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الملحاق

أداة البحث

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(pedoman wawancara untuk guru bahasa arab)

Nama Lengkap : Ustadzah Musdalifah, S.H.I

Jenis Kelamin : Perempuan

No. Pertanyaan Jawaban

١ Dalam pembelajaran nahwu-

sharaf Apakah ada metode -

metode khusus yang digunakan

guru untuk meningkatkan

kemampuan santri?

Ya, saya menggunakan dua metode

dalam proses pembelajaran nahwu

sharaf.

٢ Jika ada metode yang digunkan,

bisa di sebutkan metode apa saja

!

Saya menggunakan dua metode yaitu

metode Qawaid Wa Tarjamah dan

Metode induktif.

٣ Bagaimana proses Penerapan

Metode tersebut dalam

pembelajaran Nahwu Sharaf ?

Proses penerapa kedua metode tersebut

yaitu guru menggunakan buku

Durusu Al-Lugha sebagai patokan

dan mencakup tiga tahap yaitu

pendahuluan, pelaksanaan dan

evaluasi

٤ Seberapa efektif penggunaan

metode tersebut dalam

mempengaruhi hasil belajar

santri?

Menurut saya peenggunaan kedua

metode tersebut cukup efektif karena

hasil belajar siswa meningkat dan

proses pembelajaran cukup
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menyenangkan sehingga tidak

membuat siswa merasa tegang dalam

proses pembelajaran.

٠ Adakah Faktor Yang

Menghambat proses

Pembelajaran Nahwu Sharaf?

jika ada sebutkan!

Setiap proses pembelajaran pasti ada

faktor- faktor yang menghambat.

Diantaranya  buku bahasa paket bahasa

arab yang padat akan materi sehingga

siswa merasa kesulitan dan merasa

bahasa arab begitu sulit di pahami.

Sarana prasarana yang kurang

mendukung, motivasi dari dalam diri

siswa itu sendiri dan lain sebagainya.

٦ Faktor-faktor apa saja yang

mendukung proses

Pembelajaran Nahwu Sharaf ?

jika ada sebutkan!

Faktor yang mendukung diantaranya

kemampuan guru dalam

menyampaikan materi agar siswa

mudah memahami materi dengan baik.

٧ Bagaimanakah Hasil

Implementasi dari Metode

Pembelajaran yang anda

gunakan dalam pembelajaran

Nahwu Sharaf ?

Sejauh ini hasil dari metode yang di

gunakan cukup baik karena nilai-nilai

ujian siswa meningkat dari sebelumnya

dan juga pemahaman siswa meningkat.

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk santriwati)*

Nama : Miftaqul Ramadhani

Kelas : XI

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apakah anda menyukai pelajaran

bahasa arab, khususnya nahwu

sharaf?

Iya, saya menyukai pelajaran

Bahasa arab. Agar dapat

mempermudah saya
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mengetahui arti dan ma’na

dalam al-qur’an. Dan

khususnya ilmu nahwu sangat

membantu dalam menetukan

tanda- tanda baca yang benar

pada kitab-kitab yang gundul.

٢ Sejak kapan anda menyukai

pelajaran bahasa arab?

Sejak kelas VII SMP

٣ Apa yang memotivasi anda dalam

mempelajari bahasa arab?

Agar saya bisa mengetahui

bahasa lain yakni bahasa Al-

qur’an.

٤ Bagaimana peran guru dalam

meningkatkan kemampuan bahasa

arab anda khususnya dalam

pembelajaran Nahwu-Sharaf?

Guru saya sangat bersemangat

dalam membagikan ilmunya

terutama ilmu nahwu dan sharaf

agar kami dapat memahami

setiap materi yang diajarkan.

٥ Kendala apa yang anda hadapi dalam

pembelajaran bahasa arab khususnya

Nahwu-sharaf?

Kadang dari diri saya sendiri

yang kurang fokus ketika

belajar

٦ Faktor apasaja yang mendukung

anda dalam proses pembelajaran

nahwu-sharaf?

Saya suka pelajaran bahasa arab

٧ Metode apa yang sering digunakan

oleh guru dalam pembelajaran

bahasa arab khususnya Nahwu-

Sharaf?

Metode yang digunakan guru

yaitu dengan memberikan kami

terlebih dahulu contoh- contoh

yang mudah kami pahami serta

memberikan mufrodat terlebih

dahulu sebelum masuk ke

materi inti

٨ Apakah metode tersebut dapat Iya, karena perlahan –lahan



٧٦

membantu untuk meningkatkan

kemampuan Nahwu-Sharaf anda?

saya sudah mulai memhami

ilmu-ilmu nahwu yang dasar.

٩ Jika anda merasa kesulitan dalam

pembelajaran nahwu-sharaf apakah

anda selalu mempertanyakan ketidak

fahaman anda kepada Ustadzah?

Iya, saya selalu

mempertanyakan apa-apa saja

yang saya tidak fahami kepada

ustadzah agar lebih

memudahkan saya dalam

memahami materi

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk santriwati)*

Nama : Rezky Nur Amalia

Kelas : XII

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apakah anda menyukai pelajaran

bahasa arab, khususnya nahwu

sharaf?

Iya saya suka belajara bahasa

arab karena belajar  bahasa

arab mudah saya pahami dan

mengerti.

٢ Sejak kapan anda menyukai pelajaran

bahasa arab?

Saya menyukai pelajaran

bahasa arab sejak SMP

٣ Apa yang memotivasi anda dalam

mempelajari bahasa arab?

Agar bisa memahami bahasa

akhirat dan bisa juga berguna

untuk masa depan khususnya

untuk lanjut bersekolah di arab

Saudi

٤ Bagaimana peran guru dalam

meningkatkan kemampuan bahasa

arab anda khususnya dalam

pembelajaran Nahwu-Sharaf?

Peran guru dalam mengajar

kami sangat baik karena materi

yang diajarkan secara rinci

sampai siswa benar-benar
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mengerti dengan materi yang

diajarkan.

٥ Kendala apa yang anda hadapi dalam

pembelajaran bahasa arab khususnya

Nahwu-sharaf?

Tidak ada kendala yang say]a

hadapi karena ustadzah

menjelaskan materi dengan

baik khususnya materi nahwu

dan sharaf

٦ Faktor apasaja yang mendukung anda

dalam proses pembelajaran nahwu-

sharaf?

Yang mendukung saya dalam

pembelajaran yaitu adanya

kamus dan dukungan dari

keluarga yang membuat saya

semangat.

٧ Metode apa yang sering digunakan

oleh guru dalam pembelajaran bahasa

arab khususnya Nahwu-Sharaf?

Metode yang sering ustadzah

saya gunakan itu awal

pembelajaran diberikan contoh

dulu, setela itu guru

menjelaskan satu pertastu seca

langsung dan diakhir ustadzah

memberikan tugas untuk

dikerjakan di rumah.

٨ Apakah metode tersebut dapat

membantu untuk meningkatkan

kemampuan Nahwu-Sharaf anda?

Metode tersebut membantu

saya karena sangat mudah

untuk saya memahami ilmu

nahwu dan sharaf.

٩ Jika anda merasa kesulitan dalam

pembelajaran nahwu-sharaf apakah

anda selalu mempertanyakan ketidak

fahaman anda kepada Ustadzah?

Ya, jika saya tidak mengerti

saya langsung bertanya kepada

ustadzah agar saya tidak

bingung nantinya.



٧٨

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk santriwati)*

Nama : Azifah Tul Jannah Mus

Kelas : XII

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apakah anda menyukai pelajaran

bahasa arab, khususnya nahwu

sharaf?

Kalau saya sangat suka, apalagi

kalau pelajaran bahasa arab

khususnya nahwu dan sharaf

karena ilmu nahwu dan sharaf

bisa kita gunakan untuk

membaca kitab- kitab gundul

yang tidak punya harakat sama

sekali.

٢ Sejak kapan anda menyukai pelajaran

bahasa arab?

Sejak kelas ١ SMP karena

sekolah saya pelajarannya

serba bahasa arab jadi dari situ

saya mulai tertarik dengan

pelajaran bahasa arab

khususnya nahwu dan sharaf.

٣ Apa yang memotivasi anda dalam

mempelajari bahasa arab?

Agar saya bisa memahami al-

qur’an dan hadist yang

menggunakan bahasa arab

٤ Bagaimana peran guru dalam

meningkatkan kemampuan bahasa

arab anda khususnya dalam

pembelajaran Nahwu-Sharaf?

Cara ustadzah mengajar

khususnya ketiaka pelajaran

nahwu sangat mudah saya

pahami karena beliau

menjelaskan dengan pelan-

pelan.
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٥ Kendala apa yang anda hadapi dalam

pembelajaran bahasa arab khususnya

Nahwu-sharaf?

Pelajarannya agak rumit tapi

saya selalu berusaha

memahami setiap materi yang

diberikan

٦ Faktor apasaja yang mendukung anda

dalam proses pembelajaran nahwu-

sharaf?

Dorongan dari teman yang

lulus sekolah di universitas al-

azhar dan saya juga ingin

mengikuti jejaknya bersekolah

disana.

٧ Metode apa yang sering digunakan

oleh guru dalam pembelajaran bahasa

arab khususnya Nahwu-Sharaf?

Guru memberikan mufrodat

terlebih dahulu agar kami

memahami setiap makna kata

yang akan kami pelajari

٨ Apakah metode tersebut dapat

membantu untuk meningkatkan

kemampuan Nahwu-Sharaf anda?

Ya saya jadi lebih mudah

memahami materi yang

diberikan.

٩ Jika anda merasa kesulitan dalam

pembelajaran nahwu-sharaf apakah

anda selalu mempertanyakan ketidak

fahaman anda kepada Ustadzah?

Sering bertanya kepada

ustadzah maupun teman.

INSTRUMEN  WAWANCARA PENELITIAN

(Pedoman wawancara untuk santriwati)*

Nama : Ummu Syifa Muthaharah

Kelas : XII

No. Pertanyaan Jawaban

١ Apakah anda menyukai pelajaran

bahasa arab, khususnya nahwu

sharaf?

Iya saya mmenyukai karena

terasa gampang
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٢ Sejak kapan anda menyukai

pelajaran bahasa arab?

Sejak saya masih duduk di

bangku sekolah dasar

٣ Apa yang memotivasi anda dalam

mempelajari bahasa arab?

Karena al-qur’an berbahasa

arab jadi bagaimana kita bisa

memahami agama kita sendiri

jika kita tidak mempelajarinya,

dan saya ingin meningkatkan

pengetahuan saya dibidang

ilmu bahasa arab khususnya

nahwu sharaf.

٤ Bagaimana peran guru dalam

meningkatkan kemampuan bahasa

arab anda khususnya dalam

pembelajaran Nahwu-Sharaf?

Guru selalu berusaha

menjelaskan materi nahwu

yang menurut kami blm

dipahami dengan baik.

٥ Kendala apa yang anda hadapi dalam

pembelajaran bahasa arab khususnya

Nahwu-sharaf?

Kurangnya waktu jam pelajaran

sehingga waktu belajar nahwu

dan sharaf terasa singkat

٦ Faktor apasaja yang mendukung

anda dalam proses pembelajaran

nahwu-sharaf?

Suasana belajar yang lebih

santai

٧ Metode apa yang sering digunakan

oleh guru dalam pembelajaran

bahasa arab khususnya Nahwu-

Sharaf?

Guru selalu mengulang materi

yang telah diajarkan

sebelumnya dan melanjutkan

materi baru dengan

memberikan mufrodat terlebi

dahulu yang berkaitan dengan

materi inti yang akan diajarkan

٨ Apakah metode tersebut dapat

membantu untuk meningkatkan

kemampuan Nahwu-Sharaf anda?

Na’am sangat membantu untuk

meningkatkan kemampuan saya

dalam memahami ilmu nahwu
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dan sharaf.

٩ Jika anda merasa kesulitan dalam

pembelajaran nahwu-sharaf apakah

anda selalu mempertanyakan ketidak

fahaman anda kepada Ustadzah?

Saya selalu bertanya gar saya

mudah memahami materi

tersebut
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حث من الجامعة اإلسالمية الحكومية كنداريارسالة اإلذن للب
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من هيئة البحث والتطّور بمدينة كنداريةحثارسالة اإلذن للب
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التوثيق
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٨٦
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جدول األنشطة التمليم
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خطة الدروس

H Kegiatan Pembelajaran
Langkah-langkah Pembelajaran
Kompetensi Tarkib
Kegiatan Pendahuluan
Guru :

Orientasi
١ Guru Mengucap salam
٢ Guru meminta siswa untuk memimpin do’a untuk memulai

pelajaran
٣ Guru memulai pembelajaran dengan bersama-sama membaca ayat

suci Al-qur’an
٤ Guru Mengecek kehadiran siswa.
٥ Guru Menyiapkan fisik da psikis peserta didik dalam mengawali

pembelajaran
Apersepsi
١ Guru Menyiapkan fisik da psikis peserta didik dalam mengawali

pembelajaran
٢ Guru Mengingat kembali materi prasyarat dengan tanya jawab
Motivasi
١ Memberikan gambaran tentang manfaat materi yang akan

dipelajari.
٢ Menyampaikan tujuan pembelajaran.
٣ Mengajukan pertanyaan awal  sesuai tema yang akan dipelajari
Pemberian acuan
١ Menyampaikan materi yang akan dipelajari.
٢ Menyampaikan KI, KD, Indikator, dan Tujuan Pembelajaran  yang

hendak dicapai
٣ Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran yang telah

dirancang sebelumnya
Kegiatan Inti

Kegiatan Pembelajaran

Guru terlebih dahulu menyampaikan materi inti yang akan dipelajari
a. Sebelum guru membahas materi inti guru terlebih dahulu mereview

matei sebelumnya tentang salah satu  isim isyarah هذا (kata tunjuk dekat

muzakkar)
b. Selanjutnya guru memberikan ٩ kosakata baru tentang alat tulis beserta

terjemahannya
c. Guru menuliskan dipapan tulis kosa kata yang berkaitan dengan materi
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inti yang akan dipelajari tentang salah satu  isim isyarah ذلك (kata tunjuk

jauh muzakkar)
d. Siswa diperitahkan untuk menuliskan kosakata yang telah di berikan

oleh guru.
e. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengahaflkan

kosakata tersebut sehingga memudahkan untuk memahami materi inti
yang akan diterangkan oleh guru

f. Setelah para siswa menguasai kosa kata guru memulai pembelajaran
dengan membahas satu persatu materi

g. Guru mulai menjelaskan materi nahwu shorof dengan menggunkan
buku Durusu Al-Lughah yang di lengkapi dengan contoh-contoh yang
kemudian di kembangkan sendiri oleh guru.

h. Guru menyajikan contoh kepada siswa kemudian guru menjelaskan
struktur kalimat yang ada dalam contoh tersebut

i. Kemudian siswa mencatat materi yang di sampaikan guru.
j. Setelah guru menjelaskan materi sampai para siswa mengerti dengan

apa yang di jelaskan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bertanya mengenai materi yang tidak atau belum di pahami.

k. Siswa mempertanyakan mengenai materi yang belum dipahami
l. Kemudian guru kembali menjelaskan materi yang tidak di mengerti oleh

siswa.
m. Setelah guru menjelaskan materi baik guru memberikan kesempatan

kepada siswa untuk membuat contoh kalimat lain yang sesuai dengan
pola kalimat yang telah diajarkan.

n. Setelah siswa mampu membuat kalimat seperti pada contoh maka guru
dan siswa bersama-sama memeriksa contoh yang telah di buat agar di
benarkan jika masih ada kesalahan.

Kegiatan Penutup

Guru

١ Guru meminta kepada siswa agar membiasakan diri untuk
menghafal mufradat baru mengenai materi yang telah di
pelajari

٢ Guru memotivasi siswa

٣ Guru menutup pertemuan dengan mengucapkan Hamdalah
dan memberi salam.

٤ Memberikan informasi tentang materi pelajaran yang akan
dipelajari.
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H Kegiatan Pembelajaran
Langkah-langkah Pembelajaran
Kompetensi Tarkib
Kegiatan Pendahuluan
Guru :

Orientasi
١ Guru Mengucap salam
٢ Guru meminta siswa untuk memimpin do’a untuk memulai

pelajaran
٣ Guru memulai pembelajaran dengan bersama-sama membaca ayat

suci Al-qur’an
٤ Guru Mengecek kehadiran siswa.
٥ Guru Menyiapkan fisik da psikis peserta didik dalam mengawali

pembelajaran
Apersepsi
١ Guru Menyiapkan fisik da psikis peserta didik dalam mengawali

pembelajaran
٢ Guru Mengingat kembali materi prasyarat dengan tanya jawab
Motivasi
١ Memberikan gambaran tentang manfaat materi yang akan

dipelajari.
٢ Menyampaikan tujuan pembelajaran.
٣ Mengajukan pertanyaan awal  sesuai tema yang akan dipelajari
Pemberian acuan
١ Menyampaikan materi yang akan dipelajari.
٢ Menyampaikan KI, KD, Indikator, dan Tujuan Pembelajaran  yang

hendak dicapai
٣ Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran yang telah

dirancang sebelumnya
Kegiatan Inti

Kegiatan Pembelajaran

a. Sebelum guru membahas materi inti guru terlebih dahulu mereview
matei sebelumnya tentang salah satu  isim isyarah ذالك (kata tunjuk

Jauh )
b. Selanjutnya guru memberikan ٩ atau lebih kosakata baru tentang

perlengkapan rumah beserta terjemahannya
c. Guru memberikan teks bacaan singkat dan sederhana kepada siswa

tenang perlengkapan rumah
d. Siswa diperintahkan untuk mengamati teks yang diberikan oleh

guru
e. Guru sesekali kembali menanyakan mengenai mufrodat yang telah

di berikan
f. Guru mewajibkan seluruh siswa memiliki buku saku untuk
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perbendaharaan kosa kata yang telah diberikan
g. Setelah siswa mengamati teks yang diberikan, guru memerintahkan

kepada siswa untuk membaca bacaan tersebut dengan suara yang
keras.

h. Siswa diberikan kesempatan untuk menerjemahkan bacaan tersebut
sesuai dengan pemahaman mereka sendiri dengan bermodalkan
kosa kata yang telah diberikan sebelumnya. Sembari guru
memperbaiki kesalahan yang dilakukan siswa

i. Kemudian guru memulai inti pelajaran dengan menjelaskan kaidah-
kaidah nahwu dan sharaf yang terdapat dalam bacaan dengan jelas
dan rinci.

j. Siswa mencatat kaidah-kaidah yang diberikan dengan lengkap
beserta penjelasannya serta contoh-contohnya dalam buku mereka.

k. Proses pembelajaran diakhiri dengan mengerjakan tugas tertulis
yang ada kaitannya dengan materi yang telah dipelajari.

Kegiatan Penutup

Guru

١ Guru meminta kepada siswa agar membiasakan diri untuk
menghafal mufradat baru mengenai materi yang telah di
pelajari

٢ Guru memotivasi siswa

٣ Guru menutup pertemuan dengan mengucapkan Hamdalah
dan memberi salam.

٤ Memberikan informasi tentang materi pelajaran yang akan
dipelajari.
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سيرة الحياة
ذاتية النفسأ

فطري: اسم١
١٩٩٩ديسمبري ١٤لنغري، : مكان وتاريخ امليالد٢
املرئة: جنس٣
ملّا يتزوجة: حالة اإلجتماعية٤
اإلسالم: الدين٥
رنف ، منطوقة فليا الشمالية ، مببان–لنغري، رنف : العنوان٦
١٧٠١٠١٠٢٠٥٣: اهلاتفرقم ٧
١٠١fitrianitajuddin@com.gmail: الربيد اإللكرتوين٨
بيانة العائلةب

أمساء الوالدين١
جتّدين: أب.أ

نور عيشة: أم.ب
سرجّدين.) أ: (أمساء اإلخوان٢

سرين.) ب: (
سيت سلمة.) ج(

التعلمسيرة ج

املدرسة اإلبتدائية اخلصة نور الرتبية.١
اهدين.٢ املدرسة املتوسطة اإلسالمية ا
مببان٠٤املدرسة العامة احلكومية .٣

٢٠٢١فرباير ١٢كنداري، 
املؤلفة

فطري
١٧٠١٠١٠٢٠٥٣: رقم التسجيل
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سيرة الحياة
ذاتية النفسأ

فطري: اسم١
١٩٩٩ديسمبري ١٤لنغري، : مكان وتاريخ امليالد٢
املرئة: جنس٣
ملّا يتزوجة: حالة اإلجتماعية٤
اإلسالم: الدين٥
رنف ، منطوقة فليا الشمالية ، مببان–لنغري، رنف : العنوان٦
١٧٠١٠١٠٢٠٥٣: اهلاتفرقم ٧
١٠١fitrianitajuddin@com.gmail: الربيد اإللكرتوين٨
بيانة العائلةب

أمساء الوالدين١
جتّدين: أب.أ

نور عيشة: أم.ب
سرجّدين.) أ: (أمساء اإلخوان٢

سرين.) ب: (
سيت سلمة.) ج(

التعلمسيرة ج

املدرسة اإلبتدائية اخلصة نور الرتبية.١
اهدين.٢ املدرسة املتوسطة اإلسالمية ا
مببان٠٤املدرسة العامة احلكومية .٣

٢٠٢١فرباير ١٢كنداري، 
املؤلفة

فطري
١٧٠١٠١٠٢٠٥٣: رقم التسجيل
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سيرة الحياة
ذاتية النفسأ

فطري: اسم١
١٩٩٩ديسمبري ١٤لنغري، : مكان وتاريخ امليالد٢
املرئة: جنس٣
ملّا يتزوجة: حالة اإلجتماعية٤
اإلسالم: الدين٥
رنف ، منطوقة فليا الشمالية ، مببان–لنغري، رنف : العنوان٦
١٧٠١٠١٠٢٠٥٣: اهلاتفرقم ٧
١٠١fitrianitajuddin@com.gmail: الربيد اإللكرتوين٨
بيانة العائلةب

أمساء الوالدين١
جتّدين: أب.أ

نور عيشة: أم.ب
سرجّدين.) أ: (أمساء اإلخوان٢

سرين.) ب: (
سيت سلمة.) ج(

التعلمسيرة ج

املدرسة اإلبتدائية اخلصة نور الرتبية.١
اهدين.٢ املدرسة املتوسطة اإلسالمية ا
مببان٠٤املدرسة العامة احلكومية .٣

٢٠٢١فرباير ١٢كنداري، 
املؤلفة

فطري
١٧٠١٠١٠٢٠٥٣: رقم التسجيل


