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Lampiran Tabel 

Mahasiswa PBA Angkatan 2017 

No Nama Jurusan Kelas Asal Sekolah 

1 Nina Ayuniah Salbiyah  PBA/FATIK A SMAN 1 Kulisusu 

2 Lisa Yanti PBA/FATIK A MAN 1 MUNA  

3 Nur Hawiyah Hamu PBA/FATIK  A MAN 1 MUNA  

4 Yuslina  PBA/FATIK A MAN 1 Baubau  

5 Lusi Eka Wulandari  PBA/FATIK A Ponpes An-Nur Azzubaidi 

Kolaka 

6 Karniati Komandu PBA/FATIK  A MAN 1 MUNA  

7 Tiyas Pristian A. Tepohiu PBA/FATIK A MAN 1 KONSEL 

8 Nur Halisa PBA/FATIK A MAN 1 KENDARI 

9 Ihwal Fitrawan  PBA/FATIK A MA Darul Arqam Ponre 

Waru 

10 Irdayanti  PBA/FATIK A MAN 1 Wakatobi 

11 Mohammad Dzah Redzan  PBA/FATIK A MAN 1 Bombana  

12 Pipin Elpira Asra  PBA/FATIK A Pon-Pes Annur Azzuabidi 

Kolaka 

13 Nirma Sya’adiah  PBA/FATIK A PM GONTOR PUTRI 4 

14 Ikhsan  PBA/FATIK A SMAN 1 LAPANDEWA 

15 Nur Syamsiah PBA/FATIK A Ma Darul Mukhlisin 

16 Nurul Qoyyumi Iyoman  PBA/FATIK A Sman 1 Kusambi 

17 Inang Arlina  PBA/FATIK A Ma Darul Mukhlisin  

18 Ayu Putri Apriliyanti  PBA/FATIK A MAN 1 KENDARI  

19 Tiara Afriana  PBA/FATIK A PM GONTOR PUTRI 4 

20 Husmin  PBA/FATIK A MAN 1 BOMBANA  

21 Asri Azizah  PBA/FATIK A Sman 1 Wakorumba Butur 

22 Achmad Haerul Umam  PBA/FATIK A MA AL MUHAJIRIN  

23 Putri Rindang Sari  PBA/FATIK A PM GONTOR PUTRI 4 

24 Nur Faidah Syam  PBA/FATIK A Ponpes Al-Mawaddah 

Warahmah  

25 Andi Haeratul Ummah PBA/FATIK A Ponpes Al Mawadah 

Warahmah 

26 Riko Alfian Ramdahan PBA/FATIK A MAN 1 KONSEL  

27 Sakinah Alhamid  PBA/FATIK B MAN 1 Bombana   

28 Kinanthi PBA/FATIK  B PM GONTOR PUTRI 4  

29 Jamet Wolio  PBA/FATIK B Sman 1 Mawasangka  

30 Rians Nur Akbar   PBA/FATIK B Ponpes Al Syeikh Abdul 

Wahid 

31 Ika Purnamasari PBA/FATIK  B PM GONTOR PUTIR 4   

32 Musliha  PBA/FATIK B MAN 1 BUTENG  
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33 Novita  PBA/FATIK B MAN 1 BUTON 

34 Risiani La Dila  PBA/FATIK B Mas Al-Amanah Nggele 

35 Astrid Andriani PBA/FATIK B SMAN 6 KONSEL  

36 Aliadin   PBA/FATIK B MAN 1 BAUBAU 

37 Rana Ghaida Sari   PBA/FATIK B SMAN 12 KONSEL  

38 Yusfiati  PBA/FATIK B SMAN 2 KENDARI  

39 Muhammad Sayhrul  PBA/FATIK B Ma Almujarini Pondidaha  

40 Taufik Hidayat  PBA/FATIK B Ponpes Darusslama Baubau 

41 Indah Purnamasari   PBA/FATIK B Ponpes Darul Muhklisin  

42 Irham   PBA/FATIK B Mas Al Hikmah Ranteangin 

43 Lm. Najat Multazam   PBA/FATIK B Ponpes Darussalam Baubau  

44 Ahmad Syaifuddin   PBA/FATIK B MA MODERN TEPPOE 

45 Miyarti  PBA/FATIK B SMAN 4 KENDARI  

46 Fitri   PBA/FATIK B SMAN 4 BOMBANA  

47 Elfa Junistianingsih   PBA/FATIK B PM GONTOR PUTIR 4 

48 Wa Ramini   PBA/FATIK B MA KARAE 

49 Amalia M. Nur  PBA/FATIK B PM GONTOR PUTIR 4  

50 Helvy Nur Lela  PBA/FATIK B SMAN 1 KULUT  

51 Yoyon Wiyanto  PBA/FATIK B Ponpes Darussalam Baubau  

52 Marliati  PBA/FATIK B Ma Muhamadiyah Bombana 

 

Mahasiswa PBA Angkatan 2018 

No Nama Jurusan Kelas Asal Sekolah 

1 Dian Elpina PBA/FATIK A SMA 1 MOTUI 

2 Wahyu Sarah Nusantara PBA/FATIK A SMAN 01 KONSEL 

3 Saras Angging Safitri PBA/FATIK  A SMA INTEGRAL 
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MINHAJITULLAB 

4 Siti Hartati PBA/FATIK A SMAN 1 PASARWAJO 

5 Hardina Elhastari PBA/FATIK A MAN 1 KOLAKA UTARA 

6 Andi Nurfadhillah PBA/FATIK  A MAN 1 AMBON 

7 Makdis Askul Pehala PBA/FATIK A MAN 1 UNAAHA 

8 Fani Rahma Sari PBA/FATIK A MAN 1 KONDA 

9 Putri Anisa Alfahirah PBA/FATIK A SMA 1 PONDIDAHA 

10 Wa Nari PBA/FATIK A MAS WASAMPELA 

11 Dewi Halimah PBA/FATIK A SMA 15 KONSEL 

12 Desy Kumala Sari PBA/FATIK A MAN 1 KONDA 

13 Miranti Nujia Da’wanti PBA/FATIK A MAN 1 KENDARI 

14 Verawati Ramdani PBA/FATIK A MAN 1 KOLAKA PUSAT 

15 LD Ahmad Ali Muhtar PBA/FATIK A MAN 1 WAKATOBI 

16 Ibrahim PBA/FATIK A PONPES NAHDATUL 

WATHAN KONSEL 

17 Nurshinta Dewi Susanti PBA/FATIK A PONPES NAHDATUL 

WATHAN KONSEL 

18 Elma Tiana PBA/FATIK A SMK 1 BOMBANA 

19 Nur Afiah PBA/FATIK A SMA 3 KONSEL 

20 Nurdiansari PBA/FATIK A MAN 1 PONDIDAHA 

21 Agnes Wulandari PBA/FATIK A SMA 1 MOTUI 

22 Harnika PBA/FATIK A SMA 09 BOMBANA 

23 Firdayanti Rasman PBA/FATIK A SMA INTEGRAL 

HIDAYATULLAH KENDARI 

24 Indah Purnama Sari PBA/FATIK B Darul Mukhlisin Kendari 

25 Amry Rahmianti PBA/FATIK B MA bahrul mubarak toronipa 

26 Abd. Rijal PBA/FATIK  B MAS Ar-Rahmah 

27 Kiki Rizki PBA/FATIK B Man 1 Wakatobi 

28 Eko Prayetno PBA/FATIK B Pondok Gontor 7 

29 Yocan PBA/FATIK  B ponpes syekh abdul wahid 

30 Lilis PBA/FATIK B SMKN 02 BOMBANA 

31 Iwan Bahmid PBA/FATIK B SMAN 1 Wawonii Tenggara 

32 Rahmayana PBA/FATIK B MA Darul Ulum Abuki 
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33 Syamsul Bahri PBA/FATIK B MAS DARUL ULUM 

AMESSANGENG 

34 Lily Fauziah PBA/FATIK B Man 1 Kendari 

35 Khairunnisa Hamzah PBA/FATIK B Ummusabri 

36 Reka Fahriani PBA/FATIK B SMAN 1 LAMBUYA 

37 LD Muh Jepri PBA/FATIK B Ponpes Darussalam Bau-bau 

38 Warda Khairiah PBA/FATIK B SMKN KESEHATAN Bau-bau 

39 Nur Bahdia PBA/FATIK B Sma 1 mawasangka 

40 Lutfi Rahmat PBA/FATIK B MAN 2 Wakatobi 

41 Nur Mutmainah PBA/FATIK B SMAN 2 TOMIA 

42 Muh Ikhsan Syukur PBA/FATIK B SMA 15 Konsel 

43 Nofi Afrianti PBA/FATIK B SMKN 1 KENDARI 

44 Etriani PBA/FATIK B Madrasah Aliyah Al-Amin 

lebokeo 

45 Eka Fitrimelani Lutfi PBA/FATIK B Pondok Gontor Putri 4 

46 Risman Yani PBA/FATIK B SMA 04 bombana 

47 Ruhani PBA/FATIK B SMA 1 mawasangka 

 

Mahasiswa PBA Angkatan 2019 

No Nama Jurusan Kelas Asal Sekolah 

1 Rana Aryanti PBA/FATIK A Pondok Pesantren AlMuhajirin 

2 Nurhidayah PBA/FATIK  A SMA NEGERI 1 Mawasangka 

Tengah 

3 Tri Ananda Pratiwi PBA/FATIK A UMUSABRI 

4 Nur Dalipa PBA/FATIK A SMA NEGRI 07 BOMBANA 

5 Hasrani PBA/FATIK  A SMA Negeri 1 Oheo 

6 Susi Sulastri PBA/FATIK A MAN 2 Kolaka 

7 Wa Darmin PBA/FATIK A MAN 1 BAUBAU 

8 Stela Maris PBA/FATIK A MA Lapokainse 

9 Irnawati PBA/FATIK A SMAN 2 KONSEL 

10 Nurlaeli Rahmatia PBA/FATIK A MA At-Taqwa 

11 LD. Abd Rauf Rahman PBA/FATIK A SMAN3 Kendari 

12 Haerani kadar PBA/FATIK A Pondok Pesantren Almawaddah 
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Warrahmah Kolaka 

13 Diah Ayu Puspitasari PBA/FATIK A MAN 1 konsel 

14 Herfiya Nur Ulandari PBA/FATIK A MAN 1 Konsel 

15 Sarahsusanti PBA/FATIK A MA Indotec Kendari 

16 Raudhatul Jannah PBA/FATIK A MA Putri DDI Mangkoso 

17 Intan Sagita PBA/FATIK A SMK Negeri 2 Konsel 

18 Sonia Risky PBA/FATIK A SMA 1 Tongkuno 

19 Nur Asriati PBA/FATIK A MAN 1 KONSEL 

20 Siti Aisyah PBA/FATIK A SMK Negeri 1 Loea 

21 Wiwi Susanti PBA/FATIK A SMA Negeri 17 Konsel 

22 Tiara Nur Sakinah PBA/FATIK A SMA 2 Kendari 

23 Nilda Amelia PBA/FATIK A SMA 3 Bombana 

24 Anang fauzi PBA/FATIK A Pondok Modern Gontor 

25 Resti Sarudin PBA/FATIK A SMA Negeri 1 Mawasangka 

Tengah 

26 Rezky Hardiyanti PBA/FATIK A MA Ashabirin 

27 Rinto Ahmad Saiful PBA/FATIK A SMA 15 Konsel 

28 Rani Megayanti PBA/FATIK A Pondok Pesantren Nahdatul 

Wathon 

29 Putri Mentari PBA/FATIK B SMAN 1 KAMBOWA 

30 Welni Gustuti PBA/FATIK B SMAN 2 RAHA 

31 Nurdiyah PBA/FATIK B ponpes Abdurrahman bin auf 

puwatu 

32 Ariani PBA/FATIK B ponpes Abdurrahman bin auf 

puwatu 

33 Jusniati PBA/FATIK B MA DARUL MUKHLISIN 

34 Nadhillah Risky PBA/FATIK B Man 1 Kendari 

35 Purwaningsih PBA/FATIK B MAN 1 KONAWE SELATAN 

36 Sinta PBA/FATIK B Man kota baru Raha 

37 Nurwahyu Ningsih PBA/FATIK B SMA NEGERI 1 BATAUGA 

38 Citra Nur Septiani PBA/FATIK B SMAN 1 SIOMPU 

39 Riskayanti PBA/FATIK B MA Nahdlatul wathan 

40 Nurul Aksan PBA/FATIK B Ponpes darul huffad 

41 Muh. Tahilal Jahidul PBA/FATIK B MA PESRI KENDARI 

42 Khofifah PBA/FATIK B MAN 2 KONAWE SELATAN 

43 Nur Inda Nurdin PBA/FATIK B Man 1 Bau-Bau 
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44 Wa Deli PBA/FATIK B MA WABURENSE 

45 Wa Ode Rahma PBA/FATIK B MA LAPOKAINSE 

46 Rahmi Fadilah PBA/FATIK B SMAN 13 KONAWE 

SELATAN 

47 Muh. Ridwan PBA/FATIK B MA AL-MUSTHAWA LABIPI 

48 Nur Qamaria Dia PBA/FATIK B SMAN 1 TONGKUNO 

49 Fazri Maoelana PBA/FATIK B SMAN 1 Taliabu Barat 

50 Etryana Aprilia Soleha PBA/FATIK B MA Al-Muhajirin Pondidaha 

51 Sri Fatmawati Soleha PBA/FATIK B SMA 1 Wawotobi 

52 Hafith Cahya Permana PBA/FATIK B Ponpes Al-Syaikh Abdul Wahid 

' Bau-bau 

53 Sitti Nur Hasanah PBA/FATIK B Gontor Putri Kampus 4 

54 Fitriani PBA/FATIK B MA AL-ISLAH KAMBOWA 

55 Wulandari PBA/FATIK B MA An-Nashar Makassar 

56 Nurul Hidayah PBA/FATIK B SMAN PONDIDAHA 

57 Nursaleh PBA/FATIK B SMKN Bungku selatan 

58 Aan Kurnadi PBA/FATIK B SMAN 5 Bombana 
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Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  :  

NIM / Kelas :  

Asal Sekolah :  

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 
 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 
 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab?  

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 
 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 
 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab?  

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 
 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 
 

 

 

B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

 

2 
Faktor-faktor apa yang dapat mendukung 

anda dalam belajar bahasa Arab? 
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3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

 

6 Siapa dosen bahasa Arab favorit anda?  

 

Pedoman Wawancara Dosen Bahasa Arab 

Nama Dosen  :  

Dosen Mata kuliah :  

Kelas yang diampu :  

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Bagaimana cara membantu mahasiswa 

pba lulusan non madrasah dalam 

mengatasi kelemahannya dalam 

pembelajaran bahasa arab? 

 

2 

 Apa strategi yang antum berikan agar 

mampu meningkatkan motivasi 

mahasiswa PBA lulusan non madrasah 

dalam belajar bahasa arab? 

 

3 

Langkah-langkah apa yang antum 

lakukan untuk mengembangkan motivasi 

bahasa arab mahasiswa PBA lulusan non 

madrasah? 

 

4 

Bagaimana cara antum untuk menarik 

perhatian mahasiswa agar termotivasi 

belajar bahasa arab? 
 

5 

Menurut antum, Apa faktor ksulitan 

mahasiswa PBA lulusan non madrasah 

dalam meningkatkan motivasi belajar? 

 

6 

Faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi motivasi mahasiswa PBA 

lulusan non madrasah dalam proses 

perkuliahan? 
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7 

Hambatan apa yang antum temukan 

dalam meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa PBA lulusan non Madrasah? 
 

8 

Apa kesulitan antum dalam mengajar 

bahasa Arab terhadap mahasiswa PBA 

lulusan non madrasah dalam proses 

perkuliahan? 

 

9 

Bagaimana cara penyampaian antum 

dalam memberikan materi bahasa arab 

bagi mahasiswa PBA lulusan non 

madrasah? 

 

10 

Apakah lingkungan mahasiswa PBA 

lulusan non madrasah dapat mendukung 

motivasi belajar? 
 

11 

Apa pesan yang akan antum sampaikan 

untuk perkembangan prodi PBA dalam 

pengelolaan mahasiswa khususnya 

mahasiswa lulusan Non madrasah 

(SMA/SMK) ? 
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Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Nina Ayunia Salbiyah 

NIM / Kelas : 17010102001/ PBA.A 

Asal Sekolah : SMA NEGERI 1 KULISUSU, BUTON UTARA, EREKE 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

Latar belakang sekolah saya sejak TK-

SMA adalah sekolah yang berbasis Negeri 

Formal.  

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 

Tidak ada motivasi khusus saat saya 

masuk PBA. Mengambil jurusan PBA 

terpaksa karena masuk PBA murni 

keinginan orang tua. Saat itu saya 

mendaftar di beberapa universitas wal 

hasil saya tidak lulus dimanapun. Dan 

suatu waktu beberapa dosen dari IAIN 

datang di sekolah saya untuk melakukan 

sosialisasi. Dan pada dasarnya saya sangat 

suka belajar bahasa. Pada saat sosialisasi, 

saya tertarik pada PBA dan baru 

mengetahui nahwa ada jurusan khusus 

untuk PBA. Saat itulah saya iseng-iseng 

mengambil formulir dan menunjukkannya 

pada orang tua. Saat itu juga Ayah saya 

adalah orang yang paling antusias untuk 

saya mendaftarkan diri di IAIN. Namun, 

saya bingung mau mengambil jurusan apa. 

Dan ternyata saya menemukan satu 

jurusan yang sangat-sangat saya suka, 

yaitu prodi Tadris Biologi, namun sayang 

Ayah saya tidak mengizinkan saya 

mengambil jurusan itu dan menyarankan 

untuk mengambil jurusan Perbankan 

syariah. Stress rasa bingung mau ikuti 

keinginan sendiri atau ikut keinginan 

orang tua. Dibeberapa kampus saya 

mendaftar 2 program studi yaitu 

Kedokteran dan Psikologi. Namun, tak 



 

99 
 

satupun yang lolos. Sempat ibu saya 

mengatakan “kamu nggak usah kuliah, 

nganggur saja dulu” saya sangat sedih 

mendengar kalimat itu dan mengatakan 

“kalau mama mau lihat saya gila, silahkan 

biarkan saya tidak kuliah..untuk apa ijazah 

yang selama ini saya peroleh jika akhirnya 

saya harus tetap berdiam diri di tempat 

ini”. ditambah lagi Ayah saya yang tidak 

mengizinkan saya untuk mengambil 

jurusan tadris Biologi, alasannya adalah 

“saya nggak bakalan bisa tidur ketika saya 

memilih jurusan itu”. Sayapun nego 

kepada Ayah saya dal hasilnya pilihan 

pertama saya mengambil jurusan yang 

ayah saya pilih “perbankan syariah 

sebagai pilihan pertana dan Tadris biologi 

pilihan kedua” saya berharap lulus pada 

pilihan kedua. Lagi..lagi..sayang, saya 

lulus pada pilihan pertama. Dan yang 

paling mengejutkan saya adalah setelah 2 

hari pengumuman Ayah saya berubah 

pikiran dan mengatakan “kayaknya 

bagusnya kamu masuk di PBA” kaget dan 

saya tidak tahu mau ngomong apa lagi, 

saya hanya bisa bertanya pada diri sendiri 

apa saya bisa???. Keputusan itupun 

diambil tanpa persetujuan dari mulut saya 

sendiri. Keesokan harinya saya berangkat 

dari ereke ke kendari untuk registrasi dan 

mengganti jurusan perbankan syariah 

menjadi “Program Studi Bahasa Arab” 

dengan bermodalkan nekad. Pesan orang 

tua...”jalani saja dulu, kamu sedang 

berproses” 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? Sejak Masuk IAIN 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

Iya, saya suka. Sebab saya senang belajar 

bahasa 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

“Ridha Orang tua adalah Ridha Allah, 

Ridha Allah adalah Ridha Orang Tua” 

saya yakin berusaha meykinkan diri 

apapun yang dipilihkan oleh orang tua 

adalah yang terbaik untuk anaknya. 

Walaupun berat lama-kelamaan saya 

paham dengan sendirinya. Terlalu banyak 

manfaat yang saya peroleh ketika berada 
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di IAIN. Dan saya berusaha untuk melihat 

dari sudut pandang yang lain. Ketika 

orang-orang disekitar saya memilih untuk 

meyerah itu adalah peluang dan 

pembelajaran untuk saya untuk terus 

berusaha walaupun saya tertinggal jauh 

dari teman-teman yang lain. 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? 

Peluang kerja yang cukup luas didaerah 

saya.”kata orang tua”  

Saya ingin membangun Pondok Pesantren 

didaerah saya. 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 

Sejak awal saya suka bahasa. Untuk 

belajar bahasa Arab adalah tantangan yang 

sangat menantang 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 

Kadang senang, kadang bosan. Senang 

sebab pembelajarannya diselingi dengan 

pesa-pesan moral yang memotivasi. Bosan 

karena suara dosen yang tidak terlalu 

keras. Serta tegang, saat belajar nahwu 

sharf 

 

B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

Tidak adanya dasar bahasa arab dan 

beberpa tugas dari mata kuliah lain yang 

harus di penuhi 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat mendukung 

anda dalam belajar bahasa Arab? 

Adanya media menjadi factor pendukung 

saya dalam belajar bahasa Arab seperti 

membiasakan untuk membaca buku yang 

berbahasa Arab, menonton youtube yang 

berkaitan dengan ceramah-ceramah 

berbahasa Arab, serta adanya teman-teman 

untuk belajar bersama 

3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Tidak semua 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

Mendukung Bangat 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Iya, saya punya. Kadang-kadang ketika 

waktu luang 
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6 Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Imelda Wahyuni 

 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Ikhsan 

NIM / Kelas : 17010102015 / PBA (A) 

Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Lapandewa 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

SD, SMP, SMA 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 

Karena ingin bisa belajar di kota nabi 

(madinnah) 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? Kelas 3 SMA 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

Iya, Karena dgn bahasa arab 

memudahkan saya memahami dan 

mempelajari al-qur’an dan hadis (ilmu 

agama) , kemudian dgn bahasa arab 

memudahkan saya menghafalkan alqur’an 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Ingin mengusai bahasa arab dgn baik 

sehingga bisa memahami alqur’an dgn 

baik 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? 

Menjadi guru (da’i) yg bisa mengajarkan 

ilmu agama (Bahasa Arab) di daerahku 

yg dimana mayoritas masyrakat keilmuan 

agamanya masih minin (awam) 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 
Sangat besar 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 

Kadang suka (semangat) dan kadang 

jenuh (kurang suka) tergantung dosen yg 

mengajar 
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B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

Minimnya kosa kata dan kurangnya 

penguasaan kaidah dasar bahasa arab 

(nahwu wa shorf ) 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat mendukung 

anda dalam belajar bahasa Arab? 

Lingkungan bahasa Arab yg bisa 

mendorong (meningkatkan) percakapan 

berbahasa 

3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Mengenal 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

Ada yg mendukung ada yg tidak 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Ada, kadang-kadang 

6 Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Ustadz Abdul ghofar dan ustadz Hasdin 

 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Nuurul Qayyumi Iyoman 

NIM / Kelas : 17010102017/ A 

Asal Sekolah : SMAN 1 KUSAMBI 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

saya sekolah di SMAN 1 kusambi, SMPN 

5 kusambi dan SDN 1 Kusambi 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 

Yang memotivasi saya sehingga masun 

prodi bahasa Arab adalah guru bahasa 

Arab saya pada saat SMA. saya sangat 

menyukai cara mengajar guru bahasa 

Arab ini, pengaruh sehingga saya mulai 

menyukai bahasa Arab dan bertekad 
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untuk mengambil jurusan bahasa Arab 

ketika saya kuliah 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? Sejak masuk SMA 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

Ya, saya menyukai bahasa Arab karena 

menurut saya bahasa arab itu unik dan 

mudah dipelajari dibanding bahasa asing 

yang lain, dalam bahasa arab saya banyak 

menemukan kosakata yang mirip dgn 

yang ada dalam bahasa Indonesia 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Motivasi saya dalam belajar bahasa Arab 

adalah karena keinginan untuk menjadi 

dosen bahasa Arab dan motivasi saya 

adalah saya melihat banyak orang yang 

mampu dan mahir berbahasa Arab yang 

merupakan lulusan sekolah umum 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? 
Agar saya dapat lebih mudah memahami 

makna" bacaan yang ada dalam al-qur'an 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 

saya sangat menyukai bahasa Arab dan 

saya merasa senang setiap belajar bahasa 

Arab meskipun kadang banyak hal yg 

saya kurang mngerti 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 

Saya senang dalam pembelajaran bahasa 

Arab, terutama pada saat pelajaran terkait 

qawaid yang diajarkan oleh ustadz ghaffar 

 

 

B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

Faktor yang menghambat saya dalam 

belajar bahasa Arab yang pertama adalah 

faktor dari diri saya sendiri yakni 

munculnya rasa malas untuk belajar 

bahasa Arab terutama dalam menghafal 

kosakata harian. Yang kedua, karena 

kondisi lingkungan yang kurang 

mendukung untuk belajar bahasa Arab 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat mendukung 

anda dalam belajar bahasa Arab? 

Faktor yang mendukung saya adalah 

adanya motivasi dari teman" dan dosen 

untuk selalu belajar bahasa arab dan 

keberadaan teman" sekelas yang selalu 

memberikan semangat untuk terus belajar 
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3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Tidak 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

Iya 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Iya 

6 Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Pak Abdul Ghaffar dan Ibu Imelda 

 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Helvy Nurlela 

NIM / Kelas : 17010102060 / pba b 

Asal Sekolah : SMAN 1 kulisusu utara 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

SMA 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 
Ingin bisa berbicara bahasa arab 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? Sejak SMP 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

suka/karena bahasa arab itu bahasa Al-

Qur'an 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Agar bisa membaca Al-Qur'an dengan 

baik dan benar dan bisa berbicara bahasa 

arab dengan baik dan benar 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? Bisa berkomunikasi dengan orang arab 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 

Saya sangat berminat mempelajari bahasa 

arab 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 
Sangat baik 
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B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

Kurang kosakata 

2 
Faktor-faktor apa yang dapat mendukung 

anda dalam belajar bahasa Arab? 

dukungan orang tua dan teman 

3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Ya 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

Ya 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Ya Tidak sering 

6 Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Pak abdul ghafar dan ibu fatira 

 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Rana Ghaida Sari 

NIM / Kelas : 17010102043/PBA B 

Asal Sekolah : SMA Negeri 12 Konawe Selatan 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

SMAN 12 KONSEL 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 

Pertama karena saya ingin menjadi guru. 

Kedua, saat saya melihat daftar prodi 

fakultas Tarbiyah yang ada di IAIN 

Kendari, saya terfikirkan untuk memilih 

prodi yang kedepannya tidak akan 

membuat saya kerepotan dengan tugas-
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tugasnya, seperti prodi 

IPA,FISIKA,MATEMATIKA dan ilmu 

eksa yang lainnya, meskipun dulunya 

jurusan saya di bangku sekolah menengah 

atas adalah IPA, yang setiap hari 

mempelajari materi-materi tersebut. Maka 

saya memilih PBA. Namun yang sangat 

memotivasi saya sehingga saya memilih 

prodi pendidikan bahasa Arab adalah 

karena keinginan saya sendiri dalam 

mempelajari sesuatu yang baru bagi saya 

namun masih termasuk kedalam lingkup 

pembelajaran Islam. orang tua saya pun 

mengatakan kepada saya bahwa “ketika 

kamu belajar bahasa Arab dengan sungguh-

sungguh, kamu tidak hanya sedang 

mempelajari bahasa suatu bangsa namun 

mempelajari sebagian dari ilmu agama 

karena kitab suci kita Al-Qur’an berbahasa 

Arab. Sehingga dunianya dapat, akhiratnya 

juga dapat asalakan dengan niat lillahi 

ta’ala”. Selain itu juga, karena di kampung 

halaman saya belum ada guru yang lulusan 

sarjana dari prodi PBA padahal di sana 

banyak sekolah Islam. Dengan demikian, 

saya berpikir peluang kerja saya 

kedepannya juga besar 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? 

Saya mulai belajar bahasa Arab tentunya 

sejak saya masih kecil, mulai dari belajar 

kalimat “Assalamu’alaikum, bismillah, dll” 

dan belajar membaca Al-Qur’an. Namun 

saya baru mempelajari bahasa Arab yang 

sesungguhnya adalah pada saat di bangku 

kuliah. Yang saya maksud dengan kata 

“sesungguhnya” adalah belajar bahasa Arab 

mulai dari mufrodat, ilmu nahu dan sorof 

(qowaid) dan seperti materi-materi bahasa 

Arab lainnya yang diajarkan di bangku 

kuliah. Sebelumnya saya belum pernah 

mempelajari mata pelajaran bahasa Arab 

sama sekali saat di bangku sekolah mulai 

dari sekolah dasar hingga sekolah 

menengah atas 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

Awal mula saya mempelajari bahasa Arab 

di bangku kuliah, saya sangat bingung dan 

jujur saya sempat tidak menyukai bahasa 
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Arab bahkan pernah terfikir dalam benak 

saya bahwasanya saya salah masuk prodi. 

Namun saya selalu menjalankan motivasi 

dari dosen-dosen saya sewaktu mereka 

mengajar dikelas dan dari kesadaran diri 

saya juga, bahwa saya sangat tertinggal jika 

dibandingkan dengat teman-teman yang 

lain yang memang notabenenya lulusan dari 

pesantren. Sehingga saya pun selalu belajar 

bahasa Arab autodidak untuk mengejar 

keterlambatan saya dalam pemahaman 

materi bahasa Arab. Dan lama kelamaan 

saya sangat menyukai bahasa Arab, karena 

ternyata bahasa Arab itu tidak buruk dan 

tidak semenakutkan seperti yang saya 

bayangkan sebelumnya. Bahasa Arab 

menurut saya adalah bahasa yang sangat 

kompleks, unik, dan luar biasa. 

Sebelumnya saya pernah mempelajari 

bahasa asing yaitu bahasa Inggris namun 

jika dibandingkan dengan bahasa Arab, 

bahasa Arab sangat keren menurut saya. 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Motivasi saya dalam belajar bahasa Arab 

adalah dorongan dalam hati bahwasanya 

saya harus bisa menerjemahkan (bukan 

menafsirkan) arti dari ayat ayat Al-Qur’an 

dan hadits nabi SAW yang saya dengar dan 

ketika ada yang membacanya. Meskipun itu 

sangat susah dan kemampuan saya dalam 

hal itu masih sangat jauh, namun itulah 

yang memotivasi saya untuk terus belajar 

bahasa Arab. 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? 

Saya ingin bisa berbicara menggunakan 

bahasa Arab dengan lancar dan ketika saya 

mendengar ceramah berbahasa Arab dari 

para ulama Arab, saya harap saya bisa 

memahaminya 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 

Minat saya terhadap bahasa Arab sangat 

tinggi karena saya sangat ingin bisa 

mencapai tujuan saya dalam mempelajari 

bahasa Arab 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 

Saya sangat mencintai bahasa Arab, dan 

saya merasa senang ketika mempelajarinya. 

Meskipun saya belum benar-benar bisa 

menguasai bahasa Arab, tapi saya selalu 

penasaran dan ingin terus belajar bahasa 
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Arab. Bahkan saya sempat berpikir ingin 

melanjutkan belajar bahasa Arab setelah 

lulus S1 untuk memperdalam lagi ilmunya 

 

B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

Saya masih sulit memahami ketika 

mendengar caramah berbahasa Arab dan 

mendengar percakapan orang-orang arab 

yang levelnya tinggi dengan tempo bicara 

yang cepat. Dikarenakan dari dulu 

lingkungan saya tidak mendukung, saya 

tidak pernah mendapatkan lingkungan 

berbahasa, selain itu hafalan mufrodat saya 

juga sedikit dan banyak yang hilang karena 

jarang saya gunakan, selain itu juga 

disebabkan tidak adanya lawan bicara di 

tempat saya tinggal. Namun ketika ada 

teman saya yang alumni pondok pesantren 

berbicara bahasa Arab sehari-hari saya bisa 

paham, karena mufrodatnya tidak asing. 

Kesulitan yang saya alami juga yaitu masih 

berpikir saat berbicara menggunakan bahasa 

Arab, belum bisa cepat, karena tidak 

terbiasa 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat 

mendukung anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Faktor yang mendukung dalam belajar 

bahasa Arab menurut saya adalah buku 

pembelajaran bahasa Arab yang lengkap 

dan juga lingkungan berbahasa Arab 

3 

Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Mereka tentunya mengenal bahasa Arab 

karena tanpa sadar setiap hari mereka 

menggunakan bahasa Arab, namun mereka 

tidak paham dan tidak dapat berbicara 

menggunakan bahasa Arab, selain itu juga 

mereka belum mengetahui kaidah dalam 

bahasa Arab 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

Mereka sangat mendukung saya untuk 

mengambil jurusan bahasa Arab 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Ada beberapa buku bahasa Arab yang saya 

punya, namun buku yang sering saya baca 

belakangan ini yaitu buku almiftah lil’ulum 

dari sidogiri. Buku yang lain juga saya baca 

tapi di semester-semester sebelumnya 



 

119 
 

6 
Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Bapak Muh Hasdin Has LC, M.Th.I dan 

bapak Dr Abdul Gaffar S.Th.I., M. Th.I 

 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Jamet Wolio 

NIM / Kelas : 17010102034 / B 

Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Mawasangka Tengah 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

( Latar belakang pendidikan saya mulai 

dari SDN 1 Lanto di Buton Tengah, lanjut 

SMPN 1 Mawasangaka Tengah,  dan 

SMA Neger 1 Masteng, Lanjut Studi di 

Universitas Haluoleo pada jurusan 

pendidikan Pancasila dab 

Kewarganegaraan tahun 2016-2017 tdk 

lanjut study karena satu dan lain hal, 

kemudian Agustus 2017 Mendaftar di 

IAIN Kendari melalui jalur Tes lokal pada 

Prodi PBA- Sekarang 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 

Motivasi saya orang tua tentunya yang 

mendukung, selain itu saya suka bahasa 

Arab sejak di Bangku SMA, walaupun 

dulu pelajaran bahasa arab disekolahku 

hanya sebagai pelengkap (muatan lokal), 

Awalnya tdk pernah kepikiran mau lanjut 

studi diprodi ini, Namun karena ada 

beberapa sebab yg membuat saya terpaksa 

pindah kampus dan saya memilih IAIN 

kendari di Prodi PBA, walaupun saat itu 

dalam kondisi terpaksa tapi tetap jalani 

dan Alhamdulillah seiring berjalannya 

waktu, sayapun dapat beradaptasi 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? SMA 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

saya suka bahasa Arab sejak pertama kali 

belajar diSMA dulu, awalnya di kelas 1 
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dan 2 saya tdk suka karena gurunya jarang 

masuk, dan ketika dikelas 3 SMA baru 

mulai suka karena gurunya bagus 

mengajar, mulai dari situ saya suka sekali 

bahasa Arab alasannya karena bahasa ini 

sebagai bahasa agama Islam, dia juga 

bahasa yang mudah dibanding bahasa lain 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Motivasi saya sebenarnya tdk banyak 

hanya suka dan orang tua yang selalu 

memberi dukungan untuk terus belajar 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? 

Jujur saja awalnya saya ngak punya tujuan 

terkait hal ini namun seiring berjalannya 

waktu, maka saya putuskan tujuan saya 

adalah untuk menjadi guru bahasa Arab 

profesional, khususnya untuk 

pengembangan pengajaran bahasa Arab 

disekolah saya dan untuk memahami lebih 

mendalam Ajaran Agama saya melalui 

perantara bahasa Arab ini 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 

Awalnya saya kurang berminat, Namun 

saat ini saya sangat berminat untuk terus 

mendalami bahasa Arab bahkan kalau bisa 

sampai jenjang pendidikan tertinggi 

(Aamiin), jadi intinya saya sangat 

berminat untuk terus belajar bahsa Arab, 

dimanapun dan kapanpun 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 

Awalnya saya minder, gugup, dan gagap. 

Namun motivasi dari orang tua dan 

keinginan mendalami bahasa Arab yang 

mendorong aaya untuk terus maju 

walaupun dgn segala kekurangan yang 

saya miliki, Jadi perasaan saya saat ini 

sangat senang dan bahagia bisa kuliah di 

PBA 

 

B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

Gugup saat Berbicara (kalam), Mufrodat 

(kosa kata) yang sedikit sehingga kurang 

luges dalam mengungkapkan bercakap dan 

menulis, Istima' Yang masih kurang karena 

blm terbiasa, Dan Tulisan yang blm terlalu 

cantik atau bagus, hampir keseluruhan 
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faktor ini adalah faktor intra yakni 

bersumber dari subjek bahasa itu sendiri 

yang masih sangat kurang pengetahuan 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat 

mendukung anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

1. faktor internal : Motivasi saya yang kuat, 

Keinginan yang kuat, minat membaca 

berbagai sumber, tidak mau ketinggalan 

informasi, 2. faktor eksternal : Keadaan 

teman sebaya yang sdh jauh 

pengetahuannya sehingga memacu saya 

untuk bisa beradaptasi dgn mereka, motivasi 

dari dosen, motivasi orang tua, dll 

3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Tdk 

4 

Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

Awalnya dilarang, tapi saya nekat, dan 

bahkan blm menginformasikan klo saya 

memilh bahasa Arab pada pilihan pertama 

masuk IAIN, setelah mereka mengetahui 

hasil penguman, merak akhirnya tetap 

mendukng dan memberi motivasi 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Saya banyak mengoleksi buku bahasa Arab, 

saya menyisihkan biaya kuliah saya untuk 

membeli buku tiap 1-3 bulan 1 kali harus 

ada buku bahasa Arab yang saya beli dan 

saya sering membacanya 

6 Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Semua Favorit saya 

 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Wahyu Sarah Nusantara 

NIM / Kelas : 18010102002/ PBA A 

Asal Sekolah : SMAN 01 KONAWE SELATAN 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

SMA 
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2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 
Motivasi dari orang tua 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? 

dulu pernah belajar bahasa arab saat 

masih MTS, tp sejak masuk SMA 

terhenti. dan berlanjut belajar bahasa arab 

saat masuk pergurua tinggi 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

Suka. karena belajar bahasa arab itu 

menantang 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Ingin mempelajari kaidah bahasa dan 

manfaat menguasai bahasa tersebut 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? 

Tujuan saya adalah ingin mempelajari 

lebih dalam salah satu bahasa 

internasional ini 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 
Saya cukup berminat 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 
Cukup membuat mood saya naik turun 

 

B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

Kurangnya pengetahuan dalam kosa kata 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat 

mendukung anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Faktor yang mendukung saya dalam belajar 

bahasa Arab adalah adanya rasa percaya 

diri untuk bisa berbahasa Arab 

3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Tidak 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

Ya, mereka sangat mendukung 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Saya punya, tp saya jarang membacanya 

6 Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Ibu Fadhilah Samhabib 
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Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Wahyu Ningsih 

NIM / Kelas : PBA A 2018 

Asal Sekolah : SMA NEGERI 1 BATAUGA 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

SMA NEGERI 1 BATAUGA 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 

Motivasi saya ingin mengambil bahasa 

arab karena suka mendengan kakak 

sepupu saya yang alumni pondok ketika 

mereka berbicara dengan menggunakan 

bahasa arab sehingga timbullah kemauan 

saya untuk memilih bahasa arab ketika 

kuliah 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? ketika menduduki bangku perkuliahan 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

Ya, saya menyukai bahasa arab karena 

saya suka mendengar orang yang 

berbicara menggunakan bahasa arab dan 

saya suka mendengar murotal 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Motivasi saya dalam belajar bahasa arab 

karena rsa ingin tahu saya terhadap 

pelajaran bahasa arab 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? 

Tidak, karena kalau hanya membaca saya 

tidak akan paham tanpa ada yang 

menjelaskannya kepada saya 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 

Minat saya sangat kuat karena banyak 

dukungan-dukungan yang diberikan oleh 

orang-orang terdekat saya 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 
Senang 
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B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

Factor kesulitan yang menghambat proses 

belajar bahasa arab adalah ketika dosen 

menjelaskan menggunakan bahasa arab, 

karena saya tidaak paham dengan apa yang 

mereka jelaskan. Dan bukan hanya saya 

yang mengeluh karena kesulitan dalam 

memahami apa yang dijelaskan oleh dosen 

tapi teman-teman saya yang alumni SMA 

lainnyapun sering mengeluh akan hal itu. 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat 

mendukung anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Faktor yang mendukung saaya adalah 

ketika desen menjelaskan dengan 

menggunakan bahasa Indonesia karena saya 

akan kebingungan ketika mereka 

menjelaskan dengan menggunakan bahasa 

arab 

3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Tidak semuanya mengenal bahasa arab 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

Ya, mereka mendukung saya dalam 

mengambil jurusan bahasa arab 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Belum mempunyai buku-buku bahasa arab 

6 
Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Alhamdulillah semua dosen bahasa arab 

adalah dosen favorit saya 
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Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Nur Afiah 

NIM / Kelas : 18010102020/ PBA.A018 

Asal Sekolah : SMAN 3 KONSEL 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

SMAN 3 KONAWE SELATAN 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 

Sebelumnya tidak ada motivasi untuk 

masuk ke prodi bahasa Arab, tapi karena 

orang tua yang mengatakan bahwa saya 

harus ambil prodi PBA, dari situ saya 

punya motivasi untuk harus semangat 

dalam belajar bahasa Arab 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? 
Saya belajar bahasa Arab sejak duduk di 

bangku kuliah 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

Suka, karena bahasa Arab adalah bahasa 

al-quran 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Motivasi saya dalam belajar bahasa Arab, 

saya ingin menjadi guru bahasa Arab dan 

ikhlas niat hanya untuk Allah. Kontinyu 

dalam melaksanakan kewajiban saat ini 

sebagai pelajar maupun nanti ketika 

menjadi pengajar 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? 

tujuan saya belajar bahasa Arab yaitu 

ingin mengetahui apa itu bahasa Arab dan 

bagaimana cara mengaplikasikannya 

diwilayah yang tidak menggunakan bahasa 

Arab 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 

saya ingin menjadi guru bahasa Arab yang 

disenangi oleh pelajar 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 

. Perasaan saya senang karena tidak semua 

orang bisa belajar bahasa Arab seperti 

saya dan teman-teman yang ada di prodi 

PBA 
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B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

Faktor yang menghambat dalam belajar 

bahasa Arab yaitu masih minimnya 

perbendharaan kosa kata, dan masih kurang 

paham tentang kaidah bahasa Arab 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat 

mendukung anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

faktor yang mendukung yaitu adanya 

aplikasi translate bahasa dan kamus serta 

teman-teman yang selalu membantu pada 

saat perkuliahan berlangsung 

3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Tidak semua, kecuali ayah saya karena 

beliau lulusan pesantren di Mangkoso DDI 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

sangat mendukung 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Ada beberapa buku seperti buku nahwu 

shorof. Saya sering membaca jika sedang 

belajar bersama 

 

6 Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Ibu St. Khuraedah dan ibu Imelda wahyuni 

 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Elma Tiana 

NIM / Kelas : 18010102019/Pba A 

Asal Sekolah : Smkn 02 Bombana 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

Smkn 02 Bombana jurusan Akuntansi 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 

Bahasa Agama (Al Qur 'an) , ingin jadi 

guru bahasa Arab 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? waktu kuliah 
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4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

Tertarik, ya karena itu bahasa agama dan 

jatuh cinta sama pelajaran bahasa arab, 

meski aku bukan alumni pesantren  tapi 

ketertarikan itu berasal dalam diri saya 

karena penasaran ilmu bahasa arab meski 

pun agak susah belajarnya 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Ingin jadi guru bahasa Arab dipesantran 

maupun sekolah umum In Syaa  Allah 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? 
ingin pintar berbahasa  Arab dan ingin 

jadi guru bahasa Arab 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 

minat bahasa Arab  baik  karena sesuatu 

yang di inginkan harus diperjuangkan 

meskipun agak susah mempelajarinya 

selama ada keinginan belajar In Syaa  

Allah  semoga Allah  memberikan 

kemudahan 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 
senang, bersyukur  Allhamdulillah   

 

B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

mungkin dari segi ilmunya kan saya alumni 

smkn jadi ilmunya belum kaya  anak 

pesantren  yang belajar bahasa arab 

sebelumnya 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat 

mendukung anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

faktor lingkungan  seharusnya harus belajar 

mengucapkan bahasa arab setiap hari di 

kampus, dan kedua itu ilmu 

3 

Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? kalau baca Al Qur An, Allhamdulillah  bisa 

tapi berbhasa  Arab  tidak 

 

4 

Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

waktu masuk kuliah  keluarga saya nga 

pernah menekan kamu ambil ini dan itu, 

bebas memilih sih 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? 

Seringkah anda membacanya? 

Allhamdulillah  ada selain buku ada aplikasi 

hp dan bukunya juga bisa dipinjam 

keperpustakaan,kalau membaca ia 

6 

Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Ibu kuraedah dan ibu imelda ,ibu fadilah  

dan semuanya dosen bahasa Arab, karena 

dia adalah guru saya yang mengajarkan  

ilmu bahasa Arab 
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Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Dewi Halimah 

NIM / Kelas : 18010102012/ PBA’A 

Asal Sekolah : SMAN 15 KONSEL 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

SMA 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 
Tentunya agar bisa berbicara bahasa Arab 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? Saat di bangku Kuliah 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

Ya. Karena bahasa Arab adalah bahasa 

Al-Quran dan saya suka membaca tulisan-

tulisan Arab 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 
Keinginan untuk bisa berbahasa Arab 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? 

Yang pertama bisa berbicara bahasa Arab, 

yang kedua ingin bisa memahami isi Al-

Quran, yang ketiga ingin bisa paham 

tentang bahasa Arab selain 

muhadatsahnya tetapi nahwu dan shorfnya 

juga, dan agar saya bisa menjadi guru 

bahasa arab 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 

Saya berminat sekali di bahasa Arab 

karena ini memang pilihan saya 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 
Suka/ senang dengan bahasa Arab 
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B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

Kesulitannya karena baru pertama kali 

belajar bahasa Arab, dan kurangnya 

kosakata 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat 

mendukung anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Ada teman-teman yang bisa di tanya dan 

seringkali kita melakukan belajar bersama, 

kamus bahasa Arab, google, dan 

perpustakaan yang menyediakan berbagai 

macam buku bahasa Arab yang kita 

butuhkan 

3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Tidak 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

Iya 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Iya punya, iya jika ada waktu kosong 

6 
Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Ibu St Kuraedah, Ibu Imelda Wahyuni, dan 

Ibu Fadhilah Samhabib 

 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Iwan Bahmid 

NIM / Kelas : PBA 18 A 

Asal Sekolah :  

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

SMA 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 

Tidak ada. Waktu pendaftaran ada tiga 

jurusan yang saya pilih, salah satunya B.                                                                                                                                           



 

121 
 

Arab. Dan sayapun lulusnya di bidang itu 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? 

Sejak SMA. Itupun belajarnya cuma 

sekedar mengisi kurikulum atau sekedar 

mengel saja B. Arab. Sebab pengajarnya 

belum ada  yang benar benar ahli/sesuai 

jurusan tersebut 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

Untuk menyukai, belum sepenuhnya. 

Sebab karena saya dari sekolah UMUM. 

Otomatis dasar saya untuk menyukai 

pelajaran tersebut masih sangat kurang 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Saya harus bisa. Mengapa orang lain bisa 

saya tidak, gitu. Ya tentunya harus di 

iringi dengan belajar dan bersungguh 

sungguh agar tujuan tercapai 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? 

Yaitu agar dapat berkomunikasi dengan 

orang asing. Seperti Arab, Mesir, dan lain 

lain. Dan tentunya juga dapat berprestasi 

di bidang tersebut 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 

Sangat senang. Karena B. Arab 

adalah bahasa yang kaya akan 

kosakata dan 

lain lain 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 

Dag dig dug. Mengapa saya katakan 

demikian, karena pengetahuan masih 

kurang akan B. Arab. Hehehe 

 

B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

I'rob, baca kitab gundul 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat 

mendukung anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

factor yang mendukung saya dalam belajar 

bahasa Arab adalah dengan mendengarkan 

lagu-lagu yang berbahasa Arab dan menulis 

latihan menulis dengan melihat contoh di 

internet 

3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Mengenal cuma berlandaskan Al-Qur'an. Di 

karenakan tulisanya 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

Iya 
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5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Punya. Cuma terkadang ketika lagi ingin 

membacanya/mempelajarinya 

6 Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Ustadz Nasri Akib & Pak Hasfikin 

 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Reka Fahriani 

NIM / Kelas : 18010102042/B 

Asal Sekolah : SMAN 1 LAMBUYA 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

SMAN 1 LAMBUYA 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 

yang memotivasi saya masuk di jurusan 

ini awalnya Guru bahasa arab saya di 

Sekolah, karena Guru saya bilang peluang 

guru Bahasa arab disini sangat besar 

belum lagi karena Gurunya hanya 1 guru 

yang latar belakang sarjana Pendidikan 

Bahasa arab, selain itu motivasi dari orang 

tua yang menyuruh ambil jurusan 

pendidikan 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? 

kalau belajar bahasa arab pasti dari awal 

belajar mengaji, tapi kalau fokus belajar 

bahasa arab itu masuk SMA kelas 10 

sudah mulai belajar Bahasa arab 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

saya suka sekali, karena awal belajar 

bahasa arab itu menurut saya asik, hafal 

kosakata, bercakap berpasangan dan saya 

pun mudah memahaminya sembari guru 

yang mengajarkan kami juga baik banget 

dan pemaparan materinya sangat mudah 

dimengerti 
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5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Motivasi saya yaitu jika pandai dalam 

belajar bahasa arab otomatis nilai juga 

memuaskan dan kita juga lebih paham lagi 

bahasa Al-Qur’an 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? 

tujuannya agar saya dapat lebih 

memahami isi2 Bahasa Al-Qur’an itu 

sekaligus karena Bahasa arab di SMA itu 

menyenangkan. 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 

Awalnya sangat minat dalam bahasa arab 

ini karena di sekolah waktu itu 

pembelajarannya itu mengenai mufrodat 

(Kosakata), bercakap sangat seru walau 

saya juga latar belakang dari Umum 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 

menyenangkan pada waktu itu dan sampai 

sekrang walau banyak hambatan untuk 

melaluinya 

 

B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

masih banyak yang pertama kurangnya 

penguasaan kosakata (minim), adanya 

pembelajaran yang masih awam saya 

pelajari 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat 

mendukung anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

yang terus mendukung itu terutama teman-

teman dikelas yang selalu beri motivasi 

untuk tidak patah semangat walau Alumni 

sekolah umum 

3 

Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Bahasa arab dilingkungan saya masih 

minim dalam bahasa arab, tapi semenjak 

saya kuiah di IAIN ini Alhamdulillah 

keluarga saya sudah mulai belajar sedikit2 

dalam bahasa arab. dan disini juga sudah 

mulai ada pembelajaran Bahasa Arab di 

sekolah (MI, MTS, MA). walau gurunya 

bukan notabene dari Bahasa Arab. (PAI) 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

Alhamdulillah sangat mendukung 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Alhamdulillah ada buku untuk pemula 

belajar bahasa arab. InsyaAllah saya sering 

membacanya 

 

6 Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? semua dosen pasti favorit karena mereka 
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semua semangat mengajarkan kami apalagi 

Mahasisws yang latar belakang sekolah 

umum yang masih minim sekali dalam 

bahasa arab 

 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Warda Khairiah 

NIM / Kelas : 18010102044 PBA B 

Asal Sekolah : SMKS Kesehatan Bau-bau 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

Kelas 1-2 mts , naik kelas tiga pindah ke 

smp, pas lulus lanjut disekolah tecinta 

Smk s,kesehatan baubau 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 

Sebenarnya tidak ada niat mau lanjut ke 

prodi pba hanya saja orang tua yang 

meminta, jadi untuk membantu saya 

bertahan pada prodi ini saya melihat lihat 

mahasiswa yang kuliah di timur tengah 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? Sejak kelas 1-2 mts 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

Walau niat saya untuk berkuliah di pba 

hanya sebatas permintaan orang tua, 

bukan berarti saya tidakk suka , alasan 

saya menyukai bahasa arab, yaitu bahasa 

arab itu unik,memiliki banyak makna dan 

enak di ucapkan 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Supaya bisa lancar berbicara bahasa arab 

dan pergi ke timur tengah 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? Untuk menyenangkan orang tua 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 

Minat saya 70% untuk orang tua 

selebihnya dari hati yamg paling 

dalammmm 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 

Kadang biasa saja kada senang,kadang 

bisa berubah menjadi tidak suka hehehe 
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B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

Faktor logistic 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat 

mendukung anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Ekonomi dan social 

3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Yaa walau tidak terlalu banyak 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

Dukung sekaliiiiiiiiiiiiiiii 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Iya punya , buka nanti klau ada tugas dan 

klau hati saya rajin ingin membaca 

6 Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Ibu imelda dan ibu fadila 

 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Irnawati 

NIM / Kelas : 19010102011/ A 

Asal Sekolah : SMAN 2 Konawe Selatan 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

SMAN 2 Konsel 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 

Sejak kecil saya ingin menjadi guru 

Bahasa Arab  

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? 
Sejak kelas 4 MI sampai Mts tetapi, pas 

SMA saya tidak belajar Bahasa Arab lagi 
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4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

Iya. Karena bahasa Al-Quran dan 

bermanfaat didunian dan akhirat 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Ingin membanggakan kedua orang tua 

saya, dan ingin mengajarkan bahasa Arab 

kepada orang-orang bahwa bahasa Arab 

itu tidak sulit 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? 
Ingin menjadi guru bahasa Arab, atau 

pengantar jamaah Haji  

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 
Sangat berminat 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 

Saya merasa senang walaupun sekarang 

masih merasa sulit mungkin karena masih 

awal, tapi in syaa Allah lama kelamaan 

saya akan bias 

 

B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

Pertama belum banyak hafal tentang 

kosakata, kedua belum bisa membaca 

kata/kalimat tanpa harokat, ketiga masih 

kurang paham apa yang dijelakan dosen 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat mendukung 

anda dalam belajar bahasa Arab? 

Pertama niat, kedua teman yang suka 

membantu menjelaskan, kamus/google 

translate 

3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Orang tua tidak, tetapi kakak mengenal 

bahasa Arab karena alumni Gontor 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

Alhamdulillah mendukung  

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Hanya kamus. Jarang  

6 Siapa dosen bahasa Arab favorit anda? Ustadzah Kuraedah 
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Pedoman Wawancara Mahasiswa Lulusan Non Madrasah 

Nama  : Rahmi Fadilah 

NIM / Kelas : 19010102052 / PBA.B 

Asal Sekolah : SMA NEGERI 13 KONAWE SELATAN 

 

A. Rumusan Masalah 1 :Motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa lulusan 

madrasah umum (SMA dan SMK). 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Apa latar belakang pendidikan anda 

sebelum masuk di prodi PBA IAIN 

Kendari? 

SMA 

 

2 
Apa yang memotivasi anda sehingga 

masuk ke prodi bahasa Arab? 

Saya tidak memiliki motivasi apapun, 

karena ketika awal saya mendaftar 

dikampus IAIN KENDARI pada pilihan 

terakhir saya, saya hanya asal memilih/ 

iseng saja memilih prodi bahasa Arab dan 

saya sama sekali tidak begitu 

menginginkan lolos diprodi tsb 

3 Sejak kapan anda belajar bahasa Arab? Sejak kuliah 

4 
Apakah anda menyukai bahasa arab? 

Kenapa? 

Suka, karena bahasa Arab dapat 

mempermudah kita untuk memahami 

bahasa Al-Qur’an 

5 
apa motivasi anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Untuk saat ini saya belum memiliki 

motivasi belajar bahasa Arab yang sangat 

baik 

6 Apa tujuan anda belajar bahasa Arab? Agar mudah memahami bahasa Al-Qur’an 

7 
Bagaimana minat anda terhadap bahasa 

arab? 

Tidak terlalu minat karena pada awal saya 

mendaftar saya tidak begitu tertarik dengan 

bahasa Arab 

8 
Bagaimana perasaan anda terhadap 

pembelajaran bahasa arab? 

Perasaan saya ketika pertama kali balajar 

bahasa Arab saya merasa asing dan 

keksusahan untuk mengerti apa yang 

dijelaskan oleh Dosen 
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B. Rumusan Masalah 2: Factor-faktor yang mendukung dan menghambat 

mahasiswa lulusan madrasah umum dalam belajar bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Faktor-faktor kesulitan apa yang 

menghambat anda dalam belajar bahasa 

arab? 

Kurangnya kosa kata yang saya miliki dan 

juga kketidak tahuan saya dalam membuat 

kalimat dalam bahasa Arab 

2 

Faktor-faktor apa yang dapat 

mendukung anda dalam belajar bahasa 

Arab? 

Karena saya ingin bisa membaca kitab 

gundul dan tahu bahasa Arab tanpa harus 

susah-susah melihat danmencari 

terjemahakannya 

3 
Apakah keluarga/ lingkungan anda 

mengenal bahasa arab? 

Tidak 

4 
Apakah keluarga anda mendukung anda 

mengambil jurusan bahasa arab? 

 

5 

Apakah anda mempunyai buku bahasa 

arab yang digunakan saat ini? Seringkah 

anda membacanya? 

Tidak 

6 Siapa dosen bahasa Arab favorit anda?  
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Pedoman Wawancara Dosen Bahasa Arab 

Nama   : Hasfikin S 

Dosen Mata kuliah : Istima 2 

Kelas yang diampu : Semester 2 A dan B 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Bagaimana cara membantu mahasiswa 

pba lulusan non madrasah dalam 

mengatasi kelemahannya dalam 

pembelajaran bahasa arab? 

Memahamkan dan menjelaskan kepada 

mereka dasar yang utama dlm menyusun 

sebuah huruf menjadi kata hingga 

kalimat yang sederhana. 

2 

 Apa strategi yang antum berikan agar 

mampu meningkatkan motivasi 

mahasiswa PBA lulusan non madrasah 

dalam belajar bahasa arab? 

Dalam pelajaran yang saya ampu 

matakuliah istima' 2, sering sekali 

menjelaskan tentang dasar utama dari 

belajar bahasa arab dalam bentuk 

powerpoint dengan menu tema atau 

contoh kasus yang mereka sering 

dapatkan. 

3 

Langkah-langkah apa yang antum 

lakukan untuk mengembangkan motivasi 

bahasa arab mahasiswa PBA lulusan non 

madrasah? 

Langkah yang paling utama adalah 

merubah maindset mereka tentang 

bahasa arab itu, karena selama ini 

belajar bahasa arab di anggang sebagai 

pelajaran yang sulit dan menakutkan, 

dengan belajar bahasa arab itu mudah 

dan menyenangkan. 

4 

Bagaimana cara antum untuk menarik 

perhatian mahasiswa agar termotivasi 

belajar bahasa arab? 

Membuat mereka penasaran dengan 

sebuah contoh kasus yang berhubungan 

dengan lingkungan mereka dengan kata-

kata dalam al-quran: contoh kata سيارة 

dalam al-quran dan سيارة dalam 

pemahaman mereka dalam kamus atau 

kata فوق dalam al-quran dan فوق dalam 

kamus. 

5 

Menurut antum, Apa faktor ksulitan 

mahasiswa PBA lulusan non madrasah 

dalam meningkatkan motivasi belajar? 

Kaidah dasar dalam belajar bahasa arab, 

serta masih sering bingung dalam 

membedakan antara ilmu nahwu dan 

shorof 

6 

Faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi motivasi mahasiswa PBA 

lulusan non madrasah dalam proses 

perkuliahan? 

Malu untuk bertanya kepada dosen 

ketika pelajaran sedang berlangsung 

ataupun malu bertanya kepada 

teman2nya yang paham tentang hal 

tersebut 
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7 

Hambatan apa yang antum temukan 

dalam meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa PBA lulusan non Madrasah? 

Malu dan tertup tentang kondisi mereka 

dalam pelajaran 

8 

Apa kesulitan antum dalam mengajar 

bahasa Arab terhadap mahasiswa PBA 

lulusan non madrasah dalam proses 

perkuliahan? 

Untuk matakuliah yang saya ampu aspek 

tulisan yang menjadi faktor utama buat 

mereka selain faktor dasar2 kaidah 

bahasa arab 

9 

Bagaimana cara penyampaian antum 

dalam memberikan materi bahasa arab 

bagi mahasiswa PBA lulusan non 

madrasah? 

Memberikan contoh dalam powerpoint 

dan menguatkan dengan tulisan di papan 

tulis 

10 

Apakah lingkungan mahasiswa PBA 

lulusan non madrasah dapat mendukung 

motivasi belajar? 

Untuk sekarang belum sama sekali 

11 

Apa pesan yang akan antum sampaikan 

untuk perkembangan prodi PBA dalam 

pengelolaan mahasiswa khususnya 

mahasiswa lulusan Non madrasah 

(SMA/SMK) ? 

Membuat matrikulasi tambahan dalam 

belajar bahasa arab: contohnya, intensif 

bahasa arab dalam bentuk kelompok2 

minimal selama 2 semester 

 

 

Pedoman Wawancara Dosen Bahasa Arab 

Nama   : Fadhillah Samhabib 

Dosen Mata kuliah : Pembelajaran Bahasa Arab di Tingkat Menengah 

Kelas yang diampu : Semester 4 kelas A dan B 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

Bagaimana cara membantu mahasiswa 

pba lulusan non madrasah dalam 

mengatasi kelemahannya dalam 

pembelajaran bahasa arab? 

Dengan cara memberi perhatian khusus 

ketika belajar di kelas, seperti memberi 

pertanyaan yang sama dengan teman-

temannya dan menuntunnya untuk 

menjawab sampai dia bias 

2 

 Apa strategi yang antum berikan agar 

mampu meningkatkan motivasi 

mahasiswa PBA lulusan non madrasah 

dalam belajar bahasa arab? 

meyakinkan mahasiswa bahwa dia bisa 

dan tidak ada yang susah kalau semua 

dipelajari dengan sungguh-sungguh 

3 Langkah-langkah apa yang antum selalu menunjuk yang tidak bisa untuk 
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lakukan untuk mengembangkan motivasi 

bahasa arab mahasiswa PBA lulusan non 

madrasah? 

menjawab pertanyaan meyakinkan kalau 

mereka bisa menjawab kalau dicoba 

memberi penguatan agar tidak takut 

mengemukakan pengetahuan mereka 

terkesan kejam, tapi semua harus 

dipaksa seperti itu agar tidak menjadi 

mahasiswa yang pasif dan minim 

pengetahuan Bahasa Arabnya 

4 

Bagaimana cara antum untuk menarik 

perhatian mahasiswa agar termotivasi 

belajar bahasa arab? 

Menjelaskan materi dengan cara yang 

mudah mereka terima memberikan 

keluasan pada mahasiswa untuk selalu 

bertanya apabila ada yang susah 

memberikan materi-materi yang mudah 

terlebih dahulu atau materi yang sudah 

pernah mereka dapatkan tapi belum 

dipahami Sikap ramah dan bersahabat 

5 

Menurut antum, Apa faktor ksulitan 

mahasiswa PBA lulusan non madrasah 

dalam meningkatkan motivasi belajar? 

masih kurangnya media belajar bagi 

mahasiswa, seperti susahnya mencari 

tempat kursus Bahasa Arab, kurangnya 

kesungguhan mahasiswa dalam belajar 

(hal ini bisa disebabkan oleh beberapa 

factor, bisa dari mahasiswanya sendiri 

yang memang tidak mau, atau karena 

point satu tadi, kurangnya media belajar, 

seperti tempat kursus dan buku-buku 

tentang Bahasa Arab atau yang 

berbahasa Arab) belum terbentuknya 

lingkungan Bahasa Arab yang 

mewajibkan mahasiswa dan dosen 

Bahasa Arab untuk menggunakan 

Bahasa Arab di kampus 

6 

Faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi motivasi mahasiswa PBA 

lulusan non madrasah dalam proses 

perkuliahan? 

Lingkungan Bahasa Arab yang 

mendukung (menurut saya Bahasa bisa 

dipelajari dengan pembiasaan, biasa 

mendengar dan biasa mengucapkan, 

untuk hal itu harus ada lingkungan 

Bahasa dan yang terpenting adalah 

mahasiswanya juga harus bisa 

membiasakan diri dan memaksakan diri 

untuk belajar) 

7 

Hambatan apa yang antum temukan 

dalam meningkatkan motivasi belajar 

mahasiswa PBA lulusan non Madrasah? 

menurut saya hambatannya adalah 

kesungguhan mahasiswa dalam 

mengikuti pembelajaran dalam kelas, 

ada beberapa orang yang betul-betul 

memperhatikan ketika dijelaskan dan 

ada juga yang sibuk dengan dunianya 
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sendiri, seperti HP dll hambatannya juga 

karena kebanyakan mahasiswa 

menganggap perkuliahan hanyalah 

sebuah formalitas untuk mendapatkan 

ijazah (hal ini yang masih sulit untuk 

diubah, karena pemikiran orang berbeda-

beda) tapi kalau ada kesungguhan 

sebenarnya tidak ada yang tidak 

mungkin bagi manusia, asal dia mau dan 

memaksakan diri, bukan hanya 

menunggu dan menerima, itu menurut 

saya.. 

8 

Apa kesulitan antum dalam mengajar 

bahasa Arab terhadap mahasiswa PBA 

lulusan non madrasah dalam proses 

perkuliahan? 

Pengetahuan Bahasa Arab yang masih 

minim juga kosa kata tentang 

Pendidikan yang masih minim ada yang 

masih takut mengemukakan pendapatnya 

9 

Bagaimana cara penyampaian antum 

dalam memberikan materi bahasa arab 

bagi mahasiswa PBA lulusan non 

madrasah? 

menggunakan dual Bahasa, kadang 

Bahasa Arab terus saya terjemahkan ke 

Indonesia atau ke Bahasa inggris 

10 

Apakah lingkungan mahasiswa PBA 

lulusan non madrasah dapat mendukung 

motivasi belajar? 

iya sangat mendukung menurut saya tapi 

lingkungan Bahasa Arab yang masih 

susah diterapkan di kampus jangan 

dijadikan alibi agar menurunkan 

motivasi dan akhirnya malas untuk 

belajar lingkungan bisa kita ciptakan 

sendiri dengan memaksa diri kita 

berbicara Bahasa Arab pada teman-

teman kita yang di prodi Bahasa Arab 

dan juga dosennya 

11 

Apa pesan yang akan antum sampaikan 

untuk perkembangan prodi PBA dalam 

pengelolaan mahasiswa khususnya 

mahasiswa lulusan Non madrasah 

(SMA/SMK) ? 

menyediakan sarana bagi mahsiswa 

prodi PBA (seperti melengkapi buku-

buku tentang Bahasa Arab dan juga 

Pendidikan Bahasa Arab, membentuk 

lingkungan Bahasa Arab, pemberian 

motivasi-motivasi oleh dosen pada 

mahasiswa bahwasanya Bahasa Arab itu 

tidak susah) 
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Dokumentasi Wawancara Melalui Whatsapp 
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