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INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara khusus untuk Ustadz Adib Muhammad)*

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

١. Rumusan Masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan

١ Bagaimanakah kemampuan membaca kitab santri?

٢ Apakah kemampuan membaca kitab santri berbeda-beda?

٣ Aspek apa sajakah yang membedakan kemampuan baca kitab santri ?

٤ Apakah semua santri yang mengambil program baca kitab sangat antusias

dalam mengikuti program baca kitab?

٥ Bagaimanakah prospek kemampuan mereka dalam kemampuan membaca

kitab?

٦ Bagaimanakah prestasi mereka dalam kemampuan membaca kitab?

٧ Apakah santri pernah ikut dalam perlombaan baca kitab? Jika pernah,

perlombaan apa sajakah yang pernah mereka ikuti?

٢. Rumusan Masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam penerapan

kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan

١ Apa stategi yang diterapkan pondok dalam pembelajaran bahasa Arab

khususnya kemampuan membaca kitab?

٢ Apa strategi yang anda terapkan di kelas pada saat pembelajaran bahasa Arab

dalam penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri?

٣ Bagaimanakah pengaruh dari strategi tersebut dalam penerapan kemampuan

membaca kitab santri?

٤ Bagaimana respon santri terhadap strategi yang anda terapkan dalam

pembelajaran bahasa Arab pada penerapan kemampuan membaca kitab santri

?

٥ Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat dalam
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penerapan strategi tersebut?

٦ Apakah kelebihan dan kekurangan dalam penerapan strategi tersebut?

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk Ustadz/pengajar)*

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin :

Pengajar Kelas :

١. Rumusan masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan

١ Bagaimanakah kemampuan membaca kitab santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam?

٢ Apakah kemampuan membaca kitab santri berbeda-beda?

٣ Aspek apa saja yang dapat membedakan kemampuan baca kitab santri

?

٤ Apakah semua santri yang mengambil program baca kitab sangat

antusias dalam mengikuti program baca kitab?

٥ Bagaimanakah prospek kemampuan mereka dalam kemampuan

membaca kitab?

٢. Rumusan masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam

penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan

١ Apa strategi yang anda terapkan di kelas pada saat pembelajaran
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bahasa Arab dalam penerapan kemampuan membaca kitab?

٢ Bagaimanakah pengaruh dari strategi tersebut dalam penerapan

kemampuan membaca kitab santri?

٣ Bagaimana respon santri terhadap strategi yang anda terapkan di kelas

dalam pembelajaran bahasa Arab pada penerapan kemampuan

membaca kitab santri ?

٣ Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat dalam

penerapan strategi tersebut?

٤ Apakah kelebihan dan kekurangan dalam penerapan strategi tersebut?

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk santri/santriwati)*

Nama :

Jenis Kelamin :

Kelas Program Baca Kitab :

١. Rumusan masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan

١ Apakah yang memotivasi anda mengambil program baca kitab?

٢ Sejak kapan anda mengambil program baca kitab?

٣ Kitab apakah yang mampu anda baca?

٤ Hal apa yang anda kuasa terkait kemampuan membaca kitab ?

٥ Apakah anda pernah terlibat dalam kompetisi membaca kitab baik di

dalam ataupun di luar pondok, sertakan beberapa penjelasan?

٦ Apa manfaat yang anda rasakan setelah mengambil program baca kitab

?
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٢. Rumusan masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam

penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan

١ Bagaimana menurut anda strategi yang digunakan pengajar dalam

pembelajaran bahasa Arab program baca kitab ?

٢ Apakah anda mudah memami materi ketika pengajar menerapkan

strategi pembelajarannya dalam pembelajaran bahasa Arab?

٣ Bagaimana situasi dalam pembelajaran program baca kitab ?

٤ Apa manfaat yang anda rasakan mengenai strategi pembelajaran yang

digunakan oleh pengajar dalam pembelajaran bahasa Arab kaitannya

pembelajaran kemampuan membaca kitab ?
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INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara khusus untuk Ustadz Adit Muhammad)*

Nama Lengkap : Ustadz Adit Muhammad

Jenis Kelamin : Laki-Laki

١. Rumusan Masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Bagaimanakah kemampuan

membaca kitab santri?

Sejauh ini santri sudah bisa menguasai

dan mampu membaca kitab-kitab

matan dan syarah seperti: taqrib dan

fathul qorib

٢ Apakah kemampuan membaca

kitab santri berbeda-beda?

Iya, berbeda-beda

٣ Aspek apa sajakah yang

membedakan kemampuan baca

kitab santri ?

Dari segi kaidah nahwu dan sharaf

sama namun Pemahaman dalam

redaksi kitab yang dibaca yang

berbeda-beda.

٤ Apakah semua santri yang

mengambil program baca kitab

sangat antusias dalam mengikuti

program baca kitab?

Ya, semua santri antusias dalam

mengikuti program baca kitab

٥ Bagaimanakah prospek

kemampuan mereka dalam

kemampuan membaca kitab?

Alhamdulillah, prospek kemampuan

santri makin hari makin bertambah,

pada umumnya santri yang mengikuti

٦ Bagaimanakah prestasi mereka

dalam kemampuan membaca

kitab?

Prstasi yang dicapai santri ialah

kemampuan para santri dalam

memahami konteks ilmu fiqih dalam

kitab fathul qorib, para santri sudah

mampu membaca, mengi’rob,

mentasrif, bahkan memahami isinya

secara kontekstual sehingga mereka
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banyak memahami konsep-konsep ilmu

fiqih seperti: ubudiyah, muamalah dll.

٧ Apakah santri pernah ikut dalam

perlombaan baca kitab? Jika

pernah, perlombaan apa sajakah

yang pernah mereka ikuti?

Pernah. Mereka pernah ikut MQK

(Musabaqah Qira’atul Kutub) baik

ditingkat kabupaten, provinsi dan

sampai nasional di Jambi

٢. Rumusan Masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam penerapan

kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apa stategi yang diterapkan

pondok dalam pembelajaran

bahasa Arab khususnya

kemampuan membaca kitab?

 Halaqah (kumpul-kumpul)

 Evaluasi setiap seminggu sekali

 Musyawarah

 Pembagian kelas (i’dad, ‘ula,

wustha dan ulya)

٢ Apa strategi yang anda terapkan di

kelas pada saat pembelajaran

bahasa Arab dalam penerapan

kemampuan membaca kitab bagi

santri?

 Penjelasan istilah

 Membuat santri lebih aktiv

dibanding asatidznya (student

center)

 Menggunakan metode bandongan

dan wetonan

٣ Bagaimanakah pengaruh dari

strategi tersebut dalam penerapan

kemampuan membaca kitab santri?

Santri lebih cepat memahami dan

berkembang

٤ Bagaimana respon santri terhadap

strategi yang anda terapkan dalam

pembelajaran bahasa Arab pada

penerapan kemampuan membaca

kitab santri ?

Santri lebih aktiv dan lebih tertantang

untuk mencari tahu sendiri dengan tetap

bimbingan dari kami

٥ Faktor-faktor apa sajakah yang

mendukung dan menghambat

dalam penerapan strategi tersebut?

Faktor pendukung:

Melibatkan pengetahuan secara

bersama-sama dan bisa saling sharing
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Faktor penghambat:

 Dari faktor eksternal yaitu

kurangnya referensi yang memadai

 Kurangnya pemahaman santri

dalam memahami materi.

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk Ustadz/ustadzah)*

Nama Lengkap : Ustadzah Rita Nurjannah

Jenis Kelamin : Perempuan

Pengajar Kelas : Ula

١. Rumusan masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawab

١ Bagaimanakah kemampuan

membaca kitab santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam?

Kemampuan membaca kitab

santri alhamdulillah cukup baik

٢ Apakah kemampuan membaca

kitab santri berbeda-beda?

Kemampuan mereka para santri

perindividu pasti berbeda-beda

٣ Aspek apa saja yang dapat

membedakan kemampuan baca

kitab santri ?

Dari kesungguhan, kecerdasan

yang memang berbeda-beda,

minat dan bakat yang berbeda-

beda

٤ Apakah semua santri yang

mengambil program baca kitab

sangat antusias dalam mengikuti

program baca kitab?

In syaa allah mereka sangat

antusias karena mereka memilih

sendiri program tersebut
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٥ Bagaimanakah prospek

kemampuan mereka dalam

kemampuan membaca kitab?

Alhamdulillah Sangat baik

٢. Rumusan masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam

penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apa strategi yang anda

terapkan di kelas pada saat

pembelajaran bahasa Arab

dalam penerapan

kemampuan membaca

kitab?

Dengan mewajibkan menghafal kosa

kata sebanyak-banyaknya dan

memberikan pengajaran tentang ilmu

alat dengan metode “al-miftah lil ulum”

٢ Bagaimanakah pengaruh

dari strategi tersebut dalam

penerapan kemampuan

membaca kitab santri?

Cukup baik

٣ Bagaimana respon santri

terhadap strategi yang anda

terapkan di kelas dalam

pembelajaran bahasa Arab

pada penerapan kemampuan

membaca kitab santri ?

Mereka cukup antusias dan menerima

dengan baik

٣ Faktor-faktor apa sajakah

yang mendukung dan

menghambat dalam

penerapan strategi tersebut?

Faktor mendukung:

 Mereka sangat menerima metode

“almiftah lil ulum”

 Mereka sangat ta’dzim kepada

ustadz dan ustadzahnya

Faktor penghambat:
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 Kemampuan berbeda-beda

 Kurangnya kesunguhan

٤ Apakah kelebihan dan

kekurangan dalam

penerapan strategi tersebut?

Kelebihan:

 ٩ dari ١٠ santri lebih cepat

memahami

 Mereka sangat menerima karena

metode baca kitab “Al-miftah

lilulum” ini lebih mudah da efektif.

Kekurangan:

 Ada beberapa santri yang kesulitan

dalam menguasai dan memahami

apa yang diajarkan, disebabkan

karena kemampuan kecerdasan

yang dimiliki setiap santri memang

berbeda-beda

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk Ustadz/ustadzah)*

Nama Lengkap : Ustadzah Rahmawati

Jenis Kelamin : Perempuan

Pengajar Kelas : Wustho

١. Rumusan masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawab

١ Bagaimanakah kemampuan

membaca kitab santri PONPES

Alhamdulillah di ponpes Al-

Muhajirin Darussalam mayoritas
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Al-Muhajirin Darussalam? santri mahir dalam membaca

kitab karena dari awal (i’dad)

santri baru telah dikenalkan

dengan metode mudah baca kitab

gundul sehingga memudahkan

mereka dalam membaca dan

memahami kitab

٢ Apakah kemampuan membaca

kitab santri berbeda-beda?

Iya, kemampuan santri jelas

berbeda, ada yang cepat dan ada

pula yang masih perlu waktu

untuk belajar membaca kitab

secara perlahan

٣ Aspek apa saja yang dapat

membedakan kemampuan baca

kitab santri ?

Dari aspek kecerdasan,

ketekunan dan minat

٤ Apakah semua santri yang

mengambil program baca kitab

sangat antusias dalam mengikuti

program baca kitab?

Iya, mayoritas santri yang

mengambil program baca kitab

sangat antusias dan merasa

senang

٥ Bagaimanakah prospek

kemampuan mereka dalam

kemampuan membaca kitab?

Cukup baik.

٢. Rumusan masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam

penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apa strategi yang anda

terapkan di kelas pada saat

pembelajaran bahasa Arab

Menerapkan hafalan kosa kata,

melakukan evaluasi dan menambah

wawasan tentang ilmu alat



١٠٣

dalam penerapan

kemampuan membaca

kitab?

٢ Bagaimanakah pengaruh

dari strategi tersebut dalam

penerapan kemampuan

membaca kitab santri?

Cukup baik, karena memudahkan

mereka untuk menerjemah dan

memahami kalimat

٣ Bagaimana respon santri

terhadap strategi yang anda

terapkan di kelas dalam

pembelajaran bahasa Arab

pada penerapan kemampuan

membaca kitab santri ?

Mereka menerima dengan baik

٣ Faktor-faktor apa sajakah

yang mendukung dan

menghambat dalam

penerapan strategi tersebut?

Faktor mendukung:

 Metodenya mudah dipahami

 Santri takdim terhadap guru

 Memudahkan santri untuk

memahami kitab

Faktor penghambat:

 Kurangnya kesungguhan

 Kemampuan daya tangkap yang

berbeda

٤ Apakah kelebihan dan

kekurangan dalam

penerapan strategi tersebut?

Kelebihan:

 Mudah dipahami

 Mengasyikkan

 efektif

Kekurangan:

 mayoritas anak-anak yang susah

untuk menerima hafalan yang

diberikan
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INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk Ustadz/ustadzah)*

Nama Lengkap : Ustadz Muh. Nur Rahmadin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pengajar Kelas : Wustha

١. Rumusan masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Bagaimanakah kemampuan

membaca kitab santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam?

Kemampuan membaca kitab

santri alhamdulillah bagus dari

perkembangannya banyak

mengalami kemajuan

٢ Apakah kemampuan membaca kitab

santri berbeda-beda?

Ya, kemampuan santri dalam

membaca kitab berbeda-beda

٣ Aspek apa saja yang dapat

membedakan kemampuan baca kitab

santri ?

Aspek ini dapat dilihat dari

kesungguhan santri dalam

memahami dan menangkap

pelajaran

٤ Apakah semua santri yang

mengambil program baca kitab

sangat antusias dalam mengikuti

program baca kitab?

Ya, santri yang mengambil

program ini alhamdulillah

sangat antusias dalam

programnya, walaupun

terkadang ada beberapa yang

perlu bimbingan lebih lanjut

٥ Bagaimanakah prospek kemampuan Prospek kedepan santri dapat
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mereka dalam kemampuan membaca

kitab?

membaca kitab kuning, dapat

memahami dan mengamalkan

isi kitab yang dibacanya tanpa

merubah keotentikan dari kitab

itu sendiri

٢. Rumusan masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam

penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apa strategi yang anda terapkan

di kelas pada saat pembelajaran

bahasa Arab dalam penerapan

kemampuan membaca kitab?

Strategi yang saya gunakan

tidaklah sulit, setelah saya

menjelskan, para santri aya tes

pemahamannya dengan

pemberian tugas evaluasi belajar

dan berupa nyanyian

٢ Bagaimanakah pengaruh dari

strategi tersebut dalam penerapan

kemampuan membaca kitab

santri?

Alhamdulillah sampai sejauh ini

strategi yang saya gunakan bisa

berpengaruh banyak dalam

perkembangan baca kitab santri

٣ Bagaimana respon santri terhadap

strategi yang anda terapkan di

kelas dalam pembelajaran bahasa

Arab pada penerapan kemampuan

membaca kitab santri ?

Para santri merespon baik

terhadap strategi ini, dibuktikan

dalam bentuk antusias dan hasil

evaluasi yang bisa dikatakan

bagus

٤ Faktor-faktor apa sajakah yang

mendukung dan menghambat

dalam penerapan strategi

tersebut?

Faktor yang mendukung

٥ Apakah kelebihan dan Kelebihan dari strategi ini yaitu
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kekurangan dalam penerapan

strategi tersebut?

simpel, mudah dipraktekkan, dan

lebih tersusun

Kekurangannya yaitu terkadang

ada santri bersifat masa bodoh,

kurang memperhatikan, dan

strategi ini cenderung monoton.

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk Ustadz/ustadzah)*

Nama Lengkap : Ustadzah Maulani Eka Putri

Jenis Kelamin : Perempuan

Pengajar Kelas : I’dad

١. Rumusan masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawab

١ Bagaimanakah kemampuan

membaca kitab santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam?

Kemampuan santri dalam

membaca kitab bisa di bilang

baik dan tentunya setiap santri

mempunyai tingkat kemampuan

tersendiri

٢ Apakah kemampuan membaca

kitab santri berbeda-beda?

Tentunya iya, karena setiap santri

mempunyai tingkat kelancaran

membaca kitab yang berbeda-

beda

٣ Aspek apa saja yang dapat

membedakan kemampuan baca

Dari cara pemikiran mereka

dalam menangkap materi yang
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kitab santri ? diberikan

٤ Apakah semua santri yang

mengambil program baca kitab

sangat antusias dalam mengikuti

program baca kitab?

Tidak semua sntri bisa dibilang

antusias dalam mengikuti

program baca kitab. Namun tidak

sedikit juga santri yang sangat

antusias mengikuti program

tersebut.

٥ Bagaimanakah prospek

kemampuan mereka dalam

kemampuan membaca kitab?

Ingin mendalami ilmu shorof dan

nahwu, supaya bisa mengetahui

hukum-hukum islam melalui

membaca kitab kuning

٢. Rumusan masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam

penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apa strategi yang anda

terapkan di kelas pada saat

pembelajaran bahasa Arab

dalam penerapan

kemampuan membaca

kitab?

Menutup kitab setelah menyelesaikan

pembahasan materi kemudian

melakukan kegiatan tanya jawab dan

pemahaman materi melalui lagu-lagu

٢ Bagaimanakah pengaruh

dari strategi tersebut dalam

penerapan kemampuan

membaca kitab santri?

Kita bisa mengetahui paham atau

tidaknya materi yang telah kita berikan

kepada mereka. Dengan begitu juga

materi yang telah diberikan akan mudah

di ingat

٣ Bagaimana respon santri

terhadap strategi yang anda

terapkan di kelas dalam

Mereka ikut berpartisipasi dengan baik

atas strategi yang saya berikan



١٠٨

pembelajaran bahasa Arab

pada penerapan kemampuan

membaca kitab santri ?

٣ Faktor-faktor apa sajakah

yang mendukung dan

menghambat dalam

penerapan strategi tersebut?

Faktor mendukung:

 Suasana hati mereka saat belajar

dan semangatnya mereka

ketikamenyanyikan lagu-lagu Al-

Miftah

Faktor penghambat:

 Ketika mereka tidak hafal lagu

sehingga lebih sulit untuk

mengetahui materi

٤ Apakah kelebihan dan

kekurangan dalam

penerapan strategi tersebut?

Kelebihan:

 Lebih mudah paham dan

mengingat materi

Kekurangan:

 Kesulitan dalam menjawab

pertanyaan ketika lebih terpaku

pada lagu dan mengabaikan materi

yang terdapat di dalam lagu.

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk Ustadz/ustadzah)*

Nama Lengkap : Ustadzah Fitri Yanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Pengajar Kelas : Wustha

١. Rumusan masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam).



١٠٩

No. Pertanyaan Jawab

١ Bagaimanakah kemampuan

membaca kitab santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam?

Kemampuan membaca kitab

santri ponpes Al-Muhajirin sejauh

ini baik

٢ Apakah kemampuan membaca

kitab santri berbeda-beda?

Ia, kemampuannya memang

berbeda-beda

٣ Aspek apa saja yang dapat

membedakan kemampuan baca

kitab santri ?

Dari aspek kecerdasan otak

masing-masing, minat, bakat dan

kesungguhan

٤ Apakah semua santri yang

mengambil program baca kitab

sangat antusias dalam mengikuti

program baca kitab?

Sebagian besar antusias

٥ Bagaimanakah prospek

kemampuan mereka dalam

kemampuan membaca kitab?

Sangat baik

٢. Rumusan masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam

penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apa strategi yang anda

terapkan di kelas pada saat

pembelajaran bahasa Arab

dalam penerapan

kemampuan membaca

kitab?

Menakankan penghafalan kosa-kata dan

mengajarkan ilmu nahwu

٢ Bagaimanakah pengaruh

dari strategi tersebut dalam

Cukup baik



١١٠

penerapan kemampuan

membaca kitab santri?

٣ Bagaimana respon santri

terhadap strategi yang anda

terapkan di kelas dalam

pembelajaran bahasa Arab

pada penerapan kemampuan

membaca kitab santri ?

Menerima dengan baik

٣ Faktor-faktor apa sajakah

yang mendukung dan

menghambat dalam

penerapan strategi tersebut?

Faktor mendukung:

 Strateginya banyak disukai

 Cukup memadai

 Santri Al-Muhajirin sangat ta’dzim

pada ustadz/ustadzah

Faktor penghambat:

 Kurangnya kesungguhan

 Kemampuan kecerdasan yang

berbeda-beda

٤ Apakah kelebihan dan

kekurangan dalam

penerapan strategi tersebut?

Kelebihan:

 Lebih cepat memahamkan

 Lebih efektif

 Lebih diterima

Kekurangan:

 Ada beberapa santri yang

mengalami kesulitan dalam

menghafal dan memahami.



١١١

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk santri/santriwati)*

Nama : RISTI JENI RIANTI

Jenis Kelamin : Perempuan

Kelas Program Baca Kitab : I’dad

١. Rumusan masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apakah yang memotivasi anda

mengambil program baca kitab?

Karena menjaga kemurnian Al-

Qur’an dan Hadits itu melalui

ilmu nahwu

٢ Sejak kapan anda mengambil

program baca kitab?

Pertama masuk pondok tahun

ajaran ٢٠٢٠-٢٠١٩

٣ Kitab apakah yang mampu anda

baca?

Kitab fathul qarib

٤ Hal apa yang anda kuasa terkait

kemampuan membaca kitab ?

Menguasai terkait dengan

membaca nadzom, materi dan

tanya jawab nahwunya

٥ Apakah anda pernah terlibat dalam

kompetisi membaca kitab baik di

dalam ataupun di luar pondok,

sertakan beberapa penjelasan?

Pernah dalam kompetisi baca

kitab did alam pondok,

penjelasan baca kitab dengan

pertanyaan-pertanyaan di dalam

materi yang sudah dikuasai

٦ Apa manfaat yang anda rasakan

setelah mengambil program baca

kitab ?

Manfaatnya bisa membaca

kitab tanpa harakat beserta

yang dimaksud dan lebih

mendalam tentang ilmu nahwu,

jika ingin bisa, kita harus



١١٢

belajar tetapi jika ingin paham

harus bisa mengajar

٢. Rumusan masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam

penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Bagaimana menurut anda strategi

yang digunakan pengajar dalam

pembelajaran bahasa Arab program

baca kitab ?

Strategi dalam mengajarnya

itu santai, tenang, tidak

tegang, akhirnya kita bisa

fokus dan materi mudah

masuk dan dipahami dengan

jelas

٢ Apakah anda mudah memami materi

ketika pengajar menerapkan strategi

pembelajarannya dalam pembelajaran

bahasa Arab?

Iya, sangat mudah, karena

strategi belajar kitab itu bisa

mengetahui dengan

pembelajaran bahasa Arab jadi

akan lebih mudah saat belajar

bahasa Arab untuk membaca

kitab

٣ Bagaimana situasi dalam

pembelajaran program baca kitab ?

Situasinya sangat

menyenangkan dan mudah

dipahami saat mengajar dan

belajar

٤ Apa manfaat yang anda rasakan

mengenai strategi pembelajaran yang

digunakan oleh pengajar dalam

pembelajaran bahasa Arab kaitannya

pembelajaran kemampuan membaca

Alhamdulillah, manfaatnya itu

sangat banyak saat kita bisa

belajar baca kitab, bisa lebih

mudah dan bisa membaca

kitab
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kitab ?

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk santri/santriwati)*

Nama : Wafiq Azizah

Jenis Kelamin : Perempuan

Kelas Program Baca Kitab : I’dad

١. Rumusan masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apakah yang memotivasi anda

mengambil program baca kitab?

- Ingin bisa membaca kitab

- Ingin memahami isi yang

ada di dalam kitab

٢ Sejak kapan anda mengambil

program baca kitab?

Pertama masuk pondok tahun

ajaran ٢٠٢٠-٢٠١٩

٣ Kitab apakah yang mampu anda

baca?

Kitab fathul qarib

٤ Hal apa yang anda kuasa terkait

kemampuan membaca kitab ?

Memahami hukum bacaan

٥ Apakah anda pernah terlibat dalam

kompetisi membaca kitab baik di

dalam ataupun di luar pondok,

sertakan beberapa penjelasan?

Tidak pernah mengikuti

kompetisi kitab apapun

٦ Apa manfaat yang anda rasakan

setelah mengambil program baca

kitab ?

Setelah mengambil program

baca kitab, sangat membantu

saya untuk memahami isis



١١٤

dalam kitab. Seperti harakat,

dan tanda-tandanya

٢. Rumusan masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam

penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Bagaimana menurut anda strategi

yang digunakan pengajar dalam

pembelajaran bahasa Arab program

baca kitab ?

Strategi yang digunakan itu

menyenangkan, tenang, seru

dan sangat mudah dipahami.

٢ Apakah anda mudah memami materi

ketika pengajar menerapkan strategi

pembelajarannya dalam pembelajaran

bahasa Arab?

Iya saya snagat mudah

memahami karena strategi

yang digunakan sangat

mnyenangkan dan seru

٣ Bagaimana situasi dalam

pembelajaran program baca kitab ?

Situasinya snagat

menyenangkan dan mudah

untuk dipahami

٤ Apa manfaat yang anda rasakan

mengenai strategi pembelajaran yang

digunakan oleh pengajar dalam

pembelajaran bahasa Arab kaitannya

pembelajaran kemampuan membaca

kitab ?

Memudahkan saya untuk

membaca kitab dan

memamahami isinya.

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk santri/santriwati)*

Nama : Ratih Veniawati

Jenis Kelamin : Perempuan
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Kelas Program Baca Kitab : I’dad

١. Rumusan masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apakah yang memotivasi anda

mengambil program baca kitab?

Krena saya ingin tahu apa itu

kitab dan isi dari kitab

٢ Sejak kapan anda mengambil

program baca kitab?

Sejak pertama masuk pondok

pada tahun ٢٠٢٠

٣ Kitab apakah yang mampu anda

baca?

Fathul qorib

٤ Hal apa yang anda kuasa terkait

kemampuan membaca kitab ?

Bisa berbahasa Arab,

mengartikan bahasa Arab dan

membaca kitab dan Al-Qur’an

٥ Apakah anda pernah terlibat dalam

kompetisi membaca kitab baik di

dalam ataupun di luar pondok,

sertakan beberapa penjelasan?

Belum pernah, karena belum

pernah ada kompetisi membaca

kitab diluar maupun dalam

pondok

٦ Apa manfaat yang anda rasakan

setelah mengambil program baca

kitab ?

Supaya bisa membaca dan

memaknai kitab

٢. Rumusan masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam

penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Bagaimana menurut anda strategi

yang digunakan pengajar dalam

Strategi yang digunakan oleh

pengajar yaitu mengulang
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pembelajaran bahasa Arab program

baca kitab ?

materi yang belum dipahami

oleh santri agar mereka paham

dan mengerti

٢ Apakah anda mudah memami materi

ketika pengajar menerapkan strategi

pembelajarannya dalam pembelajaran

bahasa Arab?

Alhamdulillah , mudah

dimengerti dan dipahami

٣ Bagaimana situasi dalam

pembelajaran program baca kitab ?

Tertib, sopan, menyenangkan

dan memahamkan

٤ Apa manfaat yang anda rasakan

mengenai strategi pembelajaran yang

digunakan oleh pengajar dalam

pembelajaran bahasa Arab kaitannya

pembelajaran kemampuan membaca

kitab ?

Manfaat yang didapatkan

yaitu mudah memahami dan

mempelajari bahasa Arab dan

bisa membaca kitab dengan

benar

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk santri/santriwati)*

Nama : Dirga

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kelas Program Baca Kitab : Ula

٣. Rumusan masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apakah yang memotivasi anda

mengambil program baca kitab?

Bagi saya program baca kitab

ini sangat keren dan unik, kita
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bisa memahami isim, nahwu

dan shorof

٢ Sejak kapan anda mengambil

program baca kitab?

Sejak masuk pondok kelas satu

aliyah

٣ Kitab apakah yang mampu anda

baca?

Kitab Al-Miftah

٤ Hal apa yang anda kuasa terkait

kemampuan membaca kitab ?

Membedakan mana isim dan

fi’il

٥ Apakah anda pernah terlibat dalam

kompetisi membaca kitab baik di

dalam ataupun di luar pondok,

sertakan beberapa penjelasan?

Tidak pernah

٦ Apa manfaat yang anda rasakan

setelah mengambil program baca

kitab ?

Saya bisa paham isim, fiil,

huruf dan memahami ilmu fiqih

yang saya belum ketahui

٤. Rumusan masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam

penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Bagaimana menurut anda strategi

yang digunakan pengajar dalam

pembelajaran bahasa Arab program

baca kitab ?

Dengan cara sering membaca

kitab dan menghapalkannya

٢ Apakah anda mudah memami materi

ketika pengajar menerapkan strategi

pembelajarannya dalam pembelajaran

bahasa Arab?

Sedikit

٣ Bagaimana situasi dalam Bisa mengetahui isim, fiil,
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pembelajaran program baca kitab ? jamak dan lain-lain

٤ Apa manfaat yang anda rasakan

mengenai strategi pembelajaran yang

digunakan oleh pengajar dalam

pembelajaran bahasa Arab kaitannya

pembelajaran kemampuan membaca

kitab ?

Memudahkan saya untuk

membaca kitab dan

memamahami isinya.

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk santri/santriwati)*

Nama : Alfinda Nur Hayati

Jenis Kelamin : Perempuan

Kelas Program Baca Kitab : Ulya

٥. Rumusan masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apakah yang memotivasi anda

mengambil program baca kitab?

Karena saya ingin lebih

mengetahui lebih dalam tentang

kitab

٢ Sejak kapan anda mengambil

program baca kitab?

Sejak pertama masuk pondok

pada tahun ٢٠١٧

٣ Kitab apakah yang mampu anda

baca?

Fathul qorib

٤ Hal apa yang anda kuasa terkait

kemampuan membaca kitab ?

Saya mampu berbahasa Arab

dengan baik dan benar,

menerjemahkan bahasa Arab,



١١٩

memabaca kitab dan Al-Qur’an,

mengetahui tajwid yang ada

dalam Al-Qur’an

٥ Apakah anda pernah terlibat dalam

kompetisi membaca kitab baik di

dalam ataupun di luar pondok,

sertakan beberapa penjelasan?

Tidak pernah, karena dipondok

atau diluar pondok belum pernah

mengadakan kompetisi ataupun

perlombaan membaca kitab

٦ Apa manfaat yang anda rasakan

setelah mengambil program baca

kitab ?

Dapat membaca kitab dan

menerjemahkannya dengan baik

dan benar

٦. Rumusan masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam

penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Bagaimana menurut anda strategi

yang digunakan pengajar dalam

pembelajaran bahasa Arab program

baca kitab ?

Strategi yang digunakan yaitu

dengan cara memberikan

pelajaran, tugas untuk

mengahafl setelah itu diulang

kembali jika masih ada yang

belum dipahami.

٢ Apakah anda mudah memami materi

ketika pengajar menerapkan strategi

pembelajarannya dalam pembelajaran

bahasa Arab?

Alhamdulillah saya paham

٣ Bagaimana situasi dalam

pembelajaran program baca kitab ?

Tertib, teratur dan

menyenangkan

٤ Apa manfaat yang anda rasakan

mengenai strategi pembelajaran yang

Dapat berbahasa Arab dengan

baik dan benar secara tepat
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digunakan oleh pengajar dalam

pembelajaran bahasa Arab kaitannya

pembelajaran kemampuan membaca

kitab ?

dan cepat dan mudah

dimengerti dan dipahami.

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk santri/santriwati)*

Nama : Adi Saputra Surya Hakim

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kelas Program Baca Kitab : I’dad

٧. Rumusan masalah ١: (Kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES

Al-Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apakah yang memotivasi anda

mengambil program baca kitab?

Krena saya ingin tahu dan

mengerti cara baca kitab yang

baik dan benar

٢ Sejak kapan anda mengambil

program baca kitab?

Sejak pertama masuk pondok

٣ Kitab apakah yang mampu anda

baca?

Fathul qorib

٤ Hal apa yang anda kuasa terkait

kemampuan membaca kitab ?

Nahwu

٥ Apakah anda pernah terlibat dalam

kompetisi membaca kitab baik di

dalam ataupun di luar pondok,

sertakan beberapa penjelasan?

Belum pernah, Karena belum

ada atau diadakan perlombaan

di pesantren atau di luar

pesantren
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٦ Apa manfaat yang anda rasakan

setelah mengambil program baca

kitab ?

Mudah dalam belajar bahasa

Arab, lancar dalam membaca

bahasa Arab dan mudah

menghafal

٨. Rumusan masalah ٢: (Strategi pembelajaran bahasa Arab dalam

penerapan kemampuan membaca kitab bagi santri PONPES Al-

Muhajirin Darussalam).

No. Pertanyaan Jawaban

١ Bagaimana menurut anda strategi

yang digunakan pengajar dalam

pembelajaran bahasa Arab program

baca kitab ?

Strategi yang digunakan

pengajar sangat baik dan

mudah dipahami oleh santri

٢ Apakah anda mudah memami materi

ketika pengajar menerapkan strategi

pembelajarannya dalam pembelajaran

bahasa Arab?

Alhamdulillah , mudah

memahaminya

٣ Bagaimana situasi dalam

pembelajaran program baca kitab ?

Tertib, menyenangkan dan

seru

٤ Apa manfaat yang anda rasakan

mengenai strategi pembelajaran yang

digunakan oleh pengajar dalam

pembelajaran bahasa Arab kaitannya

pembelajaran kemampuan membaca

kitab ?

Manfaat yang saya rasakan

saya dapat mudah mengerti

apa yang diajarkan pengajar

dengan mudah berbahasa Arab

dan mengerti bahasa rab serta

paham dan bia membaca

kitab.
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Daftar Riwayat Hidup

(Curriculum Vitae)

I Identitas Diri

١. Nama : Muhammad Syahrul
٢. Tempat Tanggal Lahir: Ballere, ١٩ Desember ١٩٩٩
٣. Jenis Kelamin : Laki-laki
٤. Status Perkawinan : Belum Menikah
٥. Agama : Islam
٦. Nomor Hp : ٠٨٢٢٩١٧٥٦١٨٦
٧. Alamat Rumah : Jl. Krasak, Desa Belatu, Kec. Pondidaha, Kab

Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara
٨. Alamat Email : syahrulmuhammad٢١٨@gmail.com

II Data Keluarga

١. Nama Orang Tua:
a. Ayah : Sukri

Pekerjaan : Petani
b. Ibu : Tenri Uleng

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
٢. Nama Saudara Kandung:

١) Sartika Dewi
٢) Muhammad Syahril

III Riwayat Pendidikan

١. MIN Ahua Watu (Tahun ٢٠١١)
٢. MTs Al-Muhajirin Darussalam Ahua Watu (Tahun ٢٠١٤)
٣. MA Al-Muhajirin Pondidaha (Tahun ٢٠١٧)

Kendari, ١٤ Oktober ٢٠٢٠
Penulis,

Muhammad Syahrul
١٧٠١٠١٠٢٠٤٥
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قامئة سرية احلیاة

النفسذاتیة ٔ 
دمحم شهرول: امس١
رخي املیالد٢ سمبري ١٩بلّريي، : ماكن و ١٩٩٩د
ل: س٣ الر
عیة٤ إالج ملّا یزتوج: ا
ن٥ إالسالم: ا
وي: العنوان٦ و ا ،  طوقة فوندیدا شارع كرياساك، بیالتو، م
٠٨٢٢٩١٧٥٦١٨٦: رمق الهاتف٧
٢١٨syahrulmuhammad@com.gmail: الربید إاللكرتوين٨

بیانة العائب

ن١ ٔسامء الوا
سكري: ٔب.ٔ 

ترني عولغ: ٔم.ب
رستیاك داوي.) ٔ (: خوانٔسامء االٕ ٢

دمحم شهریل.) ب: (

التعملسرية ج

ة .١ ٔواتواملدرسة إالبتدائیة احلكوم ٢٠١١يف السنة ٔحو 
ٔواتو.٢ ٔحو  ة املهاجرن دار السالم  ٢٠١٤يف السنة املدرسة املتوسطة إالسالم
ا.٣ ة املهاجرن فوندیدا ٢٠١٧يف السنة املدرسة الثانویة إالسالم

ا ٢٠٢٠ٔكتور١٤, فوندیدا
املؤلف

دمحم شهرول
سجیل ١٧٠١٠١٠٢٠٤٥: رمق ال
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عیة٤ إالج ملّا یزتوج: ا
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بیانة العائب

ن١ ٔسامء الوا
سكري: ٔب.ٔ 

ترني عولغ: ٔم.ب
رستیاك داوي.) ٔ (: خوانٔسامء االٕ ٢

دمحم شهریل.) ب: (

التعملسرية ج
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