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PEDOMAN OBSERVASI 

A. Tujuan 

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan 

B. Aspek yang diamati 

1. Data siswa/i 

2. Alamat/lokasi sekolah 

3. Visi misa madrasah 

4. Unit kantor/ruang kerja  

5. Sarana dan prasarana 

6. Proses kegiatan belajar mengajar  

7. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan belajar mengajar 
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HASIL WAWANCARA 

Informan  : Sudirman, S.Pdi 

Jabatan   : wakamad (wakil kepala sekolah) 

Tempat  : Depan kantor sekolah 

Pertanyaan  Jawaban 

1. Bagaimana sejarah sekolah mi 

ddi al-mujahiddin kendari ? 

kepala sekolah yang perna menjabat di 

MI ddi al-mujahiddin kendari di mulai 

dari ibu kartika pada tahun 1996-2005, 

bapak fahruddin, S.Ag menjabat selama 

1 tahun pada tahun 2006, kemudian bu 

nuraini, S.pd.i menjabat selama 11 

tahun berakhir pada tahun 2018 dan 

dilanjutkan oleh ibu Hj. SAMADIAH, 

S.Pdi yang sedang menjabat sebagai 

kepala dari tahun 2018 sampai sekarang 

2. Kurikululum apakah yang 

digunakan di mi ddi al-

mujahiddin kendari ? 

MI ddi al-mujahiddin Memberlakukan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

2013 Madrasah Ibtidaiyah DDI AL-

MUJAHIDIN Poasia Kendari sebagai 

pedoman pelaksanaan dan 

penyelenggaraan pendidikan dan 

kegiatan belajar mengajar di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri (MI DDI AL-

MUJAHIDIN) 1 Kendari pada tahun 

pelajaran 2019/2020 
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HASIL WAWANCARA 

Informan  : Nia safitri 

Jabatan   : Guru bahasa arab 

Topik pembahasan : Analisis kesulitan siswa kelas III Mi ddi al-mujahiddin                      

kendari  dalam belajar bahasa arab pada masa pandemic 

dan new normal  

Waktu  : 09. 00 – 09.30 

Tempat  : Kediaman guru bahasa arab 

Pertanyaan  Jawaban  

1. apakah ibu perna menemukan 

kesulitan siswa/I dalam proses 

pembelajaran bahasa arab dimasa 

pandemic dan new normal? 

 Iya menemukan 

2. Kesulitan apa saja yang ibu 

temukan? 

Ada beberapa siswa/i yg kesulitan 

dalam memahami materi yang 

diberikan melalui grup wa, dan 

meminta materinya dalam bentuk 

video agar lebih mudah memahami. 

Kesulitan yg lain juga ada yang 

kesulitan dalam menuliskan bahasa 

arabnya, bahkan untuk tugas-

tugasnya kadang tidak sampai selesai 

di kerjakan 

3. Apakah siswa/I mudah dalam 

membaca dan menghafal kosa kata 

bahasa arab? 

Tidak mudah. saya menemukan 

kebanyakan siswa/i jika ada tugas 

menghafal sistem menghafalnya 

dengan dihadapkannya buku di 

depan mereka seolah-olah mereka 

sedang menghafal padahal membaca. 

Yang betul-betul menghafal bisa 

dihitung 



77 

 

4. Apakah siswa/I mudah memahami 

makna bahasa arab? 

Kurang, klau gak dijelaskan secara 

langsung dengan tatap muka 

5. Apakah siswa/I biasa menulis huruf 

hijaaiyah? 

Sudah biasa mereka menulis huruf 

hijaiyah, tapi ada beberapa siswa 

yang baru belajar menulis huruf 

hijaiyah 

6. Apakah ada siswa yang menunda-

nunda tugas yang diberikan? 

Ada 

7. Kira-kira apa yang membuat siswa 

menunda-nunda dalam pengumpulan 

tugas? Apakah karena factor orang 

tuanya yang tidak memberikan 

perhatian terhadap anak terkait 

belajar? 

Faktor yang membuat mereka 

menunda pengumpulan tugas adalah 

tidak adanya kuota, menunggu orang 

tua setelah pulang bekerja dan faktor 

dari siswanya sendiri yg kadang 

malas untuk belajar, bisa dilihat dari 

pengumpulan tugas-tugas siswa yang 

selalu ditunda-tunda 

8. apa perbedaan antara pembelajaran 

sebelum pandemic dan pembelajaran 

dimasa pandemic dan new normal? 

Apa kesulitannya? Jelaskan! 

Minus nya belajar di masa pandemi 

yaitu tidak semua siswa 

mengumpulkan tugas nya. Meskipun 

kadang kumpul tugasnya disekolah 

tapi tetap saja bisa hitung yang 

mengumpulkan tugas tersebut 

9. Menurut ibu mengapa siswa/I 

mengalami kesulitan belajar dimasa 

pandemic dan new normal? 

Karena belajarnya online melalui hp 

melalui grup wa. Anak-anak 

sekarang kalau sudah pegang hp 

bukan grup yang mereka buka untuk 

kerja atau periksa apakah ada tugas 

atau tidak melainkan yang dibuka 

aplikasi tiktok atau game. Meskipun 

tidak semua anak seperti demikian 

10. Sejak kapankah siswa/I kesulitan 

dalam belajar? 

Sejak pandemi dan di putuskan untuk 

belajar daring 
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11. Menurut ibu berapa persentasi 

kesulitan siswa dalam pembelajaran 

bahasa arab? 

Kira-kira 50% lah 

12. Menurut ibu kira-kira berapa 

persentasi siswa kelas III yang 

belum lancer membaca al-qur'an? 

Masi banyak sekali dari siswa yang 

belum lancer membaca al-qur'an, 

kira-kira persentasenya 60 % atau 

70% lah yang belum lancer 

13. Menurut ibu ada tidak yang 

terganggu indra penglihatan dan 

pendengaran siswa kelas III?  

tidak ada siswa yang mengalami 

terganggunya alat-alat indera 

penglihatan dan pendengaran 

14. Menurut ibu factor apa saja yang 

menyebabkan siswa/I kesulitan 

dalam pembelajaran bahasa arab? 

Faktornya yaitu kurangnya siswa/I 

yang bisa baca tulisan bahasa arab 

karena sebagian besar masi iqro' 

15. Bagaimana cara ibu menyampaikan 

materi dalam pembelajaran bahasa 

arab? 

Melalui grup wa. Jika ada yang tidak 

dipahami biasa orang tua 

menghubungi lewat wa pribadi saya 

kemudian saya jelaskan. 

16. Berapa kali jam pertemuan dalam 

seminggu? 

2 jam 

17. Apa factor external siswa/I kesulitan 

dalam belajar? 

Kurangnya peran orang tua dalam 

mendampingi anak belajar pada 

masa pandemic ini, dikarenakan 

kesibukan orang tua akan pekerjaan 

18. Apa factor internal siswa/I kesulitan 

dalam belajar? 

Namanya anak-anak yah terkadang 

suka datang malasnya untuk menulis 

apalagi ini bahasa arab tulisan-

tulisan arab 

19. apakah sering memberikan motivasi 

belajar kepada siswa/i? 

Biasanya 

20. bagaimanakah cara ibu memberikan 

motivasi belajar kepada siswa/i? 

Ya seperti memberikan semangat 

kepada si anak ini, biasa ada orang 

tua yg curhat kalau anaknya lagi 
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malas belajar, lagi malas menulis. 

21. apakah ada siswa/I yang tidak 

mempunyai media (hp/laptop) untuk 

menerima materi dan belajar online? 

sebelum masuk ke tahun ajaran baru, 

ada yang tidak mempunyai media 

karena hpnya sedang rusak,  tp saya 

salut sih karena tetap usaha untuk 

mengerjakan tugas2nya, dengan cara 

mencari informasi ke teman terdekat 

22. Apakah ada siswa yang tidak 

mengumpulkan tugas yang 

diberikan? 

Ada. Bahkan biasanya lebih banyak 

yg tidak mengumpulkan tugas dari 

yg kumpulkan 

23. Bagaimana persiapan perencaan 

pembelajaran ibu saat pandemi? 

pelaksanaan pembelajaran bahasa 

arab dengan menggunakan video 

agar siswa-siswi dapat 

memahaminya dengan mudah 

24. Media apa yang digunakan untuk 

mengajar dimasa pandemic dan new 

normal? 

saya mengajar menggunakan sosial 

media via grup aplikasi watsapp 

25. Buku panduan apa yang digunakan 

dalam mengajar? 

Buku baru yg di terbitkan oleh : 

Direktorat KSKK Madrasah 

26. Apa upaya yang ibu lakukan untuk 

mengatasi kesulitan yang dihadapi 

siswa/i dimasa pandemic? 

''upaya yang saya lakukan adalah 

memerintahkan kepada siswa/i agar 

mengambil fotocopy buku teks 

bahasa arab dan tiap hari senin siswa 

akan disuruh kesekolah untuk 

mendapatkan penjelasan langsung 

tentang materi bahasa arab bagi 

siswa yang belum memahami materi 

yang dikirimkan ke wa grub dan 

sekalian siswa diperintahkan 

menyetor hafalan kosa kata secara 

langsung agar tidak terlalu merasa 

jenuh ketika belajar sendiri (jika ada 
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tugas hafalan) dan sekalian 

memberikan tugas kepada siswa dan 

dikumpulkan pada hari senin dan 

memberikan evaluasi berupa ulangan 

harian untuk melihat sejauh mana 

siswa/i mengetahui pembelajaran 

bahasa arab yang telah dilaksanakan 

memberikan evaluasi berupa ulangan 

harian untuk melihat sejauh mana 

siswa/i mengetahui pembelajaran 

bahasa arab yang telah dilaksanakan 

27. Bagaimana metode ibu dalam 

pembelajaran bahasa arab?  

Kalau untuk metode, dalam belajar 

sekarangkan online yahh, jadi 

kadang buat video dan yang paling 

sering saya biasa  langsung memberi 

materi yang difotodari buku dan 

memberikan tugas 

28. Apa yang akan ibu lakukan jika 

siswa sulit dalam maharo qiroah, 

kitabah, kalam, istima ? 

yaitu dengan cara memberikan tugas 

kepada siswa dan mengarahkan 

siswa agar mempelajari atau 

melancarkan dengan berlatih 

membacan iqro, dan juga  dengan 

cara memberikan tugas membaca 

bahasa arab, dan memberikan tugas 

menulis teks bahasa arab pada buku 

catatan agar dapat terbiasa, 

memberikan tugas kelompok yang 

terdiri atas dua orang dan 

mempraktekan bercakap bahasa arab 

dengan teks yang ada dipapan tulis 

dengan cara yaitu mengirimkan teks 

percakapan bahasa arab kedalam 
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grub dan kemudian akan dipraktekan 

ketika tiba jadwal offline bagi kelas 

3, dan kalau untuk istima' yaitu 

siswa-siswi diarahkan untuk 

mendengarkan vn yang dikirimkan 

secara berulang-ulang agar terbiasa 
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HASIL WAWANCARA 

Informan  : Kailah azzahra  

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat  : Perpustakaan sekolah 

Pertanyaan  Jawaban  

1. Kesulitan apa yang biasa adik 

rasakan atau alami pada saat belajar 

bahasa arab online?  

Senang, tapi agak susah sedikit untuk 

menghafalkan materi 

2. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya? Dan maknanya? 

Sedikit paham 

3. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Agak susah juga 

4. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Agak sulit 

5. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

Dihafalkan,sedikit paham 

6. Gampang tidak kalau adik menulis 

tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

Gampang untuk menulis  

7. Kira'' apa sebabnya susah dalam 

membaca bahasa arab dan 

menghafal kosa kata bahasa arab? 

Karena arabnya agak sulit-sulit, 

belum terbiasa 

8. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

Bisa bedakan huruf hijaiya 

9. Adik sudah Lancar baca qur an? 

Atau masi iqra? 

Iya 

10. Apakah Banyak kosa yang adik Sedikit 
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hafalkan atau sedikit? 

11. Kalau ada materi pelajaran bahasa 

arab yang tidak dipahani, adik 

bertanya atau tidak bertanya? 

Bertanya sama ibu, biasanya di kasi 

tahu, kalau ibu nggak tau ibu bilang 

"coba cari dibuku-buku situ pasti ada 

dibuku bahasa arab" 

12. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

tidak kumpul? 

Kadang kumpul dan kadang juga 

tidak 

13. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

ada koreksiannya? 

Tidak 

14. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Biasa di temani sama ibu sambil ibu 

masak, kalau ayah pergi kerja 

15. Ayah dan ibu sibuk kerja yah? Iyah, ayah sibuk kerja 

16. Ayah dan ibunya kerjanya apa? - 

17. Biasa kalau belajar dirumah suka 

terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

Tidak 

18. Adik perna sakit tidak saat belajar 

 online? 

Tidak 

19. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Suka 

1. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pelajaran hiwar (percakapan) 

bahasa arab ? 

hafal kosa kata tentang percakapan 

yang buguru kirimkan dan rulang-

ulang membaca teks arab yang guru 

kirimkan 

2. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pe;ajaran istima' (mendengar) 

bahasa arab ? 

ulang-ulang dengar dan minta 

bantuan dari orang tua jika tidak 

sibuk 

3. Apakah adik sulit dalam menulis 

tulisan bahasa arab ? 

Iya 
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4. Kenapa bisa sulit dalam menulis 

bahasa arab ? 

suka lama kalau mau menulis  

5. Apakah adik sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

Pelajarannya dikirimkan lewat wa 

(online) dan terus disuruh tulis 

dibuku terus  disuruh dibaca sendiri 

6. Apakah adik sulit dalam 

mendengarkan bahasa arab ? 

guru kasi tugas, suara vn ke grub 

kelas dan terus diperintahkan spaya  

 

HASIL WAWANCARA 

Informan  : karidah bain kalsum  

     Siswi kelas III mi ddi al-mujahiddin kendari 

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat  : Perpustakaan sekolah 

Pertanyaan  Jawaban  

1. Kesulitan apa yang biasa adik 

rasakan atau alami pada saat 

belajar bahasa arab online?  

Senang, tapi agak susah sedikit untuk 

menghafalkan materi 

2. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya? Dan maknanya? 

Sedikit paham 

3. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Agak susah juga 

4. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Agak sulit 

5. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

Dihafalkan,sedikit paham 

6. Gampang tidak kalau adik menulis 

tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

Gampang untuk menulis  

7. Kira'' apa sebabnya susah dalam Karena arabnya agak sulit-sulit, 
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membaca bahasa arab ? belum terbiasa 

8. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

Bisa bedakan huruf hijaiya 

9. Adik sudah Lancar baca qur an? 

Atau masi iqra? 

Iya 

10. Apakah Banyak kosa yang adik 

hafalkan atau sedikit? 

Sedikit 

11. Kalau ada materi pelajaran bahasa 

arab yang tidak dipahani, adik 

bertanya atau tidak bertanya? 

Bertanya sama ibu, biasanya di kasi 

tahu, kalau ibu nggak tau ibu bilang 

"coba cari dibuku-buku situ pasti ada 

dibuku bahasa arab" 

12. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

tidak kumpul? 

Kadang kumpul dan kadang juga 

tidak 

13. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

ada koreksiannya? 

Tidak 

14. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Biasa di temani sama ibu sambil ibu 

masak, kalau ayah pergi kerja 

15. Ayah dan ibu sibuk kerja yah? Iyah, ayah sibuk kerja 

16. Ayah dan ibunya kerjanya apa? - 

17. Biasa kalau belajar dirumah suka 

terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

Tidak 

18. Adik perna sakit tidak saat belajar 

 online? 

Tidak 

19. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Suka 
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7. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pelajaran hiwar (percakapan) 

bahasa arab ? 

hafal kosa kata tentang percakapan 

yang buguru kirimkan dan rulang-

ulang membaca teks arab yang guru 

kirimkan 

8. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pe;ajaran istima' (mendengar) 

bahasa arab ? 

ulang-ulang dengar dan minta 

bantuan dari orang tua jika tidak 

sibuk 

9. Apakah adik sulit dalam menulis 

tulisan bahasa arab ? 

Iya 

10. Kenapa bisa sulit dalam menulis 

bahasa arab ? 

suka lama menulis bahasa arab  

11. Apakah adik sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

Iya, disuruh dibaca sendiri 

12. Apakah adik sulit dalam 

mendengarkan bahasa arab ? 

Iya, diperintahkan agar ditulis bahasa 

arab yang diucapkan guru melalui wa 

 

HASIL WAWANCARA 

Informan  : muh. Rifaldi   

  Siswa kelas III mi ddi al-mujahiddin kendari 

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat  : Perpustakaan sekolah 

Pertanyaan  Jawaban  

1. Kesulitan apa yang biasa adik 

rasakan atau alami pada saat belajar 

bahasa arab online?  

Biasanya sulit untuk paham artinya 

2. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya? Dan maknanya? 

Agak sulit 

3. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Susah 
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4. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Susah 

5. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

Kadang paham kadang tidak 

6. Gampang tidak kalau adik menulis 

tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

Susah 

7. Kira'' apa sebabnya susah dalam 

membaca bahasa arab ? 

Tidak tahu hurufnya 

8. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

Sudah 

9. Adik sudah Lancar baca qur an? 

Atau masi iqra? 

Belum lancer baca qur an, masi iqro 

tapi mau naik al-qur'an 

10. Apakah Banyak kosa yang adik 

hafalkan atau sedikit? 

Sedikit 

11. Kalau ada materi pelajaran bahasa 

arab yang tidak dipahani, adik 

bertanya atau tidak bertanya? 

Ibu atau kakak yang menanyaakan 

lewat wa  

12. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

tidak kumpul? 

Kadang kumpul dan kadang tidak 

13. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

ada koreksiannya? 

Tidak 

14. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Kakak yang menemani 

15. Ayah dan ibu sibuk kerja yah? Iya sibuk 
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16. Ayah dan ibunya kerjanya apa? -  

17. Biasa kalau belajar dirumah suka 

terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

Tidak 

18. Adik perna sakit tidak saat belajar 

 online? 

Tidak perna 

19. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Suka 

20. apakah adik focus dalam belajar? Iya 

21. apakah adik kesulitan jaringan saat 

belajar? 

iya, kadang lambat saat cari 

jawabannya 

22. Apakah adik biasa membuka 

aplikasi tiktok/game saat belajar : 

tidak? 

Tidak 

23. apa upaya yang adik lakukan ketika 

susah untuk menghafal? 

  Menghafal sedikit demi sedikit 

24. apa yang adik lakukan ketika sulit 

paham pelajaran bahasa arab? 

mencari di internet 

25. apa yang adik lakukan saat kesulitan 

jaringan? 

Cari tempat yang bagus 

26. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam membaca bacaan bahasa 

arab? 

memperlancar membaca iqro hingga 

al-qur'an 

27. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam menulis tulisan bahasa arab ? 

berlatih menulis bahasa arab 

berulang- ulang supaya terbiasa 

28. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pelajaran hiwar (percakapan) 

bahasa arab ? 

mempraktekkan dirumah dengan 

bantuan orang tua 

29. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pe;ajaran istima' (mendengar) 

bahasa arab ? 

didengarkan beberapa kali hingga 

bisa 
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30. Apakah adik sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

Iya 

31. Kenapa bisa sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

karena diperintahkan agar membaca 

sendiri sulit mendengar bahasa arab 

32. Apakah adik sulit dalam 

mendengarkan bahasa arab? 

iya, sulit mendengar bahasa arab 

 

HASIL WAWANCARA 

Informan  : Suci febriani putri   

  Siswi kelas III mi ddi al-mujahiddin kendari 

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat                        : Perpustakaan sekolah 

Pertanyaan  Jawaban  

1. Kesulitan apa yang biasa adik 

rasakan atau alami pada saat belajar 

bahasa arab online?  

 

2. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya? Dan maknanya? 

Paham sih, tapi agak susah, jadi 

paham sedikit 

3. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Agak susah dikit 

4. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Susah 

5. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

Susah 

6. Gampang tidak kalau adik menulis 

tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

Agak gampang dikit 

7. Kira'' apa sebabnya susah dalam 

membaca bahasa arab ? 

Bisa sih, tapi belum lancar baca al-

qur'an karena masi di iqro' 5 
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8. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

Iya bisa 

9. Adik sudah Lancar baca qur an? 

Atau masi iqra? 

Belum lancer 

10. Apakah Banyak kosa yang adik 

hafalkan atau sedikit? 

Banyak 

11. Kalau ada materi pelajaran bahasa 

arab yang tidak dipahani, adik 

bertanya atau tidak bertanya? 

Bertanya sama orang tua, tapi orang 

tua marah, karena katanya sudah 

kelas III 

12. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

tidak kumpul? 

Dikumpul tiap hari senin, selasa, 

rabu tapi kadang kumpul kadang 

tidak, tidak kumpul karena belum 

selesai tugasnya 

13. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

ada koreksiannya? 

Tidak 

14. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Ditemani sama teman-teman 

(keluarga) 

15. Ayah dan ibu sibuk kerja yah? Ibu selalu sibuk dan begitu juga ayah 

16. Ayah dan ibunya kerjanya apa? Ibu kerja di kantor, ayah kerja 

bangunan 

17. Biasa kalau belajar dirumah suka 

terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

Banyak teman-teman di rumah jadi 

tidak focus 

18. Adik perna sakit tidak saat belajar 

 online? 

Perna sakit, tapi dipaksa belajar 

19. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Suka, tapi susah 
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20. apakah adik focus dalam belajar? Iya 

21. apakah sulit untuk bertanya bahasa 

arab ke orang tua? 

Tidak 

22. apakah adik kesulitan jaringan saat 

belajar? 

iya, kadang lambat untuk buka 

google dan pelajaranya terlambat 

terkirim 

23. apa upaya yang adik lakukan ketika 

susah untuk menghafal, apakah adik 

menghafalnya sedikit demi sedimit 

pada tiap hari? 

Iya 

24. apa yang adik lakukan ketika sulit 

paham pelajaran bahasa arab? 

mencari di internet 

25. apa yang adik lakukan saat kesulitan 

jaringan? 

Cari tyempat yang bagus jaringan 

26. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam menulis tulisan bahasa arab ? 

berlatih menulis 

27. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pelajaran hiwar (percakapan) 

bahasa arab ? 

ber-ulang membaca teks percakapan 

yang dikirimkan guru 

28. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pe;ajaran istima' (mendengar) 

bahasa arab ? 

didengarkan beberapa kali 

 

 

HASIL WAWANCARA 

Informan  : samsi  

  Siswa kelas III mi ddi al-mujahiddin kendari 

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat                        : Perpustakaan sekolah 

Pertanyaan  Jawaban  
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1. Kesulitan apa yang biasa adik 

rasakan atau alami pada saat 

belajar bahasa arab online?  

Kadang Tidak paham materi 

2. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya? Dan maknanya? 

Kadang tidak terlalu paham, agak 

kabur-kabur fotonya 

3. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Susah sedikit 

4. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Belum tau menghafal kosa kata 

5. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

Paham karena di terjemahkan 

6. Gampang tidak kalau adik menulis 

tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

 Susah 

7. Kira'' apa sebabnya susah dalam 

membaca bahasa arab ? 

Dirumah disuru baca bahasa arab, 

suka salah-salah karena belum lancer 

8. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

Bisa 

9. Adik sudah Lancar baca qur an? 

Atau masi iqra? 

Belum lancar, sudah juz 2 

10. Apakah Banyak kosa yang adik 

hafalkan atau sedikit? 

Lumayan 

11. Kalau ada materi pelajaran bahasa 

arab yang tidak dipahani, adik 

bertanya atau tidak bertanya? 

Tidak bertanya 

12. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

tidak kumpul? 

Kumpul terus 
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13. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

ada koreksiannya? 

Tidak 

14. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Kadang 

15. Ayah dan ibu sibuk kerja yah? ayah sibuk sekali karena pekerjaan 

ayah pengantar gas diperusahaan dan 

ibu juga dengan pengantar gas dan 

hpnya selalu dibawa 

16. Ayah dan ibunya kerjanya apa? pengantar gas diperusahaan 

17. Biasa kalau belajar dirumah suka 

terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

Suka ribut, karena sering banyak 

anak-anak tetangga yang berkumpul 

didepan rumah pas belajar, sangat 

ribut jadi tidak focus untuk belajar 

18. Adik perna sakit tidak saat belajar 

 online? 

Tidak 

19. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Suka 

20. apakah adik focus dalam belajar? tidak, karena hp selalu dibawa sama 

ayah 

21. apakah sulit untuk bertanya bahasa 

arab ke orang tua, apakah orang tua 

tidak tau jawab? 

iya, ibu tidak tau jawab 

22. apakah adik kesulitan jaringan saat 

belajar? 

Tidak terlalu 

23. apa upaya yang adik lakukan ketika 

susah untuk menghafal? Apakah 

adik menghafalnya sedikit demi 

sedikit? 

Iya 

24. apa yang adik lakukan ketika sulit 

paham/membaca bahasa arab? 

biasanya bertanya kepada ibu ketika 

tidak tau apa bacaan bahasa arabnya 
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25. apakah ibu menjawab ketika adik 

bertanya mengenai bahasa arab? 

Tidak, kecuali bacaan bahasa arab 

saja 

26. ketika adik tidak paham apah adik 

bertanya sama guru bahasa arab 

ketika tidak memahami 

pelajarannya? 

iya, bertanya dari chat dan terkadang 

bertanya langsung pas dtang 

disekolah untk menyetor hafalan 

yang dikasih 

27. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam menulis tulisan bahasa arab ? 

berlatih menulis 

28. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pelajaran hiwar (percakapan) 

bahasa arab ? 

ber-ulang membaca teks percakapan 

yang dikirimkan guru 

29. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pe;ajaran istima' (mendengar) 

bahasa arab ? 

didengarkan beberapa kali dan kalau 

masi sulit maka minta bantuan orang 

tua dengarkan yang dikatakan oleh 

guru bahasa arab dari wa 

30. Apakah adik sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

iya 

31. Kenapa bisa sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

karena disuruh membaca sendiri sulit 

mendengar bahasa arab 

32. Apakah adik sulit dalam 

mendengarkan bahasa arab? 

Iya sulit 

 

HASIL WAWANCARA 

Informan  : nafsul mutmainnah 

  Siswi kelas III mi ddi al-mujahiddin kendari 

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat                        : Perpustakaan sekolah 

Pertanyaan  Jawaban  

1. Kesulitan apa yang biasa adik 

rasakan atau alami pada saat 

Artinya susah 
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belajar bahasa arab online?  

2. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya? Dan maknanya? 

Kadang paham kadang tidak 

3. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Gampang 

4. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Sulit 

5. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

Susah 

6. Gampang tidak kalau adik menulis 

tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

Gampang 

7. Kira'' apa sebabnya susah dalam 

menghafal bahasa arab ? 

Biasa dipanggil teman untuk main 

jadi kadang tidak menghafal 

8. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

Sudah 

9. Adik sudah Lancar baca qur an? 

Atau masi iqra? 

Sudah lancar, Juz 10 sudah mau ke 

juz 11 

10. Apakah Banyak kosa yang adik 

hafalkan atau sedikit? 

Sedikit 

11. Kalau ada materi pelajaran bahasa 

arab yang tidak dipahani, adik 

bertanya atau tidak bertanya? 

Bertanya sama ibu 

12. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

tidak kumpul? 

Selalu kumpul 

13. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

Tidak dikoreksi 
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ada koreksiannya? 

14. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Belajar sendiri 

15. Ayah dan ibu sibuk kerja yah? Ayah dikampung dan ibu sibuk 

bekerja 

16. Ayah dan ibunya kerjanya apa? Ayah berkebun dan ibu kantoran 

17. Biasa kalau belajar dirumah suka 

terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

Tidak 

18. Adik perna sakit tidak saat belajar 

 online? 

Tidak 

19. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Suka 

20. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam menulis tulisan bahasa arab ? 

berlatih menulis 

21. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pelajaran hiwar (percakapan) 

bahasa arab ? 

ber-ulang membaca teks percakapan 

yang dikirimkan guru 

22. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pe;ajaran istima' (mendengar) 

bahasa arab ? 

didengarkan beberapa kali dan kalau 

masi sulit maka minta bantuan orang 

tua dengarkan 

 

HASIL WAWANCARA 

Informan  : nur anisafitri 

  Siswi kelas III mi ddi al-mujahiddin kendari 

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat                        : Perpustakaan sekolah 

Pertanyaan  Jawaban  

1. Kesulitan apa yang biasa adik Sering diganggu sama adik 
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rasakan atau alami pada saat 

belajar bahasa arab online?  

2. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya? Dan maknanya? 

Pahami 

3. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Gampang 

4. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Agak susah 

5. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

Mudah 

6. Gampang tidak kalau adik menulis 

tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

Susah 

7. Kira'' apa sebabnya susah dalam 

menghafal bahasa arab ? 

Susah menghafal karena adik suka 

mengganggu 

8. Kenapa bisa susah menulis bahasa 

arab? 

Karena sering salah, belum terbiasa 

9. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

Bisa 

10. Adik sudah Lancar baca qur an? 

Atau masi iqra? 

Masi iqro 5 

11. Apakah Banyak kosa yang adik 

hafalkan atau sedikit? 

Banyak 

12. Kalau ada materi pelajaran bahasa 

arab yang tidak dipahani, adik 

bertanya atau tidak bertanya? 

Bertanya sama bapak 

13. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

Selalu kumpul tugas 



98 

 

tidak kumpul? 

14. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

ada koreksiannya? 

Tidak 

15. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Kadang tidak ditemani  

16. Ayah dan ibu sibuk kerja yah? Ayah dan ibu sibuk mengajar 

disekolah (smp 5) 

17. Ayah dan ibunya kerjanya apa? Guru 

18. Biasa kalau belajar dirumah suka 

terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

Suasana rumah ribut karena adik, 

jadi tidak focus belajar 

19. Adik perna sakit tidak saat belajar 

 online? 

Tidak 

20. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Suka 

21. apakah adik focus dalam belajar? Tidak focus belajar 

22. Apakah adik biasa membuka 

aplikasi tiktok/game saat belajar? 

kadang suka buka tiktok 

kadang suka buka tiktok 

23. apakah sulit untuk bertanya bahasa 

arab ke orang tua ?  

Tidak 

24. apakah adik kesulitan jaringan saat 

belajar? 

tidak sama sekali 

25. apa upaya yang adik lakukan ketika 

susah untuk menghafal, apakah adik 

menghafalnya sedikit demi sedikit? 

Iya 

26. apakah  upayah adik ketika sulit 

menulis bahasa arab 

suka latihan menulis bahasa arab 

27. bagaimana cara agar adik bisa focus 

belajar, apakah adik akan 

Iya kurangi nonton tiktok dan biasa 

kasi tau adik biar tidak mengganggu 



99 

 

mengurangi menonton tiktok? 

28. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam membaca bacaan bahasa 

arab? 

baca berulang-ulang,belajar 

membaca iqro ke al-qur'an agar 

lancar dalam membaca 

29. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam menulis tulisan bahasa arab ? 

biasanya berlatih menulis bahasa 

arab berulang-ulang agar biasa 

30. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pelajaran hiwar (percakapan) 

bahasa arab ? 

menghafal kosa kata dan latihan 

31. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pe;ajaran istima' (mendengar) 

bahasa arab ? 

didengarkan beberapa kali 

32. Apakah adik sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

iya, sulit 

33. Apakah adik sulit dalam 

mendengarkan bahasa arab? 

Iya sulit juga 

 

HASIL WAWANCARA 

Informan  : indah 

  Siswi kelas III mi ddi al-mujahiddin kendari 

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat                        : Perpustakaan sekolah 

Pertanyaan  Jawaban  

1. Kesulitan apa yang biasa adik 

rasakan atau alami pada saat 

belajar bahasa arab online?  

 

2. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya? Dan maknanya? 

Sulit 

3. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Sulit membaca tulisan arab 



222 

 

4. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Sulit juga 

5. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

 

6. Gampang tidak kalau adik menulis 

tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

Agak gampang 

7. Kira'' apa sebabnya susah dalam 

menghafal bahasa arab ? 

Belum terbiasa dengan kosa kata 

arab 

8. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

Bisa 

9. Adik sudah Lancar baca qur an? 

Atau masi iqra? 

kurang lancar membaca al-qur'an 

10. Apakah Banyak kosa yang adik 

hafalkan atau sedikit? 

Sedikit 

11. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

tidak kumpul? 

 

12. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

ada koreksiannya? 

 

13. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Iya ditemani 

14. Biasa kalau belajar dirumah suka 

terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

Tidak 

15. Adik perna sakit tidak saat belajar Tidak 
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 online? 

16. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Suka 

17. apakah adik focus dalam belajar? Tidak 

18. apakah sulit untuk bertanya bahasa 

arab ke orang tua? 

Tidak 

19. apakah adik kesulitan jaringan saat 

belajar? 

iya, jaringannya lambat dan kadang 

hp mati sendiri 

20. Apakah adik biasa membuka 

aplikasi tiktok/game saat belajar? 

Tidak 

21. apa upaya yang adik lakukan ketika 

susah untuk menghafal, apakah adik 

menghafalnya sedikit demi sedikit? 

Iya 

22. apa yang adik lakukan ketika sulit 

paham pelajaran bahasa arab? 

bertanya kepada guru 

23. jika hp lambat loading, apa yang 

adik gunakan? 

hp juga, tapi hpnya tante kalau lagi 

tidak dipakai 

13. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pelajaran hiwar (percakapan) 

bahasa arab ? 

hafal kosa kata tentang percakapan  

14. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pe;ajaran istima' (mendengar) 

bahasa arab ? 

ulang-ulang dengar  

15. Apakah adik sulit dalam menulis 

tulisan bahasa arab ? 

Iya 

16. Kenapa bisa sulit dalam menulis 

bahasa arab ? 

suka lama kalau mau menulis bahasa 

arab karena belum terbiasa 

17. Apakah adik sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

Pelajarannya dikirimkan lewat wa 

(online) dan terus disuruh tulis 

dibuku terus  disuruh dibaca sendiri 

18. Apakah adik sulit dalam 

mendengarkan bahasa arab ? 

Sulit 
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HASIL WAWANCARA 

Informan  : Ditri ilrahmatullah 

  Siswi kelas III mi ddi al-mujahiddin kendari 

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat                        : Perpustakaan sekolah 

Pertanyaan  Jawaban  

19. Kesulitan apa yang biasa adik 

rasakan atau alami pada saat 

belajar bahasa arab online?  

tidak terlalu suka (tidak menarik), 

susah, dikirim dengan video tapi 

tidak tiap kali pertemuan  

20. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya? Dan maknanya? 

Tidak paham  

21. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Sulit 

22. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Suli juga 

23. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

Tidak paham 

24. Gampang tidak kalau adik menulis 

tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

Tidak terlalu sulit 

25. Kira'' apa sebabnya susah dalam 

membaca bahasa arab ? 

karena kurang lancar membaca al-

qur'an 

26. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

Iya suda  

27. Apakah Banyak kosa yang adik 

hafalkan atau sedikit? 

Sedikit 

28. Kalau ada materi pelajaran bahasa Bertanya sama ayah 
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arab yang tidak dipahani, adik 

bertanya atau tidak bertanya? 

29. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

tidak kumpul? 

Kadang kumpul dan kadang tidak 

30. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

ada koreksiannya? 

Tidak ada 

31. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Ditemani nenek karena karena ayah 

bekerja 

32. Ayah dan ibu sibuk kerja yah? Ayah sibuk kerja 

33. Ayah dan ibunya kerjanya apa?  

34. Biasa kalau belajar dirumah suka 

terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

Tidak 

35. Adik perna sakit tidak saat belajar 

 online? 

Tidak 

36. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Suka 

37. apakah adik focus dalam belajar? kurang focus, karna tidak suka 

belajar sendiri 

38. apakah sulit untuk bertanya bahasa 

arab ke orang tua 

Iya 

39. . kenapa bisa sulit bertanya kepada 

orang tua, apakah karena orang tua 

tidak tau bahasa arab? 

Iya , karena ayah tidak tau bahasa 

arab 

40. apa upaya yang adik lakukan ketika 

susah untuk menghafal? 

''sulit menghafal, jadi menghafalnya 

tiap hari sedikit demi sedikit 

41. . apa yang adik lakukan ketika sulit 

paham pelajaran bahasa arab, apakah 

adik mencari penjelasannya di 

Iya, kalau tidak dapat kadang minta 

bantuan sama gurunya kadang orang 

tua yang hubungi 
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internet? 

42. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam membaca bacaan bahasa arab 

? 

baca dengan berulang-ulang 

43. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam menulis tulisan bahasa arab ? 

berlatih menulis bahasa arab dengan 

menulis surah'' pendek al-qur'an 

44. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pelajaran hiwar (percakapan) 

bahasa arab ? 

hafal kosa kata tentang percakapan 

yang buguru kirimkan dan rulang-

ulang membaca teks arab yang guru 

kirimkan 

45. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pe;ajaran istima' (mendengar) 

bahasa arab ? 

ulang-ulang dengar dan minta 

bantuan dari orang tua jika tidak 

sibuk 

46. Apakah adik sulit dalam menulis 

tulisan bahasa arab ? 

iya 

47. Kenapa bisa sulit dalam menulis 

bahasa arab ? 

suka lama kalau mau menulis bahasa 

arab karena belum terbiasa 

48. Apakah adik sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

Pelajarannya dikirimkan lewat wa 

(online) dan terus disuruh tulis 

dibuku terus  disuruh dibaca sendiri 

49. Apakah adik sulit dalam 

mendengarkan bahasa arab ? 

terkadang gurunya memberikan 

tugas yaitu mengirimkan suara vn ke 

grub kelas dan kemudian 

diperintahkan agar ditulis bahasa 

arab yang diucapkan guru melalui vn 
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HASIL WAWANCARA 

Informan  : Alif ahsabari 

  Siswi kelas III mi ddi al-mujahiddin kendari 

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat                        : Perpustakaan sekolah 

Pertanyaan  Jawaban  

1. Kesulitan apa yang biasa adik 

rasakan atau alami pada saat 

belajar bahasa arab online?  

 

2. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya? Dan maknanya? 

Kurang paham 

3. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Tidak susah  

4. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Sedikit susah 

5. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

Susah 

6. Gampang tidak kalau adik menulis 

tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

Gampang 

7. Kira'' apa sebabnya susah dalam 

menghafal bahasa arab ? 

Belum terbiasa 

8. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

Sedikit 

9. Adik sudah Lancar baca qur an? 

Atau masi iqra? 

Belum terlalu lancar, Iqro 6 

10. Apakah Banyak kosa yang adik Sedikit 
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hafalkan atau sedikit? 

11. Kalau ada materi pelajaran bahasa 

arab yang tidak dipahani, adik 

bertanya atau tidak bertanya? 

Bertanya sama guru lewat online 

(wa)  

12. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

tidak kumpul? 

Selalu dikumpul 

13. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

ada koreksiannya? 

Dikoreksi 

14. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Tidak ditemani 

15. Ayah dan ibu sibuk kerja yah? Iya sibuk 

16. Ayah dan ibunya kerjanya apa? Ayah kerjanya menagi (koperasi) 

dan ibu jaga adik 

17. Biasa kalau belajar dirumah suka 

terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

Terganggu karena adik yang suka 

bermain jadi ribut 

18. Adik perna sakit tidak saat belajar 

 online? 

Pernah 

19. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Sedikit 

20. apakah adik focus dalam belajar?  tidak terlalu 

21. apakah sulit untuk bertanya bahasa 

arab ke orang tua? 

Tidak bertanya 

22. Apakah adik biasa membuka 

aplikasi tiktok/game saat belajar ? 

main game sedikit 

23. apa upaya yang adik lakukan ketika 

susah untuk menghafal, apakah adik 

menghafal sedikit demi sedikit? 

Iya, sedikit demi sedikit 

24. . apa yang adik lakukan ketika sulit bertanya kepada guru ketika ada 
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paham pelajaran bahasa arab? yang tidak dipahami maknanya 

25. apa yang adik lakukan saat belajar 

hpnya dibawa orang tua 

mengerjakan tugas di malam hari 

ketika orang tua ketka tidak dipakai 

lagi 

26. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam menulis tulisan bahasa arab ? 

berlatih menulis 

27. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pelajaran hiwar (percakapan) 

bahasa arab ? 

ber-ulang membaca teks percakapan 

yang dikirimkan guru 

28. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pe;ajaran istima' (mendengar) 

bahasa arab ? 

didengarkan beberapa kali dan kalau 

masi sulit maka minta bantuan orang 

tua dengarkan 

 

HASIL WAWANCARA 

Informan  : kanailah andinita saputri 

  Siswi kelas III mi ddi al-mujahiddin kendari 

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat                        : Perpustakaan sekolah, 

Pertanyaan  Jawaban  

1. Kesulitan apa yang biasa adik 

rasakan atau alami pada saat 

belajar bahasa arab online?  

 

2. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya? Dan maknanya? 

Paham 

3. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Ah gampang aja 

4. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Agak-agak susah 
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5. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

Paham 

6. Gampang tidak kalau adik menulis 

tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

Tidak susah 

7. Kira'' apa sebabnya susah dalam 

menghafal bahasa arab ? 

Karena agak-agak banyak dan 

kerjanya malam 

8. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

Sudah bisa 

9. Adik sudah Lancar baca qur an? 

Atau masi iqra? 

Sudah lancar karena juz 4 mi 

10. Apakah Banyak kosa yang adik 

hafalkan atau sedikit? 

Banyak 

11. Kalau ada materi pelajaran bahasa 

arab yang tidak dipahani, adik 

bertanya atau tidak bertanya? 

Tidak 

12. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

tidak kumpul? 

Selalu kumpul 

13. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

ada koreksiannya? 

Tidak 

14. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Tidak ada yang temani 

15. Ayah dan ibu sibuk kerja yah? Sibuk 

16. Ayah dan ibunya kerjanya apa? Ayah menjual ikan dan ibu dirumah 

17. Biasa kalau belajar dirumah suka Tidak ribut 
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terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

18. Adik perna sakit tidak saat belajar 

 online? 

Tidak 

19. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Suka 

20. Apakah adik sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

iya 

21. Apakah adik sulit dalam 

mendengarkan bahasa arab? 

Sulit 

 

HASIL WAWANCARA 

Informan  : muhammad alasyal 

  Siswi kelas III mi ddi al-mujahiddin kendari 

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat                        : Perpustakaan sekolah 

Pertanyaan  Jawaban  

1. Kesulitan apa yang biasa adik 

rasakan atau alami pada saat 

belajar bahasa arab online?  

 

2. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya? Dan maknanya? 

Susah 

3. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Susah 

4. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Tidak 

5. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

Susah 

6. Gampang tidak kalau adik menulis Gampang 
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tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

7. Kira'' apa sebabnya susah dalam 

memahami makna bahasa arab ? 

Belum terlalu banyak kosa kata 

8. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

Bisa 

9. Adik sudah Lancar baca qur an? 

Atau masi iqra? 

Belum lancar baca al-qur an, sudah 

juz 2 

10. Apakah Banyak kosa yang adik 

hafalkan atau sedikit? 

Sedikit 

11. Kalau ada materi pelajaran bahasa 

arab yang tidak dipahani, adik 

bertanya atau tidak bertanya? 

Tidak bertanya 

12. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

tidak kumpul? 

Selalu kumpul 

13. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

ada koreksiannya? 

Tidak 

14. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Tidak ditemani 

15. Ayah dan ibu sibuk kerja yah?  

16. Ayah dan ibunya kerjanya apa? Ayah mengojek, ibu, ibu rumah 

tangga 

17. Biasa kalau belajar dirumah suka 

terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

Focus terus 

18. Adik perna sakit tidak saat belajar Perna 
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 online? 

19. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Suka 

20. Apakah adik sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

iya 

21. Kenapa bisa sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

karena, tidak biasa digunakan untuk 

tiap hari, kosa kata yang sedikit 

 

HASIL WAWANCARA 

Informan  : naira sabila 

  Siswi kelas III mi ddi al-mujahiddin kendari 

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat                        : Perpustakaan sekolah 

Pertanyaan   Jawaban  

1. Kesulitan apa yang biasa adik 

rasakan atau alami pada saat 

belajar bahasa arab online?  

Bahasa arabnya sulit 

2. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya? Dan maknanya? 

Paham materinya 

3. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Tidak 

4. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Tidak 

5. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

Susah 

6. Gampang tidak kalau adik menulis 

tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

Tidak 

7. Kira'' apa sebabnya susah dalam Belum terlalu terbiasa dengan bahasa 
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memahami makna bahasa arab ? arab 

8. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

 

9. Adik sudah Lancar baca qur an? 

Atau masi iqra? 

Lancar, suda juz 3 

10. Apakah Banyak kosa yang adik 

hafalkan atau sedikit? 

Banyak 

11. Kalau ada materi pelajaran bahasa 

arab yang tidak dipahani, adik 

bertanya atau tidak bertanya? 

Bertanya sama ibu 

12. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

tidak kumpul? 

Selalu kumpul 

13. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

ada koreksiannya? 

Tidak ada 

14. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Temani sama oraang tua, 

15. Ayah dan ibu sibuk kerja yah? Tidak terlalu 

16. Ayah dan ibunya kerjanya apa?  

17. Biasa kalau belajar dirumah suka 

terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

Tidak 

18. Adik perna sakit tidak saat belajar 

 online? 

Tidak perna 

19. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Suka 

20. Apakah adik sulit dalam pelajaran iya 
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hiwar (percakapan) ? 

21. Kenapa bisa sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

karena, tidak banyak hafal kosa kata 

dan baru belajar bahasa arab 

HASIL WAWANCARA 

Informan  : Given 

  Siswi kelas III mi ddi al-mujahiddin kendari 

Waktu  : 09. 00 – 10.00 

Tempat                        : Perpustakaan sekolah 

Pertanyaan   Jawaban  

1. Kesulitan apa yang biasa adik 

rasakan atau alami pada saat 

belajar bahasa arab online?  

 

2. Apakah adik paham dengan materi 

bahasa arabnya?  

Tidak terlalu 

3. Apakah susah dalam membaca 

bahasa arab 

Agak susah 

4. kalau menghafal kosa kata bahasa 

arab, susah yah?  

Agak susah juga 

5. Apakah adik mudah memahami 

makna bahasa arab atau susah untuk 

paham artinya? 

Tidak paham karena susah 

6. Gampang tidak kalau adik menulis 

tulisan bahasa arab atau adik susah 

untuk menulis tulisan bahas arab ? 

Tidak 

7. Kira'' apa sebabnya susah dalam 

membaca dan menghafal kosa kata 

bahasa arab ? 

Masalahnya saya nggak mengerti 
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8. Adik sudah bisa bedakan bunyi 

huruf hijaiya gak atau masih agak 

kesulitan untuk tau perbedaan 

hurufnya? 

Sedikit sulit 

9. Adik sudah Lancar baca qur an? 

Atau masi iqra? 

Belum bisa baca qur'an, masi iqro  

10. Apakah Banyak kosa yang adik 

hafalkan atau sedikit? 

Agak banyak 

11. Kalau ada materi pelajaran bahasa 

arab yang tidak dipahani, adik 

bertanya atau tidak bertanya? 

Bertanya sama ibu, terus kata ibu 

cari sendiri di google 

12. Kalau gurunya berikan tugas, adik 

selalu kumpul tugas atau kadang 

tidak kumpul? 

Selalu dikumpul 

13. Biasa kalau adik kumpulkan tugas, 

biasa ada koreksiannya atau tidak 

ada koreksiannya? 

Tidak dikoreksi 

14. Biasa kalau belajar online bahasa 

arab, ayah dan ibu temani atau tidak 

temani? 

Ibu 

15. Ayah dan ibu sibuk kerja yah? Sibuk 

16. Ayah dan ibunya kerjanya apa? Ibu kerja pengacara dan ayah 

dikantor 

17. Biasa kalau belajar dirumah suka 

terganggu gak atau saat belajar 

suasana rumahnya suka rebut yah? 

Tidak 

18. Adik pernah sakit tidak saat belajar 

 online? 

Tidak perna 

19. Apakah Adik suka dengan bahasa 

arab? 

Suka 

50. Apa yang adik lakukan jika sulit hafal kosa kata tentang percakapan 
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dalam pelajaran hiwar (percakapan) 

bahasa arab ? 

yang buguru kirimkan dan rulang-

ulang membaca teks arab yang guru 

kirimkan 

51. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pelajaran hiwar (percakapan) 

bahasa arab ? 

hafal kosa kata tentang percakapan 

yang buguru kirimkan dan rulang-

ulang membaca teks arab yang guru 

kirimkan 

52. Apa yang adik lakukan jika sulit 

dalam pe;ajaran istima' (mendengar) 

bahasa arab ? 

ulang-ulang dengar dan minta 

bantuan dari orang tua jika tidak 

sibuk 

53. Apakah adik sulit dalam menulis 

tulisan bahasa arab ? 

iya 

54. Kenapa bisa sulit dalam menulis 

bahasa arab ? 

suka lama kalau mau menulis bahasa 

arab karena belum terbiasa 

55. Apakah adik sulit dalam pelajaran 

hiwar (percakapan) ? 

Pelajarannya dikirimkan lewat wa 

(online) dan terus disuruh tulis 

dibuku terus  disuruh dibaca sendiri 

56. Apakah adik sulit dalam 

mendengarkan bahasa arab ? 

terkadang gurunya memberikan 

tugas yaitu mengirimkan suara vn ke 

grub kelas dan kemudian 

diperintahkan agar ditulis bahasa 

arab yang diucapkan guru melalui vn 
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DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA GURU BAHASA ARAB 
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Daftar Riwayat Hidup 
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2. Tempat Tanggal Lahir : Lambuya 09 Agustus 1998 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Status Perkawinan  : Belum Menikah  

5. Agama   : Islam 

6. Nomor Hp  : 085796199074 

7. Alamat Rumah  : Jalan ratna sari, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi 

tenggara  

8. Alamat Email  : riansnurakbar1@gmail.com  

II Data Keluarga 

1. Nama Orang Tua:  

a. Ayah   : Rasak 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

b. Ibu    : Nur Jaya  

Pekerjaan    : Wiraswasta 

2. Nama Saudara Kandung:  

1) Muh. Riksan 

2) Muh. Randa  

III  Riwayat Pendidikan 

1. SDN 2 Lambuya, Lambuya 

2. SMP 2 Kapontori, Kabupaten Buton 

3. MA Al-Syaikh Abdul Wahid, Kota Bau-Bau 
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17010102035 

 

 
 
 

mailto:riansnurakbar1@gmail.com


205 

 

 قايمة سيرة الحياة
  ذاتية النفس أ

 ر .أكرب نور رييانس:    اسم ُ
 ُٖٗٗ أغسطس َٗ المبويا:  مكاف كتاريخ ادليبلد ِ
 رجلال:   جنس ّ
 تزكجي دلا : حالة اإلجتماعية ْ
 اإلسبلـ:   الدين ٓ
 ,Jalan ratna sari, Puuwatu, Kota Kendari:   العنواف ٔ

Sulawesi tenggara                                                      

 ََُْٕٕٖٗٗٔٗٓ:  رقم اذلاتف ٕ
 riansnurakbar1@gmail.com:  الربيد اإللكًتكين ٖ

 بيانة العايلة ب
 الوالدين إسم ُ

 راسق:  أب .أ 
 نور جايا:  أـ .ب 

 رندلزلمد )ب.( ريكسا زلمد : )أ.(  افخاأل إسم ِ
 

 الدعلمسيرة  ج
 المبويا المبويا، ِ احلكومية ادلدرسة اإلبتدائية .ُ
 بوتوف منطقة، كابونتورم ِادلدرسة ادلتوسطة  .ِ
 باك باكادلدينة عصرل الشيخ عبد الوحيد، معهد ال .ّ

 َُِِ نوفمرب ُُكندارل 
 ادلؤلف        

 
 رييانس نور أكبر ر

ٕٖٔٚٓٔٓٔٓٓ٘           
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