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 وكاتويب3املدرسةالثانوية نبذةاترخييةعنأتسيس

، يف ذلك الوقت   0991ألول مرة يف عام وكاتويب  3ادلدرسة الثانوية  مت إنشاء  

كان وضعها ال يزال خاًصا يف شكل مؤسسة ابسم مؤسسة كلية بينونغكو اإلسالمية 

(YPIB حيث كان يف ذلك الوقت من خالل اجتماع رلتمعي جملتمع قرية ، )

سسة ، ابلطبع ، جيب أن يكون ذلا تيفابو،ىج.سويسوان. ادلتوىف اآلن. بعد تشكيل ادلؤ 

قائد ادلدرسة الذي ، ابدلناسبة يف ذلك الوقت ، كان قد أعده اجملتمع ابلفعل ، وىو 

سيدي ابغو ، الذي كان يف ذلك الوقت ادلدير األول. بعد تشغيلها لعدة سنوات ، 

فتو اتبعت ادلؤسسة مرة أخرى قسم الدين يف بوتون رجينسي ليحل زللو رئيس ادلدرسة بص

 SKKرئيس ادلدرسة الذي كان موظًفا حكومًية ألنو من قبيل الصدفة كان السيد يف 

ىو السيد رليد م.ف أ.كمديراثن. مث بعد ذلك من عام إىل آخر ، مت استبدال ادلدير 
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أيًضا ابلسيد الدكتور. علي دين, ويف ذلك الوقت احلمد هلل بدأت تتطور مث كان ادلبدأ 

عمر. مث ، كان ادلدير اخلامس الدكتور. ال فاء, احلمدهلل أثناء الرابع, سيدي الدكتور. 

قيادة الدكاترة. حصلت ىذه ادلرتمجة اخلاصة من ال فاء ادلدرسة الثانوية نسر بنونغكو 

على اللقب للمشاركة يف أنشطة سلتلفة على مستوى ادلنطقة وادلقاطعة. بعد ذلك ، مت 

الدكتور. زيندين رمحن, الذي خدم ابلصدفة استبدالو مرة أخرى ابدلدير السادس ، وىو 

مديرا للمدرسة دلدة عامٌن فقط. وبعد ذلك ، مت استبدالو مرة أخرى ابلدكتور. حسن 

بيسا, حيث كان السيد حسن بيسا يف ذلك الوقت يعطي توجيهات لطالبو ، احلمد هلل 

الوطين يف ، حصلت ادلدرسة الثانوية بنونغكو على أفضل سند يف التخرج من االمتحان 

عاًما من ىذه ادلدرسة ، أعطت إدارة الدين يف  09ذلك الوقت. بعد ذلك ، خالل 

مقاطعة جنوب شرق سوالويزي إشارة القرتاح ادلستوى األول حىت ميكن دمج ادلدرسة 
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الثانوية بنونغكو اخلاصة. مت االنتهاء من مجيع ملفات احلمد هلل واقرتحت ادلدرسة على 

شرق مقاطعة سوالويزي إلرساذلا إىل ادلركز وبعد وصوذلا إىل ادلركز  دائرة الدين يف جنوب

بناًء على مرسوم وزير الدين  0223ديسمرب  32تلقت احلمد هلل إشارة جيدة ويف 

، غًنت ادلدرسة الثانوية بنونغكو وضعها  0223يف عام  855جلمهورية إندونيسيا رقم. 

 إىل ادلدرسة الثانوية احلكومية بنونغكو.

وكاتويب.3تعريفقصرياملدرسةالثانويةاحلكوميةملف

 وكاتويب 3اسم ادلدرسة : ادلدرسة الثانوية احلكومية  . أ

 عنوان:  . ب

  20شارع. ال مت مها رقم  .0

 قرية تيفابو .0
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 ادلقاطعات بنونغكو  .3

 ادلقاطعت وكاتويب .2

 احملافظة اجلنوب شرقي سوالويسي .8

1. NPSPN: 40406001 

  0991سنة أتسيسها:  . ت

 مساحة السطح . ث

 حالة األرض : خاصة الفرد . ج

 حالة ادلبىن : خاصة الفرد . ح

 بمعتمد :  . خ

الرؤيةوالرسالةواألهداف
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 رؤية . أ

"حتقيق الرتبية من منظور إسالمي. وكذلك خلق جيل من األمم ادلؤمنٌن وادلتدينٌن 

 وميلكون ادلعرفة التكنولوجية ".

 مهمة . ب

 .( ادلشاركة يف احلياة الفكرية لألمة0

 ومهارات يف رلال الدين وبشكل عام. .( تكوين جيل قرآين0

 ت. ىدف

 . يؤمن ويفهم ويطبق تعاليم اإلسالم يف احلياة.0

 . فهم وشلارسة حقوق والتزامات العمل واالستفادة من البيئة بطريقة مسؤولة.0
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. التفكًن ادلنطقي والنقدي واإلبداعي وادلبتكر حلل ادلشكالت والتواصل عرب وسائل 3

 اإلعالم ادلختلفة.

 . استمتع ابلفن ونقدره.2

 . اتباع أسلوب حياة نظيف ومناسب وصحي8

 . ادلشاركة يف احلياة تعبًناً عن احملبة والعزة للوطن والوطن.1

 بياانتاملعلمواملوظف

 كالتايل: وكاتويب 3عدد ادلعلمٌن وادلوظفٌن يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 
 الذي مت تدريسوادلوقف / الدرس  ذكر/الفتيات اسم ادلعلم رقم

 

1. H. Jamruddin S.Pd, MM L Kepala Sekolah 

2. Syamsuddin S.Ag L Wakil Kepala Sekolah 

3. Marniah S.Pd P Bendahara 

4. La Tubaery S.Pd L Tata Usaha 
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5. Siska S.Pd P Bahasa Inggris 

6. Wd. Ariansa P Prakarya 

7. Kusmawati Kasan S.Pd P Pend. Seni 

8. Sufiadin S.Pd L IPA Terpadu 

9. Sariati S.Pd.I P SKI dan Akidah Ahlak 

10. Jamruddin S.Hi L Fiqih dan Al-Qur’an Hadis 

11. Ld. Hasrudin S.Pd L Bhs. Indonesia 

12. Ld. Haswandi S.Pd L Bhs. Indonesia  

13.  La Ode Anaode S.Pd L Matematika 

14.  Roswatin S.E P IPS Terpadu 

15. Jumiarti S.Pd P IPA Terpadu 

16. Lista S.Pd P Matematika 

17. Muhimatul Adawiah S.Pd P Bahasa Arab 

18.  Mutiara P Prakarya 

19. Nurhadijah A.Md.Kom P Anggota Perpustakaan 

20. Adawiah P Anggota Perpustakaan 

21. Samsudin L Cleaning Service 

22. Haris L Security 
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وكاتويب3عددالطالبيفاملدرسةالثانويةاحلكومية

وكاتويب يف اجلدول  3ميكن رؤية عدد الطالب يف ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 أدانه:

KELAS JENJANG LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

 A 13 12 25 

VII B 14 12 26 

 JUMLAH 27 24 51 

 A 11 12 23 

VIII B 13 11 24 

 JUMLAH 24 23 47 

 A 10 14 24 

IX B 12 13 25 

 JUMLAH 22 27 49 

 TOTAL 73 74 147 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
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Nara sumber  :Kepala Sekolah 

Nama             : Hj. Jamruddin S.Pd, M.M 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat            : Kelurahan Palahidu Kec. Binongko 

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya  MTs Negeri 3 wakatobi ? 

2. Berapa jumlah guru bahasa Arab di Mts Negeri 3 Wakatobi ? 

3. Berapa jumlah Siswa di Mts Negeri 3 Wakatobi ? 

4. Bagaimana Fasilitas di Mts Negeri 3 Wakatobi ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS KEMAMPUAN PENGUCAPAN MUFRADHAT BAHASA ARAB PADA 

SISWA KELAS VIII MTsN 3 WAKATOBI 

Narasumber : Guru Bahasa Arab 

Tujuan         : Untuk Mengetahui Kemampuan Pengucapan Mufradhat Bahasa Arab 

Nama            : Muhimatul Adawiah S.Pd 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Alamat            : Kelurahan Taipabu Kec. Binongko  

1. Apa metode, strategi, dan media yang ibu gunakan dalam pembelajaran bahasa arab 

? 

2. Apa kendala yang dihadapi ketika proses pembelajaran berlangsung terkait dengan 

keterampilan membaca, pada huruf apa saja bentuk kesalahan tersebut, dan apa 

penyebabnya ? 

3. Apakah ada kesalaha atau kesulitan pada makhraj huruf siswa dalam kemampuan 

membaca ? 

4. Bagaimana cara ibu mengetahui letak kesalahan siswa pada makhrajul hurufnya ? 

5. Pada huruf apa saja tempat mereka sering salah dalam membunyikan huruf ketika 

membaca sebuah kalimat atau teks bahasa arab? 
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6. Apa penyebab dari kesalahan atau kesulitan pada kemampuan membaca dan 

membunyikan makhraj hurufnya? 

7. Bagaimana upaya yang ibu lakukan untuk mengatasi kendala/ kesulitan tersebut ? 

8. Apakah ada kebijakan khusus dari sekolah untuk pembelajaran bahasa arab ? 

PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS KEMAMPUAN PENGUCAPAN MUFRADHAT BAHASA ARAB PADA 

SISWA KELAS VIII MTsN 3 WAKATOBI 

Narasumber :Siswa 

Tujuan          : Untuk Mengetahui Kemampuan Pengucapan Mufradhat Bahasa Arab 

 

1. Sejak kapan anda mengenal bahasa arab ? 

2. Bagaimana pendapat anda tentang mempelajari bahasa arab ? 

3. Apakah anda senang mempelajari bahasa arab ? 

4. Apa saja kesulitan yang anda alami saat membaca teks bahasa arab ? 

5. Bagaimana pendapat anda tentang cara mengajar guru bahasa arab ? 

6. Apakah anda bisa membedakan cara pembunyian huruf (huruf hijaiyyah) yang satu 

dengan yang lainnya ? 

7. Tolong sebutkan huruf yang mana saja tempat anda kesulitan dalam 

membunyikannya ! 
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8. Mengapa anda sering salah dalam membunyikan huruf ? 

 

 

 

 

 

 

 

Transkip Wawancara 

  

Nama: Muhimatul Adawiah S.Pd 

Guru: Mata pelajaran bahasa arab 

NO Pertanyaan Jawaban 

1 Apa metode, strategi, dan media 

yang ibu gunakan dalam 

pembelajaran bahasa arab ? 

 

Metode yang digunakan, untuk 

mengajar seperti biasa yaitu pertama 

menggunakan metode ceramah, tanya 

jawab, diskusi sesuai materi yang saya 

ajarkan, dan media yang saya gunakan 

disini medianya hanya papan tulis 

dengan spidol dan buku paket kelas 

VIII MTs sebagai pembantu untuk 

menyampaikan pesan kepada siswa, 

strategi yang saya gunakan untuk 

mengajak siswa supaya senang belajar 

dan tidak tertekan dengan cara tidak 

terlalu serius, maksudnya dengan 

memberi mereka contoh atau 

penjelasan yang membuat mereka 

tertarik untuk mendengarkannya 

supaya mereka tidak terlalu tegang 
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ketika belajar. Selama proses 

pembelajaran berlangsung belum ada 

kebijakan kepala sekolah mengingat 

fasilitas yang masih dalam proses 

melengkapi. 

2 Apa kendala yang dihadapi ketika 

proses pembelajaran berlangsung 

terkait dengan keterampilan 

membaca, pada huruf apa saja 

bentuk kesalahan tersebut, dan apa 

penyebabnya ? 

 

Mengenai siswa di sini dalam mengenal 

bahasa arab masih belum memadai, karena 

mengingat MTs ini masih belum lengkap 

fasilitas-fasilitasnya sehingga masih bisa 

dimaklumi dengan keadaan siswanya 

3 Apakah ada kesalahan atau 

kesulitan pada makhraj huruf 

siswa dalam kemampuan 

membaca ? 

 

Ya, ada rata-rata siswa masih banyak 

yang belum bisa membedakan huruf 

dan panjang pendeknya, biasanya pada 

huruf yang terdengar mirip bunyinya 

itu yang dikhawatirkan terjadinya 

penyimpangan makna apabila tidak 

segera diperbaiki atau diluruskan cara 

membacanya. 

4 Bagaimana cara ibu mengetahui 

letak kesalahan siswa pada 

makhrajul hurufnya ? 

 

Cara yang saya gunakan untuk 

mengetahui kesalahan-kesalahan 

mereka, yaitu dengan menyuruh 

mereka membaca teks yang ada dibuku 

paket dengan suara nyaring (metode 

membaca nyaring) secara bergiliran 

dan untuk mengatasi hal tersebut atau 

strategi yang saya gunakan adalah 

dengan cara langsung menegur, 

kemudian mengoreksi letak kesalahan 

mereka sendiri dan langsung diperbaiki 

5 Pada huruf apa saja tempat mereka 

sering salah dalam membunyikan 

huruf ketika membaca sebuah 

kalimat atau teks bahasa arab ? 

Tempat mereka sering salah dalam 

membunyikan huruf, biasanya pada 

huruf-huruf yang memang terdengar 

mirip bunyinya dan tidak ada dalam 

bahasa Indonesia, inilah yang 

menyebabkan siswa itu kesulitan dan 

sering salah atau keliru dalam 

membunyikan hurufnya dan memang 

masih banyak yang belum terbiasa 

mengucapkan huruf sehingga 

mengalami kesulitan karena banyak 
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terjadi kesalahan seperti pada huruf  ,ث

 Hal ini ص, ش, س, أ , ء, ع, خ, ح ه.

dikhawatirkan menjadi kesalahan yang 

berkelanjutan nantinya, karena jika 

tidak segera diperbaiki akan mengalami 

perbedaan makna atau penyimpangan 

pada makna yang sebenarnya jika salah 

satu huruf yang dibaca salah diucapkan 

6 Apa penyebab dari kesalahan 

atau kesulitan siswa pada 

kemampuan membaca dan 

membunyikan makhraj 

hurufnya? 

Kalau soal penyebab, yang paling 

terlihat pada siswa adalah tidak terbiasa 

dalm membunyikan huruf-hurufnya 

karena berbeda dengan huruf atau abjad 

yang ada pada bahasa Indonesia, 

sehingga mereka tidak terbiasa dalam 

menyebutkan bunyinya terutama juga 

karena kurangnya latihan atau belajar 

dirumah, dikarenakan kurang 

diperhatikan oleh orang tua mereka 

sehingga mereka juga tidak menyadari 

pentingnya belajar atau mengulang 

pelajaran dirumah, dan kebanyakan 

bermain atau terpengaruh dengan 

gadget/hp dari dalam lingkungan dan 

pergaulan mereka untuk lupa 

melakukan hal yang semestinya 

dilakukan ketika sampai dirumah yaitu 

belajar dan terus berlatih untuk 

mengatasi kesulitan yang dialami siswa 

terutama motivasi dan dukungan dari 

orang tua mereka yang paling penting 

dan dibutuhkan sekali bagi para siswa 

itu sendiri, itulah yang mempengaruhi 

mereka untuk tidak serius dalam belajar  
7 Bagaimana upaya yang ibu 

lakukan untuk mengatasi kendala/ 

kesulitan tersebut ? 

Hal yang perlu saya lakukan biasanya 

dengan memberikan motivasi, memberikan 

gambaran tentang pentingnya belajar 

bahasa arab, dan memberi semangat, 

mengajarkan mereka melafalkan huruf 

hijaiyyah dengan benar yaitu dengan cara 

mengoreksi setiap kesalahan dalam 

melafalkan hurufnya ketika saya menyuruh 

mereka membaca dan memberikan 
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motivasi seperti menceritakan keutamaan 

mempelajari bahasa arab dan manfaatnya, 

memberi pesan kepada mereka agar selalu 

tetap rajin sekolah dan jangan lupa untuk 

belajar dirumah mereka juga serta 

membimbing mereka semampu saya. 

8 Apakah ada kebijakan khusus dari 

sekolah untuk pembelajaran 

bahasa arab ? 

Kalau kebijakan yang khusus dalam 

pembelajaran bahasa arab sih belum ada 

karena mengingat juga MTs ini masih 

banyak terdapat kekurangan dari segi 

fasilitas, seperti perpustakaan yang belum 

lengkap buku-buku pembelajaran bahasa 

arab lainnya, kegiatan yang diadakan 

seperti ekstrakurikuler yang ada yaitu 

kegiatan pramuka. 

 

 

 

 

Transkip Wawancara 

  

Narasumber : siswa  

Kelas : VIII (B) 

 

 

NO Pertanyaan Jawaban 

1 Sejak kapan anda mengenal 

bahasa arab ? 

Saya mengenal bahasa arab sejak 

kelas VII MTs sampai sekarang ini 

duduk dikelas VIII MTsN 3 Wakatobi 
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2 Bagaimana pendapat anda 

tentang mempelajari bahasa arab 

Ketika belajar bahasa arab itu kadang-

kadang saya paham dan kadang tidak 

paham  

3 Apakah anda senang 

mempelajari bahasa arab ? 

Saya senang mempelajari bahasa arab  

4  Apa saja kesulitan yang anda 

alami saat anda membaca teks 

bahasa arab ? 

Kesulitan yang saya alami ketika 

membaca sebuah teks atau kalimat 

bahasa arab yaitu tidak bisa 

membedakan cara pembunyian huruf 

yaitu pada huruf dan sering kelewatan 

panjang pendeknya 

5 Bagaimana pendapat anda 

tentang cara mengajar guru  

bahasa arab ? 

 

Cara mengajar guru bahasa arab tidak 

terlalu serius dan kadang membuat 

kelucuan supaya kita tidak cepat 

bosan dan mengantuk dalam belajar 

oleh karena itu, saya tetap merasa 

senang belajar bahasa arab 

6 Apakah anda bisa membedakan 

cara pembunyian huruf arab 

(huruf hijaiyyah) yang satu 

dengan yang lainnya ? 

Tidak bisa, karena tidak bisa 

membedakan cara pembunyian huruf 

7 Tolong sebutkan huruf yang 

yang mana saja tempat anda 

kesulitan dalam 

membunyikannya ! 

  ص, ش, س, ث, أ , ع, خ, ح, ه

8 Mengapa anda sering salah 

dalam membunyikan huruf  

karena tidak tau cara pembunyian 

hurufnya dengan benar dan belum 

terbiasa. 

 

Tabel 

 

hasil Tes Kemampuan Membaca 

No Nama Tes kemampuan 

Membaca 

Nilai Kategori 
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1 Reniati  dari 60 kosakata yang 

di baca hanya 55 yang 

benar 

100   Sangat Baik 

2 Lia fitriani  Dari 60 kosakata yang 

dibaca hanya 33 yang 

benar  

80 Cukup  

3 Jena  Dari 60 kosakata yang 

dibaca hanya 25 yang 

benar 

50 Kurang 

4 Zul azfikal  Dari 60 kosakata yang 

dibaca hanya 45 yang 

benar 

90 Baik 

5 Azrian Dari 60 kosakata yang 

dibaca hanya 25 yang 

benar 

50 Kurang  

6 Haeruddin  Dari 60 kosakata yang 

dibaca  hanya  30 yang 

benar 

50 Kurang  

7 Rosita  Dari 60 kosakata yang 

dibaca hanya 25 yang 

benar  

50 Kurang  
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8 Nurhidayah  Dari 60 kosakata yang 

dibaca hanya 52 yang 

benar 

100  Sangat Baik 

9 Muhammad guntur Dari 60 kosakata yang 

dibaca hanya 20 yang 

benar 

50 kurang  

10 La suma Dari 60 kosakata yang 

dibaca hanya 50 yang 

benar 

100  Sangat Baik  

 

Dari 10 siswa  yang diteliti hanya 4 orang yang masuk kategori mampu membaca  

dengan baik dalam pembelajaran bahasa arab.  

 

 

 

 

 

TES BACAAN MUFRADHAT 
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MUFRADHAT ARTINYA NO 

 Sempurna  1 مَتم 

 Buah-buahan 2 ََثَرٌ 

 Indah 3 مَجَلٌ 

 Tembok 4 َحاِئطٌ 

 Bulu mata 5 ُخْد بٌ 

 Dunia 6 الدُّينَْ 

 Dzikir 7 ذِْكرٌ 

 Rak 8 َرفم 

 Bunga 9 َزْىَرةٌ 



 

142 
 

 Halaman 10 َساَحةٌ 

 Pohon 11 َشَجَرةٌ 

 Kecil 12 َصِغيْ رٌ 

 Telah memukul 13 َضَربَ 

 Murid 14 طَاِلبٌ 

 Orang zhalim 15 ظَالٌِ 

 Ahli ibadah 16 َعاِبدٌ 

 Tidak ada 17 َغِئبٌ 

 Jangka 18 ِفْرَجارٌ 



 

143 
 

 Hati 19 قَ ْلبٌ 

 Anjing 20 َكْلبٌ 

 Penghapus 21 شلَْسَحةٌ 

 Kami pulang 22 نَ ْرِجعُ 

 Luas 23 َواِسعٌ 

 Petunjuk 24 ُىَدى

 Bacalah 25 ِإقْ َرأ

 Mengajak 26 َيدْعُ 

 Korek api 27 ثَِقابٌ 
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 Selasa 28 َثاَل اَثءُ 

 Batu timbangan 29 ِمثْ َقالٌ 

 Ranjang 30 َسرِيْ رٌ 

 Gigi 31 ِسنم 

 Jiwa 32 الن َّْفسُ 

 Kebun 33 ُبْسَتانٌ 

 Rambut 34 َشْعرٌ 

 Koperasi 35 ِشرَْكةٌ 

 Dengan cepat 36 ُشْرَعةٌ 
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 Sabun 37 َصبُ ْونٌ 

ْيقٌ   Benar 38 ِصدَّ

 Spidol 39 قَ لَمٌ 

ْخاَلصُ   Ikhlas 40 اإْلِ

 Anak kecil 41 ِطْفلٌ 

 Dapur 42 َمْطَبحٌ 

 Tembok 43 َحاِئطٌ 

 Dia (Pr) pulang 44 تَ ْرِجعُ 

 Murid 45 تِْلِمْيذُ 
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 Kalian 46 أَنْ تُمْ 

 Tahun-tahun 47 َسنَ َواتْ 

 Mengetahui 48 َعلِمَ 

 Menuntut ilmu 49 طََلُب اْلِعْلمِ 

 Alamat 50 ُعنْ َوانٌ 

 Terbit 51 طََلعْ 

 Kabing 52 َغنَمٌ 

 Ruang 53 ُغْرَفةٌ 

 Amplop 54 َغطَاءٌ 
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 Kunci 55 َأْغِلقِ 

 Dekat 56 َقرِْيبٌ 

 Kiamat 57 ِقيأَمةٌ 

 Kertas 58 ِقْرطَاسٌ 

 Kuat 59 قُ وَّتً 
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RIWAYAT HIDUP 

( CURIKULUM VITAE) 

A. Data Pribadi 



 

151 
 

Nama    : Hijriah 

Tempat Tanggal Lahir  : Taipabu, 11 Mei 1998 

Status Perkawian   : Belum Kawin 

Agama     : Islam 

Nomor HP     : 081239751741 

Alamat Rumah     : Kel. Taipabu 

                                              Kec. Binonko 

                                              Kab. Wakatobi 

B. Riwayat Pendidikan 

SD                                        : SD Negeri 1 Taipabu 

SMP/ MTs                                    : MTs Negeri 3 Wakatobi 

MAN                                    : MAN 2 Wakatobi 

C. Data Orang Tua 

Nama Ayah     : Muhammad Rasuli 

Pekerjaan                               : Nelayan 

Agama                                    : Islam 

Nama Ibu                                :  Nur Hamidah 

Pekerjaan                                 : Ibu Rumah Tangga 

Agama                                      : Islam                     

                                                                                                                            

Mengetahui 

 

 

 

HIJRIAH  

NIM. 16010102001 

 

 


