

bahasa arab 

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahsa 

arab? 

Dosen terus memberikan 

dorongan agar kita tetap semangat 

dan tidak mudha putus asa dalam 

belajar  

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Iya, karena kebetulan juga saya 

tinggal dipondok jadi tiap malam 

sabtu dan senin saya diamanahi 

untuk  sedikit mengajarkan bahasa 

arab terkait nahwu dan sharf. 

Disini saya tidak hanya mengajar 

tetapi saya juga ikut belajar, jadi 

kita sama-sama belajar  

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahasa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Tidak terlalu sering, hanya kalau 

lagi ingin saya belajar 



18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak  

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa yang dari 

SMA? 

Penyebabnya mungkin karena 

awalnya saya sering menghafal 

kosakata dan kadang membaca 

kitab-kitab bahasa arab sehingga 

pengetahuan saya bertambah 

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

Saya tidak punya trik khusus, saya 

hanya membaca kitab-kitab yang 

ada dan menghafal kosa kata saja 

21 Apakah ada kesulitan dan perbedaan 

pelajaran bahasa arab yang didapat 

dibangku kuliah dan dipondok? 

Seperti apa bentuk kesulitan dan 

perbedaannya? 

Perbedaanny sangat beda sekali 

karena kalau dipondok kita masih 

memakai kitab klasik kalau 

dikampus saya lihat sudah modern 

dan banyak literatur-literatur yang 

dipakai. Dan untuk kesulitan 

pertama sekali itu sangat sulit 

karena harus menyesuaikan guru 

dan kosakata yang baru didengar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Pondok Pesantren  

Nama   : LM. Najat Multazam  

Nim   : 17010102049 

Jurusan  :Pendidikan Bahasa Arab  

Lulusan  : Pondok Pesantren Darussalam Baubau 

Waktu/Tanggal : 10.12-Selesai WITA/20 Mei 2019 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Iya pernah waktu dipondok 

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

Kurang lebih selama 6 tahun  

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Cukup tertarik karena bahasa arab 

ini bahasa arl-qur’an  jadi saya 

tertatrik untuk mengetahui bahassa 

arab agar saya bisa memahami 

makna kandungan al-qur’an 

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Sebelum masuk perguruan tinggi 

alhamdulillah karena saya pernah 

mondok jadi saya punya sedikit 

penguasaan bahasa arab dibidang 

muhadatsah (percakapan) 

walalupun di bidang nahwu sharf  

tidak terlalu menguasai karena 

dipondok saya itu lebih 

mengutamakan percakapan bisa 

dibilang sama seperti gontor yang 

mempelajari nahwu dan sharf  tapi 

tidak terlalu mengkaji lebih dalam  

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Untuk sekarang minta untuk 

mengetahui bahasa arab lebih 

dalam itu belum terlalu 

besar/masih kurang, masih banyak 

acuh tak acuhnya ke bahasa arab 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Motivasi untuk mengetahui bahasa 

arab tidak teralu besar karena dari 

awalnya saya tidak ingin masuk ke 

jurusan ini. Saya masih setengah-

setengah belajar bahasa arab, 

belum sepenuhnya.  



7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Untuk fasilitas kelas sudah cukup 

memadai dan sudah cukup 

mendukung untuk kegiatan belajar 

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Pada umumnya dosen 

menggunakan metode 

mubasyarah,  diskusi dan ceramah 

dan medianya ada yang 

menggunakan elektronik (HP), 

LCD dan audio visual 

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

tidak dipahami? 

Tidak, saya sungkan untuk 

bertanya karena kadang dosennya 

terlalu tegang. Saya sering 

bertanya ke teman-teman jika saya 

tidak memahami materi 

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Iya sering. Kadang diselesaikan 

sendiri dan kadang diskusi 

bersama teman 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

saya merasa kesulitan di kaidah 

nahwu dan sharf , saya sulit 

menyerap penjelasan dosen karena 

dosennya cepat sekali menjelaskan 

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Faktor utamanya karena 

matakulihanya digabungkan, 

seharusnya mata kuliah nahwu dan 

sharf  ini dipisah agar kami bisa 

membedakan ini bagian nahwu 

dan ini bagian sharf, kalau 

digabungkan seperti itu kadang 

saya merasa kebingungan 

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Cara saya sering bertanya keteman 

yang paham tentang kaidah-kaidah 

tersebut 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Ada dosen yang menyuruh untuk 

“kamu harus begini agar paham 

bahasa arab” dan disuruh banyak 

bertanya keteman yang lebih bisa 

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahsa 

arab? 

Upaya dosen terus memberikan 

motivasi-motivasi kepada 

mahasiswa yang mengalami 

kesulitan belajar bahasa arab 

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Tidak ada, saya hanya belajar 

ketika ada waktu luang 

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

Saya sering mengulangi karena 

ada tugas dan kadang karena ada 



dirumah/kos/asrama? dorongan dari diri sendiri harus 

belajar 

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak  

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa yang dari 

SMA? 

Saya rasa prestasi belajar bahasa 

arab saya tidak terlalu baik 

dibanding yang dari SMA. 

Penyebabnya karena mungkin 

pengaruh motivasi saya yang 

kurang   

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

Saya tidak mempunyai trik khusus 

untuk belajar bahasa arab 

21 Apakah ada perbedaan pelajaran 

bahasa arab yang didapat dibangku 

kuliah dan dipondok? Seperti apa 

perbedaannya? 

Iya perbedaan pasti ada, 

contohnya seperti pelajaran nahwu 

dan sharf kalau dipondok mata 

pelajaran itu tidak digabungkan 

jadi kami saya bisa 

membedakannya sedangkan 

dikampus mata kuliah itu 

digabung menjadi satu. Dan juga 

penjelasan mata kuliah tersebut 

selama dipondok penjelsannya 

tidak terlalu mendalam kalau 

dikampus penjelasannya sangat 

mendalam kadang saya sulit 

memahaminya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Pondok Pesantren  

Nama   : Ika Purnamasari  

Nim   : 17010102036 

Jurusan   :Pendidikan Bahasa Arab 

Lulusan :Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4 Konda 

Konawe Selatan 

Waktu/Tanggal :14.34-Selesai WITA/20 Mei 2019 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Iya pernah waktu dipondok  

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

Kurang lebih selama 5 tahun 

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Kalau untuk melihat seberapa 

tertarik pelajaran seperti mubtada 

wal khabar itu kan saya sudah saya 

dapatkan dari  gontor jadi untuk 

membuat ketertarikan saya itu 

saya melihat dari bagaimana 

proses dosen-dosen ketika 

mengajar. Tapi sejauh ini saya 

cukup tertarik.  

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Alhamdulillah untuk penguasaan 

bahasa arab saya menguasai, 

karena digontor kita diwajibkan 

perdua minggu kit berbicara 

bahasa arab dan inggris.jadi bisa 

disimpulkan bahwa kita sudah 

menguasai bahasa arab dibidang 

muhadatsah tanpa dikaitkan 

dengan kaidah-kaidah 

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Ya tentu, itulah salah satu alasan 

saya mengambil jurusan ini karena 

minat saya sangat besaar untuk 

mengkaji bahsa arab lebih dalam 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Motivasi saya sangat besar, 

terbukti dengan buku-buku dan  

jurnal-jurnal bahasa arab yang 

sudah saya kumpulkan dan 



kemudian saya review untuk 

mendaapatkan sumber belajar 

tambahan  

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Kalau untuk ruangan kelas sudah 

cukup mendukung untuk porses 

belajar mengajar, tapi kalau untuk 

buku-buku bahasa arab diperpus 

itu masih sangat kurang  

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Metode kebanyakan menggunakan 

metode ceramah dan diskusi 

(tanya jawab) dan juga metode 

langsung (mubasyarah) dan untuk 

media menggunakan media 

elektronik (HP) dan LCD  

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

tidak dipahami? 

Tidak karena saya kurang nyaman 

ketika bertanya langsung ke dosen. 

Saya lebih nyaman bertanya 

kepada teman 

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Iya sering. Kita mengerjakan 

masing-masing kemudian 

dimusyawarahkan keteman-teman 

jadi kita saling men-sharing 

pengetahuan yang kita tahu 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

kalau kesulitan belajar itu dari diri 

saya sendiri yang masih kurang 

mufradat jadi ketika dosen 

menjelaskan bahsa arab ada 

beberapa kata yang tidak saya 

tangkap dengan baik, dan juga 

saya sulit ketika ada dosen yang 

setiap pertemuan itu kita diminta 

menghafal 3-4 bab wazan-wazan. 

Kadang karena terlalu banyak 3-4 

bab itu hafalan saya tercampur dan 

lari kemana-mana 

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Faktornya karena saya lupa 

(ingatan), dan grogi karena 

malamnya kita sudah persiapkan 

hafalan tetapi pas masuk kelas 

dosen tiba-tiba nunjuk satu persatu 

jadi hafalan langsung hilang  

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Kalau kesulitan dalam mufradat 

saya sekarang sudah mempunyai 

“hanna book” (beberapa kosakata, 

kata kerja, isim dan lain-lain) dan 

saya juga sudah mendownload 



kamus online jadi kalau nanti ada 

dosen yang menerangkan dan 

kalimatnya asing saya langsung 

search. Itu cara saya emngatasi 

kesulitan yang saya alami 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Ada salah satu dosen yang ketika 

ada mahasiswanya yang sudah 

bilang paham dia akan tinggalkan 

kita yang lain (yang belum paham) 

langsung lanjut kemateri 

berikutnya 

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahsa 

arab? 

Upaya dosen mengatasi 

mahasiswa yang mengalami 

kesulitan belajar bahasa arab 

beliau mengajarkan 

kembali/mengulangi kembali 

materi agar kita bisa memahami 

dan lanjut kemateri berikutnya 

(tidaak semua dosen) 

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Iya ada, saya tiap hari belajar 

bahasa arab dari jam 10-12 malam 

(tidak belajar nahwu dan sharf) 

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Sering, setiap malam saya 

mengulangi materi bahasa arab  

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak  

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa yang dari 

SMA? 

Prestasi belajar bahsa arab kalau 

menurut saya menurun, lulusan 

SMA lebih unggul dari saya. 

Terutama di mata pelajarab nahwu 

dan sharf Penyebabnya karena 

malas mengulangi materi tersebut 

dan kalau belajara mata kuliah itu 

saya kurang tertatrik karena 

bawaan dari dosennya (kurang 

menarik penjelsaannya, bosan) 

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

Cara saya itu tadi belajar dari jam 

10-12 malam 

21 Apakah ada perbedaan pelajaran 

bahasa arab yang didapat dibangku 

kuliah dan dipondok? Seperti apa 

bentuk perbedaannya? 

Kalau perbedaan pasti ada 

contohnya seperti mata pelajaran 

mutola’ah, kalau dipondok 

pelajaran mutola’ah itu membaca 

setelah membaca kita menjawab 

soal dan petik hikmahnya tapi 



kalau di kampus mata pelajaran 

mutola’ahnya itu setelah kita baca 

kita mengkaji nahwu dan shaf, 

asala kalimatnya dari mana daln 

lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Pondok Pesantren  

Nama   : Nur Faidah Syam 

Nim   : 17010102027 

Jurusan  :Pendidikan Bahasa Arab  

Lulusan  :Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah Kolaka 

Waktu/Tanggal : 14.00-Selesai WITA/ 21 Mei 2019 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Iya pernah, waktu di MTS belajar 

bahsa arab tapi kebanyakan 

belajar mufradat dan mengartikan 

bacaan dan dipondok belajar 

nahwu sharf  

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

Kurang lebih 6 tahun 

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Sangat tertarik walalupun 

pengetahuan saya masih sangat 

kurang  

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Masih sangat kurang apalagi 

dibidang kosa kata dan kaidah 

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Iya, minat saya sangat besar untuk 

mempelajari bahasa arab 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

besar motivasi saya untuk 

mengetahui bahasa arab karena 

saya juga dari pondok sudah ada 

pegangan walalupun hanya sedikit 

jadi motivasi saya untuk mengkaji 

bahasa arab lebih jauh itu besar 

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Ruangan kelas sudah cukup 

memadai 

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Kebanyakan dosen menggunakan 

metode diskusi media nya 

menggunakan LCD dan elktronik 

(HP) 

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

Jarang karena kadang kalau saya 

mau bertanya ada teman yang 

lebih dulu bertanya dan 



tidak dipahami? pertanyaannya mirip dengan 

pertanyaan saya, dan kadang juga 

saya minder (malu). Saya lebih 

sering bertanya kepada teman 

yang paham 

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Iya sering. Biasanya didiskusikan 

bersama teman-teman dan kadang 

juga selesaikan sendiri 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Iya ada, saya orangnya agak 

lambat memahami mungkin itu 

salah satu penyebab utama 

kesulitan saya.  

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Faktornya dari diri saya sendiri 

dan kadang juga saya kurang 

konsentrasi karena teman sering 

mengajak teman cerita ketika lagi 

belajar 

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Saya banyak bertanya kepada 

teman 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Ada dosen yang terus menuntun 

agar kita bisa paham  

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahsa 

arab? 

Dosen selalu memberikan 

motivasi kepada kami 

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Tidak ada  

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Kalau ada tugas, kalau mau ujian 

dan kalau ada waktu luang saya 

mengulangi materi yang diajarkan 

dikelas 

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak. 

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa yang dari 

SMA? 

Kalau yang saya rasa malah 

prestasi belajar saya menurun dan 

lebih meningkat teman-teman 

yang dari SMA. Peyebabnya 

karena jarang buka kitab-kitab, 

jarang mengulangi materi-materi 

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

Saya tidak mempunyai trik khusus 

saya hanya sering belajar barsama 

teman yang bisa atau lebih paham 

dari saya 



21 Apakah ada perbedaan pelajaran 

bahasa arab yang didapat dibangku 

kuliah dan dipondok? Seperti apa 

perbedaannya? 

Iya ada, perbedaannya itu di cara 

mengajar guru. Kalau disini 

mungkin karena tidak dekat 

dengan dosennya jadi saya rasa 

kalau dosennya masuk itu 

bawaanya tegang, takut. Kalau 

dipondok gurunya ngajar 

bawaannya enak jadi kita nyaman 

nda tidak takut-takut untuk 

bertanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Pondok Pesantren  

Nama   : Lusi Eka Wulandari 

Nim   : 17010102005 

Jurusan   :Pendidikan Bahasa Arab 

Lulusan  : Pon-Pes An-Nur Az-Zubaidi-Konawe 

Waktu/Tanggal : 15.00-Selesai WITA/ 15 Mei 2019 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Iya sudah pernah selama 

dipondok. Tapi pelajaran bahasa 

arab dipondok itu tidak 

difokuskan ke muhadatsah 

dipondok bisa dibilang lebih 

mendalami kaidah-kaidah nahwu 

dan sharf 

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

Kurang lebih selama 6 tahun 

 

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Cukup tertarik dengn bahasa arab, 

tapi sejujurnya saya sangat tertarik 

ke bahasa indonesia dan memang 

awal ingin kuliah mengambil 

jurusan bahasa ibdonesia tapi 

karena jurusan tersebut belum 

tersedia dikampus ini jadi ke 

bahasa arab saja, bisa dibilang 

sedikit melenceng dari rencana 

awalnya. 

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Penguassan bahasa arab saya 

sebelum masuk perguruan tinggi 

masih sangat kurang terutama 

dibidang muhadatsah. Karena 

dipondok an-nur azzubaidi tidak 

sama seperti pondok Gontor yang 

sangat ditekankan untuk bisa dan 

lancar bermuhadatsah. Kalau 

dipondok an-nur az-zubaidi lebih 

ditekankan ke pelajaran nahwu 

dan sharf yang diaplikasikan ke 

kitab-kitab kuning. Jadi untuk 

masalah muhadatsha dan yang 

lainnya masih sangat kurang. 



5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Alhamdulillah selama belajar 

bahasa minat untuk mengetahui 

bahas arab lebih dalam sedikit 

demi sedikit dapat bertambah, dan 

kerena melihat dosen-dosen juga 

yang sangat pandai dalam 

mengajarkan materi-materi bahasa 

arab. 

 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Kalau untuk motivasi, sebenarnya 

motivasi saya masih maju 

mundur. Motivasi saya besar 

ketika ada dosen atau teman/kakak 

yang memotivasi kita bisa begini 

dan begitu, saat begitu motivasi 

saya sangat memuncak dan dalam 

diri saya selalu berkata sya harus 

melakukan ini dan itu, tetapi 

ketika tidak ada yang memotivasi 

saya jadi bias alagi tidak 

menggebu-gebu saat seperti 

mendapatkan motivassi dari 

dasoen maupun kakak/teman-

teman. (Tergantung orang yang 

memotivasi) 

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Menurut saya fasilitas yang 

disediakan masih belum 

mendukung, karena dilihat dari 

ruangan masih kekurangan AC. 

Apalagi kita kan sering masuk jam 

ke tiga (13.00-15.00) mata kuliah 

bahasa arab (nahwu dan sharf) 

dimana matakuliah tersebut butuh 

konsntrasi lebih kaitannya 



bagaimana kita mau konsentrasi 

kalau dalam keadaan kepanasan 

dan mengantuk? Selain itu 

penataan kursi yang kadang terlalu 

sempit serta papan tulis yang 

entah kalau digeser kekanan silau 

digeser kekiripun silau. 

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Kalau metode dan media 

tergantung mata kuliah nya, 

misalnya kalau istima’ kita 

menggunakan media audio visual 

(mendengarkan). Nahwu sharf 

untuk media dosen menggunakan 

media elektronik (HP). Dosen 

mengirimkan materi ke group 

kelas dan ketika pertemuan dalam 

kelas kami sama-sama 

membahasnya. Metode yang 

digunakan ceramah dan diskusi, 

biasanya dosennya menjelaskan 

setelah itu mahasiswa bertanya 

dan mengi’rob. Tapi kalau 

menurut saya media yang 

digunakan masih kurang tepat 

karena kebanyakan dari kami 

kurang tertarik dengan media 

tersebut, medianya kurng 

mendukung apalagi ditambah 

masuknya siang hari. 

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

tidak dipahami? 

Tidak, saya tidak bertanya 

langsung kepada dosen, saya 

sering bertanya kepada teman 

diluar jam kuliah apabila ada 

materi bahasa arab yang sulit saya 

pahami 



10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Iya dosen sering memberikan 

tugas. Kadang tugasnya 

diselesesaikan sendiri tapi kadang 

juga jika ada tugas yang sya tidak 

pahami saya minta bantuan 

keteman untuk memberi gambaran 

agar saya lebih mudah mencerna 

tugas terebut 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Kalau kesulitan pasti ada, kadang 

saya kesulitan menerjmahkan apa 

maksud (perkataan) dosen yang 

ketika proes mengajar 

menggunakan bahasa arab. 

Kemudian pengaplikasian 

bermuhadatsah agak kesulitan 

karena kurangnya kosa kata yang 

diketahui 

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

kurangnya pemguasaan kosa kata 

tapi kalau kosa kata itu tergantung 

dari diri kita sendiri mau mencari 

atau tidak. Kemudian 

pengaplikasian bermuhadatsah 

masih sangat kurang karena itu 

tadi kurangnya kosa kata yang 

diketahui dan tidak ada penekanan 

harus mencari tahu, jadi saya 

masih sering mengabaikan juga 

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Cara saya mengatasi kesulitan 

yang saya alami, saya berusaha 

memotivasi diri lebih dalam agar 

saya bisa seperti teman-teman 

yang sudah bisa, saya sering 

berkata masa yang dari SMA saja 

bisa masa saya yang latar 

belakang ponpes tidak bisa. 

Cuman itu kadang rasa malas 

selalu saja mengahmpiri 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Biasanya dosennya menyuruh 

mahasiswa tersebut bertanya 

keteman yang dari pondok 

pesantren padahal tidak semua 

mahasiswa yang lulusan pondok 

pesantren itu mengetahui dan 

memahami apa yang disampaikan 

dosen. 

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam Upaya dosen, mereka sering 



mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahsa 

arab? 

memotivasi kami ketika agar kami 

bisa lebih bisa dari mereka 

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Saya tidak punya menagement 

waktu khusus dalam belajar, saya 

kalau mau belajar yah belajar 

tanpa menetapkan waktunya 

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Tidak begitu sering sih, saya 

mengulangi materi bahasa arab itu 

hnya ketika ada tugas saja 

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak  

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa yang dari 

SMA? 

Saya tidak bisa mengatakan 

prestasi saya lebih baik dibanding 

yang dari SMA, tapi saya rasa 

prestasi belajar saya sedikit demi 

sedikit meningkat walaupun 

kadang prestasi belajar lulusan 

SMA lebih baik dari saya. Dan 

yang menyebabkan itu semua 

salah satunya karena faktor dari 

diri  sendiri yang kurang belajar 

dan masih malas tahu terhadap 

sesuatu yang harus diketahui 

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

Saya tidak mempunyai trik khusus 

dalam belajar, saya hanya sering 

bertanya ketika saya tidak 

memahami materi yang telah 

diajarkan 

21 Apakah ada kesulitan dan perbedaan 

pelajaran bahasa arab yang didapat 

dibangku kuliah dan dipondok? 

Seperti apa bentuk kesulitan dan 

perbedaannya? 

Ada perbedaan, karena dipondok 

saya sekolah itu termasuk pondok 

salafi. Kalau ditempat saya 

mondok saat belajar itu guru kami 

hanya mengadalkan buku saja 

tanpa bantuan media lain seperti 

yang tersedia dikampus sekarang. 

Dan kami sering memaknai kitab 

kuning itupun maknanya 

menggunakan bahasa jawa tapi 

kan ada kode-kode mana yang 

khobar mana mubtada hanya 

artinya pakai bahasa jawa 

 



6. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Pondok Pesantren  

Nama   : Tiara Afriana 

Nim   : 17010102021 

Jurusan   :Pendidikan Bahasa Arab  

Lulusan :Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4 Konda 

Konawe Selatan  

Waktu/Tanggal : 13.28-Selesai WITA/ 21 Mei 2019 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Iya pernah selama dipondok  

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

6 tahun  

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Cukup tertarik 

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Penguasaan bahasa arab saya 

masih kurang walalupun saya dari 

pondok karena waktu masuk 

pondok itu bukan keinginan diri 

sendiri jadi saya belajarnya juga 

tidak sungguh-sungguh, hanya 

sekedar belajar saya 

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Minatnya tergantung mood saya. 

Kadang hari ini minat saya besar 

bisa jadi besok minat belajar saya 

turun lagi 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Motivasi saya untuk belajar 

bahasa arab cukup besar karena 

mengingat orang yang menaruh 

harapan besar kepada saya  

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

ruangan kelas sudah cukup 

mendukung untuk kegiatan belajar 

karena sekarang kebanyakan 

rungan yang sudah berAC   

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Kebanyakan metode langsung, 

diskusi dan ceramah, untuk media 

menggunakan LCD, elektronik 

(HP) dan audio visual 



9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

tidak dipahami? 

Tergantung dari mood, kalau 

serius belajar saya bertanya 

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Iya sering. Cara menyelesaikan itu 

kadang diskusi sama teman dan 

bertanya kepada keteman kalau 

ada yang tidak diketahui 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Iya ada kesulitan, contohnya 

dalam mata pelajaran nahwu dan 

shafr (karena mata pelajarannya 

digabungkan) dan kurang 

konsentrasi didalam kelas 

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Faktornya itu karena HP, kan ada 

dosen yang menggunakan media 

elektronik (HP) jadi kadang fokus 

saya terbagi, tidak hanya fokus ke 

materi yang di HP kadang buka 

aplikasi lain juga (chat) 

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Cara saya mengatasi kesulitan itu 

saya harus belajar lebih lagi 

terutama bagian kaidah dan harus  

fokus, harus mematikan HP agara 

saya bisa konsentrasi 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

ada dari dosen yang terus 

menuntun agar mahasiswanya bisa 

paham  

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahsa 

arab? 

Dosen selalau memotivasi kami 

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Tidak ada 

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahasa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Kalau ada tugas dan kalau mau 

ujian 

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak  

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa yang dari 

SMA? 

Saya rasa prestasi saya menurun 

penyebabnya itu karena 

kemalasan saya dan kurang 

menggali informasi 

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

Tidak ada trik khusus saya belaajr 

ketika mood saya lagi baik  



21 Apakah ada perbedaan pelajaran 

bahasa arab yang didapat dibangku 

kuliah dan dipondok? Seperti apa 

perbedaannya? 

Iya ada perbedan. Kalau dipondok 

belajar muhadtasah itu kita dikasih 

mufradat dan disuruh buat kalimat 

kalau dikampus kita hanya disuruh 

buat video, drama dan lain-lain. 

Kemudian pelajaran mutola’ah 

kita membaca kitab kalau 

dikampus membaca kitab sambil 

mengakaji nahwu dan sharf nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Pondok Pesantren  

Nama   : Rians Nur Akbar  

Nim   : 17010102035 

Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab  

Lulusan  : Pondok Modern Syeikh Abdul Wahid Baubau 

Waktu/Tanggal : 20.35-Selesai WITA/ 23 Mei 2019  

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelumnya? 

Iya sudah pernah selama dipondok  

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

Kurang lebih 4 tahun 

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Saya cukup tertarik karena saya 

juga dari pondok jadi saya tertarik 

untuk elalajri lebih jauh lagi 

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Kalau untuk penguasaan bahasa 

sebelum masuk kampus saya lebih 

menguasai bagian kalam (bicara) 

kalau dibagian kaidah-kaidah itu 

saya masih kurang menguasai 

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Iya, saya mempunyai minat untuk 

belajar bahsa arab lebih jauh lagi 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Kalau untuk motivasi saya 

kembali untuk mengingat orang 

tua 

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Utnuk ruangan kelas saya rasa 

sudah cukup mendukung proses 

kegiatan belajar  

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Untuk metode kebanyakan dosen 

menggunakan motode ceramah 

dan diskusi dan untuk media 

menggunakan audio visual, LCD 

dan elektronik (HP) 

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

tidak dipahami? 

Tidak terlalu sering dan saya juga 

kadang ragu kalau mau bertanya 

langsung kedosen takut 

pertanyaan yang saya uacpkan 

salah 



10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Iya sering. Kalau tugas jika saya 

bisa selesaikan sendiri saya 

selsaikan sendiri tap kadang juga 

saya bertanya ke teman  

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Iya kesulitan saya di kaidah-

kaidah  

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Faktornya karena jarang 

mengulangi pelajaran itu jadi 

kalau masuk pelajaran itu lagi jadi 

lupa (tidak ingat materi sebelum)  

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Saya sering bertanya keteman 

yang memang paham tentang 

kaidah  

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Untuk pengamatan saya selama 

ini kalau dosen mengajar dan ada 

mahasiswa yang tidak paham 

dosennya langsung lanjut, 

sebenarnya salah mahasiswanya 

juga karena mahasiswa tidak mau 

ungkapkan kalau dia belum 

paham. Tapi ada juga dosen kalau 

melihat mahasiswa belum paham 

beliau mengulangi terus materi 

yang tidak pahami sampai 

mahasiswa benar-benar paham   

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahasa 

arab? 

Dosen terus memotivasi setiap 

masuk perkuliahan  

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Tidak ada management waktu 

hanya kalau ada waktu luang saya 

berusaha belajar bahasa arab 

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Tidak begitu sering, mengulangi 

materi itu etika ada ujian dan 

ketika mood lagi bagus 

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak  

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa yang dari 

SMA? 

Saya rasa prestasi saya kalau 

untuk dikalam saya rasa unggul 

dibanding yang dari SMA kalau 

untuk yang lain-lain saya rasa 

lulusan SMA ada yang lebih 

unggul dari saya. Penyebabnya 

awalnya saya merasa bisa tapi 

faktanya saya tidak bisa. Saya kan 



dari pondok jadi saya pikir ah itu 

sudah pernah dipelajari jadi ada 

rasa malas juga untuk belajar 

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

Tidak ada trik khusus saya hanya 

belajar-belajar, betanya dan 

membaca saja 

21 Apakah ada perbedaan pelajaran 

bahasa arab yang didapat dibangku 

kuliah dan dipondok? Seperti apa 

perbedaannya? 

Iya ada perbedaan. Kalau 

dipondok pelajarannya tidak 

terlalu dirincikan semua karena 

yang saya dapatkan waktu 

dipondok itu misalnya nahwu 

sharf kita pelalajari itu hanya yang 

penting-pentingnya saja (yang 

penting sudah tahu) setelah masuk 

kampus banyak sekali perbedaan 

(penjelsannya lebih rinci) dan 

untuk pelajaran mutala’ah kalau 

dipondok itu kita belajar/membaca 

tentang kisah saja kalau dikampus 

setelah membaca kisahnya kita 

disuruh cari lagi kaidah-

kaidahnya. Karena dipondok yang 

paling ditekankan itu bagian 

kalam maslaah kaidah  tidak 

terlalu ditekankan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Pondok Pesantren  

Nama   : nur syamsiah  

Nim   : 17010102016 

Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab  

Lulusan  : MAS darul mukhlisin  

Waktu/Tanggal : 13.29-selesai WITA/ 6 juli 2019  

 

NO  DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN  

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Iya pernah. Tapi tidak seperti 

pesantren lain yang menekankan 

agara bisa berbicara bahasa arab. 

Kalau dipondok kita hanya belajar 

kaidah-kaidah. Dan kalau sudah 

masuk kelas (dimadrasah) sesuai 

kurikulum madrasah  

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

 

Kurang lebih 2 tahun  

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

 

Iya sangat tertarik  

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Masih sedikit penguasaannya, 

belum terlalu mendalam  

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Kalau minat saya sangat minat 

karena saya suka dengan bahasa 

arab 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Motivasi saya besar untuk belajar 

bahasa arab 

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Saya rasa ruang kelas sudah cukup 

memadai hanya terkadang ada 

LCD kelas yang sering rusak  

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Tergantung, kebanyakan dosen 

menggunakan media LCD, audio. 

Dan untuk metode yang digunakan 



kadang ceramah, diskusi 

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

tidak dipahami? 

Kalau saya orangnya kadang kalau 

ada yang tidak dimengerti saya 

tidak langsung bertanya, saya 

berusaha mencari tahu sendiri 

dulu, nanti kalau tidak tahu baru 

saya bertanya kepada teman  

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Iya sering. Dominan saya usaha 

sendiri menyeesaikan tugas 

tersebut 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Ada, dibagian kaidah kadang 

masih bingung dan muhadtsah 

kada juga masih bingung karena 

kurang penguasaan kosakata  

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Kurang penerapannya (latihan). 

Padahal sudah ditau materinya 

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Saya perbanyak latihan dan 

praktek  

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Ada dosen yang menuntun dan 

memotivasi misalnya kalau ada 

yang dari sekolah umum sudah 

paham terakait materi dan kita 

yang dari pondok belum paham 

jadi kita dimotivasi dari teman-

teman yang lulusan umum itu 

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahsa 

arab? 

Upaya dosen dibiasakan agar kita 

bisa. Misalnya dalam pelajaran 

nahwu wa sharf semua ditunjuk 

agar bisa mengirob dan dalam 

pelajaran istima’ kita dituntut 

untuk bisa mengucapkan bahasa 

arab walaupun hanaya sedikit 

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Ada. Malam hari sebelum tidur. 

Tapi saya rasa menagement saya 

belum bagus karena saya masih 

kurang konsisten karena 

banyaknya tugas. Jadi tidak 

terfokus dibahasa arab 

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Sering. Saya upayakan harus 

sering buka buku agara saya tidak 

lupa 

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak  

19 Apa yang menyebabkan prestasi Saya rasa prestasi belajar saya 



belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa yang dari 

SMA? 

masih lebih rendah dari yang 

lulusan SMA (ada 1, 2 orang) 

penyebabnya karena masih kurang 

mendalami dan management 

waktu belajar saya masih kurang 

bagus  

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

Saya hanya belajar seperti biasa 

kalau tidak tahu saya berusaha cari 

sendiri 

21 Apakah ada perbedaan pelajaran 

bahasa arab yang didapat dibangku 

kuliah dan dipondok? Seperti apa 

perbedaannya? 

Perbedaanny ada. Kalau dikampus 

waktu belajar bahasa arabnya itu 

termeneg dengan baik dan 

penjelasan-penjelasannya itu 

sangat rinci (spesifik) sedangkan 

dipondok biasa kalau belajar 

kaidah langsung dikasih contoh 

jadi kita belajar dari contoh-

contoh tidak terlalu banyak teori-

teori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Pondok Pesantren  

Nama   : yoyon wiyanto   

Nim   : 17010102061 

Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab  

Lulusan  : pondok pesanatren darussalam baubau  

Waktu/Tanggal : 18.24-selesai WITA/ 6 juli 2019 

NO  DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN  

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Iya sudah selama dipondok  

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

6 tahun  

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Tertarik, karena saya rasa bahasa 

arab itu menarik, menantang 

(banyak teka-teki didalamnya) dan 

bahsa arab adalah bahasa al-

qur’an 

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Berhubung saya alumni pondok, 

jadi penguasaan bahasa arab itu 

untuk penguasaan bicara saya bisa 

bercakap bahasa arab karena 

dipondok itu dari bangun sampai 

mau tidur lagi bercakapnya 

menggunakan bahasa arab (1x24 

jam) dan untuk masalah kaidah itu 

yang menjadi perbandingan untuk 

pesantren modern dan tradisional. 

Kalau pesantren modern lebih 

mengedepankan muhadtsah 

ketimbang kaidah berbeda dengan 

pondok tradisional seperti salafi 

danlain-lain mereka lebih 

mengedepankan kaidah-kaidah 

bahasa arab. 

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Sangat mempunyai minat untuk 

mempelajari bahasa arab karena 

berhubung saya alumni pondok 

jadi saya rasa saya sudah bisa 

bahasa arab tapi setelah saya 

masuk kampus ternyata ilmu yang 



saya dapat dipondok itu belum ada 

apa-apanya, masih dasar sekali. 

Makanya setelah masuk kampus 

ternyata bahasa arab sulit sekali 

tidak seperti yang saya bayangkan   

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Motivasi saya besar karena 

melihat dosen-dosen yang tidak 

berhenti mendorong kita untuk 

bisa dan mengetahui bahsa arab 

lebih jauh 

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Untuk ruangan kelas menurut saya 

sudah cukup mendukung proses 

belajar 

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Ceramah, qira’ah, dan diskusi. 

Untuk media yang digunakan 

biasa LCD, elektronik (HP) dan 

audio  

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

tidak dipahami? 

Iya sering bertanya ke dosen jika 

ada materi yang tidak dipahami 

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Kadang-kadang. Penyelesaiannya 

kadang secara sendiri dan kadang 

juga berkelompok  

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Kadang ada. Contohnya dalam 

mata kuliah muhadatsah. (Kita 

dibagi beberapa kelompok dan 

kelompok/Tiap pertemuan beda-

beda materinya). Dan yang jadi 

permasalahan menurut saya ini 

kan mata kuliah muhadatsah untuk 

melatih berbicara tapi yang 

dikoreksi ketika kami salah itu 

masalah kaidah bukan masalah 

pelafalan dalam berbicara. jadi 

dimata kuliah nahwu wa sharf kita 

belajar kaidah, muthala’ah juga 

belajar kaidah, insya kaidah. 

Seharusnya kan dlaam 

muhadatsah ini yang dibahas itu 

tentang huruf/pelafalan yang 

salah.  

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Saya rasa penyebabnya itu karena 

kurang tepatnya metode yang 

diajarkan  



13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Saya pernah memberi saran waktu 

dikelas. Bahwasannya ini kan 

matakuliha muhadatsah 

seharusnya yang dikoreksi itu 

bukan tentang kaidah-kaidah 

bahasa arab karena kalau kita 

hanay membahas kaidah saja 

kapan kita mau berbicara, kapan 

kita bisa berbicara bahasa arab? 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Terus memotivasi  

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahsa 

arab? 

Kadang dosen menyuruh 

mahasiswa yang belum paham 

untuk mencari teman yang sudah 

paham atau kadang menyuruh 

teman yang sudah paham untuk 

mengajari teman yang sulit belajar  

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Kalau saya pribadi untuk 

menegemen waktu belajar bahsa 

arab masih kurang. Saya belajar 

hanya ketika ada tugas saja 

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Jarang  

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidaak  

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa yang dari 

SMA? 

Kalau prestasi belajar ada yang 

lebih tinggi dari saya dan ada juga 

yang rendah dari saya. 

Penyebabnya karena saya kurang 

mengulangi materi pelajaran yang 

diajarkan 

20 Apakah saudara mempunyai trik/cara 

sendiri dalam mengatasi kesulitan 

belajar bahasa arab? 

Saya mencari teman yang menurut 

saya ilmunya lebih dari pada saya  

21 Apakah ada kesulitan dan perbedaan 

pelajaran bahasa arab yang didapat 

dibangku kuliah dan dipondok? 

Seperti apa bentuk kesulitan dan 

perbedaannya? 

Ada perbedaan. Kalau dipondok 

itu belajar bahsa arabnya itu mash 

dasar-dasar sekali, sedangkan 

dikampus lebih mendalami 

(kaidah) dan pada mata kuliah 

mutola’ah menurut saya berbeda 

sekali. Dipondok pelajaran 

mutola’ah kita sekedar 

mengartikan kisah dan 

memahinya sedangkan dikampus 



kita dipaksa membaca dan 

mengartikan bahasa arab gundul 

kemudian mencari asal kata serta 

kaidah-kaidahnya.  

 



1. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Non Pondok Pesantren (SMA) 

Nama   : Jamet Wolio  

Nim   : 17010102034 

Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab 

Lulusan  :SMA Negeri 1 Mawasangka Tengah  

Waktu/Tanggal : 11.15-Selesai WITA / 20 MEI 2019 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum  masuk 

perguruan tinggi? 

Sudah pernah waktu SMA, tetapi 

pelajarannya masuk kedalam mata 

pelajaran muatan lokal, dan hanya 

sebatas pengenalan dasar saja 

seperti هذا, هذه belum masuk 

kaidah-kaidah bahasa arab atau 

seperti pelajaran nahwu dan sharf. 

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

Selama SMA (3 tahun) tapi tidak  

terlalu mendalaminya 

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

 

Saya sangat tertarik dengan 

pelajaran bahasa arab 

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Penguasaan bahasa arab saya 

sebelum masuk kampus masih 

sangat kurang apalagi terkait 

dengan mufradat-mufradat dan 

kaidah-kaidah bahasa arab. Tetapi 

seiring berjalannya waktu selama 

kuliah ini alhamdulillah saya bisa 

menyesuaikan diri dengan teman-

teman yang berlatar belakang 

pondok/aliyah dan beerkat bantuan 

dosen-dosen saya mampu 

memahami kaidah-kaidah bahasa 

arab (nahwu sharf) walaupun untuk 

penguasaan mufradat saya masih 

kurang.  

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Ya, sangat besar sekali minat 

belajar saya untuk lebih 

mengetahui/mempelajari bahsa 

arab lebih jauh lagi 



6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Motivasi belajar bahasa arab saya 

sangat besar sekali karena saya 

ingin tahu lebih dalam lagi 

bagaimana bahasa arab itu 

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Kalau untuk fasilitas dalam kelas 

secara pribadi sudah sangat baik, 

tetapi kalau untuk penggunaan lab 

bahasa itu tidak dipergunakan 

dengan baik. Kita hanya berkutat 

dalam ruangan saja tidak pernah 

menggunakan fasilitas yang telah 

disediakan.  

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Kebanyakan dosen menggunakan 

metode secara 

langsung/menjelaskan secara 

langsung. Untuk media dosen 

memanfaatkan proyektor (tampilan 

powe point) dan ada sebagian 

dosen mengaktifkan kelas 

WhatsApp misalnya dalam mata 

kuliah nahwu dan sharf 

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi 

yang tidak dipahami? 

Ya, saya sering sekali bertanya 

kepada dosen karena jika ada hal 

yang mengganjal dalam kepala 

saya maka saya harus 

menyakannya 

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Ya sering, hampir setiap pertemuan 

pasti ada tugas yang diberikan 

dosen. Dan saya menyelesaikan 

sendiri tugas tersebut (secara 

otodidak). Tetapi juka ada hal yang 

say tidak ketahui maka saya akan 

bertanya kepada teman yang lebih 

memahami. 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Tentu, kesulitan pasti ada. 

Contohnya seperti adanya materi-

materi baru dalam bahasa arab dan 

kosa kata baru yang tidak dikenal 

sebelumnya.  

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Faktor utamanya itu karena saya 

lulusan SMA jadi kosa kata yang 

saya miliki sangat terbatas. 

Kemudian saya kurang 

mempelajari/menghafalkan 

mufradat-mufradat, kurang mebaca 

literatur-litartur yang berbau 



bahasa arab, kurang mendengarkan 

sesuatu yang berbau bahas arab 

dan kurang berbicara menggunkan 

bahasa arab 

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Cara saya mengatasi kesulitan itu 

saya terus mengimbanginya 

dengan terus belajar terutama 

dalam pelajaran nahwu dan sharf, 

muthola‟ah walaupun saya tidak 

mengetahui artinya tetapi saya 

mampu membacanya sesuai 

dengan wazn yang ada 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Setiap dosen itu berbeda, ada dosen 

yang bersifat memotivasi, ada juga 

dosen yang marah, marah disini 

artinya bersifat memotivasi kita 

untuk terus belajar 

15 Bagaimana upaya Dosen anda 

dalam mengatasi mahasiswanya 

yang mengalami kesulitan belajar 

bahasa arab? 

Upaya dosen dalam mengatasi 

mahsiswa yang kesulitan, dalam 

proses pebelajaran biasa dosen 

menyuruhnya untuk 

mengungkapkan apa yang dia 

ketahui dan perlahan-lahan 

membantunya ketika ada yang 

tidak diketahuinya atau 

memperbaiki kesalahan ketika 

mahasiswanya melalkukan 

kesalahan 

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Tidak ada management waktu 

khusus. Tetapi jika ada waktu 

kosong saya maka saya manfaatkan 

untuk belajar 

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Sering sekali, hampir setiap hari 

saya mengulangi dan mepelajari 

bahasa arab 

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak 

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa lulusan 

pondok pesantren? 

Jujur saja, secara pribadi mungkin 

karena motivasi yang saya miliki 

sangat tinggi untuk mengetahui 

bahasa arab. Jadi itu yang memacu 

saya untuk terus belajar dan terus 

bersaing dengan teman-teman yang 

lain 

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

Sebenarnya tidak ada trik khusus, 

saya hanya sering mengulangi apa 



kesulitan belajar bahasa arab? yang tidak saya mengerti daan 

banyak bertanya ketika ada yang 

mengganjal dikepala saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Non Pondok Pesantren (SMA) 

Nama   : Ranah Ghaidah Sari 

Nim   : 17010102043 

Jurusan  : Pendidikan Bahsa Arab 

Lulusan  : SMA Negeri 12 Konawe Selatan (KONSEL) 

Waktu/Tanggal : 08.37-Selesai / 19 Mei 2019 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Belum pernah sama sekali belaja 

bahasa arab. Ini baru pertama kali 

saya mengetahui bahasa Arab itu 

pas di kampus itu sendiri. Saya 

Hanya Bermodal bisa baca al-

qur'an saja untuk masuk jurusan 

bahasa Arab jadi dari SD SMP dan 

SMA saya umum semuanya 

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

Mulai masuk perguruan tinggi 

jurusan bahasa arab. Kurang lebih 

sekitar 2 tahunan saya mulai 

belajar bahsa arab 

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

kalau saya dulu belum terlalu 

tertarik sih pertama memilih 

Karena hanya ingin tahu saja kan 

Kalau dulu itu kenapa saya ambil 

bahasa Arab pertama Karena di 

tempatku itu belum ada guru 

bahasa Arab mungkin karena itu 

juga akhirnya saya masuk saja 

bahasa Arab belum tahu tingkat 

kesulitan bahasa Arab itu seperti, 

setelah masuk ke jurusan nya baru 

saya tahu bagaimana itu bahasa 

Arab Ternyata jauh lebih sulit dari 

apa yang dibayangkan. Dan saya 

kaget karena kan kita nggak 

pernah sama sekali belajar apalagi 

tentang kaidah kemudian pertama 

kali dosen masuk itu sudah 

menggunakan bahasa Arab itu 

bingung sekali karena kita nggak 

pernah mendengar bahasa Arab 

sebelumnya 



4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Secara pribadi kalau untuk 

perkembangan penguasaan bahasa 

arab pasti ada, tapi tidak terlalu 

besar sekali, masih kurang. 

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

tentu saja karena semakin naik 

tingkatan semesternya pasti rasa 

cinta ke bahasa Arab itu lebih. 

saya berpikir sebenarnya bahasa 

arab ini bagus. Memang, kalau 

misalnya dari SMA susah untuk 

menguasai bahasa Arab tetapi itu 

sebenarnya dari individunya 

masing-masing karena biasanya 

lulusan SMA juga malah lebih 

sedikit tahu dari yang lulusan 

Aliah. Dan kalau kita hanya 

mengandalkan materi dari dosen 

itu tidak cukup. Kita harus 

kembangkan sendiri materi 

tersebut, belajar sendiri. 

sebenarnya cara mengembangkan 

kita juga itu ndak cuma kita sendiri 

toh maksudnya minta bantuan 

teman yang tahu juga itu perlu. 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Motivasinya besar sekali. apalagi 

kalau misalnya kita menonton 

video-video bahasa Arab, kita 

mendengar ketika itu senang sekali 

mendengar mereka bicara sanat 

fasih jadi ingin bisa begitu seperti 

mereka jugadan saya semakin 

kesini bahasa Arab itu semakin 

keren 

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Menurut saya fasilitas yang kelas 

sudah cukup memadai, hanya 

kadang kita yang melakukan 

penerapan itu kurang. fasilitas 

sudah ada ya ada semuanya 

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Kalau metode dan media 

tergantung mata kuliahnya. Ada 

dosen yang menggunakan metode 

ceramah, diskusi dan 

menggunakan media 

proyektor/papan tulis bahkan ada 

juga dosen yang memanfaatkan 

media elektoronik (HP).  



9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi 

yang tidak dipahami? 

Iya, saya sering bertanya dalam 

kelas ketika ada yang saya tidak 

pahami 

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Jarang 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Kesulitan itu waktu awal mulai 

perkuliahan. Awal semester itu 

saya rasa sulit menyerap pelajaran 

berbau bahasa arab. Tapi seiring 

berjalannya waktu sekarang saya 

bisa menyesuaikan diri dan bisa 

cepat menerima materi bahasa arab 

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Faktor yang menyebabkan itu 

karena sebelumnya saya belum 

mengetahui sama sekali bahasa 

arab itu seperti apa 

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Cara saya mengatasi kesulitan itu 

saya sering bertanya kepada teman 

mengenai keulitan yang saya tidak 

pahami dan saya perbanyak latihan 

(membuat/menyusun kalimat) 

keteman –teman yang lebih tahu 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Menurut saya, kebanyakan dosen 

acuh. Tapi ada 1, 2 dosen yang 

sangat memperhatikan 

mahasiswanya yang mengalami 

kesulitan belajar bahasa arab 

dengan cara mereka terus 

menuntun dan memotivasi terus 

menerus agar mahasiswanya tidak 

mengalami kesulitan tersebut 

15 Bagaimana upaya Dosen anda 

dalam mengatasi mahasiswanya 

yang mengalami kesulitan belajar 

bahsa arab? 

Upaya dosen biasanya, secara 

umum hanya bilang “kalau ada 

yang belum paham ditanyakan” 

jadi menurut saya itu kurang bagus 

karena setiap mahasiswa berbeda-

beda, ada yang malu, minder dan 

lain sebagainya. Jadi pembelajaran 

tidak efektif. Tapi ada juga dosen 

yang langsung menunjuk 

mahasiswa untuk menjawab atau 

berbicara, itu ebih bagus karena 

kita ditekankan untuk terus belajar 



karena jika kita tidak bisa 

menjawab kita akan ditunjuk terus 

menerus 

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Iya ada, management waktu saya 

dalam belajar bahasa arab itu 

dalam sehari itu saya harus 

mendengar video tentang bahasa 

arab, belajar/mengahafalkan 

minimal 5 mufradat yang saya 

belum ketahui. 

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Kalau ada waktu baru saya 

mengulangi pelajaran bahasa arab, 

dan kalau mau ujian bahasa arab 

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak  

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa lulusan 

pondok pesantren? 

Saya rasa saya tidak bisa 

mengukur dari nilai. Karena saya 

rasa kemampuan saya masih 

sangat kurang. Nilai saya bagus 

mungkin karena saya rajin masuk 

dan tidak pernah terlambat masuk 

kelas. Saya juga heran kenapa nilai 

saya kadang bisa lebih tinggi dari 

mereka padahal saya rasa 

kemampuan saya masih dibawah 

teman-teman yang dari pondok. 

Mungkin rejeki saya.  

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

saya hanya menghafal minimal 5 

mufradat/hari dan sering 

mengulangi pelajaran karena kalau 

tidak mengulangi kita akan lupa 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Non Pondok Pesantren (SMA) 

Nama   : Fitri  

Nim   : 17010102053 

Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab 

Lulusan  : SMA Negeri 4 Bombana 

Waktu/Tanggal : 10.12-Selesai WITA/ 18 Mei 2019  

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Iya pernah waktu di MTS tapi 

hanya sebatas pengenalan/dasar-

dasar seperti هذا كتاب tanpa 

mengetaui kaida-kaidahnya 

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

 

Selama di MTS kurang lebih 3 

tahun dan semenjak diperguruan 

tinggi IAIN  

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

 

Saya cukup tertarik. Tapi awal 

masuk jurusan ini saya merasa 

tidak bisa karena melihat latar 

belakang dan penguasaan bahasa 

arab yang sangat kurang, tapi saya 

melihat juga dari teman-teman 

yang berlatar belakang sama 

seperti saya mereka itu semngat 

belajar nya sangat tinggi jadi saya 

merasa termotivasi dan semakin 

tertarik untuk mengetahui bahsa 

arab lebih jauh 

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Penguasaan bahsa arab saya 

sangat kurang sekali apalagi 

pelajaran nahwu dan istima‟ dan 

lingkungannya juga kurang 

mendukung  

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Minat saya kadang tergantung 

orang memotivasi saya. Kalau ada 

orang yang memotivasi saya dsitu 

minat untuk belajar bahasa arab 

itu sangat tinggi, tetapi jika kurang 

yang memotivasi minat saya 

kadang melemah 

6 Seberapa besar motivasi saudara Motivasi saya sangat besar sekali 



untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

karena saya mengingat orang tua 

saya yang sudah susah payah 

untuk membiayai kuliah saya dan 

karena dikampung saya juga 

masih kurang guru bahasa jadi 

saya termotivasi dari situ juga. 

Jadi motivasi saya untuk belajar 

bahasa arab sangat besar sekali 

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Masalah ruangan kelas saya rasa 

sudah cukup memadai 

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Kalau metode tergantung dosen 

dan mata kuliahnya. Ada dosen 

yang menggunakan metode 

ceramah hanya bercerita jadi saya 

rasa bosan dan mengantuk ketika 

dalam kelas tapi ada juga dosen 

yang menggunakan metode 

diskusi untk menghidupkan kelas. 

Terkait media dosen selalu 

memanfaatkan media yang 

tersedai dalam kelas seperti 

proyektor (LCD), audio visual. 

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

tidak dipahami? 

Untuk bertanya secara langsung 

kedosen jarang tapi kalu sama 

teman saya sering bertanya terkait 

materi yang saya tidak pahami 

karena saya agak takut bertanya 

langsung kedosen karena 

dosennya kadang agak sedikit 

tegang  

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Iya sering. Kalau tugas yang saya 

rasa bisa dikerjakan sendiri saya 

kerja sendiri tapi setelah 

mengerjakannya saya minta 

pendapat lagi kepada teman yang 

lebih paham, misalnya seperti 

tugas nahwu kalau saya bisa 

mengirob sendiri saya i‟rob tapi 

setelah itu saya kasih lihat 

keteman yang lebih paham tentang 

kaidah-kaidah kalau ada kesalahan 

dirubah lagi 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Iya kesulitan pasti ada, seperti 

misalnya ada dosen yang mengjar 

itu bahasa nya full arab jadi saya 

merasa kesulitan menerjemah 



kalimat beliau dan masih sulit 

menyerap kaidah-kaidah nahwu 

yang diajarkan dosen 

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Faktornya mungkin dari diri saya 

pribadi yang kurang menggali 

informasi dan kurang membaca 

buku-buku bahasa arab  

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Saya berusaha mencari buku 

bahasa arab sebagai pegangan 

saya walaupun buku itu jarang 

saya baca tetapi setidaknya saya 

punya pegangan dulu 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Kita hanya dikasih motivasi, 

Tidak ada tindak yang spesifik 

dilakukan dosen kepada 

mahasiswa yang belum 

memahami bahssa arab. Seperti 

dikelas kan ada mahasiswa lulusan 

pondok jadi kita seperti diikutkan 

pemahamannya mahasiswa yang 

dari pondok.  

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahsa 

arab? 

Upayanya itu hanya dikasih 

motivasi terus menerus 

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Kalau diluar kampus kalau malam 

hari tugas tidak terlalu banyak 

biasa saya manfaatkan waktu buat 

mengahafal kosa-kata dan belajar 

bahasa arab 

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Saya sering mengulangi materi itu 

ketika ada tugas dan kalau mood 

saya lagi bagus saya sering 

mengulangi materi bahasa arab 

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak ada  

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa lulusan 

pondok pesantren? 

Penyebabnya itu saya termotivasi 

dari teman, mereka saja bisa 

kenapa saya tidak bisa. Dan saya 

sering sempatkan waktu buat 

mengulangi pelajaran ketika tidak 

banyak tugas 

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

Kalau cara saya belajar saya 

sering belajar sendiri karena saya 

tidak bisa konsen belajar kalau ada 

keributan/ramai. Setelah itu baru 



saya minta diskusikan keteman-

teman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Non Pondok Pesantren (SMA) 

Nama   : Ikhsan  

Nim   : 17010102015 

Jurusan   :Pendidikan Bahasa Arab 

Lulusan  : SMA Negeri 1 Lapandewa 

Waktu/Tanggal : 15.50-Selesai WITA/20 Mei 2019 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Pernah belajar bahasa arab waktu 

SMA tapi tidak terlalu mendalam, 

hanya belajar menghafal mufradat 

dan pengenalan isim (dhomir), 

harf, fi‟il (mudhari, madhi, amri)  

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

Selama SMA kurang lebih 3 tahun  

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Saya sangat tertarik sekali dengan 

bahsa arab. Dan saya masih 

penasaran dengan bahasa arab jadi 

sayang sangat tertarik untuk 

mempelajari/mengetahui lebih 

dalam lagi mengenai bahasa arab 

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Sebelum masuk perguruan tinggi 

penguasaan bahasa arab saya 

masih sanat kurang terutama 

dipelajaran nahwu. Tetapi 

semenjak masuk perguruan tinggi 

alhamdulillah karena banyak 

bertanya penguasaan bahasa arab 

saya mengalami peningkatan. 

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Iya, minat saya sangat besar untuk 

mengetahui bahasa arab 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Motivasi saya sangat besar sekali 

karena saya ingin sekali 

mengetahui dan memahami makna 

dan isi kandungan al-qur‟an dan 

saya ingin sekali keluar negeri 

makanya saya ingin belajar lebih 

dalam lagi 



7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Fasilitas dalam kelas alhamdulillah 

sudah cukup memadai  

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Kalau media kebanyakan 

menggunaka elektronik (HP), 

untuk metode sering menggunakan 

metode ceramah dan diskusi 

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi 

yang tidak dipahami? 

Jarang, saya lebih sering bertanya 

kepada teman jika ada materi yang 

saya tidak paham. Saya tidak 

bertanya langsung kedosen karena 

kadang pembawaan materi terlalu 

tegang jadi saya merasa takut kalau 

mau bertanya langsung  

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Jarang. Kalaupun ada saya sering 

diskusi bersama teman-teman.  

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Ada, saya masih merasa kesulitan 

dipelajaran nahwu dan 

shafr(masalah kaidah-kaidah) 

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Kurangnya dasar/pegangan 

sebelum masuk perguruan tinggi  

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Saya banyak membeli buku terkait 

bahasa arab, dan banyak bertanya 

kepada teman yang lebih paham 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Kalau ada mahasiswa yang belum 

paham, biasanya dosen 

mengulangi kembali materinya dan 

jika belum berhasil dosen 

menyuruh untuk bertanya tentang 

yang belum dipahami. Tapi 

berdasarkan pengalam dikelas 

kadang juga teman yang belum 

paham hanya berdiam diri saja 

tidak mau mengungkapkan kalau 

dia belum paham jadi dosen juga 

kadang langsung melanjutkan 

materi 

15 Bagaimana upaya Dosen anda 

dalam mengatasi mahasiswanya 

yang mengalami kesulitan belajar 

bahsa arab? 

Jika ada mahasiswa yang 

mengalami kesulitan belajar dosen 

selalu memotivasi agar selalu rajin 

belajar, belajar dan belajar dan 

harus perbanyak referensi. 

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

Tidak ada managemen khusus, 

hanya kalau ada waktu yang luang 



bahasa arab diluar kampus? untuk belajar saya belajar. 

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Saya sering mengulangi tapi 

waktunya tidak menentu, hanya 

ketika ada waktu luang saya 

belajar 

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak  

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa lulusan 

pondok pesantren? 

Saya juga belum tahu apakah 

prestasi saya lebih tinggi dari 

mahasiswa lulusan pondok  

pesantren, tidak ada transparansi 

nilai. Tapi kalau dari segi 

kemampuan ada juga sebagian 

mahasiswa lulusan pondok 

pesantren dibawah/lebih rendah 

kempuannya dari kami yang 

lulusan SMA. Penyebabnya saya 

terus berusaha dan terus 

memotivasi diri saya dan saya 

perbanyak belajar bahasa arab 

lewat internet. 

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

Saya sering nonton video (latihan 

istima‟) dan nonton video nahwu 

sharf yang berbahasa indonesia 

agar mudah saya pahami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Non Pondok Pesantren (SMA) 

Nama   : Yusfiati  

Nim   : 17010102044 

Lulusan  : SMA Negeri 2 Kendari 

Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab 

Waktu/Tanggal : 12.15-Selesai WITA/ 21 Mei 2019 

NO  DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN  

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Iya saya pernah belajar bahasa 

arab waktu SMA tetapi hanya 

percakapan saja 

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

Selama SMA kurang lebih 3 tahun 

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Awalnya tidak begitu tertarik 

tetapi setelah saya melihat peluang 

guru bahsa arab masih sangat 

dibutuhkan jadi dari situ saya 

sangat tertarik untuk 

mendalaminya 

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Sangat kurang sekali, karena di 

SMA itu hanya belajar saja, tidak 

terllau mendalami apalagi terkait 

nahwu dan sharf 

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Iya saya memiliki minat yang 

besar untuk mengetahui bahasa 

arab 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Motivasi saya besar sekali untuk 

mengetahui lebih dalam lagi 

bahasa arab   

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Untuk ruangan kelas sudah cukup 

mendukung 

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Secara umum Dosen sering 

menggunakan metode ceramah, 

diskusi untuk media sering 

memanfaatkan elektronik (HP), 

LCD, audio 

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

Jarang. Karena bingung apa yang 

mau ditanyakan dan kurang 

percaya diri (malu) 



tidak dipahami? 

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Iya sering. Sering dibantu teman 

sekelas dan buku 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Kesulitan yang saya alami banyak. 

Terutama terkait nahwu, sharf dan 

sulit mentasrif 

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Faktor utama itu latar belakang 

saya dari SMA yang jarang belajar 

bahasa arab, kurangny penguasaan 

dan kurang menggali informasi 

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Cara saya mengatasi keslitan yang 

saya alami saya berusaha terus 

belajar dan memperbanyak kosa-

kata 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Dosen selalu memotivasi 

kemudian dosen juga sering 

memberi literatur-literatur bahasa 

arab agar kita bisa melihat dan 

mepelajarinya 

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahasa 

arab? 

Dosen sering mendorong 

mahasiswanya agar selalu 

bertanya jika ada materi atau 

sesuatu yang tidak dipahami 

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Saya tidak punya managenet waku 

khusus, tapi kalau saya punya 

waktu luang saya belajar  

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Hampir setiap hari saya 

mengulangi materi bahsa arab 

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak ada 

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa lulusan 

pondok pesantren? 

Saya rasa prestasi belajar basaha 

arab saya rendah dibanding yang 

dari pondok pesantren. 

Penyebabnya pertama dari diri 

sendiri yang masih malas untuk 

menggali informasi terkait bahasa 

serta kurangnya pengetahuan saya 

tentang bahasa arab 

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

cara belajar saya menghafal 

pelajaran  

 



6. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Non Pondok Pesantren (SMA) 

Nama   : Nurul Qoyyumi Iyoman 

Nim   : 17010102017 

Jurusan  :Pendidikan Bahasa Arab 

Lulusan  : SMA Negeri 1 Kusambi (MUNA BARAT) 

Waktu/Tanggal : 16.08-Selesai WITA/ 21 Mei 2019 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Pernah belajar bahasa arab wktu 

di SMA 1 kali seminggu dan 

terkadang gurunya masuk dan 

kadang tidak. Dan materinya 

hanya seputar bacaan (guru 

membaca kitab gundul dan kami 

mendengarkan) kemudian 

pembuatan kalimat pendek. 

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

Kurang lebih 3 tahun (selama 

SMA) 

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Sejauh ini saya sangat tertarik 

sekali apalagi kalau membahs 

tentang nahwu sharf (tentang 

kaidah) 

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Penguasaan bahasa arab saya 

belum terlalu luas bahkan kosa-

kata yang pernah saya pelajari 

masih sedikit 

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Iya, minat saya besar sekali untuk 

mempelajari bahasa arab lebih 

jauh lagi 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Motivasi saya besar sekali karena 

saya merasa semakin hari semakin 

penasaran dengan dengan bahasa 

arab jadi saya berusaha juga 

mencari literatur-literatur sendiri 

dengan bantuan internet 

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Menurut saya fasilitas nya masih 

kurang karena kadang papan tulis, 

indofus dikelas itu rusak dan lama 

sekali baru diganti yang 



baru/diperbaiki 

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Pada umumnya dosen sering 

menggunakan meotde ceramah 

dan diskusi, untuk media sering 

menggunakan LCD, Elektronik 

(HP) 

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

tidak dipahami? 

Jarang, kalau saya tidak mengerti 

saya lebih sering bertanya kepada 

teman yang paham. Peyebabnya 

karena kadang dosen menyuruh 

kita bertanya menggunakan 

bahasa arab jadi saya kadang 

merasa takut jangan sampai saya 

salah mengucapkan, padahal 

sebenarnya ada pertanyaan yang 

ingin saya tanyakan 

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Iya sering. Saya sering 

menyelesaikan sendiri tugas yang 

diberikan 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Iya ada, keterbatasan kosakata 

membuat saya kesulitan karena 

kadang ada dosen ketika 

menerangkan menggunakan 

bahasa arab dalam kelas dan saya 

tidak mengerti apa yang 

diungkapkan dosen, mereka juga 

kadang menerjemahkan kebahsa 

indonesia tapi hanya sedikit saja 

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Faktornya itu kurangnya latihan 

bercakap dan malas menghafalkan 

mufradat 

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Saya mencoba menghafal 

mufradat yang ada disekitar saya, 

dan sering nonton video bahasa 

arab di youtube untuk melatih 

istima‟ juga 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Sejauh ini tidak ada perhatian 

khusus, tapi biasanya dosen 

menyuruh mahasiswa yang lebih 

paham untuk menjelaskan dan 

mengjarkan kepada mahasiswa 

yang belum paham 

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahsa 

Upaya dosen selalu menyuruh kita 

untuk menggunakan bahasa arab 

terus menerus agar kita dapat 



arab? bercakap menggunakan bahasa 

arab dan selalu memotivasi kita 

agar kita tidak berhenti berusaha 

dalam belajar 

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Tidak ada  

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Kadang-kadang ketika dekat 

ulangan dan malam hari sebelum 

tidur 

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak  

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa lulusan 

pondok pesantren? 

Ada memang sebagian mahasiswa 

lulusan pondok prestasinya lebih 

rendah dari saya tapi tidak 

semuanya hanya 1,2 orang saja. 

Penyebabnya mungkin karena 

saya sering latihan dan sering 

nonton video-video berbahasa 

arab  

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

Saya tidak punya trik khusus, saya 

hanya belajar saja ketika ada 

waktu luang dan sebelum tidur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Non Pondok Pesantren (SMA) 

Nama   : Nina Ayuniah Salbiyah  

Nim   : 17010102001 

Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab 

Lulusan  : SMA Negeri 1 Kulisusu  

Waktu/Tanggal : 17.22-Selesai WITA/ 21 Mei 2019 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Saya kenal bahsa arab hanya 

sebatas baca al-qur‟an, makraj dan 

tajwid. Dan kalau disekolah 

melalui mata pelajaran pendidikan 

agama islam kita hanya 

mengartikan surah-surah dan 

menyebutkan tajwidnya saja. Jadi 

sebelum masuk perguruan tinggi 

saya tidak tahu kalau bahasa arab 

itu ternyata ada nahwu, sharf dan 

macam-macamnya. 

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

Selama saya masuk perguruan 

tinggi (kurang lebih 2 tahun) 

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Saya sangat tertarik dan saya 

penasaran juga dengan bahasa arab  

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Sangat kurang, bahkan bisa 

dibilang tidak ada sama sekali. 

Saya hanya tajwaid-tajwidnya saja 

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Kalau minat untuk belajar ada, dan 

ingin sekali belajar lebih jauh lagi 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Motivasi saya besar sekali karena 

pertama saya lihat keadaan teman-

teman kelas ternyata banyak yang 

bukan dari alumni pondok 

pesantren 

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Kalau ruang kelas menurut saya 

sudah lumayan mendukung apalgi 

sudah ada gedung/kelas baru  

8 Metode dan media apa yang selalu Secara umum dosen menggunakan 



digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

coparative laurning (pembelajaran 

kelompok) dan untuk media sering 

menggunakan LCD dan elektronik 

(HP) 

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi 

yang tidak dipahami? 

Jarang, saya biasa tanya kepada 

teman karena kadang saya 

takut/minder sama dosennya 

(bawaan dari dosennya telalu 

tegang) 

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Iya sering. Untuk penyelesainnya 

biasa kita kumpul diskusi sama-

sama dan kalau tidak paham kita 

bertanya keteman yang lebih 

mengerti 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Waktu awal perkuliahan saya 

sangat kesulitan dengan istilah-

istilah bahasa arab (majrur, marfu‟, 

manshub) dan kadang dosen 

menerangkan menggunakan bahasa 

arab jadi kadang saya kesulitan 

menerjemah ungkapan dosen dan 

saya juga kesulitan dikaidah nahwu 

dan sharf 

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Faktor latar belakng karena saya 

tidak pernah belajar sama sekali 

dan baru mengetahui  ketika 

diperguruan tinggi jadi saya harus 

banyak menyesuaikan, dan waktu 

belajar saya kurang maksimal 

karena bukan hanya pelajaran 

bahasa arab saja yang diajarkan 

jadi fokus saya terbagi dan saya 

rasa saya sangat butuh guru privat 

untuk membimbing/mengajarkan 

saya bahasa arab lebih jauh lagi 

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Caranya saya harus mulai dari diri 

saya sendiri agar belajar lebih giat 

lagi dan lebih sering mengulangi 

materi-materi bahasa arab  

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Sering dikasih motivasi agar rajin 

belajar dan diingatkan terus untuk 

belajar 

15 Bagaimana upaya Dosen anda 

dalam mengatasi mahasiswanya 

yang mengalami kesulitan belajar 

bahasa arab? 

Upaya dosen itu memberi tugas 

tambahan kepada mahasiswanya 

dan kadang juga dosen 

mengarahkan mahasiswa untuk 



keperpustakaan untuk membaca 

atau membeli buku terkait bahasa 

arab 

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Tidak ada  

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Saya mengulangi ketika dikelas 

sebelum dosen masuk dan setelah 

dosen keluar  

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak  

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa lulusan 

pondok pesantren? 

Saya rasa prestasi saya meningkat 

tapi saya tidak tahu apakah prestasi 

saya lebih tinggi atau malah lebih 

rendah dari mahasiswa yang 

lulusan pondok pesantren. Adapun 

penyebab prestasi saya meningkat 

saya terus belajar dan bertanya 

sama teman-teman yang paham 

dan kalau menurun saya terus 

berusah mengimbangi walaupun 

dimata kuliah lain 

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

Saya membuat skema agar saya 

mengingat kembali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Non Pondok Pesantren (SMA) 

Nama   : astrid andirani   

Nim   : 17010102040 

Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab 

Lulusan  : SMA Negeri 6 KONSEL  

Waktu/Tanggal : 12.47-Selesai WITA/ 6 juli 2019 

NO DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN 

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum masuk 

perguruan tinggi? 

Pernah di SMA tapi hanaya 

sebatas kosakata dan menulis 

ayat-ayat al-qur‟an.  

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

1 tahun (selama di SMA) 

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Cukup tertarik karena ingin 

mengetahui bahasa arab lebih jauh 

lagi  

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Masih sangat kurang, karena 

waktu di SMA itu hanya diajarkan 

kata-kata sapaan „selamat pagi” 

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Awalnya saya minat saya masih 

kurang tapi makin kesini minatnya  

makin besar 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Motivasi saya besar karena bahsa 

arab sudah jadi bahsa 

internasional dan bahsa arab 

adalah bahasa al-qur‟an 

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Iya sangat mendukung  

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Kalau media tegantung mata 

kuliah kadang  menggunakan 

audio, LCD dan untuk metode 

kadang mneggunakan metode 

muhadatsah dan diskusi 

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

tidak dipahami? 

Jarang, karena kadang malu kalau 

langsung bertanya. Saya lebih 

sering bertanya kepada teman 

10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

Iya sering. Kadang teman kelas 

bantu menyelesaikannya dan 



yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

kadang saya memakai kamus 

online jika ada kata yang saya 

tidak pahami 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Ada, contohnya dalam mata 

kuliah nahwu sulit memahami 

kaidah-kaidahnya  

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Faktornya kadang dari dosen 

terlalu cepat menjelaskan. Apalgi 

kita kan dari SMA masih asing 

dengan bahasa arab jadi masih 

harus dijelaskan dengan lambat 

agar bisa menangkap materi itu 

dengan baik   

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Saya perbanyak bertanya dan ikut 

belajar kelompok 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Tiap dosen berbeda-beda, ada 

dosen yang menuntun kita terus 

agar kita bisa paham, ada juga 

dosen yang menyuruh kita 

menyesuaikan sama anak pondok  

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahsa 

arab? 

Upaya dosen menurut saya 

dengan memberi tugas tambahan  

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Kalau managemen waktu kalau 

tidak punya kesibukan kadang kita 

kumpul dan membahas bahasa 

arab 

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Kalau mengulang kadang-kadang 

tapi dipenambahan kosa kata  

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Iya, saya mengikuti kursus bahasa 

arab online (WhatsApp) 

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa lulusan 

pondok pesantren? 

Saya rasa presatsi belajar bahsa 

arab saya lebih rendah dari 

mahasiswa lulusan pondok 

pesantren karena mungkin mereka 

sudah mempunyai pegangan 

sebelum masuk jurusan ini 

20 Apakah saudara mempunyai 

trik/cara sendiri dalam mengatasi 

kesulitan belajar bahasa arab? 

Kalau cara saya mencari tahu 

terus apa yang tidak saya ketahui  

 

 



9. Daftar Pertanyaan Mahasiswa Lulusan Non Pondok Pesantren (SMA) 

Nama   : helvy nur lela    

Nim   : 17010102060 

Jurusan   : Pendidikan Bahasa Arab 

Lulusan  : SMA Negeri 1 Kulisusu Utara   

Waktu/Tanggal : 19.47-Selesai WITA/ 6 juli 2019 

NO  DAFTAR PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN  

1 Apakah saudara pernah belajar 

bahasa arab sebelum amsuk 

perguruan tinggi? 

Iya pernah, saya pernah mondok 

dipondok gontor (waktu SMP) 

2 Sudah berapa lama saudara 

berkonsentrasi belajar bahasa arab? 

Kurang lebih selama 4 tahun  

3 Seberapa tertarik saudara dengan 

pelajaran bahasa arab? 

Sangat tertarik karena saya rasa 

bagus mempelajarinya dan 

melihat kedepan bahasa arab 

masih sangat dibutuhkan  

4 Bagaimana penguasaan bahasa arab 

anda sebelum masuk perguruan 

tinggi? 

Penguasaannya untuk kosa kata 

masih sedikit karena semenjak 

keluar dari pondok kosakata 

jarang saya gunakan jadi 

penguasaan bahasa arab saya 

kurang  

5 Menurut saudara, apakah saudara 

memiliki minat mempelajari bahasa 

arab? 

Iya minat untuk mempelajari nya 

6 Seberapa besar motivasi saudara 

untuk belajar/mengetahui bahasa 

arab? 

Sangat besar untuk mengetahui 

bahasa arab 

7 Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa arab? 

Iya saya rasa sebagian sudah 

mendukung   

8 Metode dan media apa yang selalu 

digunakan Dosen dalam proses 

mengajar bahasa Arab? 

Ceramah, diskusi, belajar 

kelompok (coperativ laurning) dan 

untuk media menggunakan LCD, 

elekrtonik (HP) dan audio  

9 Ketika pembelajaran didalam kelas 

apakah saudara sering bertanya 

kepada Dosen mengenai materi yang 

tidak dipahami? 

Jarang bertanya kedosen karena 

kurang berani kalau langsung 

bertanya kedosen, saya elbih 

sering bertanya ke teman  



10 Apakah dosen sering memberikan 

tugas bahasa arab tambahan? Siapa 

yang sering membantu anda dalam 

menyelesaikan tugas tersebut? 

Kadang-kadang. Penyelesainnya 

kadang kerja sendiri dan kadang 

juga diskusi sama teman-teman 

11 Apakah ada Kesulitan yang dialami 

selama proses belajar bahasa Arab? 

Contohnya? 

Kadang ada kesulitan, seperti 

mata kuliah nahwu wa sharf 

(kaidah-kaidah) 

12 Faktor Apa yang menyebabkan 

saudara sulit memahami bahasa 

arab? 

Faktornya mungkin saya kurang 

memperhatikan saat dosen 

menjelaskan.  

13 Bagaimana cara saudara mengatasi 

kesulitan tersebut? 

Saya perbanyak bertanya kepada 

teman yang lebih bisa dari saya 

14 Bagaimana sikap Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswa yang belum 

paham bahasa arab? 

Dosennya selalu memberi 

motivasi agar kita sadar kalau 

mempelajari bahasa arab itu 

sangat penting teurtama bagian 

kaidah-kaidah karena itu sebagai 

dasarnya 

15 Bagaimana upaya Dosen anda dalam 

mengatasi mahasiswanya yang 

mengalami kesulitan belajar bahsa 

arab? 

Dosen kadang memberikan tugas 

kelompok, berdiskusi bersama 

teman-teman yang lebih paham.  

16 Apakah saudara memiliki 

management waktu dalam belajar 

bahasa arab diluar kampus? 

Tidak. Saya belajar kalau lagi 

ingin saja 

17 Seberapa sering saudara mengulang 

materi bahsa arab 

dirumah/kos/asrama? 

Tidak menentu. Tapi saya 

usahakan dalam seminggu itu 

harus ada buku/materi yang saya 

pelajari  

18 Apakah saudara mengikuti kursus 

bahasa arab diluar jam kampus? 

Tidak  

19 Apa yang menyebabkan prestasi 

belajar anda bisa lebih baik 

dibanding mahasiswa lulusan 

pondok pesantren? 

Jadi ada beberapa orang yang 

prestasi belajar bahasa arabnya 

(lulusan pondok pesantren) lebih 

tinggi dan lebih rendah dari saya. 

Tidak semua lulusan pondok 

pesantren saya kalahkan. 

Penyebabnya karena waktu 

dipondok juga saya fokus belajar 

jadi pas masuk dikampus tinggal 

mengulangi saja. Dan ada juga 

yang berkata kadang yang dari 

pondok itu meremehkan pelajaran 

karena mereka sudah pernah dapat 

materi tersebut  jadi mereka 

seperti bosan. 



20 Apakah saudara mempunyai trik/cara 

sendiri dalam mengatasi kesulitan 

belajar bahasa arab? 

Belajar dan terus bertanya ketika 

tidak memahami palajaran 

 



PEDOMAN WAWANCARA DOSEN BAHASA ARAB 

Nama   : Dr. Hj. Siti Quraidah 

Jabatan  : dosen bahasa arab (nahwu wa sharf) 

Waktu  : jum’at, 19 juli 2019 / 15.32- selesai WITA    

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana latar belakang 

pendidikan mahasiswa bpak/ibu 

diprogram studi PBA? 

Latar belakang mahasiswa 

pendidikan bahassa arab tentunya 

berebda-beda, ada yang dari lulusan 

sekolah umum, ada yang lululusan 

pondok dan lulusan aliyah  

2 Metode dan Media pembelajaran 

apa yang digunakan untuk 

menunjang proses pembelajaran 

bahasa arab? 

Kalau untuk metode saya jarang 

menggunakan metode game karena 

saya permah menggunakan metode 

tersebut tapi saya rasa pembelajaran 

itu tidak maksimal, pemahaman 

mahasiswa tidak maksimal dan saya 

rasa kurang puas. Metode yang 

biasa saya gunakan itu ceramah, 

qira’ah dan menulis (metode abana). 

Saya menggunakan metode abana 

tersebut agar mahasiswa dapat 

menulis teks arab dengan baik dan 

benar.  

3 Problema apa yang biasa dihadapi 

mahasiswa bapak/ibu ketika 

mempelajari mata kuliah bahasa 

arab? 

Mereka itu problemnya berfariasi. 

Karena berlatar belakang berfariasi 

jadi problemnya juga berfariasi. 

Yang banyak problemnya misalnya 

membaca tidak benar, tidak bisa 

menulis dengan baik dan benar, 

tidak bisa menulis tanpa teks. Itu 

tidak boleh terjadi pada jurusan 

bahasa arab. Jurusan bahasa arab itu 

komptensi dasarnya itu bisa menulis 

tanpa melihat teks. Jadi kalau 

misalnya diebutkan bla bla mereka 

harus bisa menulis dengan benar 

jangan salah, karena alau masih 

salah berbarti komptensi dasarnya 

belum tercapai, ini mau jadi guru 

bahasa arab loh. Makanya perlu 

pembiasaan. Jadi kendalanya kita 



mengajar bahasa arab itu karena 

mestinya bukan itu yang kita 

ajarkan tetapi kita harus ajarkan. 

Cara menulis, bagaimana mereka 

meletekan huruf dengan benar. 

Makanya saya memakai metode 

“abana”. Jadi kita mengajarkan 

bukan hanya mengajarkan mata 

kuliah nahwu sharf tapi masih 

mengajarkan menulis, membaca 

dengan benar, itulah tantangannya 

kami mengajar di bahasa arab. Saya 

liat kalau yang dari SMA kalau 

perhatiannya bagus anak pondok itu 

bisa terkalahkan. Ada dikelas yang 

saya ajar itu dia alumni SMA tapi 

bisa menglahkan temannya yang 

alumni pondok. Karena kenapa yah 

anak pondok itu seperti bingung-

bingung, terkadang pemahamannya 

itu tidak setia saya liat, dia paham 

ketika dijelaskan tapi setelah keluar 

kelas lupa lagi berbeda sama mereka 

yang baru mengenal bahasa arab 

melekat sekali pemahamannya 

mereka itu. Kalau yang dipondok 

bgitu saya rasa. 

4 Faktor apa yang menyebabkan 

mahasiswa bapak/ibu mengalami 

problema tersebut? 

Pertma baygron pendidikan, kedua 

motivasi belajar karena terbukti 

bahwa bayground itu tidak menjadi 

pengalang jika ada kesulitan dalam 

belajar. itu tadi contohnya ada 

beberapa mahasiswa SMA lebih 

unggul (kaitannya dengan nahwu 

sharf). Jadi kalau kseriusannya 

lemah maka sedikit juga hasil 

pencapaiannya. Jadi itu bayground 

pendidikan bisa terkalahkan dengan 

keseriusan.  Walaupun dia Alumni 

SMA tetapi jika dia serius dia pasti 

bisa. Terkandang saya berfikir tidak 

baguskah caraku mengajar sehingga 

mereka tidak paham (saya bertanya 

kepada diriku) tapi kenapa yang dari 

SMA kok bisa nyambung? Kenapa 

yang dari pondok tidak bisa? Apa 



yang membuat mereka tidak 

nyambung? Jadi saya melihat 

keseriusan mereka kurang 

maksimal, mereka kurang serius. 

latar belakang itu tidak menjadi 

masalah kalau anaknya serius. kalau 

minat belajarnya tinggi dia bisa 

mencapai hasil yang bagus. 

Fakornya itu karena keseriusan yang 

lemah. Itu yang saya lihat. Selain 

keseriusan ada juga mugkin orang 

yang daya nalarnya tinggi dan 

lemah. Saya selalu tekankan mereka  

kalau ada materi yang tidak 

dipahami bertanya, karena kalau 

satu materi saja tidak dipahami itu 

akan mempengaruhi pemahaman 

setelahnya. Mungkin yang berhasil-

berhasil itu kalau ada materi yang 

tidak mereka pahami mereka 

melacak dan bertanya sampai 

mereka paham. 

5 Upaya apa yang telah dan akan 

bapak/ibu lakukan untuk mengatasi 

kesulitan  tersebut? 

latihan menulis tiap minggu saya 

berikan tugas semua kalimat yang 

ada dalam materi yang di bahas 

dii’rab semua tanpa kecuali, mau 

capek atau apa pokoknya harus bisa 

menulis bagi yang tidak menulis 

menjadi resikonya sendiri. Kenapa 

saya paksa begitu supaya mereka 

bisa dan terbiasa  menulis. 

Kemudian saya bisakan mereka. 

Ketika mahasiswa menyebutkan 

sesuatu membaca misalnya saya 

tidak akan terimah kalau mereka 

membaca dengan bacaan yang tidak 

benar, saya biasakan mereka 

membaca dengan benar misalnya 

jaami’ah mereka membaca jamiah 

saya tida akan terima. 

6 Bagaimana perbandingan prestasi 

belajar bahasa arab antara 

mahasiswa lulusan pondok 

pesantrena dan lulusan non pondok 

Perbandingan prestasi 

belajarnya mereka itu memang saya 

lihat ada beberapa dari mahasiswa 

alumni SMA mampu mengungguli 



pesantren (SMA) mahasiswa alumni pondok 

pesantren ini unukt mata kuliah 

yang saya ajarkan penyebabnya itu 

karena mereka sangat serius dalam 

belajar dan minat untuk mengetahui 

sesuatu itu sanagat besar. Tetapi jika 

dilihat nilai rata-rata akhirnya 

mahasiswa pondok pesantren masih 

unggul dibanding yang dari lulusan 

sekolah umum” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA DOSEN BAHASA ARAB 

Nama   : Dr. Imelda Wahyuni 

Jabatan  : dosen bahasa arab  

Waktu  : selasa, 23 juli 2019 / 09.03- selesai WITA    

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana latar belakang 

pendidikan mahasiswa bpak/ibu 

diprogram studi PBA? 

Latar belakang mahasiswa 

pendidikan bahassa arab tentunya 

berebda-beda, ada yang dari lulusan 

sekolah umum, ada yang lululusan 

pondok dan lulusan aliyah  

2 Metode dan Media pembelajaran 

apa yang digunakan untuk 

menunjang proses pembelajaran 

bahasa arab? 

Ada bebebrapa metode, jadi metode 

itu sangat sesuai dengan materi yang 

akan disampaiakan dan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. 

Selain itu metode waktu mengajar 

itu harus dipilih sesuai dengan 

kondisi peserta didik. Kondisi yang 

dimaksud adalah kondisi bekal awal 

atau kemampuan dasar mahasiswa 

pada saat mulai pembelajaran.  

Metodenya pun harus disesuaikan 

dnegan jenjang mata kuliah yang 

diajarkan. Kalau mata kuliah dasar 

kita lebih banyak pada pembelajaran 

bebrbasis mubasyarah/metode 

langsung. Karena mereka harus 

mempraktekan langsung atau 

diperdengarkan langsung apa yang 

diajarkan. Tetapi kalau sudah dalam 

kapasitas/pada tingkat semester 

lebih tinggi tentu dia sudah punya 

kemampuan dasar yang sudah 

dikembangkan melalui mata kuliah 

yang sudah dilewati disemester 

sebelumnya. Maka ibu biasa 

menggunakan pendekatan metode 

yang bebrbasis komunikatif. 

Dimana anak itu sudah dibuat 

memiliki ruangnya sendiri untuk 

berekspresi dalam penggunaan 

bahasa baik secara lisan maupun 



tulisan. Metode-metode yang 

populer dalam pembelajaran bahasa 

itu sagat berfariasi, pada saat 

mempelajari kemampuan kitabah 

kemampuan kalam, qira’ah dan 

muhadatsah atau dalam hal ini 

kemampuan istima’ itu bedaa lagi. 

Maka ada yang disebutkan metode 

yang berbasis pada koperativ 

learning dengan memilih tipe-tipe 

yang relevan dengan materi. 

Misalkan kalau terkait dengan 

qira’ah biasa ibu menggunakan 

metode berbasis pendekatan 

koperatif leraning tipe kritikal 

reading dari setiap mahasiswa 

kemahasiswa lain itu melakukan 

penyimakan terhadap pembacaan 

rekannya lalu menyampaikan hasil 

review terhadap bacaannya. Atau 

menggunakan metode critical 

thinking pada saat diminta untuk 

menulis argument pada latihan 

kitabah sehingga dapat dilihat apa 

sresing dari tulisan yang 

dituangkan/dideskripsikan 

mahasiswa tersebut. 

Media yang selama ini ibu gunakan 

itu selalu meminta anak-anak untuk 

lebih nyaman membuka/mengakses 

sumber belajar yang bersifat online. 

Karena materi online itu lebih 

update datanya dan variannya 

lumayan banyak baik dari referensi 

maupun dari hasil penelitian yang 

terkini, kemudian bisa dilihat dari 

video-video yang ada nuansa 

kreatifitasnya dan memiliki daya 

tarik tertentu. Untuk pemula 

terkadang ibu suka buka link 

ilearning atau dalam hal ini 

medianya menggunakan 

pembelajaran online materi-materi 

terkait. Jadi ibu langsung buka 

secara online materi tersebut lalu di 

minta untuk mengkuti pembelajaran 



dan ibu lakukan latihan sesuai 

dnegan itu. Ataukah ibu minta 

mereka secara pribadi mengakses 

tulisan yang kemudian tulisan itu 

diakses melalui laman jurnal, atau 

melalui laman pencarian tertentu 

yang link ibu bagi lalu mereka 

mendeskripsikan hasil analisanya 

melalui pembacaan terhadap artikel-

artikel tersebut. Kalau latihan ibu 

selalu minta mereka dalam bentuk 

penggunaan video atau bisa 

dimedifiaksi menggunakan video 

editing yang dimana didalamnya 

terlibat para mahasiswa dalam 

kegiatan berkomunikasi dan outpun 

penugasannya harus dalam bentuk 

video berdurasi yang menampilkan 

kemampuan lisan dan ada juga 

outputnya dalam bentuk hardpaper 

yang tertulis uacapan/kalimat-

kalimat yang dilakonkan pada video 

tersebut  

3 Problema apa yang biasa dihadapi 

mahasiswa bapak/ibu ketika 

mempelajari mata kuliah bahasa 

arab? 

Pada umumnya berdasrkan hasil 

identifikasi pada pembelajaran 

dikelas mapun penelitian saya yang 

beberapa tahun ini selalu intens atau 

komitmen dalam ranh pembelajaran 

bahasa arab, saya menemukan 

bahwa anak didik kita secara 

internal itu belum memiliki 

lingkungan berbahasa yang baik. 

Lingkungan berbahasa itu memang 

harus dalam bentuk suasana alami 

dimana mahaisiswa bisa 

menggunakan bahasa arab dalam 

kehidupan sehari-hari. Di ma’had 

al-jami’ah sempat terjadi tetapi 

tidak dalam full time hanya separuh 

waktu saja. Disana ada pembinaan 

penggunaan bahasa tetapi tidak 

dalam kapasitas berbahasa, hanya 

belajar bahasa saja, karena pada saat 

mereka kajian mereka membahas 

tentang bahasa arab pada tatanan 

pengajian kitab, mereka membahas 



pada pada tatanan 

pelafalan/pelatihan qira’atul kutub, 

tetapi untuk digunakan sehari-hari 

itu belum dibudayakan. Kedua, 

bekal awal/kemampuan dasar 

mahasiswa itu memang variannya 

sangat majemuk. Mereka yang dari 

pesantren lumayan bisa 

mengungguli/memiliki kemampuan 

pada empat keterampilan berbahsa 

dengan baik, tetapi mereka yang 

dari sekolah umum itu harus 

berusaha keras untuk menyesuaikan. 

Usaha inilah yang melahirkan 

gambaran yang berbeda-beda. Anak 

yang dari sekolah umu yang giat 

serat ulet dia akan bisa menyetarai 

mahasiswa yang pesantren bahkan 

bisa melebihi dari mereka. Ketiga, 

memang ada indikasi kalau anak itu 

baru belajar bahasa arab itu kalau 

dia berada didalam kelas 

pembelajaran saja. Kalau diluar 

mereka tidak punya wadah seperti 

kelomppok khusu yang mereka 

gunakan untuk berlatih berbahas 

arab. Tiga yang umumnya, tapi 

masih banyak lagi yang lainnya, 

Secara personal misalnyaada anak 

yang motivasi belajarnya itu sangat 

rendah memang karena dia tidak 

memiliki kepercayaan diri baik 

dalam berbahasa lisan aupun tulisan. 

Anak cenderung malu dulu untuk 

tidak salah, tidak percaya diri 

sehingga dia tidak bisa 

mendeskripsikan bahwa inilah saya, 

saya mampu begini, itulah yang 

tidak terukur karena tertimbun oleh 

rasa malu atau tidak percaya diri. 

Dan masih banyak lainnya seperti 

anak banyak 

berinteraksi/menghabiskan waktu 

dengan kegiatan pelayan medsos di 

link lain, padahal dimedsos itu juga 

ada komunitas belajar bahasa arab, 



ada pembelajaran berbasis online 

yang bisa dibuka-buka tanpa kita 

dikelas kita bisa baca dan bisa ikuti 

alur pembelajarannya secara 

mandiri. Tapi anak-anak itu 

kesadaran tentang itu ada tapi hanya 

segelintir dari mereka. 

4 Faktor apa yang menyebabkan 

mahasiswa bapak/ibu mengalami 

problema tersebut? 

Faktornya itu karena mereka kurang 

percaya diri dalam menunjukan 

kemampuan yang mereka miliki. 

Dan kesadaran mereka untuk 

menggali informasi itu masih 

kurang.  

5 Upaya apa yang telah dan akan 

bapak/ibu lakukan untuk mengatasi 

kesulitan  tersebut? 

Selama ini yang ibu lakukan adalah 

bagaimana menumbuhkan semangat 

belajar. Ibu memperkenalkan profil 

bahasa arab itu baik sebagai bahasa 

agama dimana kita bisa tidak belajar 

atau tidak kuliah kita harus tau yang 

namanya bahasa arab karena kita 

mengkonsumsi melalui bacaan 

pedoman ajaran kita yaitu al-qur’an. 

Bahasa arab juga digunakan 

dipedoman kedua yaitu al-hadist, 

bahasa arab juga digunakan di 

literaur-literatur yang berbahasa 

arab yang kemduian bisa menopang 

wawasan anak-anak. Maka ibu 

selalu memberi motivasi itu melalui 

profil bahasa arab atau urgensi 

bahasa arab itu senditi. Kedua ibu 

sering melakukan latihan dalam 

kelas itu tidak banyak menyuapi 

anak. Saya mempelajari bahwa anak 

yang sering disuapi itu 

kemandiriannya akan kurang. 

Artinya disuapi ad ayang sedikit dia 

tidak tau kita lagi yang 

memberitahunya, saya tidak seperti 

itu. Saya hanya memediasi mereka 

untuk menemukan jawabannya 

dnegan caranya sendiri. Supaya 

kemandiriannya itu bisa lebih 

tergiang atau diignat lama karena 

dia temukan sendiri jawabannya. 

Dalam keadaan berbahsa mereka 



tidak langsung ibu tegur kalau 

mereka salah, tetapi ibu memberi 

contoh bahwa ini adalah kalimat 

yang baik dan usahakan anda 

menirukan atau melakukan latihan 

lisan dan tulisan itu dengan kalimat 

yang baik agar mudah diserap oleh 

orang lain. Upaya lain yang akan 

ibu lakukan ibu pernah mengusul 

kepihak ma’had al’jami’ah atau 

lingkup UPT bahasa bahwa 

bagaimana kalau membumikan yang 

namnya bahasa itu melalui program 

atau kegiatan inti dari kedua 

lembaga atau unit ini. Unit bahasa 

milsanya, kalau unit bahasa 

memediasi komunitas belajar atau 

kelompok belajar berbasis bahasa 

asing maka itu akan lebih hidup, 

anak akan berkelompok dengan 

kelompoknya masing-masing lalu 

menumbuhkan prestasi melalui 

komunitas tersebut. Demikian juga 

dima’had itu sudah lingkungan. 

Kalau lingkungan begitu sangat 

mudah dibentuk pembiasaan 

menggunakan bahasa tinggal 

regulasinya didalam, siap tutor, 

siapa pembinanya agar bisa 

memperkaya program tersebut 

bahwa anak yang mondok dima’had 

harus bisa berbahasa minimal dalam 

seminggu itu tiga hari full misalnya 

selalng seling ada diaman hari dia 

harus berbahasa arab dan ada hari 

dimana dia harus berbahasa inggris. 

6 Bagaimana perbandingan prestasi 

belajar bahasa arab antara 

mahasiswa lulusan pondok 

pesantrena dan lulusan non pondok 

pesantren (SMA) 

Perbandingannya kalau untuk rata-

ratanya memang lebih unggul yang 

dari pesantren dari segi hasil akhir 

kalalu dirata-ratakan. Tetapi ibu 

identifikasi bahwa dalam setiap 

angkatan yang saya ajar itu ada 

beberapa diantara alumni sekolah 

umum yang bisa mengungguli 

alumni pesantren. Jadi perentasinya 

ibu belum bisa kasih info karena 



saya belum menghitung secara ril, 

tetapi yang saya bisa lihat melalai 

pengamatan saya pada setiap kelas 

itu bahwa setiap kemampuan yang 

ditunjukan oleh mereka itu memang 

lebih eksis mereka yang dari 

pesantren. Kenapa? Karena mereka 

sudah melewati satu dua tiga tahap 

misalnya kosa kata perbendaharanya 

sudah banyak, kemandirian bicara 

sudah terbiasa dia tidak canggung 

karena dima’had dia sering 

melakukannya, ketiga mereka 

mudah menangkap karena mereka 

sudah melewati proses 

pembelajarannya itu sebelumnya. 

 

 

 



No  Nama  Mata kuliah dan nilai Jumlah  

Insya  

(2 SKS) 

Muhadatsah  

(2 SKS) 

Istima’ 

(2 SKS) 

Nahwu wa sharf 

(3 SKS) 

Muthala’ah 

(2 SKS) 

Al 

arabiyah 

li ghair al 

naathiqiin 

(2 SKS) 

 

I II III I II III I II III I II III I II III   

1. Jamet wolio 4.00 3.90 - 4.00 4.00 4.00 3.68 3.60 4.00 3.38 4.00 3.90 4.00 - - 4.00 3.88 

2  Rana 

ghaidah sari  

3.60 3.60 - 4.00 4.00 4.00 3.75 3.35 4.00 3.23 3.60 3.35 4.00 - - 3.90 3.72 

3 Helvy nur 

lela  

3.59 3.60 - 4.00 4.00 4.00 3.59 3.48 3.68 3.00 3.59 3.23 4.00 - - 3.90 3.66 

4 fitri 3.23 3.59 - 3.83 4.00 4.00 3.35 3.48 4.00 3.00 3.75 3.48 4.00 - - 3.75 3.65 

5  Nurul 

qoyyumi 

Iyoman  

3.23 3.48 - 3.48 3.90 3.75 3.59 3.23 3.68 3.00 3.59 3.48 4.00 - - 3.75 3.55 

6 Ikhsan  3.00 3.60 - 3.59 3.75 3.60 3.59 3.23 3.68 3.00 3.59 3.48 4.00 - - 3.90 3.53 

7 Nina ayunia 

salbiyah 

3.00 3.60 - 3.10 3.83 3.83 3.68 3.35 4.00 2.90 3.10 3.00 4.00 - - 3.90 3.48 

8 Miyarti  3.23 3.60 - 3.59 3.68 3.35 3.48 3.48 3.83 3.00 3.10 2.75 4.00 - - 3.59 3.43 

9 Yusfiati  3.00 3.48 - 3.60 3.48 3.23 3.75 3.48 3.90 3.00 3.00 3.00 3.35 - - 3.75 3.38 

10 Astrid 

andiani 

3.10 3.23 - 3.00 3.23 3.23 3.60 3.35 3.60 2.83 2.83 2.83 3.75 - - 2.47 3.15 

11 Asri azizah  3.00 3.23 - 3.10 3.23 0.00 3.59 3.23 3.60 3.00 3.00 2.68 4.00 - - 3.75 3.03 

 Jumlah                  3.49 

 



 

Pondok pesantren  

No  Nama  Mata kuliah dan nilai jumlah 

Insya  

(2 SKS) 

Muhadatsah  

(2 SKS) 

Istima’ 

(2 SKS) 

Nahwu wa sharf 

(3 SKS) 

Muthala’ah 

(2 SKS) 

Al 

arabiyah 

li ghair al 

naathiqiin 

(2 SKS) 

 

I II III I II III I II III I II III I II III   

1 Puti rindang 

sari  

3.75 3.75 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.35 4.00 3.35 4.00 - - 3.90 3.85 

2 Kinanti 

pandhu. p 

3.75 3.83 - 4.00 4.00 4.00 3.83 4.00 4.00 3.48 3.48 3.23 4.00 - - 3.90 3.80 

3 Ika 

purnamasari  

3.60 3.48 - 4.00 4.00 4.00 3.68 4.00 4.00 3.60 3.60 3.48 4.00 - - 3.90 3.79 

4 Rians nur 

akbar  

3.23 3.60 - 4.00 4.00 4.00 3.75 4.00 4.00 3.60 3.10 3.48 3.75 - - 3.90 3.72 

5  Yoyon 

wiyanto 

3.10 3.59 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.10 3.10 3.23 4.00 - - 3.90 3.69 

6 Elfa 

justianingsih  

3.35 3.59 - 4.00 4.00 4.00 3.90 4.00 4.00 3.00 3.59 3.00 3.75 - - 3.90 3.69 

7 Amaliah M. 

Nur  

3.48 3.48 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.23 3.00 4.00 - - 3.90 3.69 

8 Pipin elpira 

asra   

3.59 3.68 - 4.00 3.83 3.83 3.60 3.59 3.60 3.00 3.75 3.59 4.00 - - 3.75 3.67 

9 Achmad 3.23 3.48 - 4.00 4.00 4.00 3.90 4.00 4.00 3.00 3.35 3.00 3.75 - - 3.90 3.66 



haerul umam  

10 Nirma 

sya’adiah  

3.59 3.68 - 4.00 4.00 4.00 3.60 4.00 4.00 3.00 3.00 2.90 4.00 - - 3.75 3.65 

11 Lm. Najat 

multazam  

3.10 3.59 - 4.00 4.00 4.00 3.75 4.00 4.00 3.00 3.00 3.10 4.00 - - 3.90 3.64 

12 Inang arlina  3.68 3.23 - 4.00 4.00 3.83 3.68 3.23 3.68 3.10 3.59 3.48 4.00 - - 3.59 3.62 

13 Nur 

syamsiah  

3.35 3.59 - 3.60 3.75 3.83 3.48 4.00 4.00 3.00 3.60 3.10 4.00 - - 3.60 3.60 

14 Tiara afriana  3.35 3.23 - 4.00 4.00 4.00 3.48 4.00 3.90 2.90 3.00 3.00 4.00 - - 3.75 3.58 

15 Nur faidah 

syam   

3.00 3.48 - 4.00 3.83 3.83 3.68 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 - - 3.75 3.58 

16 Taufik 

hidayat  

3.35 3.48 - 4.00 4.00 4.00 3.83 4.00 4.00 3.00 3.23 1.99 3.75 - - 3.90 3.57 

17 Andi 

haeratul 

ummah 

3.35 3.48 - 3.59 3.90 4.00 3.68 3.48 3.68 3.00 3.10 2.90 4.00 - - 3.75 3.53 

18 Lusi eka 

wulandari 

3.00 3.59 - 3.75 3.35 3.35 3.48 3.59 3.75 3.00 3.23 3.48 4.00 - - 3.59 3.47 

 Jumlah                  3.65 

 

Ket: 

Nilai mata kuliah : jumlah mata kuliah = hasil  

Jumlah nilai mata kuliah : jumlah mahasiswa = hasil rata-rata 



 وثيقة
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RIWAYAT HIDUP 

(CURICULUM  VITAE) 

A. Data Pribadi 

Nama   : Fitryah  

Tempat Tanggal Lahir : Baubau, 08 Oktober 1996 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Status Perkawinan  : Belum Menikah  

Agama   : Islam 

Nomor Hp  : 082346707638 

Alamat Rumah  : Jl. Drs. H. Halaka Manarfa Kel. Batulo Kec. 

Wolio Kota BauBau  

Email : fitryah2345@gmail.com  

Hobby  : Membaca dan Traveling  

 

B. Riwayat Pendidikan 

SD    : SDN 7 BauBau 

SMP/MTS : Pondok Pesantren Modern Putri Al-Amanah 

Liabuku BauBau 

SMA/MA : Pondok Pesantren Modern Putri Al-Amanah 

Liabuku BauBau 

C. Data Orang Tua 

Nama Ayah   : Umar, S.Ag 

Pekerjaan   : Pensiun (PNS) 

Agama   : Islam 

Nama Ibu   : Nahiba  

Pekerjan   :PNS  

Agama   : Islam  

  

D. Pengalaman Organisasi dan Partisipasi Kgiatan  

 –  

 –  
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