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Pedoman Wawancara Mahasiswa PBA Semester 8 

Nama  : 

NIM / Kelas : 

Asal Sekolah : 

A. Rumusan Masalah 1 : Kemampuan Keterampilan berbicara bahasa Arab 

mahasiswa PBA semester 8 di IAIN Kendari. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Apa latar belakang pendidikan 

anda sebelum masuk di prodi 

PBA IAIN Kendari? 

 

2 
Sejak kapan anda belajar bahasa 

Arab? 
 

3 

Bagaimana kemampuan 

keterampilan berbicara anda 

dalam bahasa Arab? 

 

 

B. Rumusan Masalah 2 : Apa penyebab Kesulitan yang di hadapi 

Mahasiswa dalam menguasai kemampuan keterampilan berbicara 

bahasa Arab. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  
Apa kesulitan yang anda hadapi 

ketika berbicara bahasa Arab? 
 

2 
Bagaimana penggunaan bahasa 

di Lingkungan kampus? 
 

 

 



 

 

C. Rumusan Masalah 3 : Apa Upaya agar meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara bahasa Arab bagi Mahasiswa PBA. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Langkah-langkah apa saja yang 

kamu lakukan agar kemampuan 

keterampilan bahasa Arabmu 

meningkat? 

 

i. Bagaiamana upaya anda untuk 

meningkatkan kemampuan 

bebricara bahasa Arab? 

 

2 

Menurut anda bagaimana proses 

pengajaran dosen terhadap 

kemampuan keterampilan 

berbicara bahasa Arab di kelas 

selama proses perkuliahan? 

 

i. Apakah dalam proses 

perkuliahan anda aktif? 
 

ii. Apa masalah yang anda 

hadapi dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab? 

 

3 

Menurut anda bagaimana jika 

PBA menerapkan sistem 

lingkungan bahasa dengan 

tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa 

Arab 

 

i. Kapan anda punya kesempatan 

belajar latihan berbicara bahasa 

Arab? Dan dengan siapa anda 

 



 

 

latihan berbicara bahasa Arab? 

Pedoman Wawancara Dosen Bahasa Arab 

Nama Dosen  : 

Dosen Mata Kuliah : 

Kelas yang diampu : 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Apa kendala Ustad (dosen) pada 

saat proses pengajaran mata 

kuliah muhadatsah terlaksana di 

semester 4 angkatan 2016? 

 

2 

Bagaimana Upaya ustad (dosen) 

dalam mengatasi kendala 

ksulitan mahasiswa dalam 

meningkatkan kemampuan 

berbicara bahasa Arab pada 

semester 4 angkatan 2016? 

 

3 

Bagaimana upaya Ustad (dosen) 

untuk menumbuhkan semangat 

nahasiswa dalam berbicara 

bahasa Arab terutama bagi 

mahasiswa yang kemampuan 

bahasa Arabnya rendah? 

 

4 

Menurut Ustad (dosen) apa 

penyebab kesulitan Mahasiswa 

Prodi PBA angkatan 2016 dalam 

meningkatkan berbicara bahasa 

Arab? 

 

5 

Bagaimana respon/tanggapan 

Ustad terhadap mahasiswa di 

kelas dalam penggunaan 

 



 

 

keterampilan bebricara bahasa 

Arab? 



 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa PBA Lulusan SMA&MA 

Nama  : Nur Aliah 

NIM / Kelas : 16010102009 / 8 

Asal Sekolah : MA Fastabiqul Khaerat 

A. Rumusan Masalah 1 : Kemampuan Keterampilan berbicara bahasa Arab 

mahasiswa PBA semester 8 di IAIN Kendari. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Apa latar belakang pendidikan 

anda sebelum masuk di prodi 

PBA IAIN Kendari? 

Latar pendidikan saya Madrasah 

Aliyah 

2 
Sejak kapan anda belajar bahasa 

Arab? 
Sejak Mts 

3 

Bagaimana kemampuan 

keterampilan berbicara anda 

dalam bahasa Arab? 

Masih sangat kurang, masih belum 

lancar dalam berkomunikasi dalam 

bahasa arab. Kemampuan 

keterampilan mahasiswa PBA masih 

perlu di tingkatkan mengingat bahwa 

mahasiswa pba akan menjadi lulusan 

keguruan program PBA. 

 

B. Rumusan Masalah 2 : Apa penyebab Kesulitan yang di hadapi 

Mahasiswa dalam menguasai kemampuan keterampilan berbicara 

bahasa Arab. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  
Apa kesulitan yang anda hadapi 

ketika berbicara bahasa Arab? 

Kesuliatannya adalah karena masih 

kurang dalam kosakata dan juga 

lingkungan yang tidak mendukung. 



 

 

2 
Bagaimana penggunaan bahasa 

di Lingkungan kampus? 

Masih sangat kurang. Penggunaan 

bahasa arab masih sangat kurang 

karena tidak ada paksaan dari 

kampus harus menggunakannnya. 

Digunakan kalau sebutuhnya saja. 

Hanya saat proses kuliah itupun 

tidak berjalan efektif. Karena banyak 

yg tidak PD berbahasa arab yang 

bahasanya masih belum sesuai 

kaidah 

 

 

C. Rumusan Masalah 3 : Apa Upaya agar meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara bahasa Arab bagi Mahasiswa PBA. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Langkah-langkah apa saja yang 

kamu lakukan agar kemampuan 

keterampilan bahasa Arabmu 

meningkat? 

Menghafal kosa kata, berusaha 

mempraktekkan kosakata yang di 

hafal, berusaha berani berbicara 

meskipun penyusunan kata2 masih 

sangat kurang. 

i. Bagaiamana upaya anda untuk 

meningkatkan kemampuan 

bebricara bahasa Arab? 

Menghafal kosakata, mendengar dan 

berusaha menggunakan kata2 yang 

sudah di hafal dalam berkomunikasi 

2 

Menurut anda bagaimana proses 

pengajaran dosen terhadap 

kemampuan keterampilan 

berbicara bahasa Arab di kelas 

selama proses perkuliahan? 

Masih belum efektif. Karena dalam 

proses perkuliahan masih jarang 

menggunakan bahasa arab, 

berdiskusi masih sering 

menggunakan bahasa indonesia. 

Sehingga mahasiswa yang minat 



 

 

belajarnya kurang baik maka 

kemampuan berbicaranya juga tidak 

mengalami perkembangan 

i. Apakah dalam proses 

perkuliahan anda aktif? 

Tidak, karena kurangnya kosakata 

serta tidak berani untuk berbicara 

menggunakan bahasa arab. Sebab 

merasa tertinggal di banding teman2 

yang lain dan juga kemampuan 

menyusun kata2 sesuai kaidah masih 

sangat kurang 

ii. Apa masalah yang anda 

hadapi dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab? 

Kurang memahami maksud dari 

penjelasan yang berbentuk bahasa 

arab disebabkan kurangnya 

kosakata. Serta penjelasan dosen 

hanya terfokus pada mahasiswa yang 

sudah lebih mengerti sehingga 

mahasiswa yg tidak berani bertanya 

hnya mengikuti materi dengan tidak 

terlalu memahami materi tersebut. 

3 

Menurut anda bagaimana jika 

PBA menerapkan sistem 

lingkungan bahasa dengan 

tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa 

Arab 

Sangat baik. Karena dengan adanya 

lingkungan bahasa memudahkan 

mahasiswa untuk menerapkan 

kosakata yang telah diketahui 

senhingga kosakata tersebut dapat 

melekat. Dan menjadi kebiasaan 

dalam berbicara menggunakan 

bahasa arab. Lingkungan yang baik 

akan sangat mendukung kemampuan 

berbicara bahasa arab karena akan 

menjadi sebuah kebiasaan, dengan 



 

 

kebiasaan itu maka kemampuan 

berbicara juga akan meningkat. 

i. Kapan anda punya kesempatan 

belajar latihan bebricara bahasa 

Arab? Dan dengan siapa anda 

latihan berbicara bahasa Arab? 

Pada saat proses perkuliahan dan 

dengan teman serta dosen. 

 

Nama  : Karmila 

NIM / Kelas : 16010102021 / Semester 8 

Asal Sekolah : SMA Negeri 1 Tomgkonu 

A. Rumusan Masalah 1 : Kemampuan Keterampilan berbicara bahasa Arab 

mahasiswa PBA semester 8 di IAIN Kendari. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Apa latar belakang pendidikan 

anda sebelum masuk di prodi 

PBA IAIN Kendari? 

SMA 

2 
Sejak kapan anda belajar bahasa 

Arab? 
Sejak 10 SMA 

3 

Bagaimana kemampuan 

keterampilan berbicara anda 

dalam bahasa Arab? 

Kalau menurut saya, mahasiswa² 

yang lulusan dari pondok itu 

biasanya punya kemampuan 

berbicara yang lebih bagus di 

bandingkan dengan mahasiswa² 

yang lulusan dari MAN atau SMA. 

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah 2 : Apa penyebab Kesulitan yang di hadapi 

Mahasiswa dalam menguasai kemampuan keterampilan berbicara 

bahasa Arab. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  
Apa kesulitan yang anda hadapi 

ketika berbicara bahasa Arab? 
Kurangnya hafalan kosakata 

2 
Bagaimana penggunaan bahasa 

di Lingkungan kampus? 
Saya jarang menerapkannya 

 

 

C. Rumusan Masalah 3 : Apa Upaya agar meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara bahasa Arab bagi Mahasiswa PBA. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Langkah-langkah apa saja yang 

kamu lakukan agar kemampuan 

keterampilan bahasa Arabmu 

meningkat? 

Mengerjakan soal-soal yang 

berbahasa Arab 

i. Bagaiamana upaya anda untuk 

meningkatkan kemampuan 

bebricara bahasa Arab? 

Menonton video yang berbahasa 

Arab 

2 

Menurut anda bagaimana proses 

pengajaran dosen terhadap 

kemampuan keterampilan 

berbicara bahasa Arab di kelas 

selama proses perkuliahan? 

Biasa saja. Tapi kadang ada juga sih 

beberapa dosen yang 

pembelajarannya itu menyenangkan, 

sekitar 10% atau 20% lah. 

i. Apakah dalam proses 

perkuliahan anda aktif? 
Tidak terlalu aktif 

ii. Apa masalah yang anda Cara mengajar dosen yang kurang 



 

 

hadapi dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab? 

menarik 

3 

Menurut anda bagaimana jika 

PBA menerapkan sistem 

lingkungan bahasa dengan 

tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa 

Arab 

Bagus, jika memang benar-benar 

terealisasi. Dan itu sangat membantu 

kami yang dari lulusan SMA jika 

ada lingkungan tersebut. 

i. Kapan anda punya kesempatan 

belajar latihan bebricara bahasa 

Arab? Dan dengan siapa anda 

latihan berbicara bahasa Arab? 

Tidak ada 

 

Nama  : Aris Purwanto 

NIM / Kelas : 16010102027 / Semester 8 

Asal Sekolah : SMAN 1 Lapandewa 

A. Rumusan Masalah 1 : Kemampuan Keterampilan berbicara bahasa Arab 

mahasiswa PBA semester 8 di IAIN Kendari. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Apa latar belakang pendidikan 

anda sebelum masuk di prodi 

PBA IAIN Kendari? 

SMA 

2 
Sejak kapan anda belajar bahasa 

Arab? 

Kelas satu SMA. Yang dipelajarai 

adalah nama2 hari, bulan dan angka. 

3 

Bagaimana kemampuan 

keterampilan berbicara anda 

dalam bahasa Arab? 

Kemampuan bicara mahasiswa 

variasi ada yang pandai sekali, ada 

yang sedang dan ada yang kurang. 

Karena memang mahasiswa berlatar 



 

 

pendidikan yang berbeda, ada dari 

SMA, MA, dan pesantren. Tentunya 

asal sekolah juga menentukan 

kemampuan bicara bahasa arab 

mahasiswa. 

 

B. Rumusan Masalah 2 : Apa penyebab Kesulitan yang di hadapi 

Mahasiswa dalam menguasai kemampuan keterampilan berbicara 

bahasa Arab. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  
Apa kesulitan yang anda hadapi 

ketika berbicara bahasa Arab? 

Kurang Kosakata namun yang paling 

sulit adalah susunan kosa-kata yang 

benar. Karena biasa sudah 

menghafal kosakata tapi saat praktek 

bingung susunan kosakata yang 

benar bagaimana.. 

2 
Bagaimana penggunaan bahasa 

di Lingkungan kampus? 

Hanya didalam kelas, diluar kelas 

jarang. Karena diluar jam 

 

 

C. Rumusan Masalah 3 : Apa Upaya agar meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara bahasa Arab bagi Mahasiswa PBA. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Langkah-langkah apa saja yang 

kamu lakukan agar kemampuan 

keterampilan bahasa Arabmu 

meningkat? 

Belajar bahasa arab secara perlahan-

lahan, biasa mencari susunan cara 

berbicara bahasa arab yang benar di 

buku2 atau video. 



 

 

i. Bagaiamana upaya anda untuk 

meningkatkan kemampuan 

bebricara bahasa Arab? 

Sering mendengarkan teman 

berbicara bahasa arab. Namun teman 

yang dimaksud adalah teman 

mahasiswa alumni gontor. 

2 

Menurut anda bagaimana proses 

pengajaran dosen terhadap 

kemampuan keterampilan 

berbicara bahasa Arab di kelas 

selama proses perkuliahan? 

Bagus karena dapat meningkatkan 

kemampuan bicara bahasa arab 

mahasiswa namun akan terlaksana 

dengan baik jika ada perbaikan cara 

berbicara yang benar. 

i. Apakah dalam proses 

perkuliahan anda aktif? 

Aktif, jika diminta untuk praktek 

saya akan langsung melaksanakan 

praktek. 

ii. Apa masalah yang anda 

hadapi dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab? 

Masalah yang saya alami adalah 

kurangnya sumber pembenaran 

berbicara bahasa arab. Saya ingin 

memperbaiki cara berbicara namun 

untuk memperbaiki cara bicara 

susah. 

3 

Menurut anda bagaimana jika 

PBA menerapkan sistem 

lingkungan bahasa dengan 

tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa 

Arab? 

Bagus karena dapat meningkatkan 

kemampuan bicara bahasa arab 

mahasiswa namun akan terlaksana 

dengan baik jika ada perbaikan cara 

berbicara yang benar. 

i. Kapan anda punya kesempatan 

belajar latihan berbicara bahasa 

Arab? Dan dengan siapa anda 

latihan berbicara bahasa Arab? 

Kesempatan latihan hanya saat 

proses belajar berlangsung, dengan 

sesama mahasiswa. 



 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa PBA Lulusan Pesantren 

Nama  : Rahmi Yaumil Ramadhani 

NIM / Kelas : 16010102013 / Semester 8 

Asal Sekolah : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

A. Rumusan Masalah 1 : Kemampuan Keterampilan berbicara bahasa Arab 

mahasiswa PBA semester 8 di IAIN Kendari. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Apa latar belakang pendidikan 

anda sebelum masuk di prodi 

PBA IAIN Kendari? 

PMDG Putri 4 

2 
Sejak kapan anda belajar bahasa 

Arab? 
Sejak berada disekolah dasar. 

3 

Bagaimana kemampuan 

keterampilan berbicara anda 

dalam bahasa Arab? 

Masih sangat kurang karna tidak 

diterapkan dan dibiasakannya 

percakapan berbahasa arab sehari 

hari 

 

B. Rumusan Masalah 2 : Apa penyebab Kesulitan yang di hadapi 

Mahasiswa dalam menguasai kemampuan keterampilan berbicara 

bahasa Arab. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  
Apa kesulitan yang anda hadapi 

ketika berbicara bahasa Arab? 

Terkadang saya salah dalam 

menerapkan kaidah nahwu dan 

shorof. 

2 
Bagaimana penggunaan bahasa 

di Lingkungan kampus? 

masih kurang dalam penerapan dan 

pembiasaan. 

 



 

 

 

C. Rumusan Masalah 3 : Apa Upaya agar meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara bahasa Arab bagi Mahasiswa PBA. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Langkah-langkah apa saja yang 

kamu lakukan agar kemampuan 

keterampilan bahasa Arabmu 

meningkat? 

menggunakan bhs arab sehari hari. 

i. Bagaiamana upaya anda untuk 

meningkatkan kemampuan 

bebricara bahasa Arab? 

intinya terus berlatih dan jangan 

merasa malu, dan saya juga 

mempelajari lebih dalam terkait 

nahwu dan shorof 

2 

Menurut anda bagaimana proses 

pengajaran dosen terhadap 

kemampuan keterampilan 

berbicara bahasa Arab di kelas 

selama proses perkuliahan? 

Masih sangat kurang dalam 

penerapannnya, karena kebanyakan 

mahasiswa tidak paham ketika dosen 

menggunakan bahasa arab. 

i. Apakah dalam proses 

perkuliahan anda aktif? 

Iyaa sangat aktif, karena saya suka 

berbicara menggunakan bahasa arab 

ii. Apa masalah yang anda 

hadapi dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab? 

Masalah utama yaitu pada kaidah 

Nahwu dan Shorof. 

3 

Menurut anda bagaimana jika 

PBA menerapkan sistem 

lingkungan bahasa dengan 

tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa 

Arab 

Sangat baik.. agar mahasiswa PBA 

menjadi terbiasa sehingga tanpa 

disadari akan lancar dalam berbicara 

menggunakan bahasa Arab. 

i. Kapan anda punya kesempatan 

belajar latihan bebricara bahasa 

Saya berbicara bahasa arab bersama 

teman-teman saya, latihan 



 

 

Arab? Dan dengan siapa anda 

latihan berbicara bahasa Arab? 

berbicaranya tidak setiap hari. 

 

Nama  : Sulfiana 

NIM / Kelas : 16010102023 / Semester 8 

Asal Sekolah : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

A. Rumusan Masalah 1 : Kemampuan Keterampilan berbicara bahasa Arab 

mahasiswa PBA semester 8 di IAIN Kendari. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Apa latar belakang pendidikan 

anda sebelum masuk di prodi 

PBA IAIN Kendari? 

PMDG 

2 
Sejak kapan anda belajar bahasa 

Arab? 
Sejak masuk Pondok Gontor 

3 

Bagaimana kemampuan 

keterampilan berbicara anda 

dalam bahasa Arab? 

Menurut saya kemampuan berbicara 

mahasiswa pendidikan bahasa arab 

itu sudah bisa tpi masih kurang 

pengaplikasiannya di lingkungan 

 

B. Rumusan Masalah 2 : Apa penyebab Kesulitan yang di hadapi 

Mahasiswa dalam menguasai kemampuan keterampilan berbicara 

bahasa Arab. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  
Apa kesulitan yang anda hadapi 

ketika berbicara bahasa Arab? 
Masih kurang pengaplikasiannya. 

2 
Bagaimana penggunaan bahasa 

di Lingkungan kampus? 

Masih sangat kurang karena belum 

adanya kesadaran diri dari 



 

 

mahasiswa bahasa Arab itu sendiri 

 

 

C. Rumusan Masalah 3 : Apa Upaya agar meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara bahasa Arab bagi Mahasiswa PBA. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Langkah-langkah apa saja yang 

kamu lakukan agar kemampuan 

keterampilan bahasa Arabmu 

meningkat? 

Lebih mendalamami lagi pelajaran 

bahasa Arab. 

i. Bagaiamana upaya anda untuk 

meningkatkan kemampuan 

bebricara bahasa Arab? 

Sering mengaplikasin di lingkungan 

sehari-hari dan sering-sering 

membaca kamus dan buku bahasa 

Arab. 

2 

Menurut anda bagaimana proses 

pengajaran dosen terhadap 

kemampuan keterampilan 

berbicara bahasa Arab di kelas 

selama proses perkuliahan? 

Dosen menyuruh kita untuk 

mengucapkan kalimat atau beliau 

mengajar menggunakan bahasa 

Arab. 

i. Apakah dalam proses 

perkuliahan anda aktif? 

Iya, karena setiap yabg disuruhkan 

dosen harus kita lakukan di dpn 

kelas. 

ii. Apa masalah yang anda 

hadapi dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab? 

Alhamdulillah tidak ada. 

3 

Menurut anda bagaimana jika 

PBA menerapkan sistem 

lingkungan bahasa dengan 

tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa 

Menurut saya itu jauh lebih baik 

agar kosakata yang kita tau tdk 

mudah dilupakan. 



 

 

Arab 

i. Kapan anda punya kesempatan 

belajar latihan bebricara bahasa 

Arab? Dan dengan siapa anda 

latihan berbicara bahasa Arab? 

Biasanya saya latihan berbicara itu 

ketika mempunyai lawan bicara 

supaya ada timbal baliknya buat 

saya. 

 

Nama  : Hana Nurhanifah 

NIM / Kelas : 160101020 / Semester 8 

Asal Sekolah : Gontor Putri Kampus 3 

A. Rumusan Masalah 1 : Kemampuan Keterampilan berbicara bahasa Arab 

mahasiswa PBA semester 8 di IAIN Kendari. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Apa latar belakang pendidikan 

anda sebelum masuk di prodi 

PBA IAIN Kendari? 

MTs 

2 
Sejak kapan anda belajar bahasa 

Arab? 
Mts 

3 

Bagaimana kemampuan 

keterampilan berbicara anda 

dalam bahasa Arab? 

Baik 

 

B. Rumusan Masalah 2 : Apa penyebab Kesulitan yang di hadapi 

Mahasiswa dalam menguasai kemampuan keterampilan berbicara 

bahasa Arab. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  
Apa kesulitan yang anda hadapi 

ketika berbicara bahasa Arab? 
Penggunaan nahwu dan sharaf 



 

 

2 
Bagaimana penggunaan bahasa 

di Lingkungan kampus? 
Kurang 

 

 

C. Rumusan Masalah 3 : Apa Upaya agar meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara bahasa Arab bagi Mahasiswa PBA. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Langkah-langkah apa saja yang 

kamu lakukan agar kemampuan 

keterampilan bahasa Arabmu 

meningkat? 

Belajar. 

i. Bagaiamana upaya anda untuk 

meningkatkan kemampuan 

bebricara bahasa Arab? 

Banyak berlatih. 

2 

Menurut anda bagaimana proses 

pengajaran dosen terhadap 

kemampuan keterampilan 

berbicara bahasa Arab di kelas 

selama proses perkuliahan? 

Baik. 

i. Apakah dalam proses 

perkuliahan anda aktif? 
Iya cukup aktif 

ii. Apa masalah yang anda 

hadapi dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab? 

Nahwu dan sharaf. 

3 

Menurut anda bagaimana jika 

PBA menerapkan sistem 

lingkungan bahasa dengan 

tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa 

Baik  



 

 

Arab 

i. Kapan anda punya kesempatan 

belajar latihan bebricara bahasa 

Arab? Dan dengan siapa anda 

latihan berbicara bahasa Arab? 

Setiap hari dengan para guru dan 

santriwati. 



 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa Thailand  

Nama  : Tarmizi Che Abu 

NIM / Kelas : 16010102053 / 8 

Asal Sekolah : Muslim Suksa School 

A. Rumusan Masalah 1 : Kemampuan Keterampilan berbicara bahasa Arab 

mahasiswa PBA semester 8 di IAIN Kendari. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Apa latar belakang pendidikan 

anda sebelum masuk di prodi 

PBA IAIN Kendari? 

 

2 
Sejak kapan anda belajar bahasa 

Arab? 
Sejaka Kelas 1 SMA. 

3 

Bagaimana kemampuan 

keterampilan berbicara anda 

dalam bahasa Arab? 

Kemampuan keterampilan bicara 

bahasa Arab saya masih sangat 

kurang, untuk belajar bahasa Arab 

dengan teman atau dosen, saya harus 

belajar bahasa Indonesia dulu agar 

dapat memahami penjelasan dosen 

dan teman. 

 

B. Rumusan Masalah 2 : Apa penyebab Kesulitan yang di hadapi 

Mahasiswa dalam menguasai kemampuan keterampilan berbicara 

bahasa Arab. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  
Apa kesulitan yang anda hadapi 

ketika berbicara bahasa Arab? 

Kesulitan yang saya hadapi dalam 

berbicara bahasa Arab karena tidak 

terbiasa menggunakan bahasa Arab 



 

 

dan kurang kosakata. 

2 
Bagaimana penggunaan bahasa 

di Lingkungan kampus? 
Masih Kurang. 

 

 

C. Rumusan Masalah 3 : Apa Upaya agar meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara bahasa Arab bagi Mahasiswa PBA. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Langkah-langkah apa saja yang 

kamu lakukan agar kemampuan 

keterampilan bahasa Arabmu 

meningkat? 

Langkah-langkah saya dalam 

meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara yaitu 

denganpercaya diri dalam 

menggunakan bahasa Arab sehari-

hari. 

i. Bagaiamana upaya anda untuk 

meningkatkan kemampuan 

bebricara bahasa Arab? 

Rajin menghafal kosakata dan 

percaya diri untuk berbicara 

menggunakan bahasa Arab. 

2 

Menurut anda bagaimana proses 

pengajaran dosen terhadap 

kemampuan keterampilan 

berbicara bahasa Arab di kelas 

selama proses perkuliahan? 

Pengajaran dosen dalam 

meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara yaitu ada 

yang bagus ada juga yang masih 

kurang dalam pengajaran. 

i. Apakah dalam proses 

perkuliahan anda aktif? 
Alhamdulillah Meningkat. 

ii. Apa masalah yang anda 

hadapi dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab? 

Tidak terbiasa jadi sukar memahami 

bahasa Arab. 

3 
Menurut anda bagaimana jika 

PBA menerapkan sistem 

Sangat bagus upaya meningkat 

kemampuan berbicara menggunakan 



 

 

lingkungan bahasa dengan 

tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa 

Arab 

bahasa Arab seharian.  

i. Kapan anda punya kesempatan 

belajar latihan bebricara bahasa 

Arab? Dan dengan siapa anda 

latihan berbicara bahasa Arab? 

Waktu di kelas bersama teman. 

 

Nama  : Luthfe Khareng 

NIM / Kelas : 16010102053 / 8 

Asal Sekolah : Muslim Suksa Yala 

A. Rumusan Masalah 1 : Kemampuan Keterampilan berbicara bahasa 

Arab mahasiswa PBA semester 8 di IAIN Kendari. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Apa latar belakang pendidikan 

anda sebelum masuk di prodi 

PBA IAIN Kendari? 

 

2 
Sejak kapan anda belajar bahasa 

Arab? 
Sejaka Kelas 1 SMA. 

3 

Bagaimana kemampuan 

keterampilan berbicara anda 

dalam bahasa Arab? 

Kemampuan keterampilan berbicara 

bahasa Arab saya masih sangat 

kurang. 

 

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah 2 : Apa penyebab Kesulitan yang di hadapi 

Mahasiswa dalam menguasai kemampuan keterampilan berbicara 

bahasa Arab. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  
Apa kesulitan yang anda hadapi 

ketika berbicara bahasa Arab? 

Kesulitan yang saya hadapi dalam 

berbicara bahasa Arab karena kurang 

terbiasa, dan masih kurangnya kosa 

kata. 

2 
Bagaimana penggunaan bahasa 

di Lingkungan kampus? 
Masih Kurang. 

 

 

C. Rumusan Masalah 3 : Apa Upaya agar meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara bahasa Arab bagi Mahasiswa PBA. 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Langkah-langkah apa saja yang 

kamu lakukan agar kemampuan 

keterampilan bahasa Arabmu 

meningkat? 

Langkah-langkah saya dalam 

meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara yaitu dengan 

Menghafal kosakata, sering baca-

baca buku bahasa Arab, melihat dulu 

bahasa Indonesia. 

i. Bagaiamana upaya anda untuk 

meningkatkan kemampuan 

bebricara bahasa Arab? 

Rajin menghafal kosakata dan 

percaya diri untuk berbicara 

menggunakan bahasa Arab. 

2 

Menurut anda bagaimana proses 

pengajaran dosen terhadap 

kemampuan keterampilan 

berbicara bahasa Arab di kelas 

selama proses perkuliahan? 

Pengajaran dosen dalam 

meningkatkan kemampuan 

keterampilan berbicara yaitu bagus, 

tapi saya takut untuk bertanya. 



 

 

i. Apakah dalam proses 

perkuliahan anda aktif? 
Kadang-kadang. 

ii. Apa masalah yang anda 

hadapi dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab? 

Masih kurang kosakata. 

3 

Menurut anda bagaimana jika 

PBA menerapkan sistem 

lingkungan bahasa dengan 

tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa 

Arab 

Bagus agar meningkatkan 

kemampuan berbicara menggunakan 

bahasa Arab seharian.  

i. Kapan anda punya kesempatan 

belajar latihan bebricara bahasa 

Arab? Dan dengan siapa anda 

latihan berbicara bahasa Arab? 

Waktu di kelas bersama teman. 



 

 

Pedoman Wawancara Dosen Bahasa Arab 

Nama Dosen  : Nasri Akib S.Ag, M.Pd, 

Dosen Mata Kuliah : Muhadatsah 

Kelas yang diampu : Semester 4 Angkatan 2016 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Apa kendala Ustad (dosen) pada 

saat proses pengajaran mata 

kuliah muhadatsah terlaksana di 

semester 4 angkatan 2016? 

Kendala: tidak semua mahasiswa 

mampu berbicara dan mamahami 

bahasa Arab sehingga dlm proses 

mengajar saya menjelasakan materi 

dengan bahasa Indonesia dan Bahasa 

Arab. 

2 

Bagaimana Upaya ustad (dosen) 

dalam mengatasi kendala 

ksulitan mahasiswa dalam 

meningkatkan kemampuan 

berbicara bahasa Arab pada 

semester 4 angkatan 2016? 

Menyarankan untuk menghafal kosa 

kata atau mufradat sekaligus 

mempraktek atau membiasakan lisan 

mereka untuk berujar menggunakan 

bahasa Arab. 

3 

Bagaimana upaya Ustad (dosen) 

untuk menumbuhkan semangat 

nahasiswa dalam berbicara 

bahasa Arab terutama bagi 

mahasiswa yang kemampuan 

bahasa Arabnya rendah? 

Memotivasi, dengan cara 

menyampaikan kepada mereka 

pentingnya memahami bahasa Arab 

dengan khusus untuk mengkaji 

Dirasah islamiyah yang sumber 

aslinya berbahasa Arab 

4 

Menurut Ustad (dosen) apa 

penyebab kesulitan Mahasiswa 

Prodi PBA angkatan 2016 dalam 

meningkatkan berbicara bahasa 

Arab? 

Penyebab, basic pendidikan sebelum 

masuk di IAIN, Kurang serius 

menghafal kosa kata atau mufradat, 

dan lingkungan kampus khususnya 

di Prodi PBA belum ada aturan yang 

mengikat tentang penggunaan 

bahasa Arab. 



 

 

5 

Bagaimana respon/tanggapan 

Ustad terhadap mahasiswa di 

kelas dalam penggunaan 

keterampilan bebricara bahasa 

Arab? 

-  Sedikit merasa kecewa 

dengan kondisi tersebut 

karena mahasiswa sdh berada 

di semester 6 belum mampu 

menggunakan bahasa Arab 

ketika mengungkap sesuatu 

dengan lisan. 

- Khususnya yang berlatar 

belakang pendidikan umum 

- dan yang berlatar belakang 

Pesantren terkadang mereka  

telah lupa kosa yang mereka 

telah kuasai ketika masih 

berstatus santri. 

 

Nama Dosen  : H. Danial M.Th. I 

Dosen Mata Kuliah : Muhadatsah 

Kelas yang diampu : Semester 4 Angkatan 2016 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Apa kendala Ustad (dosen) pada 

saat proses pengajaran mata 

kuliah muhadatsah terlaksana di 

semester 4 angkatan 2016? 

Kendalanya banyak yang dari umum 

sehingga harus menyesuaikan 

dengan yang mahir 

2 

Bagaimana Upaya ustad (dosen) 

dalam mengatasi kendala 

kesulitan mahasiswa dalam 

meningkatkan kemampuan 

berbicara bahasa Arab pada 

semester 4 angkatan 2016? 

Membagi kelompok...sehingga 

dalam proses pembelajaran yang 

mahir bisa membantu yang dasar 

3 Bagaimana upaya Ustad (dosen) Selalu memberikan motivasi dan 



 

 

untuk menumbuhkan semangat 

nahasiswa dalam berbicara 

bahasa Arab terutama bagi 

mahasiswa yang kemampuan 

bahasa Arabnya rendah? 

tugas dirumah untuk membiasakan 

diri berbicara bahasa Arab 

4 

Menurut Ustad (dosen) apa 

penyebab kesulitan Mahasiswa 

Prodi PBA angkatan 2016 dalam 

meningkatkan berbicara bahasa 

Arab? 

Kendalanya..masih banyak yang 

kurang perhatian, dan tidak 

membiasakan diri untuk berbahasa 

Arab 

5 

Bagaimana respon/tanggapan 

Ustad terhadap mahasiswa di 

kelas dalam penggunaan 

keterampilan bebricara bahasa 

Arab? 

Lumayan. 

 

Nama Dosen  : Hasfikin S, M.Hum 

Dosen Mata Kuliah : Muhadatsah 

Kelas yang diampu : Semester 4 Angkatan 2016 

No Pertanyaan Jawaban 

1  

Apa kendala Ustad (dosen) pada 

saat proses pengajaran mata 

kuliah muhadatsah terlaksana di 

semester 4 angkatan 2016? 

Kendala utama adalah Kosa-kata yg 

belum memadai terhadap setiap 

mahasiswa 

2 

Bagaimana Upaya ustad (dosen) 

dalam mengatasi kendala 

kesulitan mahasiswa dalam 

meningkatkan kemampuan 

berbicara bahasa Arab pada 

semester 4 angkatan 2016? 

Mengoptimalkan keinginan mereka 

dengan penguasaan kosa-kata 



 

 

3 

Bagaimana upaya Ustad (dosen) 

untuk menumbuhkan semangat 

nahasiswa dalam berbicara 

bahasa Arab terutama bagi 

mahasiswa yang kemampuan 

bahasa Arabnya rendah? 

Upaya yg diperlukan kepada mereka 

memperbanyak kosa-kata dan 

memperaktekannya serta membuat 

lingkungan bahasa dalam 

keseharianya.. 

4 

Menurut Ustad (dosen) apa 

penyebab kesulitan Mahasiswa 

Prodi PBA angkatan 2016 dalam 

meningkatkan berbicara bahasa 

Arab? 

Minimnya kosa-kata dan tdk adanya 

lingkungan Bahasa yg tegas buat 

mereka dalam berbicara 

5 

Bagaimana respon/tanggapan 

Ustad terhadap mahasiswa di 

kelas dalam penggunaan 

keterampilan bebricara bahasa 

Arab? 

Keberanian dalam berbica mereka 

miliki tapi pengunaan kosa-kata yg 

sangat minim hingga membuat 

mereka sulit untuk berbicara 

 

 


