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  Pedoman Wawancara Pra Penelitian 

1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab di MTs N 2 Muna ? 

2. Apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di MTs N 2 Muna ? 

3. Selama mengajar masalah apa saja yang Ibu guru hadapi ? 

4. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan 

pembelajaran ? 

5. Selama ini usaha apa saja yang telah Ibu lakukan untuk meningkatkan 

pengajaran bahasa Arab 

6. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab di MTs N 2 Muna ? 

7. Sejak kapan TPQ MTs N 2 Muna ini didirikan ? 

8. Apa latar belakang didirikannya TPQ  di MTs N 2 Muna ? 

9. Apa manfaat didirikannya TPQ di MTs N 2 Muna ? 

 Pedoman Wawancara saat Penelitian 

Sumber: Guru Bahasa Arab MTs N 2 Muna 

1. Bagaimana respon siswa kelas IX -B terhadap mata pelajaran bahasa Arab ? 

2. Kesuliatan apa yang biasa siswa kelas IX-B hadapi ketika mempelajari 

bahasa Arab ? 

3. Kendala apa yang Ibu guru hadapi dalam mengajar bahasa Arab di kelas IX-B 

? 

4. Apa faktor penghambat dan pendukung pembelajaran bahasa Arab di kelas 

IX -B? 

5. Metode dan media apa yang Ibu guru gunakan ketika mengajar ? 

6. Disini rata-rata dulu kelas IX -B lulusan MI atau SD bu?  

7. Apakah fasilitas disekolah mendukung untuk belajar bahasa Arab ? 

8. Kalau masalah daya konsentrasi belajar siswa kelas IX-B bagaimana bu ? 

 

9. Ketika di dalam kelas apakah Ibu selalu memberikan motivasi ? 

10. Apakah didalam kelas kelas IX-B banyak anak yang aktif  bertanya ? 
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11. Kalau masalah hasil nilai bagaimana bu? Apakah anak cenderung sedih atau 

bersikap biasa aja ketika mendapatkan nilai yang jelek atau sebaliknya ? 

12. Bagaimana kemampuan siswa dalam membaca teks Arab ? 

13. Kendala apa yang siswa alami dalam belajar qiraah ? 

14. Bagaimana upaya Ibu guru dalam mengatasi kendala-kendala siswa tersebut ? 

15. Faktor kesulitan siswa yang bapak ketahui apa dalam belajar bahasa Arab 

khususnya membaca teks Arab ? 

16. Bagaimana bapak mengevaluasi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab ? 

17. Menurut Ibu bagaimana pandangan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab ? 

 

Sumber: siswa Kelas IX-B MTs N 2 Muna 

1. Apakah Saudara pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 

2. Menurut Saudara apakah Saudara memiliki kemampuan dalam membaca 

bahasa Arab ? 

3. Berapa lama Saudara sudah berkonsentrasi belajar membaca bahasa Arab ? 

4. Dulu lulusan SD atau MIN ? 

5. Kalau dalam membaca teks bahasa Arab ada kesulitan nggak ? Mengapa 

6. Huruf-huruf hijaiyyah apa saja yang sulit di baca ?  

7. Faktor apa yang membuat Saudara kesulitan membaca bahasa Arab? 

8. Bagaimana cara Saudara mengatasi kesulitan membaca teks bahasa Arab ? 

9. Seberapa tertarik Saudara dengan pelajaran membaca bahasa Arab ? 

10. Seberapa besar motivasi Saudara untuk belajar membaca bahasa Arab ? 

11. Apakah Saudara memiliki mangement waktu dalam belajar membaca bahasa 

Arab di rumah ? 

12. Ketika pembelajaran bahasa Arab di dalam kelas apakah Saudara aktif 

bertanya ? 

13. Seberapa paham Saudara tentang materi membaca bahasa Arab yang di 

sampaikan? 

14. Apakah Saudara sering mengalami masalah dalam kesehatan ? 

15. Apakah anda memiliki gangguan fungsi alat indra ? Kenapa ? 
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16. Bagaimana sikap orang tua terhadap cara belajar Saudara dirumah terutama 

dalam belajar membaca bahasa Arab ? atau suka bantu dalam belajar ? 

17. Apakah kegiatan di rumah mengganggu kegiatan belajar membaca bahasa 

Arab di rumah ? 

18. Seberapa sering Saudara mengulang materi membaca bahasa Arab di rumah ? 

19. Apakah keadaan ekonomi keluarga menjadi pengahambat belajar Saudara ? 

20. Apakah suasana di rumah membuat Saudara tidak nyaman untuk belajar 

membaca bahasa Arab? 

21. Bagaimana menurut Saudara pergaulan teman sebaya dan lingkungan 

tetangga, apakah membantu untuk mengembangakan membaca bahasa Arab ? 

22. Bagaimana aktivitas anda di lingkungan masyarakat, misalnya mengikuti 

TPA ? 

23. Bagaimana sikap guru ketika memberikan pelajaran membaca bahasa Arab ? 

24. Bagaimana metode guru dalam mengajar membaca bahasa Arab ? 

25. Media apa yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran membaca bahasa 

Arab ? 

26. Bagaimana cara guru menyelesaikan masalah kesulitan belajar membaca 

bahasa Arab  siswa ? 

27. Apakah ruang kelas mendukung kegiatan belajar membaca bahasa Arab ? 

28. Bagaimana menurut Saudara membaca fasilitas di sekolah mendukung 

kegiatan belajar membaca bahasa Arab? 
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Hasil Wawancara  

 

Informan : Sunarti, S. Ag.  Waktu   : 09.43 

Jabatan : Guru Bahasa Arab  Tempat : Ruang Kantor 

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2020 

Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana respon siswa kelas IX-

B terhadap mata pelajaran bahasa 

arab ? 

Beragam responnya. Bisa di artikan 

ada yang betul-betul antusias dan 

tidak antusias. Yang tidak antusias 

itu biasanya agak susah dalam 

membacanya seperti itu. Kalau yang 

antusias ya mereka ingin sekali 

belajar 

2. Kesuliatan apa yang biasa siswa 

kelas IX-B hadapi ketika 

mempelajari bahasa arab ? 

Masih banyak yang membacanya itu 

kurang, terus menerjemahkan 

kosakatanya dan perbendaharaan 

kosakatanya itu kurang. Kalau 

menulis meraka bisa. Membaca itu 

yang belum terlalu mampu dari ke 4 

maharah 

3. Kendala apa yang ibu guru hadapi 

dalam mengajar bahasa arab di 

kelas IX-B ? 

Pada saat memberikan tugas itu ada 

sebahagian yang mengerjakan dan 

sebagian kurang. Karena itu mereka 

kurang bisa membaca jadi 

mengerjakan soal itu mereka 

bingung, tapi sepanjang di kelas 8 

apa yang mereka diberikan tugas 

selalu dikerjakan. Saya selalu 

menginformasikan ke meraka ketika 

kalian diberi tugas yah cari 

kelompok untuk belajar kelompok. 

Kalau yang tidak ditau, tinggalkan 

nanti di sekolah baru dibahas 

kembali. Salah benar kalian kerjakan 

4. apa faktor penghambat dan 

pendukung pembelajaran bahasa 

arab di kelas IX-B ? 

Faktor penghambatnya kemampuan 

membaca itu kurang, 

perbendaharaan kosakata siswa 

kurang. Ya itu kenapa kurang 

perbendaharaan kosakatanya karena 

mereka kurang kemampuan 

membaca. 

Pendukungnya: buku paket 

pelajarannya ada, fasilitas-fasilitas 



 

76 
 

yang diberikan sebenarnya untuk 

proses pembelajaran mengajar itu 

sangat komplit. Sesekali bisa pake 

infokus 

5. Metode apa yang ibu guru gunakan 

ketika mengajar  

Metodenya bervariasi, tinggal 

melihat kondisi anak dan materi apa 

yang kita ajarkan mungkin pada saat 

materinya hiwar atau muhadatsah 

biasa yang saya gunakan itu 

bercakap, kalau dalam bentuk 

kosakata biasanya saya pake kartu 

mufrodat juga sering. Mufrodat-

mufrodat yang ada di dalam 

bukunya mereka saya tuliskan dalam 

kartu kemudian saya perlihatkan ini 

artinya apa terus saya balik lagi 

untuk terjemahannya 

6. Disini rata-rata dulu kelas IX-B 

lulusan MIN atau SD bu  ? 

Fifty fifty. 50 % dari SD dan 50 % 

dari MIN 

7. Apakah fasilitas disekolah 

mendukung untuk belajar bahasa 

arab ? 

Ya Sebenarnya kalau fasilitasnya 

mau dibilang fasilitas itu tidak akan 

pernah ada yang mendukung. Kalau 

ada itu sebenarnya lab. Bahasa 

mungkin bagus untuk anak-anak. Di 

sini yang ada baru lab. Laboratorium 

dan perpustakaan. Jadi kalau untuk 

fasilits masih kurang, buku-buku 

paket juga, kita kan terbatas dengan 

dana bos. Jadi kita sesuaikan saja 

dengan dana yang ada. Tetapi masih 

bisa di atasi 

8. Kalau masalah daya konsentrasi 

belajar siswa kelas IX-B bagaimana 

bu ? 

Hanya sebagian kecil yang tidak 

konsentrasi. Rata-rata kalau saya 

mengajar mereka konsentrasi. 

Artinya  tergantung pada saat 

pertama kita masuk mengajar, kalau 

ketika kita masuk mengajar itu kita 

sudah tidak bagus kita 

berkomunikasi dengan siswa pasti 

kedepannya seperti itu juga 

9. Ketika di dalam kelas apakah ibu 

selalu memberikan motivasi ? 

Iya 
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10. Apakah didalam kelas kelas IX-B 

banyak anak yang aktif  bertanya ? 

Iya 

11. Kalau masalah hasil nilai 

bagaimana bu? Apakah anak 

cenderung sedih atau bersikap biasa 

aja ketika mendapatkan nilai yang 

jelek atau sebaliknya ? atau cuek 

Tidak cuek juga, mereka merasa ooh 

kenapa ini ada juga yang cuek, tapi 

kan ketika mereka di suruh 

mengulang (remedial) mereka tetap 

lakukan. Sebenarnya bukan cuek 

bagaimanana yah maklumlah anak-

anak. Tapi kalau bilang ini minggu 

depan ibu mau harus terima ini, 

harus diulang aa mereka ulang 

12. Bagaimana kemampuan siswa 

dalam membaca teks arab ? 

 

Sangat bervariasi. Sebenarnya dalam 

satu kelas itu semua mengenal huruf 

kemudian artinya bisa membaca satu 

kata demi kata. Tapi kalau kadang 

untuk ketika menyambung susah 

lagi 

13. Kendala apa yang siswa alami 

dalam belajar qiraah ? 

 

Karena bahasa arab itu berbeda. 

Kadang materi yang sudah pernah di 

ajarkan di kelas 7, ke tika mereka di 

kelas 8 itu kan langsung tidak 

dikasih tanda baca. Itu di lakukan 

karena sudah pernah. Akhirnya 

anak-anak, ii bu apa ini ? bacaannya 

kan kalian sudah pernah pelajari di 

kelas 7. Tapi kan ada anak-anak 

yang harus di ulang 

14. Bagaimana upaya ibu guru dalam 

mengatasi kendala-kendala siswa 

tersebut ? 

 

Kebetulan kita di sekolah ada tpq 

setiap hari jumat. Jadi yang tidak 

bisa membaca ini kita arahkan untuk 

tetap melaksanakan kegiatan 

ekstranya. Karena di sekolah ini 

dibagi tiga ada iqra’, tartil dan ada 

tilawahnya 

15. Bagaimana bimbingan ibu guru 

terhadap siswa yang berkesulitan 

membaca di kelas ?  

 

Kalau untuk bimbingan khusus 

belum ada. 

Kebetulan kita ada yang tangani 

guru tpqnya kan, saya selalu kasih 

informasi kepada guru al-quran 

haditsnya agar anak-anak yang 

belum bisa itu saya data kemudian 

saya kasih kegurunya untuk dibina. 

Guru al-quran hadits dan guru tpq 

nya. 

16. Apakah ibu memberikan Iya. Dengan cara saya: saya suruh 
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kesempatan membaca kepada siswa 

berkesulitan belajar membaca ? 

Dengan cara seperti apa ? 

 

 

mereka membaca ketika hurufnya 

tidak diketahui saya kembalikan lagi 

ke huruf hijaiya. Ini hurufnya apa 

kalau disambung dengan ini 

bacaanya seperti ini. Di bimbing 

pelan-pelan 

17. Bagaimana ibu mengevaluasi siswa 

dalam pembelajaran bahasa arab ? 

Qiraah kan banyak bacaannya jadi 

saya suruh membaca satu-satu 

kalimat kemudian mereka sambung 

di mejanya masing-masing. 
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Hasil Wawancara  

 

Informan : Sitti Azizah Zulhijah   Tempat : Rumah Siswi  

Kategori  : Siswi yang Memiliki   Waktu  : 08.35 

  Kemampuan Bagus  

 

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2020 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah Azizah pernah belajar bahasa 

arab sebelumnya ? 

Pernah  

2. Menurut Azizah apakah Azizah 

memiliki kemampuan dalam membaca 

bahasa Arab ? 

Iya  

3. Berapa lama Azizah sudah 

berkonsentrasi belajar membaca 

bahasa Arab ? 

Dari MIN, berarti sudah 9 tahun 

4. Dulu lulusan SD atau MIN ? MIN 

5. Kalau dalam membaca teks bahasa 

Arab ada kesulitan nggak ? Mengapa 

Ada, di tulisan Arabnya itu 

sebagian tidak ada tanda bacanya 

6. Huruf-huruf hijaiyyah apa saja yang 

sulit di baca ?  

Tiada   

7. Faktor apa yang membuat Azizah 

kesulitan membaca bahasa Arab? 

Sebagian tidak ada tanda baca tadi 

8. Bagaimana cara Azizah mengatasi 

kesulitan membaca teks bahasa arab ? 

Kita bertanya sama ibu Guru 

9. Seberapa tertarik Azizah dengan 

pelajaran membaca bahasa Arab ? 

Tertarik karena bagus, bisa juga 

kita tau arti-artinya 

10. Seberapa besar motivasi Azizah untuk 

belajar membaca bahasa Arab ? 

Sedang-sedang 

11. Apakah Azizah memiliki mangement 

waktu dalam belajar membaca bahasa 

arab di rumah ? 

Iya, cuma belajar biasa dan kerja 

tugas 

12. Ketika pembelajaran bahasa Arab di 

dalam kelas apakah Azizah aktif 

bertanya ? 

Aktif, yang ditanyakan itu biasa 

artinya habis itu kita buatkan 

pertanyaan dari pelajaran itu 

13. Seberapa paham Azizah tentang 

materi membaca bahasa Arab yang di 

sampaikan? 

Tidak terlalu paham, karena ada 

sebagian teks yang tidak ada 

artinya dan kadang kita artikan 

sendiri untuk tugasnya kita itu 

14. Apakah Azizah sering mengalami 

masalah dalam kesehatan ? 

Tidak  

15. Apakah anda memiliki gangguan 

fungsi alat indra ? Kenapa ? 

Iya mata, matanya rabun jauh. 

Cara mengatasinya ya dengan 
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duduk di depan 

16. Bagaimana sikap orang tua terhadap 

cara belajar Azizah dirumah terutama 

dalam belajar membaca bahasa Arab ? 

atau suka bantu dalam belajar ? 

Tidak juga 

17. Apakah kegiatan di rumah 

mengganggu kegiatan belajar 

membaca bahasa Arab di rumah ? 

Tidak  

18. Seberapa sering Azizah mengulang 

materi membaca bahasa Arab di 

rumah ? 

Jarang juga  

19. Apakah keadaan ekonomi keluarga 

menjadi pengahambat belajar Azizah ? 

Tidak  

20. Apakah suasana di rumah membuat 

Azizah tidak nyaman untuk belajar 

membaca bahasa Arab? 

Tidak  

21. Bagaimana menurut Azizah pergaulan 

teman sebaya dan lingkungan 

tetangga, apakah membantu untuk 

mengembangakan membaca bahasa 

Arab ? 

Tidak juga 

22. Bagaimana aktivitas anda di 

lingkungan masyarakat, misalnya 

mengikuti TPA ? 

Iya, di samping ini ee di bibiku  

23. Bagaimana sikap guru ketika 

memberikan pelajaran membaca 

bahasa Arab ? 

Baik. Kalau kita tidak mengerti 

dia kasih tambah lagi mengerti dia 

jelaskan ulang 

24. Bagaimana metode guru dalam 

mengajar membaca bahasa Arab ? 

Menyampaikan saja dan cuma 

tulis saja di papan tulis 

25. Media apa yang biasa digunakan 

dalam proses pembelajaran membaca 

bahasa Arab ? 

Tidak ada 

26. Bagaimana cara guru menyelesaikan 

masalah kesulitan belajar membaca 

bahasa Arab  siswa ? 

Dia kasih tambah lebih jelas 

27. Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar membaca bahasa 

Arab ?   

Iya, ee nyaman. Kalau tidak ada 

guru ribut juga tapi kalau ada 

guru, tidak 

28. Bagaimana menurut Azizah membaca 

fasilitas di sekolah mendukung 

kegiatan belajar membaca bahasa 

Arab? 

Iya. Ada buku paket, kamus dan 

kadang kalau kita tidak bawa di 

kasih pinjam sama ibu guru 

sendiri. Kalau pake infokus 

pernah, tapi itu bukan untuk 

pelajaran bahasa Arab 

 



 

81 
 

Hasil Wawancara  

 

Informan : Ayu Asni   Tempat : Rumah Siswi  

Kategori  : Siswi yang Memiliki  Waktu   :  09.00 

  Kemampuan Bagus 

 

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2020 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah Asni pernah belajar bahasa 

arab sebelumnya ? 

Pernah  

2. Menurut Asni, apakah Asni 

memiliki kemampuan dalam 

membaca bahasa Arab ? 

Punya  

3. Berapa lama Asni sudah 

berkonsentrasi belajar membaca 

bahasa Arab ? 

6 tahun, dari kelas 3 MIN kayaknya 

4. Dulu lulusan SD atau MIn ? MIN 

5. Kalau dalam membaca teks bahasa 

Arab ada kesulitan nggak ? 

Mengapa 

Punya. Yang susahnya kadang kalau 

kita membaca langsung di suruh 

mengartikan jadi setengah mati 

6. Huruf-huruf hijaiyyah apa saja yang 

sulit di baca ?  
 karena kalau kita baca kadang  ,خ

susah dia keluar 

7. Faktor apa yang membuat Asni 

kesulitan membaca teks bahasa 

Arab? 

Kadang yang tidak ada harakatnya 

8. Bagaimana cara Asmi mengatasi 

kesulitan membaca teks bahasa 

Arab ? 

Minta bantu sama teman 

9. Seberapa tertarik Asni dengan 

pelajaran membaca teks bahasa arab 

? 

Tertarik karena suka supaya banyak 

ilmu agamanya kita yang kita tahu 

10. Seberapa besar motivasi Asni untuk 

belajar membaca teks bahasa Arab ? 

Suka sekali karena kalau belajar 

bahasa Arab itu senang karena ada 

lucu-lucunya. Biasanya teman-teman 

yang suka kasih ketawa-ketawa 

11. Apakah Asni memiliki management 

waktu dalam belajar membaca 

bahasa Arab di rumah? 

Ya kadang-kadang kalau tidak ada 

pekerjaan 

12. Ketika pembelajaran bahasa Arab di 

dalam kelas apakah Asni aktif 

bertanya ? 

Aktif. Kalau kita tidak tahu cara 

kerjanya, kita tanya ibu guru 

13. Seberapa paham Asni tentang 

materi membaca teks bahasa Arab 

Tidak terlalu juga, kadang cara 

bacanya dengan artinya juga 
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yang di sampaikan? 

14. Apakah Asni sering mengalami 

masalah dalam kesehatan ? 

Tidak  

15. Apakah Asni memiliki gangguan 

fungsi alat indra ? 

Tidak  

16. Bagaimana sikap orang tua Asni 

terhadap cara belajar Asni dirumah 

terutama dalam belajar membaca 

bahasa Arab ? 

Kalau tidak ada urusannya, mereka 

kadang suka bantu kasih saran saja 

toh supaya lancar membacanya 

17. Apakah kegiatan di rumah 

mengganggu kegiatan   belajar 

membaca bahasa Arab di rumah ? 

Tidak  

18. Seberapa sering Asni mengulang 

materi membaca bahasa arab di 

rumah ? 

Kadang 1 kali saja. Jarang-jarang 

juga 

19. Apakah keadaan ekonomi keluarga 

menjadi pengahambat belajar Asni ? 

Tidak  

20. Apakah suasana di rumah membuat 

Asni tidak nyaman untuk belajar 

membaca bahasa Arab ? 

Tiada  

21. Bagaimana menurut Asni pergaulan 

teman sebaya dan lingkungan 

tetangga, apakah membantu untuk 

mengembangakan membaca bahasa 

Arab ? 

Iya, seperti saling membantu sama-

sama teman karena ada tetangga 

yang satu kelas 

22. Bagaimana aktivitas Asni di 

lingkungan masyarakat, misalnya 

mengikuti TPA ? 

Iya ikut. Satu kali hari jumat 

23. Bagaimana sikap guru ketika 

memberikan pelajaran membaca 

bahasa Arab ? 

Dia ajarkan satu persatu sampai kita 

bisa 

24. Bagaimana metode guru dalam 

mengajar membaca bahasa Arab ? 

Tulis di papan tulis sama kayak dia 

ceramah itu 

25. Media apa yang biasa digunakan 

dalam proses pembelajaran 

membaca bahasa Arab ? 

Tidak ada 

26. Bagaimana cara guru 

menyelesaikan masalah kesulitan 

belajar membaca bahasa Arab  

siswa ? 

Dia kasih petunjuk begini supaya 

cara yang cepat, gitu gitu 

27. Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar membaca bahasa 

Arab ?   

Iya, yang mendukung kerja samanya 

haha. Karena katanya ibu guru kalau 

tidak tau kerja sama saja gitu 

28. Bagaimana menurut Asni fasilitas di 

sekolah mendukung kegiatan 

belajar membaca bahasa Arab? 

Iya mendukung 
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Hasil Wawancara  

 

Informan : Samiun    Tempat : Rumah Siswa 

Kategori  : Siswi yang Memiliki   Waktu  : 09.33 

  Kemampuan Bagus  

 

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2020 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah Miun pernah belajar bahasa 

Arab sebelumnya ? 

Pernah  

2. Menurut Miun apakah Miun 

memiliki kemampuan dalam 

membaca bahasa Arab ? 

Tidak  

3. Berapa lama Miun sudah 

berkonsentrasi belajar membaca 

bahasa Arab ? 

Dari kelas 3 MIN 

4. Dulu lulusan SD atau MIN ? MIN 1 Muna 

5. Kalau dalam membaca teks bahasa 

Arab ada kesulitan nggak ? 

Mengapa 

Ada. Panjang pendeknya 

6. Huruf-huruf hijaiyyah apa saja yang 

sulit di baca ?  
 saja خ

7. Faktor apa yang membuat Miun 

kesulitan membaca teks bahasa 

Arab ? 

Tiada harakatnya 

8. Bagaimana cara Miun mengatasi 

kesulitan membaca teks bahasa 

Arab ? 

Tanya sama teman 

9. Seberapa tertarik Miun dengan 

pelajaran membaca bahasa Arab ? 

Sedang  

10. Seberapa besar motivasi Miun 

untuk belajar membaca teks bahasa 

Arab ? 

Iya punya motivasi, sedang-sedang 

11. Apakah Miun memiliki 

management waktu dalam belajar 

membaca bahasa Arab di rumah ? 

Tidak ada 

12. Ketika pembelajaran bahasa arab di 

dalam kelas apakah Miun aktif 

bertanya ? 

Jarang-jarang juga 

13. Seberapa paham Miun tentang 

materi membaca teks bahasa Arab 

yang di sampaikan? 

Sedikit  

14. Apakah Miun sering mengalami Tidak  
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masalah dalam kesehatan ? 

15. Apakah anda memiliki gangguan 

fungsi alat indra ? 

Tidak  

16. Bagaimana sikap orang tua terhadap 

cara belajar Miun di rumah 

terutama dalam belajar membaca 

bahasa Arab ? 

Iya di bantu. Haruf yang sa tidak tau 

di tanyakan sama orang tua 

17. Apakah kegiatan dirumah 

mengganggu kegiatan belajar 

membaca bahasa Arab di rumah ? 

Tidak  

18. Seberapa sering Miun mengulang 

materi membaca bahasa Arab di 

rumah ? 

Jarang  

19. Apakah keadaan ekonomi keluarga 

menjadi pengahambat belajar Miun 

? 

Tidak  

20. Apakah suasana dirumah membuat 

saudara tidak nyaman untuk belajar 

membaca bahasa Arab ? 

Tidak  

21. Bagaimana menurut Miun 

pergaulan teman sebaya dan 

lingkungan tetangga, apakah 

membantu untuk mengembangakan 

membaca bahasa Arab ? 

Iya, minta bantu sama tetangga yang 

tau bahasa Arab kalu kerja PR 

22. Bagaimana aktivitas Miun di 

lingkungan masyarakat, misalnya 

mengikuti TPA ? 

Iya, di rumahnya Ferahma Wati 

23. Bagaimana sikap guru ketika 

memberikan pelajaran membaca 

bahasa Arab ? 

Gampang di mengerti 

24. Bagaimana metode guru dalam 

mengajar bahasa Arab ? 

Dia tulis di papan tulis, kadang dia 

langsung pergi 

25. Media apa yang biasa digunakan 

dalam proses pembelajaran 

membaca bahasa Arab ? 

Tidak ada 

26. Bagaimana cara guru 

menyelesaikan masalah kesulitan 

belajar membaca bahasa Arab  

siswa ? 

Di jelaskan lagi 

27. Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar membaca bahasa 

Arab ?   

Mendukung  

28. Bagaimana menurut Miun fasilitas 

disekolah mendukung kegiatan 

belajar membaca bahasa Arab? 

Mendukung  
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Hasil Wawancara  

 

Informan : Asis      Tempat : Rumah Siswa 

Kategori  : Siswi yang Memiliki   Waktu  : 08.11 

  Kemampuan Sedang  

 

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2020 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah Asis pernah belajar bahasa 

Arab sebelumnya ? 

Pernah  

2. Menurut Asis apakah Asis memiliki 

kemampuan dalam membaca 

bahasa Arab ? 

Punya  

3. Berapa lama Asis sudah 

berkonsentrasi belajar membaca 

bahasa Arab ? 

Selama 2 tahun 

4. Dulu lulusan SD atau MIN ? SD  

5. Kalau dalam membaca teks bahasa 

Arab ada kesulitan nggak ? 

Mengapa 

Ada. Dalam mengartikan dan huruf-

huruf yang bersambung kerena huruf 

yang terpisah dan yang huruf 

bersambung berbeda bentuknya 

6. Huruf-huruf hijaiyyah apa saja yang 

sulit di baca ?  

Tiada 

7. Faktor apa yang membuat Asis 

kesulitan membaca teks bahasa 

Arab ? 

Jarang latihan 

8. Bagaimana cara Asis mengatasi 

kesulitan membaca teks bahasa 

Arab ? 

Ya belajar terus, lebih giat 

9. Seberapa tertarik Asis dengan 

pelajaran membaca teks bahasa arab 

? 

Tidak terlalu 

10. Seberapa besar motivasi Asis untuk 

belajar membaca teks bahasa Arab ? 

Biasa saja 

11. Apakah Asis memiliki management 

waktu dalam belajar membaca 

bahasa Arab di rumah? 

Ada tapi jarang 

12. Ketika pembelajaran bahasa Arab di 

dalam kelas apakah Asis aktif 

bertanya ? 

Suka. Biasanya cara menjawab soal 

13. Seberapa paham Asis tentang materi 

membaca teks bahasa Arab yang di 

sampaikan? 

Tidak langsung paham, setengah-

setangah 
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14. Apakah Asis sering mengalami 

masalah dalam kesehatan ? 

Tidak ada 

15. Apakah Asis memiliki gangguan 

fungsi alat indra ? 

Tidak ada 

16. Bagaimana sikap orang tua terhadap 

cara belajar Asis di rumah terutama 

dalam belajar membaca bahasa 

Arab ? 

Diperhatikan dalam membaca 

bahasa Arab 

17. Apakah kegiatan di rumah 

mengganggu kegiatan belajar di 

rumah ? 

Tidak  

18. Seberapa sering Asis mengulang 

materi membaca bahasa Arab di 

rumah ? 

Tidak terlalu sering 

19. Apakah keadaan ekonomi keluarga 

menjadi pengahambat belajar Asis ? 

Tidak  

20. Apakah suasana di rumah membuat 

Asis tidak nyaman untuk belajar 

membaca bahasa Arab ? 

Tidak  

21. Bagaimana menurut Asis pergaulan 

teman sebaya dan lingkungan 

tetangga, apakah membantu untuk 

mengembangakan membaca bahasa 

Arab ? 

Tidak  

22. Bagaimana aktivitas Asis di 

lingkungan masyarakat, misalnya 

mengikuti TPA ? 

Dulu pernah tapi sekarang sudah 

tidak, karena barusan keluar  

23. Bagaimana sikap guru ketika 

memberikan pelajaran membaca 

bahasa Arab ? 

Pelan-pelan 

24. Bagaimana metode guru dalam 

mengajar bahasa Arab ? 

Ceramah dan menulis di papan tulis 

25. Media apa yang biasa digunakan 

dalam proses pembelajaran 

membaca bahasa Arab ? 

Tidak ada 

26. Bagaimana cara guru 

menyelesaikan masalah kesulitan 

belajar membaca bahasa Arab  

siswa ? 

Dijelaskan kembali 

27. Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa Arab ?   

Mendukung  

28. Bagaimana menurut Asis fasilitas 

disekolah mendukung kegiatan 

belajar bahasa Arab? 

Iya mendukung  
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Hasil Wawancara  

 

Informan : Serlin     Tempat : Rumah Siswi 

Kategori  : Siswi yang Memiliki   Waktu  : 08.31 

  Kemampuan Membaca 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2020 

Pertnyaan Jawaban 

1. Apakah Serlin pernah belajar bahasa 

Arab sebelumnya ? 

Pernah  

2. Menurut Serlin apakah saudara memiliki 

kemampuan dalam membaca bahasa 

Arab ? 

Tidak  

3. Berapa lama Serlin sudah berkonsentrasi 

belajar membaca bahasa Arab ? 

Sejak kelas 1 tsanawiyah 

4. Dulu lulusan SD atau MIN ? SD 

5. Kalau dalam membaca teks bahasa Arab 

ada kesulitan nggak ? Mengapa 

Ada. Bagian dalam 

mengartikan begitu dan 

bagian-bagian akhirnya itu 

yang seperti ada tanda matinya 

atau bagaimana gitu, tanda 

bacanya susah hehe 

6. Huruf-huruf hijaiyyah apa saja yang sulit 

di baca ?  

Tidak ada 

7. Faktor apa yang membuat Serlin 

kesulitan membaca teks bahasa Arab? 

Jarang di ulang-ulangi 

8. Bagaimana cara Serlin mengatasi 

kesulitan membaca teks bahasa Arab ? 

Tanya sama guru dan sama 

teman juga 

9. Seberapa tertarik Serlin dengan pelajaran 

membaca teks bahasa Arab ? 

Sedikit hehe 

10. Seberapa besar motivasi Serlin untuk 

belajar membaca teks bahasa Arab ? 

Sedang  

11. Apakah Serlin memiliki management 

waktu dalam belajar membaca bahasa 

arab di rumah ? 

Tidak ada 

12. Ketika pembelajaran bahasa Arab di 

dalam kelas apakah Serlin aktif bertanya 

? 

Ah jarang 

13. Seberapa paham Serlin tentang materi 

membaca teks bahasa Arab yang di 

sampaikan ? 

Setengah-setengah 

14. Apakah Serlin sering mengalami masalah 

dalam kesehatan ? 

Tidak  
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15. Apakah Serlin memiliki gangguan fungsi 

alat indra ? 

Tidak  

16. Bagaimana sikap orang tua terhadap cara 

belajar Serlin dirumah terutama dalam 

belajar membaca bahasa Arab ? 

Biasa saja 

17. Apakah kegiatan di rumah mengganggu 

kegiatan belajar membaca bahasa Arab di 

rumah ? 

Tidak  

18. Seberapa sering Serlin mengulang materi 

membaca bahasa Arab di rumah ? 

1 kali hehe pas pelajaran 

19. Apakah keadaan ekonomi keluarga 

menjadi pengahambat belajar Serlin ? 

Tidak  

20. Apakah suasana di rumah membuat 

saudara tidak nyaman untuk belajar 

membaca bahasa Arab  ? 

Tidak  

21. Bagaimana menurut Serlin pergaulan 

teman sebaya dan lingkungan tetangga, 

apakah membantu untuk 

mengembangakan membaca bahasa Arab 

? 

Membantu, seperti belajar 

bersama teman-teman atau 

kelompok soal bahasa Arab 

ketika di sekolah dan pas 

pulang sekolah juga  

22. Bagaimana aktivitas Serlin di lingkungan 

masyarakat, misalnya mengikuti TPA ? 

Iya mengikuti,  3 kali sepekan 

di rumahnya La Jado 

23. Bagaimana sikap guru ketika 

memberikan pelajaran membaca bahasa 

Arab ? 

Tegang hehe  

24. Bagaimana metode guru dalam mengajar 

membaca bahasa Arab ? 

Di jelaskan, di tulis atau di 

suruh kerja yang sudah 

mengerti atau yang belum 

mengerti di jelaskan kembali 

25. Media apa yang biasa digunakan dalam 

proses pembelajaran membaca bahasa 

arab ? 

Tidak  

26. Bagaimana cara guru menyelesaikan 

masalah kesulitan belajar membaca 

bahasa Arab  siswa ? 

Dijelaskan kembali 

27. Apakah ruang kelas mendukung kegiatan 

belajar membaca bahasa Arab ?   

Iya  

28. Bagaimana menurut Serlin fasilitas 

disekolah mendukung kegiatan belajar 

membaca bahasa Arab? 

Mendukung  
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Hasil Wawancara  

 

Informan : Safarudin    Tempat : Rumah Siswa 

Kategori  : Siswi yang Memiliki   Waktu  : 08.51 

  Kemampuan Sedang 

 

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Juli 2020 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah Safar pernah belajar bahasa 

Arab sebelumnya ? 

Pernah  

2. Menurut saudara apakah saudara 

memiliki kemampuan dalam 

membaca bahasa Arab ? 

Sedikit  

3. Berapa lama anda sudah 

berkonsentrasi belajar membaca 

bahasa Arab ? 

Pas masuk tsanawiyah 

4. Dulu lulusan SD atau MIN ? SD 

5. Kalau dalam membaca teks bahasa 

Arab ada kesulitan nggak ? 

Mengapa 

Ada. Hurufnya susah saat sambung-

sambungnya 

6. Huruf-huruf hijaiyyah apa saja yang 

sulit di baca ?  

Tiada  

7. Faktor apa yang membuat Safar 

kesulitan membaca teks bahasa 

Arab ? 

Kurang latihan 

8. Bagaimana cara Safar mengatasi 

kesulitan membaca teks bahasa 

Arab ? 

Tanya sama teman-teman 

9. Seberapa tertarik Safar dengan 

pelajaran membaca teks bahasa 

Arab ? 

Sedang-sedang 

10. Seberapa besar motivasi Safar untuk 

belajar membaca teks bahasa Arab ? 

Sedikit  

11. Apakah Safar memiliki 

management waktu dalam belajar 

membaca bahasa Arab di rumah ? 

Tidak ada 

12. Ketika pembelajaran bahasa Arab di 

dalam kelas apakah Safar aktif 

bertanya ? 

Jarang  

13. Seberapa paham Safar tentang 

materi membaca teks bahasa Arab 

yang di sampaikan? 

Sedang-sedang 

14. Apakah Safar sering mengalami Tidak ada 
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masalah dalam kesehatan ? 

15. Apakah anda memiliki gangguan 

fungsi alat indra ? 

Tidak  

16. Bagaimana sikap orang tua terhadap 

cara belajar Safar di rumah terutama 

dalam belajar membaca bahasa 

Arab ? 

Diarahkan, kalau ada PR di suruh 

belajar 

17. Apakah kegiatan di rumah 

mengganggu kegiatan belajar 

membaca bahasa Arab di rumah ? 

Tidak  

18. Seberapa sering saudara mengulang 

materi membaca bahasa Arab di 

rumah ? 

Tidak pernah 

19. Apakah keadaan ekonomi keluarga 

menjadi pengahambat belajar Safar 

? 

Tidak  

20. Apakah suasana dirumah membuat 

Safar tidak nyaman untuk belajar ? 

Tidak  

21. Bagaimana menurut Safar 

pergaulan teman sebaya dan 

lingkungan tetangga, apakah 

membantu untuk mengembangakan 

membaca bahasa arab ? 

Sedikit  

22. Bagaimana aktivitas anda di 

lingkungan masyarakat, misalnya 

mengikuti TPA ? 

Iya ikut, 3 kali sepekan 

23. Bagaimana sikap guru ketika 

memberikan pelajaran membaca 

bahasa Arab ? 

Tegas  

24. Bagaimana metode guru dalam 

mengajar bahasa Arab ? 

Dia jelaskan 

25. Media apa yang biasa digunakan 

dalam proses pembelajaran 

membaca bahasa Arab ? 

Tiada  

26. Bagaimana cara guru 

menyelesaikan masalah kesulitan 

belajar membaca bahasa Arab  

siswa ? 

Di jelaskan ulang 

27. Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar membaca bahasa 

Arab ?   

Iya. Tapi kadang ribut, kadang tidak 

28. Bagaimana menurut Safar fasilitas 

di sekolah mendukung kegiatan 

belajar membaca bahasa arab ? 

Mendukung  
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Hasil Wawancara  

 

Informan : Ical Mpangia    Tempat : Rumah Siswa 

Kategori  : Siswa yang Memiliki   Waktu  : 10.53 

  Kemampuan Rendah   

 

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2020 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah Ical pernah belajar bahasa 

Arab sebelumnya ? 

Pernah  

2. Menurut Ical apakah Ical memiliki 

kemampuan dalam membaca bahasa 

Arab ? 

Tidak. Sa tidak terlalu lancar 

membaca 

3. Berapa lama Ical sudah berkonsentrasi 

belajar membaca bahasa Arab ? 

Dari kelas 5 

4. Dulu lulusan SD atau MIN ? SD 

5. Kalau dalam membaca teks bahasa 

Arab ada kesulitan nggak ? Mengapa 

Punya, yang huruf-huruf 

tersambungnya itu 

6. Huruf-huruf hijaiyyah apa saja yang 

sulit di baca ?  
ض, ظ, ع, ق   

7. Faktor apa yang membuat Ical 

kesulitan membaca teks bahasa Arab ? 

Belum terlalu hafal huruf hijayyah 

8. Bagaimana cara Ical mengatasi 

kesulitan membaca teks bahasa Arab ? 

Sa biarkan saja 

9. Seberapa tertarik Ical dengan pelajaran 

membaca teks bahasa Arab ? 

Tidak tertarik 

10. Seberapa besar motivasi Ical untuk 

belajar membaca teks bahasa Arab ? 

Di mana ? Kalau di antar mungkin ? 

Punya, tapi sa malas. Karena 

terlalu jauh sa mo jalan kaki hehe. 

Di situ di lorong 5 (± 2 km dari 

rumah siswa). Kalau mau di antar 

mamaku juga banyak 

pekerjaannya 

11. Apakah Ical memiliki management 

waktu dalam belajar membaca bahasa 

Arab di rumah? 

Tidak  

12. Ketika pembelajaran bahasa Arab di 

dalam kelas apakah Ical aktif bertanya 

? 

Aktif juga 

13. Seberapa paham Ical tentang materi 

membaca teks bahasa Arab yang di 

sampaikan? 

 eee tidak terlalu paham juga. Itu 

huruf yang bersambung-sambung 

itu 

14. Apakah Ical sering mengalami 

masalah dalam kesehatan ? 

eee tidak 
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15. Apakah anda memiliki gangguan 

fungsi alat indra ? 

Tidak  

16. Bagaimana sikap orang tua terhadap 

cara belajar Ical dirumah terutama 

dalam belajar membaca bahasa Arab ? 

Dia tinggal liat-liat saja. Karena 

dia tidak mengerti mengaji 

17. Apakah kegiatan di rumah 

mengganggu kegiatan belajar 

membaca bahasa Arab di rumah ? 

Ooo tidak tidak 

18. Seberapa sering saudara mengulang 

materi membaca bahasa Arab di 

rumah ? 

Jarang-jarang 

19. Apakah keadaan ekonomi keluarga 

menjadi pengahambat belajar Ical ? 

Tidak  

20. Apakah suasana di rumah membuat 

saudara tidak nyaman untuk belajar 

membaca bahasa Arab ? 

ee tidak 

21. Bagaimana menurut Ical pergaulan 

teman sebaya dan lingkungan 

tetangga, apakah membantu untuk 

mengembangakan membaca bahasa 

Arab ? 

Membantu, itu mereka anaknya 

Pak Puter katanya “ko mengaji-

mengaji Ical jangan sampai ko 

pintar” 

22. Bagaimana aktivitas Ical di 

lingkungan masyarakat, misalnya 

mengikuti TPA ? Mengapa ? Kalau 

anaknya Pak Puter ? 

oo tidak. Terlalu jauh juga kone 

kalau sa mau pergi, sa mo pergi 

dengan siapa. Mereka kan sudah 

keluar 

23. Bagaimana sikap guru ketika 

memberikan pelajaran membaca 

bahasa Arab ? 

Baik, Sabar 

24. Bagaimana metode guru dalam 

mengajar membaca bahasa Arab ? 

Dia tulis-tulis di papan tulis 

seperti pake Al-Quran, kalau 

metode ceramah pakai bahasa 

Indonesia 

25. Media apa yang biasa digunakan 

dalam proses pembelajaran membaca 

bahasa arab ? 

Tidak ada 

26. Bagaimana cara guru menyelesaikan 

masalah kesulitan belajar membaca 

bahasa Arab  siswa ? 

Di hukum hehe. Dia bantu-bantu 

juga supaya lebih mengerti 

27. Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar membaca bahasa 

Arab ?   

Mendukung  

28. Bagaimana menurut Ical fasilitas 

disekolah mendukung kegiatan belajar 

membaca bahasa Arab? 

Mendukung  
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Hasil Wawancara 

  

Informan : Fikin           Tempat : Rumah Tetangga Siswi 

Kategori  : Siswa yang Memiliki         Waktu : 10.29 

  Kemampuan Rendah   

 

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2020 

Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah Fikin pernah belajar bahasa 

Arab sebelumnya ? 

Pas di MTs 

2. Menurut Fikin apakah Fikin 

memiliki kemampuan dalam 

membaca bahasa Arab ? 

Tiada  

3. Berapa lama Fikin sudah 

berkonsentrasi belajar membaca 

bahasa Arab ? 

2 tahun  

4. Dulu lulusan SD atau MIN ? SD 

5. Kalau dalam membaca teks bahasa 

Arab ada kesulitan nggak ? 

Mengapa 

Ada. Hurufnya belum di tau  

6. Huruf-huruf hijaiyyah apa saja yang 

sulit di baca ?  

Hampir semua susah hehe 

7. Faktor apa yang membuat Fikin 

kesulitan membaca teks bahasa 

Arab? 

Belum hafal huruf hijayyah itu 

8. Bagaimana cara Fikin mengatasi 

kesulitan membaca teks bahasa 

Arab ? 

Tanya sama teman, tapi jarang 

9. Seberapa tertarik Fikin dengan 

pelajaran membaca teks bahasa 

Arab ? 

Tertarik, suka saja 

10. Seberapa besar motivasi Fikin untuk 

belajar membaca teks bahasa Arab ? 

Tidak ada 

11. Apakah Fikin memiliki mangement 

waktu dalam belajar membaca 

bahasa arab diluar sekolah ? 

Ada, malam-malam sebelum tidur 

sekitar setengah jam baca buku 

paket 

12. Ketika pembelajaran bahasa Arab di 

dalam kelas apakah Fikin aktif 

bertanya ? 

Jarang  

13. Seberapa paham Fikin tentang 

materi membaca teks bahasa Arab 

yang di sampaikan? 

Sedang  

14. Apakah saudara sering mengalami Tidak ada  
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masalah dalam kesehatan ? 

15. Apakah Fikin memiliki gangguan 

fungsi alat indra ? 

Tidak  

16. Bagaimana sikap orang tua terhadap 

cara belajar Fikin di rumah terutama 

dalam belajar membaca bahasa 

Arab ? 

Diarahkan, di suruh-suruh untuk 

membaca bahasa Arab 

17. Apakah kegiatan di rumah 

mengganggu kegiatan belajar 

membaca bahasa Arab di rumah ? 

Tidak  

18. Seberapa sering Fikin mengulang 

materi membaca bahasa Arab di 

rumah ? 

Jarang-jarang  

 

19. Apakah keadaan ekonomi keluarga 

menjadi pengahambat belajar Fikin 

? 

Tidak  

20. Apakah suasana di rumah membuat 

Fikin tidak nyaman untuk belajar 

membaca bahasa Arab  ? 

Tidak 

21. Bagaimana menurut Fikin 

pergaulan teman sebaya dan 

lingkungan tetangga, apakah 

membantu untuk mengembangakan 

membaca bahasa Arab ? 

Tiada  

22. Bagaimana aktivitas Fikin di 

lingkungan masyarakat, misalnya 

mengikuti TPA ? 

Tidak  

23. Bagaimana sikap guru ketika 

memberikan pelajaran membaca 

bahasa Arab ? 

Baik, mudah di mengerti 

24. Bagaimana metode guru dalam 

mengajar membaca bahasa Arab ? 

Dia tulis di papan tulis, dia 

menjelaskan 

25. Media apa yang biasa digunakan 

dalam proses pembelajaran 

membaca bahasa Arab ? 

Tidak ada 

26. Bagaimana cara guru 

menyelesaikan masalah kesulitan 

belajar membaca bahasa Arab  

siswa ? 

Dia ajar, dia ulang jelaskan 

27. Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar membaca bahasa 

Arab ?   

Mendukung  

28. Bagaimana menurut Fikin fasilitas 

di sekolah mendukung kegiatan 

belajar bahasa Arab? 

Mendukung  
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Hasil Wawancara  

 

Informan : Nur Vivi    Tempat : Rumah Siswi 

Kategori  : Siswa yang Memiliki   Waktu  : 20.11 

  Kemampuan Rendah   

 

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2020 

Pertnyaan Jawaban 

1. Apakah Vivi pernah belajar bahasa 

Arab sebelumnya ? 

Iya pernah 

2. Menurut Vivi apakah Vivi memiliki 

kemampuan dalam membaca 

bahasa Arab ? 

Punya  

3. Berapa lama Vivi sudah 

berkonsentrasi belajar membaca 

bahasa Arab ? 

Sejaaaak SD, kelas 5 

4. Dulu lulusan SD atau MIN ? Lulusan MIN 

5. Kalau dalam membaca teks bahasa 

arab ada kesulitan nggak ? Mengapa 

Ada. Tidak ada harakatnya 

6. Huruf-huruf hijaiyyah apa saja yang 

sulit di baca ?  
 ع, ظ, ط

7. Faktor apa yang membuat Vivi 

kesulitan membaca teks bahasa 

Arab? 

Jarang latihan 

8. Bagaimana cara Vivi mengatasi 

kesulitan membaca teks bahasa 

Arab ? 

Tanya sama teman dengan guru 

9. Seberapa tertarik Vivi dengan 

pelajaran membaca teks bahasa 

Arab ? 

Tertarik  

10. Seberapa besar motivasi Vivi untuk 

belajar membaca teks bahasa Arab ? 

Biasa saja 

11. Apakah Vivi memiliki mangement 

waktu dalam belajar membaca 

bahasa Arab di rumah ? 

Tidak ada 

12. Ketika pembelajaran bahasa arab di 

dalam kelas apakah anda aktif 

bertanya ? 

Jarang juga 

13. Seberapa paham Vivi tentang materi 

membaca teks bahasa Arab yang di 

sampaikan? 

Tidak paham 

14. Apakah Vivi sering mengalami 

masalah dalam kesehatan ? 

Tidak  
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15. Apakah Vivi memiliki gangguan 

fungsi alat indra ? 

Tidak  

16. Bagaimana sikap orang tua terhadap 

cara belajar Vivi dirumah terutama 

dalam belajar membaca bahasa 

Arab ? 

Biasa saja 

17. Apakah kegiatan di rumah 

mengganggu kegiatan belajar 

membaca bahasa Arab di rumah ? 

Tidak  

18. Seberapa sering Vivi mengulang 

materi membaca bahasa Arab di 

rumah ? 

Kadang  

19. Apakah keadaan ekonomi keluarga 

menjadi pengahambat belajar Vivi? 

Tidak  

20. Apakah suasana di rumah membuat 

saudara tidak nyaman untuk belajar 

membaca bahasa Arab ? 

Tidak  

21. Bagaimana menurut Vivi pergaulan 

teman sebaya dan lingkungan 

tetangga, apakah membantu untuk 

mengembangakan membaca bahasa 

Arab ? Siapa ? 

Iya, tetanggaku di sana dan  kadang 

sepupuku kalau ada huruf yang sa 

tidak tau, da kasih tau 

22. Bagaimana aktivitas Vivi di 

lingkungan masyarakat, misalnya 

mengikuti TPA ? 

Tidak  

23. Bagaimana sikap guru ketika 

memberikan pelajaran membaca 

bahasa Arab ? 

Susah-susah gampang 

24. Bagaimana metode guru dalam 

mengajar membaca bahasa Arab ? 

Dia tulis di papan tulis baru da 

sampaikan 

25. Media apa yang biasa digunakan 

dalam proses pembelajaran 

membaca bahasa Arab ? 

Tidak ada 

26. Bagaimana cara guru 

menyelesaikan masalah kesulitan 

belajar membaca bahasa Arab  

siswa ? 

Dia jelaskan ulang 

27. Apakah ruang kelas mendukung 

kegiatan belajar bahasa membaca 

Arab ?   

Mengdukung  

28. Bagaimana menurut Vivi fasilitas 

disekolah mendukung kegiatan 

belajar membaca bahasa Arab? 

Bisa mendukung 
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Contoh buku paket siswa yang sebagian kalimatnya tidak memiliki tanda baca 

 
Sumber: Buku Bahasa Arab Siswa Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 dari 

Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,  

dan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2015. 
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Foto-Foto siswa saat mengikuti kegiatan TPQ dan kegiatan keagamaann lainnya 

 secara online di MTs Negeri 2 Muna 

 

Sumber foto: Dokumentasi di MTs Negeri 2 Muna  



 

99 
 

Foto Schreenshot saat video call dengan salah satu siswi kelas IX-B  

di MTs Negeri 2 Muna 
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Foto saat wawancara dengan guru bahasa Arab MTs Negeri 2 Muna 

 

 

Foto saat wawancara dengan beberapa siswa kelas IX-B MTs Negeri 2 Muna 
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RIWAYAT HIDUP 

(CURICULUM VITAE) 

A. Data Pribadi 

Nama   : Karmila 

Tempat/Tanggal Lahir : Fongkaniwa, 20 Mei 1998 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Anak ke   : 4 dari 4 bersaudara 

Agama    : Islam 

Alamat   : Jl. Poros Walengkabola 

  Ds. Fongkaniwa, Kec. Tongkuno, Kab. Muna 

Email   : karmilacarmel@gmail.com 

Hobi   : Membaca Buku 

 

B. Data Orang Tua 

Nama Ayah  : La Djaafa (Rahimahullah) 

Nama Ibu   : Wa Baa 

Pekerjaan   : Pedagang 

Agama   : Islam 

 

C. Riwayat Pendidikan 

SD   : SD Negeri 16 Tongkuno 

SMP   : SMP Negeri 1 Tongkuno 

SMA   : SMA Negeri 1 Tongkuno 

 

 

 

 


	المراجع.pdf (p.1-4)
	الملاحق.pdf (p.5-38)

