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 االختبار الشفوي عن طريق حمادثة يومية. .١

 

No Nama siswa Kelas Kesalahan 
bunyi 

Contoh 
kesalahan 

Keterangan 

1 Mario silvano 6C ا ؟ ه,حbc ?d  
Penyebutan yang 
benar adalah : 

  d? ھbا؟

Belum 
mampu 
membedakan 
antara “ha” 
tipis  dan 
“haa” tebal 

2 Hasnan 
iskandar najib 

6C ,غك   أhijkld mn ؟ 
Kata yang benar 

adalah :  
  أhijkpd mn ؟

 

Belum bisa 
membedakan 
antara 
“goin” dan 
“kaf” 

3 Launil kahfi 6B س  ث,سrs ،ن?usا  
Kata yang benar   

adalah:  
  اuv?ن، rvث 

Belum bisa 
membedakan 
antara “tsa” 
dan “sa” 

4 Muhammad 
akbar 

6B ع,ا   bا اmّn أis?ذ.ھ 
Kata yang benar 

adalah:   
    bا }mّz أis?ذ.ھ

Susah dalam 
membedakan 
huruf “alif” 
dan “ain” 

5 Bambang andi 
kurniawan 

6C ز,ذ,ع,ا }A.ز?isأ ?n hA?  
Maka yang 
benar adalah : 

 bAاn hA? أis?ذ.

Sulit dalam 
membedakan 
anatara huruf 
“dzal” dan 
“ja” juga 
pada huruf 
“ain” dan 
“alif” 

6 Muh. Naufal 
ashari 

6C ا ����  ك,ق���.���  
Kata yang benar 
adalah:  

  ���ا ���� ���.
  

Agak 
kesulitan  
membedakan 
antara huruf 
“kaf” dengan 
“qof” 

       

   
1 Irham fauzan 6B Tidak ada Tidak ada  Tidak ada 

kesalahan 
fonologi 

2 Yusuf aziz 6B ؟ ف hc?i�d mnأ  
 ania“
miptahuka”  

Penyebutan 
yang benar 

Belum bisa 
sempurna 
menyebutkan 
huruf “fa” 
dibaca “fpa” 
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adalah   
 أhc?i�d mn ؟ 

“aina 
miftahuka” 

3 Ihsan 
Muhammad 

mutawali 
syarawi 

6B Tidak ada  Tidak ada Tidak ada 
kesalahan 
fonologi 

4 Farhan zainul 
qolbi 

6C ذ. ح,خ,ه?isأ ?n ��c  
 ay saloh“
ustadz”  

Penyebutan 
yang benar 

adalah:  
 n ��c? أis?ذ.

“kholas ya 
ustadz 

Belum bisa 
membedakan 
antara huruf 
“ha” tipis 
dan 
“haa”tebal 
ketika 
menyebut 
huruf “kho” 
menjadi 
“kha”   

5 M. syahlevi 
E.A 

6C أ��. ق,ك,ر ?n hأ�k� ��sإ  
 akutaolrik halsi“

ya akhi”  
Penyebutan 
yang benar 

adalah:  
  .أk� ��sأ�n h? أ��

“islah qiroatuka 
ya akhi”. 

Sulit 
membedakan 
antara huruf 
“kaf” dan 
“qof” dan 
mempunyai 
kecacatan 
lidah tidak 
sempurna 
menyebutkan 
huruf “R” 

6 Adi ihza 
baharuddin 

6B ن ع,ا�z�� �lzAأ.  
“alaikum 
jamian” 
Penyebutan 
yang benar 
adalah: 

.?�z�� �lz�{  
“a’laikum 
jamiia’n. 

Belum bisa 
membedakan 
antara huruf 
“ain” dan 
“alif” 

  

  

Wawancara penelitian guru guru gontor 6 kendari 

 

 Wawancara pada tanggal :  02 juni 2020 

1. Siapa nama anda ?  jabatan anda? 
Nama  : Muhammad Sayidiannur Saputro, S.Pd 
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Jabatan  : pembimbing latihan pidato dan belajar sore di gontor 6 

2. Dari mana asal anda? Apa nama suku anda? 
Kota asal  : Saya dari kalimantan barat  

Suku   : saya suku melayu pak 

3. Sudah berapa lama mengajar di pondok pesantren gontor 6 kendari ?   
Tanggapan  : saya ustad tahun ke 6 di gontor 6  

 

4. Apakah ada kendala dalam mengajar berbicara bahasa arab ? 
Tanggapan  : kendala dalam mengajar berbicara di pondok modern Darussalam 

gontor kampus 6 kendari tidak ada karna kami mempunyai system pembelajarn learning 

by doing,  

5. Apa factor factor  kesalahan  berbicara  bahasa arab santri gontor 6 kendari ? 
Tanggapan  :  factor factor kesalahan berbicara santri masih dalam lingkup sering 

berbicara bahasa daerah dan masih sering terucap kata kata kalimat tambahan seperti MI, 

JI, KO,  

6. Apakah dialeg suku menjadi salah satu hambatan dalam mengajar berbicara bahasa arab 

? 
Tanggapan  : ia dialeg suku merupakan salah satu hambatan santri dalam berbicara 

bahasa arab maka dari itu gontor melarang santri untuk berbicara memakai bahasa 

daerah maupun bahasa Indonesia 

7. Apa sajakah  kesalahan  fonologi pada proses berbicara bahasa arab santri yang anda 

ketahui  ? 
Tanggapan  :  kesalahan fonologi santri biasanya ada pada pengucapan sifat huruf  

HAMES contohnya seperti huruf   ذ ز ش  dan ر 

8. Bagaimana model pengajaran berbicara bahasa arab santri gontor 6 kendari?  
Tanggapan  : model pembelajaran berbicara bahasa arab di gontor itu mempunyai 

tahapan tahapan pertama proses membuat iklim belajar dan proses penekanan dalam 

berbicara bahasa arab kedua membiasakan berbicara bahasa Indonesia baik dan benar 

serta meninggalkan berbicara bahasa daerah ketiga penekanan menghafal 3 kosa kata 

harian dan mengulangi kembali setelah dzuhur serta pengaplikasian dalam sehari. 

Keempat pembiasaan  setiap santri untuk  berbicara bahasa arab serta meninggalkan 

bahasa daerah  
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9. Bagaimana usaha anda dalam mengurangi kesalahan fonologi berbicara bahasa arab pada 

santri pondok pesantren gontor 6 kendari? 
Tanggapan  : usaha usaha ustad dalam meningkatkan berbicara bahasa arab di pondok 

modern Darussalam gontor 6 pertama meninggalkan bahasa daerah dan indo melauli 

tahapan tahapan model pembelajaran kedua memperbaiki bacaan al-quran karena ini 

dasar dalam membaca dan memahami kosa kata serta memahami arti dari kalimat 

bahasa arab dan menjadi latihan penyebutan huruf huruf  hijaiyah agar proses berbicara 

bahasa arab santri semakin baik ketiga memperbaiki tulisan imla karena dasarnya ketika 

santri bisa menulis imla maka dia sudah mengenal huruf huruf hijaiyyah tersebut karna 

dalam proses pembelajaran imla santri mendengar dan menyebutkan kata yang telah di 

tetapkan oleh ustad dan diualngi berkali kali lalu di tuliskan. Maka syarat mutlak untuk 

masuk gontor bisa membaca al-quran dan tulisan imla ini menjadi salah satu kurikulum 

pondok  

 

Wawancara penelitian guru guru gontor 6 kendari 

 

 Wawancara pada tanggal : 29 mei 2020 

1. Siapa nama anda ?  jabatan anda? 
Nama   : Muhammad Birrul Walidayny Evary  

Jabatan  : saya ketua bagian pembimbingan bahasa arab dan inggris di gontor 6 

2. Dari mana asal anda? Apa nama suku anda? 
Asal   : saya dari madiun 

Suku   : saya suku jawa 

3. Sudah berapa lama mengajar di pondok pesantren gontor 6 kendari ? 
Tanggapan  : saya sudah mengajar 6 tahun di pondok gontor 6 

 

4. Apakah ada kendala dalam mengajar berbicara bahasa arab ? 
Tanggapan  : dalam berbicara bahasa arab santri sumbernya dari beberapa hal yang 

menjadi kendala pertama itu masih terbawa pengucapan bahasa daerah atau ibu kedua 

masih mengucapkan dan menerjemahkan bahasa arab dengan struktur bahasa Indonesia 

ketiga berbicara bahasa arab santri masih terasa susah karena terbawa dengan dialeg suku 

 

5. Apa factor factor  kesalahan  berbicara  bahasa arab santri gontor 6 kendari ? 
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Tanggapan  : factor factor yang mempengaruhi kesalahan santri berbicara bahasa arab 

itu ada beberapa factor  pertama mencampur adukkan bahasa arab dan berbahasa 

Indonesia  yang dikiranya mempunyai keterkaitan contohya seperti صدر = sadar 

sedangkan dalam bahasa arab وعى = sadar kedua factor logat dari masing masing suku,  

6. Apakah dialeg suku menjadi salah satu hambatan dalam mengajar berbicara bahasa arab 

? 
Tanggapan  : untuk dialeg sangat berpengaruh sekali dalam pengucapan bahasa arab 

karena pegucapan yang sulit dan tidak mampu membedakan huruf contohnya seperti 

kata  عني padahal yang dimaksud itu أين,  

  

7. Apa sajakah  kesalahan  fonologi pada proses berbicara bahasa arab santri yang anda 

ketahui  ? 
Tanggapan   : kesalahan fonologi berbicara santri dalam bahasa arab seperti ا أنت dan 

sebenarnya pada pengucapan bahasa arab dengan baik  ملذا أنت ini terjadi karna bawaan 

suku masih banyak sih untuk suku suku lain 

 

8. Bagaimana model pengajaran berbicara bahasa arab santri gontor 6 kendari?  
Jawaban: model pembelajaran berbicara bahasa arab di gontor di lakukan dengan cara 

DIRECT METHOD yang mana setiap hari harus mengembangkan kosa kata bahasa 

arab dan mengetahui artinya tampa mengartikan ke bahasa Indonesia akan tetapi 

membuat kosa kata itu menjadi sebuah kalimat kalimat dalam percakapan dan 

diperagakan sehingga santri mampu berfikir arti dari kosa kata tersebut dan memakai 

setiap percakapan yang telah diajarkan dimana pun ia berada 

 

9. Bagaimana usaha anda dalam mengurangi kesalahan fonologi berbicara bahasa arab pada 

santri pondok pesantren gontor 6 kendari? 
Tanggpan  : usaha saya untuk mengurangi kesalahan fonologi santri dengan 

menegur santri apabila kedapatan berbahasa daerah maupun Indonesia serta 

memperbaiki kesalahan dalam pengucapan santri entah itu pada kalimat maupun huruf. 

 

Wawancara penelitian guru guru gontor 6 kendari 

 
 Wawancara pada tanggal : 04 juni 2020 
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1. Siapa nama anda ?  jabatan anda? 
Nama    : saya ustad rajib 

Jabatan  : saya di gontor sebagai staf pengasuhan santri 

2. Dari mana asal anda? Apa nama suku anda? 
Asal   : asal saya dari palu Sulawesi tengah 

Suku   : suku saya kaili 

3. Sudah berapa lama mengajar di pondok pesantren gontor 6 kendari ? 
Tanggapan   : sudah 9 tahun saya di gontor 6 

 

4. Apakah ada kendala dalam mengajar berbicara bahasa arab ? 
Tanggapan   : dalam berbicara bahasa ada kendala yang saya perhatikan selama ini 

sebagian kecil santri masih menggabung gabungkan bahasa arab dengan bahasa daerah 

atau bahasa Indonesia sama sama dengan temannya pada saat istirahat. 

 

5. Apa factor factor  kesalahan  berbicara  bahasa arab santri gontor 6 kendari ? 
Tanggapan   : factor masih kurangnya kosa kata yang di hafalkan oleh santri sehingga 

belum sempurna dalam berbicara bahasa arab  ini terjadi karena lingkungan mereka yang 

selalu menggunakan bahasa daerah saat berbicara  dan jarang  menggunakan kosa kata  

bahasa arab sehingga sulit untuk menghafalkan ,  

 

6. Apakah dialeg suku menjadi salah satu hambatan dalam mengajar berbicara bahasa arab 

? 
Jawaban : ia dialeg suku menjadi salah satu hambatan dalam berbicara bahasa arab, 

 

7. Apa sajakah  kesalahan  fonologi pada proses berbicara bahasa arab santri yang anda 

ketahui  ? 
Jawaban : yang saya ketahui sebagian kecil santri masih mengucapkan huruf  RA yang 

seharusnya di sebut RO 

 

8. Bagaimana model pengajaran berbicara bahasa arab santri gontor 6 kendari?  
Tanggapan  : model pengajaran berbicara bahasa arab pertama itu dengan menyuruh 

santri menghafalkan kosa kata مفردات minimal 3 perhari dan memberikan اسلب العربّية gaya 
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gaya berbicara bahasa arab kedua menekankan kepada santri agar berbahasa arab setiap 

hari di pondok 

 

9. Bagaimana usaha anda dalam mengurangi kesalahan fonologi berbicara bahasa arab pada 

santri pondok pesantren gontor 6 kendari? 
Tangapan   : usaha saya dengan memberikan saksi terdidik kepada santri yang 

melanggar berbahasa daerah atau bahasa Indonesia dengan menghafalkan kosa kata 

bahasa arab dari arti yang santri langgar dan memberi teguran apabila ada penyebutan 

huruf yang salah lalu membenarkannya 

 

Wawancara penelitian guru guru  gontor 6 kendari 

 
 Wawancara pada tanggal :  03 juni 2020 

1. Siapa nama anda ?  jabatan anda? 
Nama    : Nama saya Muhammad Fadhli anshori wahid 

Jabatan   : saya sebagai ketua KMI (kulliyyatul mualimin al-islamiyyah) pondok 

gontor 6 kendari 

2. Dari mana asal anda? Apa nama suku anda? 
Asal    : asal konsel saya ust  

Suku    : suku saya tolaki 

3. Sudah berapa lama mengajar di pondok pesantren gontor 6 kendari ? 
Tanggapan  :saya yahun ke 5 

 

4. Apakah ada kendala dalam mengajar berbicara bahasa arab ? 
Tanggapan   : ada karena tidak semua santri cepat menangkap pelajaran bahasa arab 

 

5. Apa factor factor  kesalahan  berbicara  bahasa arab santri gontor 6 kendari ? 
Tanggapan  : salah satu factor kesalahannya adalah kurang pahamnya santri dalam 

pembelajaran bahasa arab, 

  

6. Apakah dialeg suku menjadi salah satu hambatan dalam mengajar berbicara bahasa arab 

? 
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Tanggapan   : iya karena salah satu aturan pondok modern gontor adalah wajib 

berbahasa arab 

  

7. Apa sajakah  kesalahan  fonologi pada proses berbicara bahasa arab santri yang anda 

ketahui  ? 
Tanggapan   : kesalahan fonologinya salah satunya itu panjang pendeknya juga 

penggunaan nahwu dan shorf 

 

8. Bagaimana model pengajaran berbicara bahasa arab santri gontor 6 kendari?  
Tanggapan  : Metode pertama Menggunakan DIRECT METODE atau prtaktek 

secara langsung kedua metode lihat dan katakana ketiga pengulangan kosa kata 

 

9. Bagaimana usaha anda dalam mengurangi kesalahan fonologi berbicara bahasa arab pada 

santri pondok pesantren gontor 6 kendari? 
Tanggapan   : usaha usaha itu kami memahamkan dasar dasar bahasa arab seperti 

nahwu dadn shorf kedua memperbaiki kesalahan dalam kosa kata santri memberikan 

tugas insya usbu’iy latihan latihan dalam pelajaran bahasa arab serta di koreksi  

 

 

  

Wawancara penelitian siswa 

 
 Wawancara pada tanggal : 26 februari 2020 

1. Siapa namamu ? kelas berapa kamu? 
Nama   : Mario silvano,  

Kelas  : saya kelas 6 C digontor 6, 

2. Dari mana asalmu ? apa nama sukumu? 
Asal   : saya dari ponorogo ustad, 

Suku   :  saya suku jawa ustad  

3.  Apakah kamu belajar berbicara bahasa arab  ? 
Tanggapan  : ia saya belajar bahasa arab 

4.  Apa bahasa pertama yang anda pelajari ? 
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Tanggapn  : yang saya pelajari awalnya itu bahasa jawa ustad 

5.  Apa  kendala anda dalam belajar berbicara bahasa pertama ke bahasa arab ? 
Tanggapan  : selama ini dalam kendala saya belum tau sih ustad yah tapi memang 

dalam berbicara saya masih kurang oh ia ustad saya juga sulit menghilangkan meddo 

saya yang kejawa jawaan ustad 

6. Sebutkan huruf  yang sulit di ucapkan dalam berbicara bahasa arab? 
Tanggapan  : saya sulit sekali membedakan antara  huruf  ha  / ه /dan  ح / / , 

7. Sebutkan kata yang paling sulit di ucapkan dalam berbicara bahasa arab?  
Tanggapan : kata yang sulit saya ucapkan ustad kata yang dimana ada huruf  ha yang 

bundar ustad, 

8. Adakah kesalahan pengucapan anda yang terbawa dari dialeg suku ke bahasa arab ? 
Tanggapan : sering memain mainkan bahasa arab ustad menambahkan kata PEK 

diujungnya contohnya ustad ana awalan PEK seperti itu ustad 

9. Apa peningkatan yang anda rasakan setelah belajar bahasa arab di pondok  modern 

Darussalam gontor 6  kendari ? 
Tanggapan : Alhamdulillah selama saya belajar di gontor ada peningkatan ustad saya 

awal belajar bahasa arabnya baru di pondok ustad jadi saya merasa tau ustad  

  

 

 

 

Wawancara penelitian siswa 

 
 Wawancara pada tanggal : 26 februari 2020 

1. Siapa namamu ? kelas berapa kamu? 
Nama   : Nama saya Hasnan iskandar najib,  

Kelas   : saya kelas 6 C di gontor 6 

2. Dari mana asalmu ? apa nama sukumu? 
Asal   : kota saya solo, 

Suku   : saya suku jawa ustad, 

3.  Apakah kamu belajar berbicara bahasa arab  ? 
Tanggapan   : ia ustad saya belajar bahasa arab, 

4.  Apa bahasa pertama yang anda pelajari ? 
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Tanggapan : bahasa pertama yang saya pelajari bahasa indonesia ustad tapi lebih ke 

bahasa jawa karena ikut ibu waktu kecil ustad, 

5.  Apa  kendala anda dalam belajar berbicara bahasa pertama ke bahasa arab ? 
Tanggapan  : kendala saya berbicara bahasa arab ustad saya masih sulit membedakan 

beberapa huruf karna kebiasaan saya mengaji sebelum masuk kepondok itu dengan 

tradisi jawa ustad  

6. Sebutkan huruf  yang sulit di ucapkan dalam berbicara bahasa arab? 
Tanggapan  : huruf yang sulit saya ucapkan adalah huruf  / غ / dan  / ك  /  saya sulit 

membedakan penyebutan ini ustad terkadang saya di tertawakan ustad tapi saya biasa 

saja ustad  

7. Sebutkan kata yang paling sulit di ucapkan dalam berbicara bahasa arab?  
Tanggapan : kalaw kata MIKROPATUN  مكرفة 

8. Adakah kesalahan pengucapan anda yang terbawa dari dialeg suku ke bahasa arab ? 
Tanggapan  : kalaw kesalahan bahasa saya kayaknya terlalu meddo dalam berbicara 

ustad bawaan dari kecil dan saya sulit hilangkan meddo saya ustad 

9. Apa peningkatan yang anda rasakan setelah belajar bahasa arab di pondok  modern 

Darussalam gontor 6  kendari ? 
Tanggapan  : alhamdulillah ustad saya belajar di pondok ada perubahan ustad meddo 

saya sudah mulai berkurang karna teman teman saya yang dari berbagai tempat ustad 

 

Wawancara penelitian siswa 

 
 Wawancara pada tanggal : 2السادس februari 2020 

1. Siapa namamu ? kelas berapa kamu? 
Nama   : Nama saya surya,  

Kelas   : saya kelas 3XB di gontor 6 

2. Dari mana asalmu ? apa nama sukumu? 
Asal   : saya dari kota kendari 

Suku   : saya suku tolaki 

3.  Apakah kamu belajar berbicara bahasa arab  ? 
Tanggapan : iya ustad saya belajar bahasa arab 

4.  Apa bahasa pertama yang anda pelajari ? 
Tanggapan : bahasa pertama yang saya pelajari bahasa Indonesia ustad 
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5.  Apa  kendala anda dalam belajar berbicara bahasa pertama ke bahasa arab ? 
Tanggapan : kendala saya dalam belajar berbicara bahasa arab saya masih malas 

menggunakan bahasa arab dalam percakapan saya dengan teman saya ustad 

6. Sebutkan huruf  yang sulit di ucapkan dalam berbicara bahasa arab? 
Tanggapan : saya sulit membedakan antara huruf / ص  / dan  /  س/, 

7. Sebutkan kata yang paling sulit di ucapkan dalam berbicara bahasa arab?  
Tanggapan : kata yang sulit saya ucapkan yang berhubungan dengan huruf / ص/ saya 

pasti membaca SA 

8. Adakah kesalahan pengucapan anda yang terbawa dari dialeg suku ke bahasa arab ? 
Tanggapan : kalaw dari dialeg suku saya belum tau ustad tapi saya sering menambah 

nambahkan seperti kata MI, 

9. Apa peningkatan yang anda rasakan setelah belajar bahasa arab di pondok  modern 

Darussalam gontor 6  kendari ? 
Tanggapan : selama saya di gontor saya banyak belajar saya dulu tidak dapat 

menyebutkan huruf FA dan setelah saya sering belajar mengaji di pondok saya bisa 

menngucapkan huruf FA 

 

 

Wawancara penelitian siswa 

 
 Wawancara pada tanggal : 26 februari 2020 

1. Siapa namamu ? kelas berapa kamu? 
Nama   : Nama saya pada Rian fadila 

Kelas   : saya kelas 5 B di gontor 6 

2. Dari mana asalmu ? apa nama sukumu? 
Asal  : saya tinggal di konawe 

Suku   : saya suku bugis campuran ustad tapi saya ikut bapak ke suku bugis 

3.  Apakah kamu belajar berbicara bahasa arab  ? 
Tanggapan  : ia ustad saya belajar bahasa arab 

4.  Apa bahasa pertama yang anda pelajari ? 
Tanggapan  : bahasa pertama yang saya pelajari bahasa bugis ustad karna saya tinggal 

sama dengan bapak 

5.  Apa  kendala anda dalam belajar berbicara bahasa pertama ke bahasa arab ? 
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Tanggapan  : kendala saya dalam belajar bebicara bahasa arab saya kurang memakai 

kosa kata yang saya pelajari ustad kalaw saya bercakap sering memakai bahasa indonesia 

terkadang juga saya juga sering bicara bahasa daerah ustad   

6. Sebutkan huruf  yang sulit di ucapkan dalam berbicara bahasa arab? 
Tanggapan  : huruf yang sulit saya ucapkan huruf /  ع/ , kata yang sulit saya ucapkan 

karna selalu ada NG di belakangnya ust kaya AING 

7. Sebutkan kata yang paling sulit di ucapkan dalam berbicara bahasa arab?  
Tanggapan  : kata yang ada huruf /  ر/ saya tau dari teman saya dan juga ustad yang 

selalu mengislah kesalahan saya ustad kalaw latihan muhadtsah pagi sa selalu bilang 

huruf RA 

8. Adakah kesalahan pengucapan anda yang terbawa dari dialeg suku ke bahasa arab ? 
Tanggapan  : saya sering menambahkan kata kata daerah pada bahasa arab ustad dan 

menjadi kebiasaan 

9. Apa peningkatan yang anda rasakan setelah belajar bahasa arab di pondok  modern 

Darussalam gontor 6  kendari ? 
Tanggapan  : setelah saya belajar di pondok saya rasa ada peningkatan ustad saya 

banyak mengetahui kosa kata baru dan ustad ustad sering memperbaiki kesalahan dalam 

berbicara ustad 

Wawancara penelitian siswa 

 
 Wawancara pada tanggal : 26 februari 2020 

1. Siapa namamu ? kelas berapa kamu? 
Nama  : Nama Bambang andi kurniawan 

Kelas   : saya kelas 6 C 

2. Dari mana asalmu ? apa nama sukumu? 
asal   : asal saya dari madiun 

suku   : suku saya jawa ustad 

3. Apakah kamu belajar berbicara bahasa arab  ? 
Tanggapan  : ia saya belajar berbicara bahasa arab bahkan sebelum saya masuk 

pondok ustad saya belajar di MI (Madrasah Ibtidaiyyah) 

4. Apa bahasa pertama yang anda pelajari ? 
Tanggapan  : bahasa pertama yang saya pelajari bahasa daerah ustad bahasa jawa 

5.  Apa  kendala anda dalam belajar berbicara bahasa pertama ke bahasa arab ? 



 

81 
 

Tanggapan  : kendala saya berbicara bahasa arab banyak sih ustad salah satunya saya 

masih malas menggunakan bahasa arab karena sulit menghafalkan kosa kata, saya kurang 

motivasi dalam belajar bahasa arab ustad  

6. Sebutkan huruf  yang sulit di ucapkan dalam berbicara bahasa arab? 
Tanggapan  : huruf yang sulit saya ucapkan huruf / ذ  / dan huruf /  ع/ saya selalu di 

tegur ketika saya latihan pecakapan sehari hari maupun dalam latihan pidato 

7. Sebutkan kata yang paling sulit di ucapkan dalam berbicara bahasa arab?  
Tanggapan  : Kata yang sulit di ucapkan seperti kata ZAHABA زحب 

8. Adakah kesalahan pengucapan anda yang terbawa dari dialeg suku ke bahasa arab ? 
Tanggapan  : kesalahan pengucapan dari dialeg suku kayaknya tidak ada ustad saya 

jarang berbicara bahasa daerah di pondok 

9. Apa peningkatan yang anda rasakan setelah belajar bahasa arab di pondok  modern 

Darussalam gontor 6  kendari ? 
Tanggapan  : yang selama ini saya rasakan di pondok sangat meningkat ustad waktu 

saya masih di luar saya masih sulit mengucapkan huruf AIN karna di tempat saya belajar 

mengaji saya selalu sebut huruf  NGA tetapi setelah di pondok saya sudah bisa 

menyebutkannya meskipun itu agak mengganggu sih ustad 

 

Wawancara penelitian siswa 

 
 Wawancara pada tanggal : 28 februari 2020 

1. Siapa namamu ? kelas berapa kamu? 
Nama   : Nama saya Yusuf azis 

Kelas  : saya kelas 6 B di gontor 6 

2. Dari mana asalmu ? apa nama sukumu? 
Asal  : asal saya dari kota bandung 

Suku   : saya suku sunda ustad 

3.  Apakah kamu belajar berbicara bahasa arab  ? 
Tanggapan  : ia ustad saya belajar bahasa arab saya juga belajar bahasa arab sama guru 

mengaji waktu saya masih SD 

4.  Apa bahasa pertama yang anda pelajari ? 
Tanggapan  :  bahasa pertama yang saya pelajari bahasa daerah ustad bahasa sunda 

5.  Apa  kendala anda dalam belajar berbicara bahasa pertama ke bahasa arab ? 
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Tanggapan  :  kendala saya belajar berbicara bahasa arab sulit menghafal kosa kata 

karna logat sunda ustad, 

6. Sebutkan huruf  yang sulit di ucapkan dalam berbicara bahasa arab? 
Tanggapan  : huruf yang sulit saya ucapkan huruf /  ف/ saya selalu menyebutkan 

huruf PA 

7. Sebutkan kata yang paling sulit di ucapkan dalam berbicara bahasa arab?  
Tanggapan  : kata yang sulit saya ucapkan adalah kata yang ada huruf  /  ف/ 
contohnya seperti KAYPA 

8. Adakah kesalahan pengucapan anda yang terbawa dari dialeg suku ke bahasa arab ? 
Tanggapan  : kesalahan pengucapan daerah saya sering menggunakan bahasa daerah 

kepada teman saya ustad bahkan saya sering menggabung gabungkan bahasa arab 

dengan bahasa daerah 

9. Apa peningkatan yang anda rasakan setelah belajar bahasa arab di pondok  modern 

Darussalam gontor 6  kendari ? 
Tanggapan  : saya belajar banyak dari pondok tentang bahasa arab guru gurunya 

sangat memperhatikan bahasa sehingga menegur kami kalaw ada kesalahan 
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  البحث احليوي البيان
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   ١٩٩٤ سبتمرب ١٨كنداري، :   وقت امليالد ومكان 
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   احلرم السادس كنداري

  ٠٨٥٢٥٤١٣٣٠٣٠:     منرة احلاتف

 aajoel62@gmail.com:    اإللكرتوين الربيد

  


