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ABSTRACT 

Laelatul Badriyah, S.Pd.I. Language Attitude and  Arabic Language 

Maintenance on Arabic Education Alumnus of Sunan Kalijaga State Islamic 

University Yogyakarta. Thesis, Yogyakarta, Magister Program of Sunan Kalijaga 

State Islamic University Yogyakarta, 2020.  

According to Krauss there is three categories of languages status. There 

are moribund languages, endangered languages, and safe languages. Moribund 

language is caused because there are no more speakers of the language. 

Endangered language is language used by some people or communities in society. 

As for safe language have much speaker in society. Arabic language has a status 

as a safe language because so many people in this world use it and Arabic 

language is used as an international language.  

However, in Indonesia, Arabic language has a status as foreign status or as 

two or three language. Based on that status, the researcher argues that Arabic 

language is vulnerable to extinction from Arabic learners. Therefore, it is 

necessary to see the language attitude and maintenance language of Arabic 

learner, especially among the alumni of Sunan Kalijaga State Islamic University 

who have become professionals in language field. The phenomenon will be seen 

using Garvin and Matiot theory. They said that there were three component of 

language attitudes. There were loyalty of language, pride of language, and 

awareness of language.  

Based on my survey, I made three categories for my research object. First 

categories are alumni of UIN Sunan Kalijaga, living in Yogyakarta, and teaching 

Arabic language. Second categories are alumni of UIN Sunan Kalijaga, living in 

islamic boarding school of Yogyakarta, and teaching Arabic language. Third 

categories are alumni of UIN Sunan Kalijaga, living in Yogyakarta, and not 

teaching Arabic language.  

The aims of this research are to describe of language attitude, maintenance 

language and relation between language attitude and the profession taken by 

alumni. This type of research is field research using a qualitative descriptive 

approach. The analysis method is taken through interview and observation.  

The results of this research were pride of language of each category is 

positive. Loyalty of language of each category is negative. The maintenance 

language of first and second categories are teaching, reading, listening to music 

and having Arabic communities. The third category don‟t have a maintenance 

language. It means that in the third category can be said to be extinct.  

Keyword: language attitude, maintenance language, language and profession   
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ABSTRAK 

Laelatul Badriyah, S.Pd.I. Sikap Bahasa dan Pemertahanan Bahasa Arab 

pada Alumni Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tesis. 

Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2020.  

Menurut Krauss ada tiga kategori bahasa yaitu punah (moribund 

language), hampir punah (endangered languages),  dan masih aman (safe 

language). Bahasa punah disebabkan karena tidak ada lagi penutur bahasa 

tersebut. Bahasa yang hampir punah adalah bahasa yang masih digunakan oleh 

sekelompok orang di suatu masyarakat. Sementara bahasa yang aman adalah 

bahasa yang penutur bahasanya banyak. Bahasa Arab memiliki status sebagai 

bahasa yang aman karena penutur bahasa Arab masih sangat banyak dan bahasa 

Arab dijadikan sebagai bahasa internasional. Kendati demikian, bahasa Arab di 

Indonesia memiliki status sebagai bahasa asing. Berdasarkan status ini, peneliti 

berpandangan bahasa Arab rentan punah dari para pembelajar bahasa Arab. Oleh 

karena itu, perlu dilihat sikap bahasa dan pemertahanan bahasa  para pembelajar 

bahasa Arab khususnya di kalangan alumni UIN Sunan Kalijaga yang telah 

menjadi para profesional di bidang bahasa Arab. Fenomena ini dilihat 

menggunakan teori sikap bahasa Garvin dan Matiot yang menyebutkan bahwa ada 

tiga komponen sikap bahasa yaitu, kebanggaan bahasa, kesetiaan bahasa, dan 

penggunaan bahasa sesuai aturan tata bahasa.  

Peneliti membuat tiga kategori objek penelitian. Kategori A merupakan 

alumni UIN Sunan Kalijaga, tinggal di Yogyakarta, dan mengajar bahasa Arab, 

kategori B adalah alumni UIN Sunan Kalijaga, tinggal di pondok pesantren, dan 

mengajar bahasa Arab, kategori C adalah alumni UIN Sunan Kalijaga, tinggal di 

Yogyakarta, dan tidak mengajar bahasa Arab.  Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan sikap bahasa, pemertahanan bahasa, dan hubungan antara sikap 

bahasa dengan profesi yang dipilih oleh para alumni. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif.  

Hasil dari penelitian ini adalah sikap bahasa komponen kebanggaan bahasa 

kategori A, B, dan C menunjukkan kebanggaan positif. Sementara dari komponen 

kesetiaan bahasa kategori A, B, dan C menunjukkan kesetiaan negatif. Adapun 

pemertahanan bahasa Arab kategori A dan B adalah mengajar, membaca, 

mendengarkan lagu berbahasa Arab, dan terlibat di komunitas bahasa. Untuk 

kategori C sudah tidak memiliki pemertahanan bahasa Arab. Artinya bahasa Arab 

pada kategori C dapat dikatakan sudah punah.  

Kata kunci: Sikap bahasa, pemertahanan bahasa, bahasa dan profesi  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. Secara garis besar urutannya sebagai berikut: 

1. Huruf Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan 

sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 

latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (deng titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ح
ha (dengan tutik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش



xi 

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ..„.. koma terbalik di atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ى

 Wau W We و

 Ha H Ha هى

 Hamzah .´.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A َـ

 Kasrah I i ِـ

 ḍammah U u ُـ
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b. Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf 
Nama 

يْ ...َ  Fatḥah dan ya Ai a dan i 

وْ .....َ  Fatḥah dan wau Au a dan u 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

ي.....َْا....َ  
Fatḥah dan 

alif atau ya 
Ā 

a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya Ī يِـ
i dan garis di 

atas 

و....ُ  
ḍammah dan 

wau 
Ū 

u dan garis di 

atas 

 

4. Ta marbuṭah 

Taransliterasi untuk ta marbuṭah ada dua, yaitu: 

a. Ta marbuṭah hidup 

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta marbuṭah mati. 

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. 
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Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh: ُ األَْطفاَلَُُْرْوَضة   - rauḍah al- aṭfāl / rauḍatul aṭfāl. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi 

ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 

sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: ََُُربَّنا  - rabbanā 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu : ُال  . namun, dalam sistem transliterasinya kata sandang itu dibedakan 

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dengan kata sandang 

yang diikuti oleh huruf qomariah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

itu. 

Contoh:  ُل ج  ُالرَّ  - ar-rajulu 
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b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh:  ُاْلقَلَن – al-qalamu 

Baik diikuti oleh syamsiah maupun qamariah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sambung/ hubung. 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya terletak di 

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab beruba alif. 

Contoh: َُاََكل– akala 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il. Isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa 

dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: َُّاِزقِْييَُخْيرُ ُه ىَُلَُُللاََُُواِى الرَّ  

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 

- Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn 
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9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama 

diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf  kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: َُدَُوها ْىلُ ُاَلَُُّه حوَّ َرس   

 Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 
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MOTTO 

 

 

Lakukanlah sesuatu yang membuatmu merasa selalu lebih hidup 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ada fakta yang mencengangkan terkait bahasa di dunia. Menurut 

catatan Grimes terdapat 6.809 bahasa di dunia. Dari jumlah tersebut, 330 

bahasa memiliki penutur sebanyak satu juta orang atau lebih, 450 bahasa di 

dunia memiliki jumlah penutur yang sangat kecil, telah berusia tua, dan 

condong bergerak menuju ke kepunahan. Pada saat yang sama, jumlah rerata 

penutur bahasa-bahasa di dunia berkisar 6000 orang/lebih, hanya separuhnya 

memiliki penutur 6000 orang atau lebih, dan hanya separuhnya lagi memiliki 

penutur kurang dari 6000 orang.
1
  

Ada tiga kelompok bahasa menurut Krauss. Yaitu bahasa-bahasa yang 

punah (moribund language), bahasa-bahasa yang terancam punah 

(endangered languages), dan bahasa-bahasa yang masih aman (safe 

language). Pada tahun 1988, Krauss menyimpulkan bahwa ada kurang lebih 

3000 bahasa masuk pada kategori moribund language, seperti bahasa di 

Alaska. 2400 bahasa masuk pada kategori endangered seperti bahasa Papua 

Nugini yang memiliki bahasa lokal sebanyak 850, Indonesia 700. Dan ada 

sekitar 600 bahasa yang masuk pada kategori safe language atau 10% dari 

total bahasa yang ada di dunia. Bahasa-bahasa tersebut akan terus bertahan 

                                                           
1
 Ibrahim, Gufran, “Bahasa Terancam Punah, Fakta, Sebab Musabab, Gejala, dan Strategi 

Perawatannya,” Jurnal linguistic Indonesia, Masyarakat Linguistik Indonesia, nomo 1, Th. ke 29  

(Februari 2011), 35. 
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karena berfungsi sebagai bahasa resmi, dan digunakan oleh lebih 100.000 

penutur. Dalam hal ini, bahasa Arab memiliki status sebagai safe language.
2
 

Namun, di Indonesia, bahasa Arab sebagai bahasa kedua atau ketiga yang 

dipelajari di ruang akademik memiliki potensi untuk punah karena tidak 

sedikit para mahasiswa yang sudah mempelajari bahasa Arab di kampus, 

kemudian tidak menggunakannya lagi ketika di luar lingkungan akademik.  

Fenomena pemertahanan dan pergeseran bahasa-bahasa daerah di 

Indonesia telah banyak dikaji oleh para peneliti. Dari berbagai hasil penelitian 

banyak bahasa, terutama di Papua dan Maluku, dilaporkan sedang mengalami 

kepunahan atau terancam punah, bahkan ada beberapa yang sudah punah. Di 

Sulawesi ada beberapa bahasa yang penuturnya beberapa ribu atau ratusan 

saja sedang dalam keadaan kritis, menunggu untuk ditinggalkan oleh penutur 

dan ahli warisnya, misalnya bahasa Panasuan, bahasa Talondo, dan bahasa 

Napu.
3
 

Fenomena punahnya bahasa membuat para peneliti, pakar bahasa, dan 

masyarakat mencari cara untuk mempertahankan bahasa. Upaya-upaya untuk 

mempertahankan bahasa pun dilakukan seperti melalui penerbitan buku, 

penelitian, pelatihan, dialog, atau melalui seminar-seminar.    

Dalam konteks bahasa Arab di Indonesia, bahasa Arab menjadi bahasa 

asing yang dipelajari oleh para pelajar dan  mahasiswa di sekolah, pondok 

pesantren, dan kampus. Karena posisi bahasa Arab sebagai bahasa asing, 

                                                           
2
 Ibid, 36. 

3
 Wiliam Sudirman, “Pemertahanan Bahasa dan Kestabilan Kedwibahasaan pada Penutur 

Bahasa Sasak di Lombok” Linguistic Indonesia , Masyarakat Linguistik Indonesia, nomo 1, Th. ke 

28 (Februari 2010), 23-24. 
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menurut peneliti, bahasa Arab  memiliki posisi yang rentan untuk digeser atau 

bahkan ditinggalkan oleh para pembelajar.  

Bahasa Arab dapat dikatakan sebagai bahasa yang berprestise 

mengingat perannya sebagai bahasa internasional keenam dalam organisasi 

PBB, bahasa ketiga dalam organisasi Uni Afrika, dan bahasa pertama dalam 

liga Arab. Di dunia akademik, bahasa Arab menjadi salah satu jurusan yang 

eksis di kampus-kampus negeri maupun swasta di Indonesia. Berdasarkan 

laporan BAN-PT lebih dari 60 jurusan pendidikan bahasa Arab ada di 

Indonesia.
4
 Ini menunjukkan bahwa dunia akademik memberikan perhatian 

lebih pada bahasa Arab. Tidak hanya itu, di pesantren-pesantren modern  

bahasa Arab menjadi bahasa keseharian santri. Sementara di pesantren salaf 

bahasa Arab dipelajari sebagai bahasa yang akan mengantarkan pada 

pemahaman teks-teks Islam secara serius.  

UIN Sunan Kalijaga adalah salah satu kampus yang memiliki jurusan 

pendidikan bahasa Arab dan sastra Arab yang terakreditasi A dan kerap 

melahirkan para akademisi di bidang bahasa Arab. Pada tahun 2015, PBA 

UIN Sunan Kalijga meluluskan 110 mahasiswa, tahun 2016 meluluskan 114 

mahasiswa, tahun 2017 meluluskan 58 mahasiswa, tahun 2018 meluluskan 90 

mahasiswa. Mereka adalah para alumni yang dengan sadar mempelajari 

bahasa Arab dan mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang ahli dalam 

ilmu bahasa Arab. 

                                                           
4
 BAN PT Universitas dan BAN PT Jurusan Terbaik di Indonesia. http://www.ban-pt-

universitas.co/2015/08/universitas-jurusan-pendidikan-bahasa-arab-terbaik-peringkat-a.html. 

(Diakses pada tanggal 04 September 2018) 

http://www.ban-pt-universitas.co/2015/08/universitas-jurusan-pendidikan-bahasa-arab-terbaik-peringkat-a.html
http://www.ban-pt-universitas.co/2015/08/universitas-jurusan-pendidikan-bahasa-arab-terbaik-peringkat-a.html
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Adapun tujuan jurusan PBA tertulis bahwa jurusan PBA memiliki fokus 

untuk: 

1. Menghasilkan calon guru bahasa arab dan tenaga kependidikan yang 

profesional dan memiliki keunggulan kompetitif 

2. Menghasilkan sarjana di bidang Bahasa Arab yang bisa memenuhi 

kualifikasi profesional sebagai peneliti di bidang bahasa arab dan 

pendidikan Islam 

3. Mencetak Sarjana Pendidikan Islam yang memiliki kualitas akademik 

tinggi sehingga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya (S2) 

4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemandirian dan kemampuan untuk 

berwirausaha di bidang bahasa arab dan atau pembelajarannya  

5. Menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas kompetitif untuk bekerja di 

lembaga pemerintah maupun non pemerintah
5
 

Berdasarkan tujuan tersebut, kita bisa lihat sebaran profesi alumni PBA 

di berbagai daerah, misal alumni PBA lulusan 2013/2014 -- yang pada tahun 

2018 telah memiliki karir menjadi profesional selama 4-5 tahun. Dari 31 

alumni lulusan 2013/2014 yang mengisi kuisioner pra riset, ada 18 alumni 

yang menjadi tenaga pengajar bahasa Arab di berbagai satuan pendidikan 

yang berbeda-beda, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah setingkat Sekolah Dasar, 

Madrasah Tsanawiyah setingkat Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah 

Aliyah setingkat Sekolah Menengah Atas, 3 alumni menjadi dosen di kampus-

kampus negeri maupun swasta, 9 alumni berwirausaha di berbagai bidang, dan 

                                                           
5
 Pendidikan Bahasa Arab, http://tarbiyah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/314-PBA- 

(Diakses pada tanggal 12 Maret 2019) 

http://tarbiyah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/314-PBA-
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1 alumni melanjutkan ke jenjang studi S2. Para alumni tersebut tersebar di 

provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Luar Jawa.
6
  

Fenomena banyaknya orang Indonesia belajar bahasa Arab yang 

didukung dengan banyaknya lembaga pendidikan, pondok pesantren dan 

universitas di Indonesia yang mengajarkan bahasa Arab menarik untuk 

dicermati dari ilmu sosiolinguistik. Menurut Rene Appel dkk, Sosiolinguistik 

adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks sosial da 

kebudayaan.
7
 Menurut C. Criper dan H.G Widowson sosiolinguistik adalah 

kajian bahasa dalam penggunaannya, dengan tujuan untuk meneliti bagaimana 

konvensi pemakaian bahasa berhubungan dengan aspek-aspek lain dari 

tingkah laku. Dengan ilmu ini, peneliti ingin melihat fenomena berbahasa 

Arab pada kalangan alumni UIN Sunan Kalijaga sebagai seorang profesional 

di bidangnya.  

Salah satu pembahasan dalam sosiolinguistik adalah tentang sikap 

bahasa dan pemertahanan bahasa. Sikap bahasa adalah upaya-upaya yang 

muncul dari seseorang terkait bahasa yang dipelajarinya. Richard, et al dalam 

Longman Dictionary of Applied Linguistics
8
 bahwa sikap bahasa adalah sikap 

pemakai bahasa terhadap keanekaragaman bahasanya sendiri maupun bahasa 

orang lain. Berdasarkan pengertian ini - kendati banyak penelitian yang 

menggunakan teori sikap bahasa untuk meneliti bahasa pertama suatu 

                                                           
6
 Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus – 3 September 2018 

pada alumni PBA lulusan 2013-2014 

7
 Chaer Abdul, Leoni Agustina, Sosiolinguistik: Perkenalan Awal (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 4.  

8
  Jack Richards et.al, 1985. Longman Dictionary of Applied Linguistics (London: 

Longman Group UK Limited 1985), 155. 
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komunitas, menunjukkan bahwa teori sikap bahasa dapat digunakan untuk 

meneliti sikap bahasa suatu komunitas terhadap bahasa asing yang 

dipelajarinya.  

Menurut Garvin dan Mathiot ada tiga hal yang mencerminkan sikap 

bahasa. Yakni kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran bahasa.  

Sikap bahasa para alumni UIN Sunan Kalijaga menarik untuk dilihat karena 

para alumni ini lahir sebagai para ahli di bidang bahasa Arab. Dengan 

penelitian sikap bahasa, akan ditemukan bagaimana bentuk kesetiaan dan 

kebanggaan para alumni pada bahasa Arab. Bentuk kesetiaan dan kebanggaan 

ini akan mempengaruhi pemertahanan bahasa Arab di kalangan para alumni 

UIN Sunan Kalijaga.  

Pemertahanan bahasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

digunakannya bahasa Arab oleh alumni PBA dalam menjalankan profesinya 

sebagai guru, dosen, wirausaha, atau mahasiswa sebagai salah satu kompetensi 

yang dimiliki setelah lulus dari jurusan PBA.  

Sikap bahasa dan pemertahanan bahasa adalah dua hal yang tidak bisa 

dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi.  Seperti yang dikatakan oleh 

Garcia, “Language attitude affect language maintenance”, sikap bahasa 

mempengaruhi pemertahanan bahasa. Jika sikap bahasanya positif maka 

pemertahanan bahasanya juga positif. Jika sikap bahasanya negatif maka 

pemertahanannya negatif. Di sini peneliti akan melihat setiap sikap bahasa dan 

pemertahanan bahasa Arab yang dilakukan oleh alumni dalam profesinya 

masing-masing. 
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Berdasarkan survei kedua yang dilakukan oleh peneliti, alumni PBA 

menekuni beberapa bidang di antaranya guru di berbagai satuan pendidikan 

dan pondok pesantren, dosen, wirausaha, aktivis sosial, pegawai bank, 

designer, dan analis berita.
9
 Berdasarkan hasil survei tersebut maka peneliti 

membuat 3 kategori untuk dijadikan objek penelitian. Kategori pertama 

alumni PBA, mengajar bahasa Arab di berbagai satuan pendidikan, dan 

tinggal di Yogyakarta. Kategori kedua, alumni PBA, mengajar bahasa Arab di 

pondok pesantren, dan tinggal di Yogyakarta. Kategori ketiga, alumni PBA, 

tidak bekerja di ranah bahasa Arab, dan tinggal di Yogyakarta. Tujuan peneliti 

membuat kategori adalah untuk mempermudah dalam melihat sikap bahasa 

dan pemertahanan bahasa Arab yang dilakukan alumni PBA. Apakah sikap 

bahasa dan pemertahanan bahasa yang dilakukan oleh pengajar bahasa Arab di 

sekolah dan pengajar bahasa Arab di pondok pesantren berbeda? Bagaimana 

sikap bahasa dan pemertahanan bahasa yang dilakukan oleh para 

wirausahawan yang memiliki latar belakang pendidikan bahasa Arab? Apakah 

skill yang didapatkan membantu dalam pengembangan usahanya atau tidak 

terpakai sama sekali? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui 

kategorisasi tersebut. Adapun pilihan kota Yogyakarta sebagai tempat 

penelitian semata-mata untuk mempermudah melakukan penelitian mendalam 

di tempat peneliti tinggal saat ini.   

                                                           
9
 Berdasarkan hasil survey lapangan melalui kuisioner pada bulan November 2018. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sikap bahasa dan pemertahanan bahasa Arab alumni PBA UIN 

Sunan Kalijaga dalam tiga kategori tersebut? 

2. Bagaimana hubungan pemertahanan bahasa dengan profesi yang diambil 

oleh para alumni PBA UIN Sunan Kalijaga? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi 

dalam bidang sosiolinguistik dan pendidikan bahasa Arab khususnya 

dalam pola sikap bahasa dan pemertahanan bahasa asing di Indonesia. 

Selain itu, penelitian ini sebagai verifikasi dan pembuktian dari teori yang 

sudah ada. Hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan untuk 

menguatkan teori sikap bahasa dan pemertahanan bahasa. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini akan menjelaskan fenomena sikap 

bahasa dan pemertahanan bahasa Arab di kalangan profesional. Fenomena 

sikap bahasa dan pemertahanan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

mengembangkan model pemertahanan bahasa dalam kurikulum di 

perguruan tinggi dan menjadi model bagi mahasiswa juga para tenaga 

profesional di bidang bahasa Arab.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

Dalam proses penelitian ini, peneliti menemukan beberapa jurnal dan 

tesis yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Jurnal dan tesis di 
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bawah ini, membantu melihat posisi penelitian yang akan dilaksanakan, di 

antaranya adalah: 

Pertama, tesis berjudul Sikap dan Pemertahanan Bahasa Indonesia 

Siswa Kelas X di SMA Internasional Budi Mulia Dua Yogyakarta yang ditulis 

oleh Rizki Amalia Sholihah dari Program Pacasarjana Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2013. Penelitian berangkat dari fakta bahwa di SMA 

Internasional Budi Mulia Dua Yogyakarta terdapat kelas internasional yang 

menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama dalam 

pembelajaran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan mixed approach. 

Teori yang digunakan adalah teori sikap bahasa dari Garvin dan 

Mathiot. Keduanya  merumuskan tiga ciri pokok dalam sikap bahasa yaitu 

kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan norma bahasa.  

Adapun teori pemertahanan bahasa yang dirujuk adalah keadaan tetap dipilih 

dan dipakainya bahasa ibu suatu komunitas bahasa dalam interaksi verbal 

yang mereka lakukan dengan anggota kelompok bahasa lain meskipun tersedia 

bahasa lain yang dikuasai.  Adapun hasil dari penelitian berdasarkan hasil 

kuisioner dari 42 siswa di kelas X terdapat 31 siswa yang memiliki 

pemertahanan bahasa positif dan 11 siswa yang memiliki pemertahanan 

bahasa negatif. Dari 21 siswa kelas X GAC, terdapat 12 siswa yang memiliki 

pemertahanan bahasa positif dan 9 siswa yang memiliki pemertahanan bahasa 

negatif. Dari 21 siswa di kelas X Asia terdapat 17 siswa yang memiliki 

pemertahanan bahasa positif dan 4 siswa yang memiliki pemertahanan bahasa 
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negatif. Berdasarkan hasil sikap bahasa yang diperoleh dari tulisan terdapat 39 

siswa yang memiliki pemertahanan bahasa positif dan 3 siswa memiliki 

pemertahanan bahasa negatif. Dari 21 siswa kelas X GAC, terdapat 20 siswa 

yang memiliki sikap yang baik, dan 1 siswa yang memiliki sikap yang tidak 

baik. Dari 21 siswa kelas Asia, terdapat 19 siswa   memiliki sikap yang baik, 

dan 2 siswa memiliki sikap yang tidak baik. Pemertahanan bahasa ini 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu (1) kurangnya sikap siswa yang positif 

terhadap bahasa Indonesia baik pada aspek kesetiaan, kebanggan, dan 

kesadaran akan norma bahasa, (2) rendahnya kemampuan siswa dalam 

penggunaan bahasa ragam tulis, (3) adanya kurikulum yang mewajibkan siswa 

untuk menggunakan bahasa asing selama pembelajaran berlangsung, dan (4) 

faktor latar belakang siswa yang kurang mendukung digunakannya bahasa 

Indonesia sebagai bahasa utama dalam komunikasi.  

Kedua, jurnal yang berjudul Pemertahanan Bahasa dan Kestabilan 

Kedwibahasaan pada Penutur Bahasa Sasak di Lombok ditulis oleh Sudirman 

Wiliam dalam jurnal Linguistik Indonesia, no 1, edisi Februari 2010. Latar 

belakang penelitian ini adalah adanya ancaman kepunahan bahasa lokal di 

daerah Maluku dan Papua karena masuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa 

nasional yang digunakan dalam media elektronik dan percetakan di setiap 

keluarga penutur Sasak. Metode penelitian menggunakan Teknik survei 

penggunaan bahasa Sasak yang dilakukan pada bulan Mei – Oktober 2009. 

Populasi penelitian adalah anggota masyarakat etnis Sasak yang tinggal di 

empat kabupaten dan kota Mataram di Lombok berusia < 10 tahun sampai 60 
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<. Data utama penelitian diperoleh dari jawaban responden yang diperoleh 

melalui kuisioner survei, di samping data dari metode etnografi dengan Teknik 

pengamatan terlibat dan wawancara.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pergeseran dan 

pemertahanan bahasa, ranah, diglosia, sikap bahasa, serta etnografi 

komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang ditakuti oleh 

banyak orang tentang kalangan pemuda yang menggunakan bahasa Indonesia 

daripada Sasak dalam komunikasi sehari-hari mereka tidak terbukti 

mengancam bahasa Sasak. Dalam ranah keluarga, bahasa Sasak masih sering 

digunakan dalam berkomunikasi. Di sini ditemukan bahwa semakin tua usia 

seseorang maka semakin besar peluang menggunakan bahasa Sasak. Namun, 

semakin muda usia seseorang semakin besar peluang menggunakan bahasa 

Indonesia. Tetapi dilihat dari rata-rata, bahasa Sasak masih digunakan di ranah 

keluarga. Dari sikap bahasa menunjukkan bahwa bahasa Sasak masih 

dibutuhkan oleh masyarakat sebagai warisan budaya dan penanda  kelompok 

sosial mereka yang perlu dilestarikan dan dirawat.  

Ketiga, Sikap Pemertahanan Bahasa Sunda Dalam Konteks Pendidikan 

Anak Usia Dini (Kajian Sosiolinguistik Di Desa Sarireja, Kecamatan Jalan 

Cagak, Kabupaten Subang) yang ditulis oleh Amanda Putri Selvia, terbit di e-

journal UPI.  

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kepunahan suatu bahasa yang terjadi 

hampir di seluruh dunia dan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui (1) sikap bahasa anak-anak PAUD di Desa Sarireja, Kecamatan 
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Jalan Cagak, Kabupaten Subang, terhadap bahasa Sunda, (2) frekuensi 

penggunaan bahasa Sunda, dan (3) faktor pendukung dan penghambat 

pemertahanan bahasa Sunda.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Teori yang melandasi penelitian ini adalah (1) sosiolinguistik, (2) sikap 

bahasa, dan (3) pemertahanan bahasa dan pergeseran bahasa. Data penelitian 

ini berupa  berbagai peristiwa tutur bahasa Sunda yang dilakukan oleh anak-

anak PAUD, baik tuturan lisan maupun tulisan, dan informasi mengenai faktor 

pendukung dan penghambat pemertahanan bahasa Sunda yang diberikan oleh 

responden orang tua siswa dan pengajar PAUD.  

Hasil penelitian ini adalah (1) sikap bahasa anak-anak PAUD di Desa 

Sarireja, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, terhadap bahasa Sunda 

bersikap positif, (2) frekuensi penggunaan bahasa Sunda anak-anak PAUD 

cukup tinggi dibandingkan penggunaan bahasa Indonesia, dan (3) faktor 

pendukung pemertahanan bahasa Sunda di Desa Sarireja, Kecamatan Jalan 

Cagak, Kabupaten Subang meliputi (1) loyalitas terhadap bahasa ibu dan (2) 

lingkungan keluarga. Sementara itu, faktor penghambat pemertahanan bahasa 

Sunda meliputi (1) perpindahan penduduk, (2) faktor ekonomi, dan (3) faktor 

pernikahan antar etnis yang berbeda.  

Keempat, Unsur-unsur Bahasa Arab dalam Komunikasi Masyarakat 

Keturunan Arab Surakarta: Sebuah Kajian Pemertahanan dan Pergeseran 

bahasa Etnis Migran di Indonesia, sebuah tesis yang ditulis oleh Fauziah pada 

tahun 2006 di Pasca Sarjana Linguistik UGM.  
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengemukakan 

masalah hubungan bahasa dan etnik dengan mengangkat bahasa Arab yang 

berkembang dalam komunitas keturunan Arab di Surakarta (bAS). Penelitian 

ini menjawab permasalahan tentang ciri-ciri unsur bAS, penggunaan unsur-

unsur bAS dalam komunikasi penuturnya, dan pergeseran dan pemertahanan 

bA dalam komunitas tersebut.  

Hasil penelitian terkait pergeseran dan pemertahanan bahasa Arab 

menunjukkan bahwa bA di Surakarta telah mengalami pergeseran yang cukup 

signifikan dengan bukti berupa modifikasi unsur-unsur bAS, walaupun 

penggunaannya sampai saat ini berarti telah ada pemertahanan bahasa. Faktor-

faktor linguistik dan ekstra linguistik menunjukkan bahwa pergeseran bAS 

lebih besar peluangnya. Indikasi sikap pemertahanan bA muncul, tetapi yang 

dimaksud dan diinginkan oleh sebagian besar penutur adalah bAK/bASM 

sebagai identitas keislaman mereka, bukan identitas keetnisan mereka.  

Perbedaan dari penelitian yang sudah dijelaskan di atas adalah terletak 

pada objek penelitian yang menjadi fokus peneliti. Dalam penelitian ini, yang 

menjadi objek penelitian peneliti adalah alumni PBA UIN Sunan Kalijaga 

dengan ragam kategori yang sudah ditentukan. 

Adapun letak persamaannya adalah penggunaan teori sikap bahasa dan 

pemertahanan bahasa untuk dijadikan pisau analisis dari data yang sudah 

didapatkan.  
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
10

  

1. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya penelitian ini disebut penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui 

fenomena sikap bahasa dan pemertahanan bahasa yang dilakukan oleh 

para profesional alumni PBA UIN Sunan Kalijaga. 

2. Sampel Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data 

yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu.
11

 Sampel sumber data ini 

adalah maksimal 10 narasumber untuk kategori 1, maksimal 10 

narasumber untuk kategori 2, maksimal 10 narasumber untuk kategori 3. 

Atau sampel diambil sampai peneliti menemukan data jenuh pada objek 

penelitian. Sampel sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Kategori satu dengan kriteria a) alumni PBA, b) mengajar bahasa 

Arab, c) tinggal di Yogyakarta  terdiri dari 7 orang 

                                                           
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekaan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 3. 

11
 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, 

Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research). Penelitian Evaluasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 368. 
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b. Kategori dua dengan kriteria a) alumni PBA, b) mengajar bahasa 

Arab dan tinggal di pondok pesantren di Yogyakarta terdiri dari 5 

orang 

c. Kategori tiga dengan kriteria a) alumni PBA, b) tidak mengajar 

bahasa Arab, c) tinggal di Yogyakarta terdiri dari 6 orang 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi dilaksanakan pada guru-guru yang berdomisili di 

Yogyakarta. Teknik ini bertujuan untuk mengetahui interaksi para guru 

dengan partnernya atau siswa/mahasiswa untuk mengaplikasikan 

bahasa Arab. Adapun guru-guru yang diobservasi di antaranya adalah: 

1) Dosen pengajar bahasa Arab di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Yogyakarta 

2) Pengajar bahasa Arab di SMPIT Baitussalam Sleman  

3) Pengajar bahasa Arab di SMA UII Bantul 

4) Pengajar bahasa Arab di MTs Futuhiyat Sleman 

5) Pengajar bahasa Arab di pondok pesantren Nurul Ummahat  

6) Pengajar bahasa Arab di pondok pesantren Krapyak 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada semua sumber data berdasar 

kategori. Kategori pertama adalah alumni PBA, mengajar bahasa Arab 

di sekolah atau perguruan tinggi, dan tinggal di Yogyakarta. Kategori 

kedua adalah alumni PBA, mengajar dan tinggal di pondok pesantren 
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di Yogyakarta. Kategori ketiga adalah alumni PBA, tidak bekerja di 

sektor PBA, dan tinggal di Yogyakarta. Wawancara dimulai dari 

wawancara terpimpin dan dilanjutkan dengan wawancara tidak 

terpimpin untuk mendapatkan data sedalam-dalamnya. Adapun 

wawancara dilaksanakan melalui bertemu langsung dengan sumber 

penelitian, melalui WA atau telepon, serta pengiriman kuisioner 

melalui google form.  

Teknik wawancara dilakukan setelah para sumber data 

memberikan jawaban di google form. Tujuan dari teknik wawancara 

ini adalah mengonfirmasi jawaban-jawaban para sumber data dan 

menggali data lebih dalam.  

Adapun tema yang ditanyakan kepada tiga kategori sumber data 

peneliti adalah: 

1) Pemakaian bahasa Arab di berbagai ranah 

2) Pemakaian dua bahasa atau lebih dalam aktivitas sehari-hari 

(bilingualism) 

3) Sikap bahasa yang meliputi kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa 

4) Pemertahanan bahasa Arab yang dilakukan oleh tiga kategori para 

sumber data  

5) Orientasi pembelajar bahasa Arab meliputi orientasi instrumental 

dan orientasi integratif 

6) Alasan tidak berkarir di bidang bahasa Arab bagi kategori 3 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilaksanakan ketika wawancara dan observasi sebagai 

penguat data-data yang didapatkan berupa foto dan rekaman.  

4. Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi yakni 

mengolah data dari berbagai sumber secara terus menerus sampai datanya 

jenuh. Adapun proses analisis data menggunakan model dari Miles dan 

Huberman.
12

 Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut 

a. Analisis data pra riset 

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan 

atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus 

penelitian. Adapun pra riset dalam penelitian ini telah  dilaksanakan 

pada 26 Agustus – 3 September 2018.  

Hasil dari pra riset adalah ada 29 alumni PBA UIN Sunan 

Kalijaga di berbagai provinsi dengan beragam profesi. Di antaranya 

adalah 2 orang menjadi dosen, 18 orang menjadi guru bahasa Arab, 3 

orang sebagai ibu rumah tangga, satu orang sebagai mahasiswa, dan 4 

orang berwirausaha.  

Hasil pra riset tersebut memberikan masukan kepada peneliti 

untuk memfokuskan penelitian bagi para alumni yang tinggal di 

Yogyakarta untuk mempermudah proses pengumpulan data melalui 

teknik observasi dan wawancara.  

                                                           
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2013), 

334.  
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b. Pengumpulan data 

Pengumpulan data didapatkan dari teknik-teknik pengumpulan data 

yang sudah direncanakan oleh peneliti saat terjun ke lapangan. Di sini, 

peneliti menggali data sebanyak-banyaknya dan secara mendalam 

melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

c. Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih  hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.  

d. Display data/Penyajian data 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart.
13

 

Dari penyajian data tersebut ditemukan beberapa hal yaitu: 

1) Kategori A  

a) Para pengajar bahasa Arab merupakan dwibahasawan yang 

menggunakan tiga-empat bahasa yaitu bahasa Jawa atau Sunda 

sebagai bahasa Ibu, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu 

bangsa, bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa asing yang 

dipelajari dalam pendidikan formal.   

b) Penggunaan bahasa Arab di kelas disesuaikan dengan 

kemampuan para siswa. Jika di kelas tersebut telah banyak 

yang memiliki kemampuan berbahasa Arab maka guru akan 

menggunakan bahasa Arab. Namun, sejauh pengamatan yang 

                                                           
13

 Data terlampir 
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dilakukan, para pengajar lebih banyak menggunakan bahasa 

Indonesia atau campuran antara bahasa Arab dan bahasa 

Indonesia.  

c) Para pengajar mempelajari bahasa Arab karena tuntutan profesi 

d) Para pengajar tidak menggunakan bahasa Arab di rumah 

masing-masing karena tidak memiliki partner untuk berbahasa 

Arab. Hanya satu orang yang menggunakan bahasa Arab di 

rumah, itu pun terbatas hanya ketika berkomunikasi dengan 

bapaknya.  

e) Literatur bahasa Arab yang para pengajar baca adalah buku ajar 

bahasa Arab yang disesuaikan dengan buku yang para pengajar 

perlukan di kelas. Para pengajar tidak membaca berita 

berbahasa Arab, tidak membaca jurnal berbahasa Arab,  tidak 

mengikuti seminar internasional bahasa Arab, dan tidak 

memiliki partner dari negara Arab untuk mempraktikkan 

bahasa Arab.  

f) Tidak semua pengajar bangga untuk mempraktikkan bahasa 

Arab di depan umum 

g) Para pengajar mempertahankan bahasa Arab dengan mengajar, 

membuat studi klub bahasa Arab, dan mengajarkan alquran.  

2) Kategori B 

a) Para pengajar bahasa Arab merupakan dwibahasawan yang 

menggunakan tiga-empat bahasa yaitu bahasa Jawa atau Sunda 
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sebagai bahasa Ibu, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu 

bangsa, bahasa Arab dan Inggris sebagai bahasa asing yang 

dipelajari dalam pendidikan formal.  

b) Para pengajar menggunakan bahasa Arab di sekolah dan di 

pondok pesantren saat mengajar bahasa Arab atau mengajar 

pelajaran di pondok pesantren, dan menggunakan bahasa Arab 

saat ada perkumpulan MGMP 

c) Para pengajar tidak menggunakan bahasa Arab di rumah. 

Hanya satu orang yang memiliki partner untuk mempraktikkan 

bahasa Arab di rumah.  

d) Literatur bahasa Arab yang digunakan adalah bahan ajar bahasa 

Arab di sekolah, nashoihul ibad, shofwatu tafsir, buku-buku 

islam klasik, dan kamus.  

e) Para guru tidak membaca berita, jurnal berbahas Arab dan tidak 

mengikuti seminar internasional yang menggunakan bahasa 

Arab. 

f) Para pengajar mendengarkan lagu-lagu berbahasa Arab. 

g) Para pengajar tidak memiliki partner bahasa Arab dari Timur 

Tengah. 

h) Para pengajar bahasa Arab bangga menggunakan bahasa Arab 

di depan umum namun hanya untuk beberapa kemahiran saja 

seperti qiroah.. 
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i) Cara mempertahan bahasa Arab yang dilakukan oleh para 

pengajar ini adalah mengajar, menciptakan iklim berbahasa 

Arab, belajar bersama, dan menekuni salah satu kemahiran 

bahasa Arab yang diminati   

3) Kategori C 

a) Alumni yang masuk pada kategori C tidak lagi menggunakan 

bahasa Arab dalam kesehariannya maupun di tempatnya ia 

bekerja 

b) Para alumni ini sudah tidak membaca literatur Arab seperti 

berita, jurnal berbahasa Arab. Seorang wiraswata mengaku 

akan membuka literatur bahasa Arab jika dibutuhkan. 

c) Sebagian mengaku tidak percaya diri menggunakan bahasa 

Arab. Sebagian lagi mengaku masih percaya diri menggunakan 

bahasa Arab. 

d) Para alumni tidak bekerja di sektor bahasa Arab karena melihat 

bahwa bahasa Arab tidak cukup menguntungkan dalam hal 

ekonomi, sedikit sektor pekerjaan yang membutuhkan 

kemampuan bahasa Arab, dan tidak senang dengan bahasa 

Arab 

e. Penarikan kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari 

rumusan masalah dengan merujuk data-data yang didapatkan.  
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F. Sistematika Penulisan 

Tesis ini terdiri dari empat bab dengan fokus penjelasan yang berbeda-

beda di setiap bab. Bab pertama berisi tentang alasan mengapa tema ini 

diambil dan permasalahan yang melingkupinya. Selain itu, beberapa hasil 

penelitian yang sudah dilakukan disajikan dalam bab pertama, juga metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti dijabarkan di sini.  

Bab kedua, berisi tentang teori yang digunakan oleh peneliti. Teori ini 

digunakan untuk membedah fenomena yang terjadi di lapangan. Teori yang 

digunakan meliputi sikap bahasa, pemertahanan bahasa dan motivasi 

instrumental dan integratif yang menurut peneliti teori terakhir menjadi kunci 

bagi para alumni mengapa memiliki sikap bahasa negatif atau positif. 

Bab tiga menjelaskan tentang gambaran umum terdiri dari jurusan 

pendidikan bahasa Arab yang meliputi deskripsi tentang kurikulum dan 

penjabaran tenang isi mata kuliah, profil dosen PBA dan situasi sosial alumni 

PBA, profesi yang diambil oleh para alumni. Bab tiga ini menjadi jembatan 

untuk memasuki bab empat. Situasi-situasi yang akan digambarkan pada Bab 

3 menjadi hal penting untuk melihat hasil di Bab 4.  

Bab empat memaparkan hasil penelitian. Di bab ini akan dipaparkan 

upaya-upaya pemertahanan bahasa Arab di kalangan para alumni PBA UIN 

Sunan Kalijaga sekaligus melihat sikap bahasa yang mereka miliki. Selain itu, 

membahas fenomena alumni PBA yang tidak berprofesi di bidang bahasa 

Arab. Di sini, dijelaskan beberapa alasan mengapa bahasa Arab tidak 

dijadikan sebagai bidang yang mereka tekuni setelah lulus S1.  
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Bab lima merupakan  kesimpulan dari hasil penelitian dan usulan bagi 

para calon peneliti yang akan melanjutkan penelitian dengan tema serupa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan di atas 

mengenai sikap bahasa dan pemertahanan bahasa Arab pada Alumni UIN 

Sunan Kalijaga, maka kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Sikap bahasa yang meliputi kebanggaan dan kesetiaan menunjukkan dua 

hal pada setiap kategori, yaitu, kategori A, B, C memiliki sikap bahasa 

positif untuk aspek kebanggaan pada bahasa, sementara kategori A, B, C, 

memiliki sikap bahasa negatif pada aspek kesetiaan bahasa. Hal ini karena 

tidak terpenuhinya setiap indikator yang dibuat oleh peneliti. Adapun cara 

pemertahanan bahasa Arab kategori A dan B adalah dengan mengajar, 

membaca, mendengarkan lagu berbahasa Arab, dan memiliki/terhubung 

dengan komunitas berbahasa Arab  

2. Hubungan antara profesi dengan pemertahanan bahasa Arab pada alumni 

sangat berkaitan erat. Profesi menjadi pengajar bahasa Arab adalah profesi 

yang dapat mempertahankan bahasa Arab. Sementara dalam profesi 

lainnya, bahasa Arab sulit untuk dipertahankan.   
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang peneliti ajukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk para alumni  

Kendati para alumni tengah berada di lingkungan yang berbeda-beda, 

menciptakan lingkungan berbahasa Arab bersama sesama alumni UIN 

Sunan Kalijaga adalah keharusan. Selain itu, ada banyak upaya-upaya 

pemertahanan bahasa Arab yang bisa dilakukan secara individu seperti 

membaca berita berbahasa Arab, menonton film, berteman dengan para 

native speaker, mengikuti seminar nasional/internasional dalam bahasa 

Arab. Hal ini seyogyanya dilakukan untuk menunjang pemertahanan 

bahasa Arab. 

2. Untuk para pembuat kurikulum 

Dilihat dari sikap bahasa instrumental dan integratif, hasil dari penelitian 

ini adalah kebanyakan alumni hanya memiliki sikap instrumental saja 

dalam proses pembelajaran bahasa Arab sehingga diperlukan aktivitas 

yang mendorong para pembelajar memiliki sikap integratif selama masa 

pembelajaran agar menjadi alumni yang profesional di bidang bahasa 

Arab.  

3. Untuk lembaga 

Menginisiasi forum-forum berbahasa Arab dalam skala nasional atau 

internasional adalah salah satu hal yang peneliti rekomendasikan. Hal ini 

sebagai wadah untuk mempertemukan para praktisi bahasa Arab.  
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4. Untuk peneliti 

Penelitian ini perlu dilanjutkan untuk melihat beberapa hal seperti melihat 

aspek sikap bahasa yang ketiga yakni kesadaran menggunakan bahasa 

dengan baik dan benar sesuai kaidah. Selain itu, dapat juga dilakukan 

penelitian perbandingan sikap bahasa dan pemertahanan bahasa antar 

lembaga perguruan tinggi untuk melihat kualitas lulusan pendidikan 

bahasa Arab. 

 

C. Penutup 

Demikian yang dapat penelitian paparkan dalam penelitian tesis ini. 

Penelitian ini memiliki banyak kekurangan sehingga peneliti sangat terbuka 

untuk menerima kritik dan saran demi perbaikan penelitian selanjutnya. 

Semoga penelitian ini bermanfaat untuk para akademisi dan praktisi bahasa 

Arab.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

INSTRUMEN WAWANCARA  

Elemen Indikator Pernyataan Pertanyaan 

Sosiolinguistik Pemakai bahasa 

Arab 

Sejumlah alumni 

PBA dengan tiga 

kategori: 

1. Alumni PBA 

UIN Suka, 

mengajar 

bahasa Arab, 

tinggal di 

Yogyakarta 

(rumah) 

2. Alumni PBA 

UIN Suka, 

mengajar 

bahasa Arab di 

ponpes, tinggal 

di Yogyakarta 

(ponpes) 

3. Alumni PBA 

UIN Suka, 

tidak mengajar 

bahasa Arab, 

tinggal di 

Yogykarta 

 

1. Mengapa Anda 

menggunakan 

bahasa Arab? 

2. Mengapa Anda 

tidak 

menggunkan 

bahasa Arab? 

3. Mengapa Anda 

tidak bekerja di 

sektor bahasa 

Arab? 

4. Bagaimana lata 

belakang sosial 

dan budaya? 

 

 

Kontak Bahasa Bilingualisme Pemakai dua 

bahasa atau lebih 

oleh penutur bahasa 

atau oleh suatu 

masyarakat 

1. Bahasa apa 

yang Anda 

gunakan dalam 

komunikasi 

sehari-hari di 

rumah? 

a. Jika Anda 

menggunaka

n ketiga 

bahasa di 

atas dalam 

komunikasi 

sehari-hari di 

rumah, 

tuliskan 3 

contoh 

kalimat biasa 
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Anda 

gunakan.  

2. Bahasa apa 

yang Anda 

gunakan dalam 

komunikasi 

sehari-hari di 

tempat Anda 

bekerja? 

3. Jika Anda 

menggunakan 

ketiga bahasa di 

atas dalam 

komunikasi 

sehari-hari di 

tempat kerja, 

tuliskan 3 

contoh kalimat 

biasa Anda 

gunakan.  

4. Mengapa Anda 

menggunakan 

bahasa tersebut 

di rumah dan di 

tempat kerja?   

Sikap bahasa Kesetiaan 

bahasa 

Hal-hal yang 

mendorong 

masyarakat suatu 

bahasa 

mempertahankan 

bahasa dan apabila 

perlu mencegah 

adanya pengaruh 

bahasa lain. 

5. Kapan Anda 

menggunakan 

bahasa Arab di 

lingkungan 

Anda bekerja?  

6. Buku berbahasa 

apa yang sering 

Anda baca? 

7. Apakah Anda 

berlangganan 

berita/jurnal 

dalam 

berbahasa 

Arab? 

8. Apakah Anda 

berlangganan 

TV/Youtube 

(berita, lagu, 

film) berbahasa 

Arab 
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Sikap Bahasa Kebanggaan 

bahasa 

Hal-hal yang 

mendorong orang 

mengembangkan 

bahasanya dan 

menggunakannya 

sebagai lambang 

identitas dan 

kesatuan 

masyarakat 

9. Jika Anda 

berada di 

tempat umum, 

apakah Anda 

merasa percaya 

diri untuk 

menggunakan 

bahasa Arab 

jika ada orang 

yang mengajak 

Anda 

berkomunikasi 

dalam bahasa 

Arab? 

10. Apakah Anda 

memiliki 

komunitas 

berbahasa 

Arab? 

11. Apakah Anda 

mengikuti 

kegiatan-

kegiatan 

akademik 

menggunakan 

bahasa Arab? 

(seminar 

internasional 

dll) 

Pemertahanan 

bahasa  

  12. Apakah saat ini 

Anda berada di 

lingkungan 

yang selalu 

menggunakan 

bahasa Arab? 

13. Apakah Anda 

memiliki 

teman dari 

negara yang 

menggunakan 

bahasa Arab? 

14. Berapa banyak 

Anda memiliki 

teman dari 

negara yang 

menggunakan 
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bahasa Arab? 

15. Mengapa Anda 

mempertahank

an bahasa ini? 

16. Mengapa Anda 

tidak 

mempertahank

an bahasa ini? 

17. Bagaimana 

anda 

mempertahank

an bahasa arab 

saat mengajar? 

 

 

  



95 

Lampiran 2 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kategori : A1 

Tempat : Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

 

Pewawancara  : Pemertahanan bahasa Arab setelah lulus S1 gimana? 

Narsum  : Pertama pemertahanan bahasanya yaitu dengan cara 

mengajar, aplikasi bahasa. Mengaktifkan dan mengembangkan kemampuan 

bahasa Arab yang pernah saya dapatkan di fak  dulu yaitu mengajar baik itu di 

lingkungan pondok pesantren atau pun di perguruan tinggi. Namun keduanya 

memiliki karakter yang berbeda, kan sebetulnya bahasa juga ada yang aktif ada 

yang pasif. Kalau dari segi keaktifan saya mengembangkan dan mengaplikasikan 

pemertahanan bahasa Arab itu dengan cara mengajar di sekolah tinggi islam di 

kampus swasta. Itu dengan cara belajar kembali dan mengembangkan keilmuan 

bahasa arab dengan para mahasiswa dan sebagainya. Yang kedua pemertahanan 

bahasa dengan mengajar di ponpes. Namun itu lebih pada segi gramatikanya. 

Lebih dari segi tata bahasa arabnya. Bukan dari segi kalam atau percakapannya. 

Karena kan kalau di ponpes yang kayak mengabdi itu lebih condong ke arah tata 

bahasa. Jadi saya rasa meskipun saya sudah keluar atau pun menjadi sarjana dari 

fakultas ty, saya merasa masih mempertahankan bahasa arab. Dan yang ketiga 

denga bantuan media sosial. Saya masih aktif  menulis kaidah tata bahasa arab di 

ig milik ponpes, komplek L krapyak. Jadi saya diminta oleh perinis ig pondok, 

saya diminta untuk membantu mengembangkan ig pondok dg cara menuliskan 

kaedah tata bahasa arab baik itu ilmu nahwu atau pun sharaf. Lalu juga sedikit 

ditambahkan dengan hiwarnya, percakapannya ataupun nuansa kalamnya. Jadi 

saya pribadi 3 aspek ini lah yang masih melekat dalam kehidupan saya sehingga 

saya masih bisa mengembangkan atau mempertahankan ilmu bahasa arab baik itu 

secara pasif atau aktif.  

Pewawancara  : Berarti Andi juga... 

Narsum  :Merankap admin. Tapi saya seringnya buat konten-konten 

nahwu atau sorof yang saya tulis tangan sendiri lalu saya foto lalu saya share di ig 

pondok. Tapi saya bukan perintis ig itu, saya hanya diminta admin pembantu dari 

segi keilmuan bahasa arab 

Pewawancara : Nam ignya apa? 

Narsum  : Ada dua. Yang satu gramatika arab. Nah ini lebih condong 

ke tulisan-tulisan nahwu dan shorof.  

Pewawancara  : Itu Andi yang buat berarti?  

Narsum  : He em, saya sendiri. Yang kedua ini ig pondok namanya 

komplek L.  

Pewawancara  : Ada interaksi nggak di ig itu? 



96 

Narsum  : Banyak follower yang menyambut dengan aktif, banyak 

follower yang merespon dengan suka cita, banyak follower yang merespon 

tulisan-tulisan tangan nahwu dan sharaf yg saya tulis itu dengan cara mereka lebih 

bersemangat dan lebih mengigatkan memori mereka dulu pernah mesantren. 

Banyak follower yang berkomentar di kolom ig tsb yang contohnya oh makasih 

min sudah megingatkan materi di ponpes atau terima kasih min, kalau ada 

follower yang cukup bagus dia menambahkan konten kaidah nahwu di situ belum 

ada bait alfiahnya, lalu ada follower yang berkomentar yang menambahkan tema 

bait alfiah tentang tema yang saya buat. Jadi beragam. bahkan pernah kejadian 

follower ini karena saking berterima kasihnya karena suka dengan kontennya dia 

bilang menghadiahkan sesuatu. 

Narsum  : Kejadian kedua ada juga follower yang kirim uang 

transfer karena suka dengan tulisan tangannya menurut komentar follower katanya 

tulisan tangannya itu unik dan rapi bagus. Versi follower. Versi follower rapi dan 

bagus. Mereka sangat antusias dan banyak juga follower di akun instagram 

gramatika arab yang memesan buku-buku nahwu dan shorof. Jadi karena mereka 

merasa diingatkan kembali dengan materi-materi nahwu dan shorof, materi bahasa 

arab, mereka ingin tergugah ingin membeli buku-buku nahwu dan shorof. 

Akhirnya admin gramatika arab menerima pesanan buku-buku nahwu dan shorof. 

Jadi saya sering menerima pesanan kitab atau buku-buku yang berbau nahwu 

shorof lalu saya kirimkan ke follower yang niat untuk membelinya. Bahkan 

pembelinya itu sudah sampai ratusan buku atau kitab yang pernah dipesan. Jadi 

banyak sekali manfaat yang Allah berikan secara tidak sengaja, secara duga-duga, 

banyak sekali manfaat entah itu manfaatnya bagi para follower atau juga manfaat 

kepuasan hati bagi admin yang menulis. Seperti itu.  

Pewawancara  : nah, itu kan lebih ke pemertahanan yang pasif kan? 

Narsum  : he‟em. 

Pewawancara : maksudnya Andi menulis gitu kan dan mengajarkan ilmu 

nahwunya. Kalau misalkan pemertahanan aktif sendiri gimana? 

Narsum  : kalau pemertahanan aktif saya lebih membiasakan dan 

menerapkannya ketika saya mengajar di kampus, ketika saya mengajar di kampus 

ekonomi Islam. Kan ketika mengajar di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam itu kan 

lebih condong ke ini ya, ada sesi percakapannya dengan mahasiswa bercakap. 

Mengajarkan mereka berbicara bahasa arab jadi disitulah saya mempertahankan 

bahasa arab dari segi aktifnya.  

Pewawancara  : kalau sama dosen-dosen gimana? 

Narsum  : kalau sama dosen tidak. Karena saya kan termasuk mata 

kuliah tambahan, karena kampus yang saya ajar itu bukan kampus Islam dari segi 

keilmuan tapi lebih ke arah ekonominya jadi hanya mata kuliah tambahan. Bukan 

seperti jurusan bahasa arab di UIN bukan. Beda kondisilah, beda karakter. 

Pewawancara : tapi kalau di STIE itu materinya tentang apa? 
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Narsum  : Kan mata kuliahnya namanya mata kuliah bahasa arab, 

ada satu dan dua. Kebetulan semsetr ini saya mengampu dua. Nah materinya ada 

nahwu, ada shorof, sama percakapan dua. Jadi 3 aspek yang saya ajarkan.  

Pewawancara  : tema-temanya sekitar ekonomi atau memang? 

Narsum  : tidak. Hanya seputar bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-

hari lalu diimplementasikan dengan kaidah nahwu dan shorofnya agar mahasiswa 

itu sedikit mengetahui dan memahami apa itu kaidah ilmu nahwu dan ilmu shorof. 

Pewawancara  : terus kalau Andi sendiri punya temen nggak yang itu 

native dari Timur Tengah itu dan biasa berkomunikasi bahasa arab secara intens 

dengan Andi? 

Narsum  : ada. Satu. Itu dosen kita dulu.  

Pewawancara  : siapa? 

Narsum  : Doktor . . . (11:31) Al-Iroqi yang orang Irak. Nah saya 

masih komunikasi via whatsapp, instagram, facebook dengan beliau. Karena dulu 

ketika beliau ngajar saya, kan namanya kan Doktor Laivrobi Al-Iroqi orang Irak. 

Ketika dulu mengajar kami di jurusan PBA Tarbiyah UIN itu kan saya agak 

sedikit aktif dengan beliau, sering berkomunikasi bahkan saya sering main ke 

rumah beliau ketika beliau masih di Jogja. Saat itu tapi sekarang sudah kembali ke 

Irak namun saya masih berkomunikasi via media sosial instagram, facebook dan 

whatsapp. Satu lagi dengan dosen Malaya University, ada 

Pewawancara  : itu juga? 

Narsum  : iya. Saya terkadang namun gak sering. Terkadang saya 

bercakap bahasa arab dengan pembantu dekan dua namanya itu Prof. Jawawi. 

Namanya Prof. Jawawi pembantu dekan Fakulti Pendidikan University Malaya 

Kuala Lumpur Malaysia. Kan saya tiga kali kesana kemaren. Ketika tiga kali 

kesana dan ketemu beliau sekarang kami komunikasi bahasa arab, bahkan via 

Whatsapp dan Facebook pun saya berusaha menyapa atau say hallo dengan 

menggunakan bahasa arab.  

Pewawancara  : oke. Berarti yang Prof. Jawawi ini memang aslinya orang 

Malaysia? 

Narsum  : iya Malaysia. Dia bidang keilmuannya bahasa arab karena 

dia mengajar bahasa arab. Kajian keilmuannya bahasa arab.  

Pewawancara  : berarti pengaplikasian dan cara pemertahanan Andi lebih 

di bidang akademik ya? 

Narsum  : iya. Bidang akademik. 

Pewawancara : kalau misalnya sehari-hari bersama istri? 

Narsum  : tidak. Karena istri juga tidak bisa bahasa arab. Jadi nggak 

ada pemertahanan bahasa dengan menggunakan bahasa arab bersama istri. Tidak. 

Pewawancara : tapi kalau sama teman-teman gitu untuk itu juga ada komunikasi 

bahasa arab? 
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Narsum  : tidak. Namun sekali dua kali ada. Karena untuk yang saya 

mengabdi itu kan pondok salafi, bukan pondok yang nuansa bahasa arab atau 

inggris. Jadi lebih ke salafi dan perhatian mereka terhadap bahasa itu kurang. 

Bahkan tidak ada materi atau tidak ada kajian khusus tentang bahasa arab dari segi 

percakapan atau komunikasi tidak. Jadi bukan sepertinya kalau saya menerapkan 

bahasa arab dari segi percakapan disana tidak cocok, beda genre.  

Pewawancara  : terus kira-kira sejauh ini Andi mendapatkan hambatan-

hambatan nggak dalam usaha dan supaya mempertahankan bahasa arab ini? 

Narsum  : ada. Hambatan saya adalah sebetulnya saat saya kuliah S2 

beberapa tahun yang lalu itu kan saya jurusan ilmu bahasa arab, namun kajian 

tentang bahasa arabnya itu tidak semaksimal yang saya harapkan dari segi mata 

kuliah yang disediakan oleh pihak pasca sarjana untuk jurusan ilmu bahasa arab, 

untuk konsentrasi ilmu bahasa arab. Seperti tidak ada itu, jadi ibaratnya apa ya, S2 

saya pun jurusan ilmu bahasa arab tapi tidak ada capaian yang maksimal yang 

saya harapkan yang disediakan oleh pasca sarjana atau dari kampus. Jadi 

sebetulnya S2 ku dulu itu kalau ingin maksimal bahasa arab ya harus sendiri, 

harus memaksimalkan sendiri bukan difasilitasi dari pihak kampus contohnya 

tidak ada dosen native asli. Ketika S2 kuliah dengan konsentrasi ilmu bahsa arab 

saya tidak mengenyam pendidikan dengan native speaker asli dan tidak ada mata 

kuliah yang lebih fokus ke bahasa arab tidak ada. Hanya ada tentang tata bahasa, 

kajian-kajian keislaman dengan menggunakan bahasa arab, referensi kitab bahasa 

arab tapi kurang maksimal yang saya dapatkan. Itu saat S2. Nah, sekarang saya S3 

pun dengan prodi program studi Studi Islam, konsentrasinya Studi Islam, lebih 

jauh lagi dari bahasa arab. Dari konsentrasi bahasa arab lebih jauh lagi. Namun 

untuk linieritas masih bisa karena ketika saya besok disertasi itu boleh 

mengajukan disertasi dengan tema bahasa arab boleh. Karena masih ruang 

lingkup studi Islam namun mata kuliahnya tidak ada yang berbau bahasa arab ya, 

tidak ada mata kuliah bahasa arab. Hanya disertasi kita besok boleh berbau bahasa 

arab boleh karena konsentrasinya masih ada kesinambungan dengan bahasa arab 

masih.  

Pewawancara  : tapi pengantarnya, pengantar perkuliahan bahasa arab 

sama bahasa inggris nggak? 

Narsum  : tidak. Bahasa indonesia. S3 bahasa indonesia. S2 pun 

bahasa indonesia. Jadi ketika S2 mata kuliah qowaid, nahwu atau shorof itu 

pengantarnya bahasa indonesia bukan bahasa arab. Jadi kami merasa kurang 

maksimal yang kami dapatkan padahal kan S2nya jurusannya bahasa arab, 

konsentrasi ilmu bahasa arab. 

Pewawancara  : tapi kalau literatur banyak ya yang dikaji dalam bahasa 

arab? 

Narsum  : mungkin literatur banyak. He‟em. ya banyak tapi yang 

saya dapatkan dari fasilitas kampus kurang gitu. Mungkin sangking banyak 

konsentrasi dan mungkin juga saking banyaknya kurangnya pencapaian ya 

akhirnya tidak maksimal.  
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Pewawancara  : nah terus ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasi Andi, 

apa yang Andi lakukan untuk bisa memenuhi? 

Narsum  : yang saya lakukan sih sebetulnya belajar lebih dengan 

dosen bahasa arabnya langsung  bukan ketika saat mata kuliah. Bukan. Mungkin 

contohnya tesis, karya ilmiah tesis S2 untuk jurusan bahasa arab tidak wajib 

berbahasa arab, tidak wajib dan tidak ada mata kuliah yang khusus pengantarnya 

bahasa tidak ada. Jadi kayak kurang dituntut untuk bisa berbicara bahasa arab. 

Tapi ada beberapa mata kuliah yang berbau bahasa arab seperti qowaid, nahwu 

atau shorof ada. Tapi tidak pengantar bahasa arab tidak. Tapi kalau dari segi 

keilmuan dosennya saya tidak meragukan cuman memang pengantarnya saja tidak 

bagus. Mungkin kalau dari segi keilmuan mereka lebih dari cukup pastinya cuman 

mungkin fasilitas berbahasa arabnya kurang. Tapi saya rasa tidak hanya di 

konsentrasi ilmu bahasa arab pascasarjana, saya rasa di Tarbiyah PBA S2 pun 

kayaknya sebelas dua belas deh kayaknya. 

Pewawancara  : sama. Sama banget. 

Narsum  : sama kan sebelas dua belas. Jadi bukan berarti saya 

memojokkan satu pihak. Saya rasa di Fakultas Tarbiyah pun untuk PBA sam deh 

kayaknya. 

Pewawancara  : kalau di PBA sendiri kan sebenarnya kemaren aku dapat 

dosen-dosen yang sama kayak di S1. Jadi itu yang benar-benar sedikit banget 

mendapatkan hal-hal yang baru kayak gitu. Justru gimana ya, kemaren ada sih 

satu mata kuliah yang pengantarnya, kita pengantarnya pakai bahasa arab kan 

kayak pengembangan kurikulum sama Pak Tulus. Terus itu ada bahasa arab satu 

sama bahasa arab dua kalau nggak salah itu sama dosen siapa itu aku nggak tahu, 

aku lupa namanya. Tapi itu kayak dosen dari PAI kemaren itu, itu memang 

menggunakan bahasa arab langsung tapi dan hal-hal yang baru di S2 sebenarnya 

nggak begitu banyak juga. 

Narsum  : dan saya rasa tesis PBA S2 Tarbiyah pun nggak wajib 

bahasa arab? 

Pewawancara  : iya. 

Narsum  : nah sama seperti saya di Pascasarjana. 

Pewawancara  : padahal kan ilmu bahasa arab ya. Harusnya kalau aku 

melihatnya itu kayanya harus wajib bahasa arab gitu karena udah 

Narsum  : tapi faktanya tidak wajib. Faktanya tidak wajib berbahasa 

arab. 

Pewawancara  : berarti kemaren pake bahasa apa? 

Narsum  : bahasa indonesia. 

Pewawancara  : oke. Nah kan kalau misalnya kita belajar bahasa otomatis 

kita belajar ada belajar budayanya gitu. Andi belajar tentang budaya arab juga 

nggak? 
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Narsum  : dulu ada mata kuliah tentang mempelajari tentang 

kehidupan bahasa arab kuno ada mata kuliahnya? 

Pewawancara : dimana? S2 itu? 

Narsum  : S2. Saat S2. Saat S3 nggak ada. S3 lebih kearah studi-

studi islam, bukan bahasa arab karena konsentrasinya studi islam.  

Pewawancara : nonton film-film berbahasa arab juga nggak? 

Narsum  : sekali dua kali dosen menampilkan video-video berbahasa 

arab. Tapi video-video kartun kayak zaman S1 dulu. Ya mungkin tujuan dosen 

lebih meramaikan suasana kali ya. Kalau film-film yang asli kayaknya mungkin 

menurutnya kurang ramai.  

Pewawancara  : Tapi kalau Andi pribadi di luar kelas itu sering nonton 

film-film berbahasa arab? 

Narsum  : kurang. Jarang sekali. Mungkin karena kesibukannya 

sudah berbeda kali ya. Dan saya pribadi yang termasuk dan gini saya pribadi 

termasuk meskipun saya background pendidikannya bahasa arab tetapi yang saya 

pelajari lebih dalam tidak hanya bahasa arab. Saya juga lebih mempelajari secara 

maksimal sama seperti bahasa arab, saya lebih mempelajari bahasa ingris juga. 

Seperti saya cukup sering ikut presentasi bahasa inggris di luar gitu. Jadi saya itu 

meskipun sarjana saya S1 S2 berbahasa arab tapi saya punya minat yang kuat 

untuk berbahasa inggris gitu. Jadi bagi saya keduanya di jalanin dengan baiklah. 

Jadi gitu. 

Pewawancara  : tapi kalau dari tingkat kepercayaan diri, lebih percaya diri 

menggunakan  bahasa arab atau menggunakan bahasa inggris? 

Narsum  : tergantung dilihat dari mana dulu. Kalau dari segi 

percakapan itu saya lebih aktif di bahasa inggris kalau dari segi percakapan. Tapi 

kalau dari segi tata bahasa dan gramatikanya itu lebih ke bahasa arab. Jadi saya 

lebih PD kalau gramatikanya itu tentang bahasa arab, tapi kalau dari segi 

percakapan saya lebih PD tentang bahasa inggris.  

Pewawancara  : kenapa begitu? Kan kalau bahasa arab ketika kita udah 

tahu gramatikanya dengan baik harusnya juga bisa, bukan bisa sih, bisa lebih aktif 

juga gitu untuk komunikasi. Karena nggak ada terlalu banyak teman atau gimana? 

Narsum  : karena sedikitnya partner dan sedikitnya event-event 

bahasa arab. Saya alami ketika saya S2 atau S3 event internasional itu jauh sekali 

ada untuk yang berbahasa inggris. Sedangkan untuk event yang berbahasa arab itu 

kurang sekali. Lalu kan saya tipikal orang yang pengen ikut ambil, saya sering  

ingin sekali ikut event-event seperti itu, yang internasional seperti itu. Namun 

saya cari yang berbahasa arab sulit sekali menemukan event-event. Paling cuman 

satu dua dan waktunya pun juga sangat jarang. Tapi kalau international 

conference, international seminar, workshop, public lecturer, itu yang berbahasa 

inggris aktif setiap minggu pun ada. Ya akhirnya ya udah karena adanya yang 

berbahasa inggris ya udah saya ikut-ikut yang seperti itu. Dan karena saya sudah 

ingin dan terjun ikut acara event-event internasional seperti itu yang pengantarnya 
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bahasa inggris maka saya juga harus paham dan bisa bahasa inggris secara aktif. 

Makanya saya lebih menggali lagi potensi berbahasa inggris saya. Mungkin kalau 

bahasa arab itu sama seperti bahasa inggris, saya juga pastinya ada dorongan lebih 

juga pada bahasa arab tapi faktanya tidak. Bahkan di kampus UIN sendiri pun 

mungkin Ela sudah tahu sendiri, event-event bahasa arab yang pernah saya 

temukan hanya di Fakultas Adab. Saya pernah jadi juri festival arabic di Fakultas 

Adab, saya pernah jadi juri Nadhol alfiah. Tapi di event tersebut juga ada lomba-

lomba lainnya seperti bina‟ arabic menyanyi bahasa arab, qiro‟atul kutub, 

nadhom-nadhom alfiah terus juga pidato bahasa arab. Tapi itu setahun sekali di 

UIN Fakultas Adab. Setahun sekali dan itupun untuk mahasiswa S1. Kalau saya 

udah S3 ikut kayak gitu kayaknya seperti salah alamat. Tapi saya bersyukur 

alhamdulillah pernah merasakan ikut andil di acara tersebut pernah jadi juri 

nadhom alifah. Jadi saya lebih menyaksikan langsung event-event bahasa arab. 

Tapi di PBA apakah ada? 

Pewawancara  : nggak ada. 

Narsum  : saya rasa . . . (27:28) juga lebih tahu. 

Pewawancara  : minim banget kan kita kegiatan-kegiatan bahasa arab 

untuk menunjang kemampuan kita juga sangat minim banget. 

Narsum  : iya. Malah bahasa inggris mungkin hampir setiap hari di 

kampus manapun itu. Harusnya kalau kampusnya seperti UIN yang ada bahasa 

arab ya meskipun nggak setiap bulan ya minimal dua bulan sekalilah ada vent-

event ini entah itu dari PBA entah itu dari BSA, yang Adab atau Tarbiyah. 

Bahkan Tarbiyah sendiri pun yang PBA kayaknya agak jarang ngga tahu juga 

gimana itu. 

Pewawancara  : iya. Tapi pas kemaren kumpul-kumpul sama teman-teman 

dari berbagai kampus PBA ya, ternyata hanya UIN Sunan Kalijaga yang belum 

mewajibkan skripsi dan tesis menggunakan bahasa arab. Dan teman-teman dari 

luar sana itu kayak bertanya-tanya gitu hah kok bisa sekelas UIN gitu. Sedangkan 

teman-teman yang dari Banten dari mana-mana itu mereka udah menggunakan 

bahasa arab jurusan PBAnya itu.  

Narsum  : iya memang betul. Teman saya juga di UIN Banten itu 

skripsinya bahasa arab meskipun dia Tarbiyah pendidikan. Tapi yang di sini 

Tarbiyah pendidikan S1 S2 nya tidak wajib bahasa arab.  

Pewawancara  : kemaren pas wawancara sama teman-teman yang lain juga 

ya kesulitannya itu karena katanya . . . (29:02), terus juga bekal apa ya, banyak 

ilmu-ilmu yang lebih banyak ditulis menggunakan bahasa inggris daripada 

menggunakan bahasa arab. Jadi beberapa temen banyak yang lebih menggunakan 

bahasa inggris juga walaupun jurusannya bahasa arab. 

Narsum  : jadi seperti saya itu agak sedikit belok haluan sepertinya 

saya itu. Karena sesuai keadaan kayaknya, sesuai keadaan. Karena event-eventnya 

banyak yang berbahasa inggris jadi saya lebih mengikuti yang berbahasa inggris. 

Untuk event-event. 
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Pewawancara  : tapi kan kalau aku lihat Andi juga ada banyak apa ya, 

kayak di kampus mengambil bahasa arab di pesantren jadi kan masih tetep 

terjaga. 

Narsum  : he‟em. kalau dari pemertahanan bahasa arab memang 

masih. Tapi untuk menggali potensi, mengembangkan ilmu dengan acara event-

event internasional itu kan tidak dapat. Kalau cuman mengajar itu kan seperti apa 

ya, mengkaji ulang dan mempertahankan bahasa arab dengan cara mengkaji ulang 

dan mentransfer ilmu dengan para murid ya kan. Tapi kalau dari segi event-event 

untuk menggali potensi, menggali bakat yang lebih luas lagi dengan event-event 

berbahasa arab itu tidak bisa saya dapatkan karena tidak adanya event-event 

seperti itu. Kurang kalau event-event itu terutama di kampus ini. Coba di kampus 

ini ada gitu ya. Mungkin saya juga tetap harus selalu ikut. 

Pewawancara  : cuman memang kalau mengajar juga sebenarnya materi-

materinya kan tidak terlalu sulit ya. Materi-materi dasar gitu. 

Narsum  : he‟em. jadi seperti mengulang pelajaran aja kalau ngajar.  

Pewawancara  : kalau Andi mah mungkin udah gak perlu belahar lagi. 

Narsum  : nggak juga sih. Saya masih perlu butuh belajar sebetulnya.  

Pewawancara  : . . . (31:07). Ada keinginan untuk tinggal di Arab? 

Narsum  : tidak ada. 

Pewawancara  : nggak ada? 

Narsum  : tidak ada. Karena  

Pewawancara  : apa short course? Untuk mendapatkan nuansa arab yang di 

sini tidak kita dapatkan. 

Narsum  : kalau short course ada, keinginan ada. Kalau ada event-

event kalau saya bisa ikut pingin sekali saya ikut. Tapi kalau untuk tinggal atau 

studi lama di Timur Tengah itu tidak. Kalau short course mungkin hanya beberapa 

minggu atau sebulanan lebih bolehlah ingin sekali ikut. Karena kan waktunya 

tidak lama. Tapi kalau studi lanjut yang bertahun-tahun jarang pulang juga itu 

saya tidak ada keinginan.  

Pewawancara  : oke. Mungkin itu. Ini dulu sih pertanyaan-pertanyaan dan 

makasih jawaban-jawabannya nanti aku olah dulu jawaban-jawaban Andi dan 

teman-teman. Nanti kalau misalnya ada kekuarangan aku boleh minta waktu lagi 

nggak untuk wawancara? 

Narsum  : boleh. Santai aja. 

Pewawancara  : iya iya. Makasih ya. 
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Lampiran 3 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kategori : A2 

Tempat : MTs Baitussalam 

 

Narasumber : Kedisiplinannya kurang, lingkungannya beragam bahasanya tapi 

harusnya berbahasa. Aku ngomongnya realita aja ya. Pada intnya berbahasa itu 

kita berjalan setiap waktu. Bahasa indonesia mereka diganti dengan bahasa arab. 

Bahasanya dua minggu Arab dua minggu inggris. 

Pewawancara : ohhh gitu, lumayan lama juga ya durasi berbahasanya 2 minggu 

sekali.  

Narasumber : Seminggu ? 

Pewawancara : kan biasanya kan 3 hari, 2 hari. 

Narasumber : enggak kita perpekan. 

Pewawancara : lumayan melekat juga dong misalkan dua minggu, dua minggu 

kek gitu.  

Narasumber : harusnya. 

Pewawancara : Iya gak sih, karena kebiasaannya dua minggu itu cukup lama? 

Narasumber :kadang untuk peralihan ke bahasa inggris lagi susah.  

Pewawancara : iya nanti disitu ada error language 

Narasumber :he‟eh tapi entah kenapa ya lebih melekat bahasa Arab. 

Keceplosannya bahasa Arab. 

Pewawancara : trus berarti mbak Ana disini pembimbing? 

Narasumber :Dulu pembimbing ketika jabatannya musrifah sekarang udah ngajar 

doang. 

Pewawancara : aku penelitiannya sikap bahasa dan pemertahanan bahasa alumni 

PBA UIN Suka. hehehehe 

Narasumber :aku hehe bertahan gak gitu? 

Pewawancara : dulu waktu S1 kan kita masih punya lingkungan bahasa walaupun 

sebenarnya gak terbentuk tapi anggap saja idealnya seperti itu. Masih ada temen 

masih ada dosen. Nah ketika sudah menjadi alumni PBA bagaimana cara 

mempertahankan bahasanya dari mbak Ana sendiri. Kemari saya dapat info dari 

kuesioner mbak Ana mempertahankan bahasanya disekolah praktek bahasanya 

saat ngajar. Buku yang dibaca arab dan indonesia. Kalo buku yang dibaca bahasa 

Arab itu buku khusus mengajar atau ada buku-buku lain.  

Narasumber : Ada buku lain. 

Pewawancara : Misalnya apa? 
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Narasumber : itu ula khos, yahhh dibaca tapi sekarang saya sadar kok La. Kok aku 

kayak sia-sia banget S2, seperti disisni-sini aja yaudah untuk menghibur diriku 

karena serba kekurangan akhirnya memaksa  diri buka-buka ula khos. Trus alfiyah 

awal awal doang. itu sih 

Pewawancara : berarti ya itu sangat realitid banget sama bahasa Arab. Novel atau 

Artikel-artikel berbahasa Arab? 

Narasumber :Enggak 

Pewawancara : berita berita berbahasa Arab gitu? 

Narasumber :enggak, paling bacanya kamut-kamut gitu. 

Pewawancara : oh kata mutiara. oke, udah berlangganan youtube sama jurnal 

juga? 

Narasumber :no (sambil tertawa). Ketahuan deh. 

Pewawancara : itu lebih karena gak suka atau apa? Atau karena kesulitan untuk 

mencari akses berbahasa arab? 

Narasumber :sebenernya kalo jaman sekarang enggak si. Semuanya balikin ke diri 

sendri si La. Mungkin  secara pribadi secara kejujuran itu (sambil tersenyum) 

belum tertarik, karena gak ada fasilitator, kurang motivasi jadinya seolah-olah 

belum tertarik. Padahal seharusnya butuh untuk mengajar. 

Pewawancara : Berarti sejauh ini pemertahanan bahasanya saat mengajar? 

Narasumber :Iya mengajar 

Pewawancara : oke. Ini aku masih kroscek ya. Memiliki temen dari luar negri 

yang menggunakan bahasa Arab 

Narasumber :Kalo dari Gontor ada. Kalo dari UIN gak ada ya di Uin? 

Pewawancara : Ya dulu dosen kita yang dosen kalam. Pak Laiz. Masih 

komunikasi? 

Narasumber :Enggak. Los kalo yang masih komunikasi gak ada. Kalo pengalaman 

sama orang Arab ada-ada saja dosen kita. 

Pewawancara : hmmm... tapi berarti udah gak ada komunikasi sama sekali. 

Temen untuk praktek sih tapi yang dari orang Arab sendiri? 

Narasumber :Gak ada. hehe 

Pewawancara : Percaya diri menggunakan bahasa Arab didepan umum? 

Narasumber : didepan umum? Lumayan. dari pada apa nih, bandingannya apa? 

Pewawancara : bahasa Inggris? 

Narasumber : Ohhh 

Pewawancara : Sama? 

Narasumber : ohh iya bahasa Arab 
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Pewawancara : kemarin si alasan mbak karena bahasa Arab mudah dipahami. Ada 

alasan lain gak? Ada alasan lain gak kenapa lebih merasa percaya diri 

,enggunakan bahasa Arab. 

Narasumber :Karena jelas lebih mengenyam bahasa Arab disekolahnya. 

Pengalaman bahasanya lebih banyak. Trus merasa bagian dari kita karena kita 

beragama islam. Lebih PeDe aja menggunakan bahasa Arab. 

Pewawancara : Mbak ngajar disisni udah berepalama? 

Narasumber :2009 akhir. 

Pewawancara : Ah udah lama. Berarti sebelum lulus udah? 

Narasumber :Enggak lulus gontor kan ada pengabdian saya pengabdiannya 

disisni. Sebelum masuk UIN. Habis itu sampai kepembimbing bahasa disitu aku 

menjabat sebagai pembimbing bahasa sekaligus ngajar. Tapi kalo sekarang udah 

kayak guru-guru biasanya, guru reguler. 

Pewawancara : hmmm oke-oke. Mbak bisa di ceritain enggak bagaimana mbak 

saat ngajar disekolah. Aku pengen tau juga mbak saat membimbing seperti apa? 

Narasumber :Dari segi apanya? 

Pewawancara : Dari segi interaksi dengan anak-anaknya? Materinya, penggunaan 

bahasa Arabnya. 

Narasumber : jadi kalo cara ngajarnya pertama liat kelas yang tak ampu dulu. 

Kalo kelas yang mau dimasukin sudah bisa diajak berbahasa secara full baik, bisa 

dibahasakan pake bahasa Arab. Tapi kalo kelasnya kelas barukayak kelas 7  

bener-bener yang campur banget arab- indonesia. Kadang-kadang malah lebih ke 

indonesia. Karena kita mengajar bahasa kedua kan bukan bahasa keseharian 

mereka. Jadi bahasa tuturnya ya bahasa indonesia. Trus cara ngajarku aku juga 

gak lepas dari rumusan-rumusan bahasa Indonesia tak bawa ke bahasa Arab. 

Misalnya cara nerangin fa‟il maf‟ul. Kan mereka bingung jadi tak buat dulu 

konteks bahasa Indonesia tak pilihin mana subjeknya mana objeknya. Nah iniloh 

kalo dalam bahasa Arab seperti ini. Begitu. Mereka tak biasain buka kamus, nyari 

vocab sendiri. Metodenya metode langsung, interaktif. Apalagi? 

Pewawancara : anak-anak kira seneng gak kalo sama bahasa Arab, responnya? 

Narasumber : kalo yang saya lihat dari kelas aku secara pribadi senang karena 

saya pribadi akan berusaha untuk memahaman mereka sehingga mereka jadi 

orang yang faham. Sehingga mereka gak cuma kayak dengerin radio bahasa Arab. 

Mereka tahu apa yang mereka pelajari. Mereka tau apa yang sedang mereka 

pahami. Jadi mereka suka. 

Pewawancara : Kalo itu secara umum berarti? Ada perbedaan materi gak saat di 

pesantren sama disekolah? Kan kalo disekolah pasti ikut kurikulum. 

Narasumber : iya 

Pewawancara : Kan biasanya kurikulum bahasa Arab dasar? 

Narasumber : kurikulum pondokan, Buat sendiri. 
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Pewawancara : Oh berarti bisa nyambung dong dari bahasa Arab SD, SMP, 

SMA? 

Narasumber : Kalo bahasa Arab difokuskan SMP sama SMA. Kalo SD enggak 

Pewawancara : Oh enggak. 

Narasumber :Jadi ibaratnya kalo bahasa Arab SMP itu logo satu, logo dua ketika 

di SMA kelas empatnya itu bisa nyambung lagi, ngulang lagi dari logo satu 

karena kan masih campur ada yang dari luar. Jadi intinya kurikulumnya satulah 

kurikulum pondokan. Jadi kalo dipelajaran Dinas SMP SMA kan udah beda tu 

unitnya tapi kalo disini kita jadi satu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.  

Pewawancara : Kan kalo yang di dinas saya perhatikan banyak pelajaran-pelajaran 

yang mengulang. Dari SMP SMA itu materinya hampir sama. Misal di SMP udah 

belajar ta‟aruf di SMA ngulang lagi dan materinya hampir sama. 

Narasumber : beda. 

Pewawancara : Oh beda SMP sama SMA? 

Narasumber : Beda juga, ini kaya buku nahwu wadih, lughoh itukan poin poin 

kaidah ya yang dikenalkan. Yang kaya MTs itu robi‟ul nasyiin. Itukan dialog-

dialog dan pyur dialog arab. Jadi kayak buku-buku lipia itu sih yang kalo dialog. 

Kalo MTs kan dasar banget ya. Berasa sedikit simple hemat tapi kalo ini lebih 

banyak variatif di bagian tadribat banyak banget. 

Pewawancara : Yang dipake disini? 

Narasumber : Iya 

Pewawancara : Tapi kalo yang di Dinas simple-simple banget kan? 

Narasumber : Iya 

Pewawancara : dan ada pengulangan juga kayak pas aku materi di MA 

Narasumber : Mungki sifatnya ketika ta‟aruf dilevel satu simple. Bentar ya... 

Pewawancara : Selama ini mbak mempertahankan bahasa Arab hanya untuk 

kebutuhan mengajar atau memang ada hal lain? 

Narasumber : mmmm, Ada, jadi ketika kita tilawah kayak ada pencerahan. 

Semakin harus dipertahanin. Karena beda ketika membaca paham dan tidak 

paham apa yang dibaca. nah ketika kita baca trus tau artinya, kadang nemu ayat 

yang mudah vocabnya bisa diartiin nah aku suka, nemu sukanya jadi semakin 

dipertahankan karena manfaatnya gak cuma untuk mengajar aja. Ke agama, 

studybanding juga serasi. 

Pewawancara : Berarti gak Cuma mengajar aja ya? Karena kita belajar ke bahas 

Arab mbak jadi ada belajar juga mengenai budaya Arab khususnya, sejauh ini? 

Narasumber : Gak ada 

Pewawancara : Oh Cuma languagenya aja? 

Narasumber : Iya languagenya aja, (sambil berfikir) gak ada. 
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Pewawancara : Trus kira-kira kemahiran apa yang menonjol dipertahankan? 

Narasumber : Aku lemah di istima‟. Qiro‟ah, kitabah, dan kalam. Qiro‟ah juga 

gak begitu mahir karena nahwu juga luas paling kitabah tapi belum yang 

produktif. Aku bener-bener sukanya yang di kitabah kreasi. Handligthing sama 

kalam. 

Pewawancara : Kalo yang kitabah biasanya nulis tentang apa? Kalo ngajar? 

Narasumber :Ya kekaligrafi-kaligrafi gitu 

Pewawancara : Oh lebih kesitu ya. 

Narasumber : Suka aja gitu. 

Pewawancara : Nggak nulis-nulis artikel yang berbahasa Arab? 

Narasumber : Oh belum. Itukan produktif  belum. Lebih keseninya. Oh seni itu 

bisa masuk budaya ya. 

Pewawancara : Iya 

Narasumber : Ya berarti itu budayanya 

Pewawancara : Mbak ada hambatan-hambatan gak ketika mempertahankan 

bahasa Arab? 

Narasumber : Ada, banyaak banget kurang mentor, kurang guru, kurang 

lingkungan. Lingkungannya kurang banget. 

Pewawancara : Disini gak cukup mendukung po mbak? 

Narasumber : Enggak, 

Pewawancara : Kenapa? 

Narasumber : Menurutku lho ya, mungkin kita melihatnya dari standarnya 

masing-masing. Karena kita kan banyak belajar ya jadi otomatis dikasih kesini 

lagi, kesini lagi itu kurang. Aku pengen yang lebih lagi. Jadi aku terhambat, 

terhalang. 

Pewawancara : Mungkin maksud mbak kalo disini kan tahapan levelnya untuk 

anak SMP sama SMA dan hal itu udah dipelajari sama mbak. 

Narasumber : udah dipelajari. Aku pengen yang lebih lagi tapi belum dapet. 

Pewawancara : Bisa dikatakan gak kalo disini yang didapatkan hanya mengulang-

ngulang yang didapatkan. 

Narasumber : Yang pendapat pribadi? 

Pewawancara : Iya 

Narasumber : Jelas karena levelnya SMP aja terutama. Saya pribadi gak ada input 

yang masuk. Kecuali aku nyari sendiri. Belajar sendiri. 

Pewawancara : Nah itu ada gak usaha? 
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Narasumber : Ada, ya karena sadar tadi akhir-akhir ini aku maulah sedikit-sedikit 

buka ula khos, alfiyah. Dulu kan itu buku suci ya jarang disentuh. Sekarang aku 

sadar aku punya itu jadi mulai tersentuh. 

Pewawancara : oke-oke. Nemu aplikasi-aplikasi buat belajar gak mbak atau 

pernah belajar melalui aplikasi? 

Narasumber : Tarjamah 

Pewawancara : Setelah lulus? 

Narasumber : al ma‟ani. 

Pewawancara : Yang misalnya mempertemukan kita dengan orang Arab misalnya. 

Narasumber : Belum 

Pewawancara : Aku ada mbak kayak hello talk.  

Narasumber : Hello talk, trus gimana? 

Pewawancara : jadi download di playstore. Kita disitu bisa milih kita orang 

indonesia pengen belajar bahasa Arab dan dipertemukan dengan orang-orang 

Arab yang ingin belajar bahasa indonesia. 

Narasumber : Oh gituu? 

Pewawancara : Trus disitu ada komunikasi. 

Narasumber : Pernah nyoba? 

Pewawancara : Ada interaksi dan interaktif, mereka minta diajari kita bahasa 

Indonesianya gimana gitu 

Narasumber : Berarti bener-bener yang video callan? 

Pewawancara : Malah video call enggak pakebya voicneote sama foto. 

Narasumber : Oh gak ada Vc nya? 

Pewawancara : Kalo Vc belum nyoba tapi kayaknya belum bisa tap sejauh ini 

prakteknya aku Cuma Voicenote sama nulis. Jadi nulisnya nanti ada translatenya 

kayak gimana apa yang keliru. nanti orang yang diajak ngomong ngoreksi 

langsung tulisan kita.  

Narasumber : Asyik ya.. 

Pewawancara : heem. Itu aja baru nemu setahun belakangan. 

Narasumber : Aku gak tau, Itu nyari sendiri atau nanya? 

Pewawancara : Kemarin kan aku ke pare mbak habis lulus belajar bahasa Arab 

lagi. Karena setelah lulus kan gak berinteraksi dengan bahasa Arab trus aku S2 

ketrimanya di PBA ya udh ke PBA lagi ketemu ketemu lagi dengan Pak Tulus dan 

dosen-dosen senior lainnya. 

Narasumber : Berarti motivasi ke Pare pengen prepare S2 pribadi. Prepare bahasa 

Arab? 
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Pewawancara : Heem 

Narasumber : Gak ada misalnya wafful atau apa? 

Pewawancara : Enggak 

Narasumber : Dapet apa di Pare. Dapet banget nggak? 

Pewawancara : Kalo 3 bulan dapet si mbak. 

Narasumber : Kemari berapa kamu? 

Pewawancara : Cuma 2 bulan. Dan dua bulan itu satu bulannya aku nggak 

diasrama. Jadi kayak ngrasa sok sokan gitu udah gede males banget diasrama. 

hehehe 

Narasumber : Itu diasrama banyak kegiatan? 

Pewawancara: Iya. Model-model kayak digontor kali. Habis subuh ada 

muhadasah trus jam 7 masuk sampe jam 12. istirahat. 

Narasumber : Kayak kelas-kelas gitu ya? 

Pewawancara : He‟em, trus jam 2 masuk lagi sampe ashar. Itulah full. 

Narasumber : Trus tinggal dimana kalo gak diasrama 

Pewawancara : Aku dikos dulu sebulan dikos trus karena aku ngrasa kok 

kayaknya gak bekerja ya dikos kayak gak ada teman untuk prakteknya akhirnya 

aku diasrama. Asramanya fokusnya ke kalam. Kalo bulan pertama di al farisi gak 

begitu bagus di kalam.  

Narasumber : Itu asrama? 

Pewawancara : Bukan. Itu memang kurususan tapi gak begitu di kalam.  Fokusnya 

di nahwu shorof dan disitu bagus. trus selain ngajar apalagi kira-kira untuk 

pemertahanan bahasa Arab. ada tips-tips apa gitu untuk mempertahankan bahasa 

Arab? 

Narasumber : Kalo dari aku tips belajar itu mengajar. Kalo mengajar kita belajar. 

Kita gak mengajar susah banget memanggil diri belajar. Jadi karena ada interaksi 

mengajar ada orang butuh aku gak tahu. Aku cari tahu jadi aku belajar lagi. Trus 

yang kedua karena sudah terlanjur sekolah dan ilmunya stag banget jadi 

terpanggil lagi untuk mandiri jangan mengandalkan behavior, kita juga harus 

menjadi penggerak, ngerilis sendiri untuk belajar. 

Pewawancara : Oke. hmmmm 

Narasumber : Ini ntar dikalkulasi? 

Pewawancara : Iya, ini kualitatif kemarin nyebar kuesioner Cuma untuk 

menyaring alumni PBA UIN Suka siapa aja dan ada berapa. 

Narasumber : Ini menyaring berarti ya, Nanti pembuktiannya apa, bahwa mereka 

pemertahannya ini? 
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Pewawancara : Hasil wawancara, nanti sekalian saya bia observasi nggak saat 

mbak ngajar misalnya. 

Narasumber : Ya gak pa”, Cuma kalo kayak gitu harus lintas sekolah deh 

kayaknya. Jadi masukin surat dulu soalnya masuk kelas. Kalo seperti ini kan 

santai sama temen. Ya udah si gak papa 

Pewawancara : Ohh ya nanti diurus. Kemarin si udah kebeberapa ke Andi, ke 

Rahmi cuman karena saya pikir lebih ke individunya jadi gak pake surat. Tapi 

nanti di coba. Kira-kira cukup menguntuntungkan gak sih mbak mengajar bahasa 

Arab secara Ekonomis? 

Narasumber : Secara ekonomi? Kayaknya gak ada hubungannya deh antara ilmu 

dan ekonomi. 

Pewawancara : Nggak maksudnya beberapa narasumber yang aku temuin, karena 

sudah dibagi menjadi beberapa klasifikasi seperti yang mengambil profesi lain 

diluar bahasa Arab mengatakan tidak mendapat peluang untuk penghidupan. 

Makanya ketika ada kesempatan ngajar dan bukan bahasa Arab ya udah diambil 

aja. Seperti kursus mereka lebih memilih untuk mengajar matematika, IPA, IPS 

karena bahasa Arab gak ada disana. Jadi mereka beranggapan bahwa gak cukup 

memberikan dampak secara ekonomi ke dirinya. 

Narasumber : Kalau aku jelas banget kalo disini dari awal udah lama. Kedua ini 

basicnya pesantren yang sangat menghargai banget bahasa Arab. Ketiga masa 

kerja udah lama. Jadi ya membantu. Dan gak ada yang lain Cuma fokus disini. 

Pewawancara : Dan bener-bener fokus dibahasa Arab ya? 

Narasumber : Ngajar doang. Ini dari segi penghasilan lho penghidupan. bukan 

dari yang lain. 

Pewawancara : Membuka jasa penerjemahan? 

Narasumber : Gak belum berani. Pernah ditawarin temen. Mau nerjemahin buku 

gak? Aku terima dan ternyata aku mandeg grek karena jadwal ngajar yang banyak 

waktuku gak ada. Trus kurang pengalaman akhirnya gak jadi. 

Pewawancara : Ngajar berapa jam seminggu? 

Narasumber : 35 jam SMP doang. SMA gak ngajar. Sempet SMA trus 

perombakan guru jadi aku di SMP aja. Eh tapi 35 campur tafsir berarti dikurangi 

delapan. Jadi 27 jam bahasa Arab 

Pewawancara : Lumayan juga bersinggungan dengan bahasa Arabnya banyak kan 

berarti? 

Narasumber : Banyak tapi diulang-ulang dan levelnya kelasnya masih sama. Tapi 

masih basic kok nahwu, uslughoh. 

Pewawancara : Dirumah enggak mbak sama suami? 

Narasumber : Enggak beda dia bukan orang bahasa Arab. 

Pewawancara : Dia orang apa? 
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Narasumber : Dia IT sains. Dan dia enggak aku banget juga. Jadi memang no 

kontak bahasa Arab. 

Pewawancara : ohhh Berarti murni disekolah. Oke mbak udah mau ngajar lagi. 

Narasumber : Siapa? 

Pewawancara : mbak 

Narasumber : Masih break. nanti habis sholat dhuhur. Gak pa pa kalo masih. Ya 

masih bisa 15-20 menit lagi gak pa pa. 

Pewawancara : Oke. Ada keinginan untuk belajar ke Mesir, belajar bahasa Arab? 

Narsum : Keinginan jelas tapi kendala kendaan, banyak hal. Keinginanan tetep 

tapi entah gimana cara mewujudkannya. 

Pewawancara : Ikut ikut shortcorse mungkin? 

Narsum : Belum nemu. Kalo ada pun mungkin yang online kalo offline gak bisa. 

Karan disini kan sepanjang hari ya. Jam tiga kadang setengah empat. Udah gak 

ada waktu lagi. 

Pewawancara : Kalo ikut-ikut seminar internasional yang durasinya dua hari atau 

sehari di Indonesia tapi menggunakan bahasa Arab? 

Narasumber : Belum pernah, kalo ada info bisa dikasih tau dong aku pengen. 

Pewawancara : Tapi memang jarang si. Andi thu yang bilang. dia bilangnya si 

jarang ikut-ikut forum bahasa Arab. Karena memang jarang juga. Hampir semua 

kegiatan bahasa Inggis. 

Narasumber : Dia tinggal dimana? 

Pewawancara : Dimana ya. di Jogja kayaknya. 

Narasumber : Masih sering ketemuan sama Andi? 

Pewawancara : Ya beberapa kali pas aku masih sering bolak balik kampus. Kalo 

Andi kan admin untuk belajar bahasa Arab jadi dia salah satu pemertahannya 

disitu. Sering ngajarin, nulis kaidah nahwu shorof trus dishare kebanyak orang. 

Narasumber : Dia admin facebook? 

Pewawancara : Iyak kayaknya. Kamu ngikutin? 

Narasumber : Akun pribadinya dia? 

Pewawancara : Bukan, bukan akun pribadi 

Narasumber : Nama akunnya apa si? 

Pewawancara : Akun pondok. Cuman dia membantu. 

Narasumber : Nulis biasa kan nulis tangan? Oh kalo itu aku ikut.  

Pewawancara : Oh ya ikut? 
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Narasumber : Ikut. Tadinya aku gak tau dia. Kan itu bagus ya. Ternyata dia 

pelakunya. Aku incer kok aku kayak kenal si dari gerak gerik ininya ternyata itu 

Andi. Pernah chatting ini Andi ya? “iya” (jawab Andi) 

Pewawancara : hehehe Iya dia disitu. Hmmm kayaknya itu dulu si mbak. Mbak 

ada yang ditanyin ke aku gak? Dari tadi aku nanya terus. Hehehe 

Narasumber : Ada yang beda gak bahasa Arab di kampus kayak gimana? 

Maksudku luasnya pemandangan ilmu dikampus tentang bahasa Arab jaman-

jamanku sama sekarang beda gak rasanya? 

Pewawancara : Mbak dulu masih dipasca kan? Dipusat pasca? 

Narasumber : Iya. 

Pewawancara : Sekarang aku di PBA Tarbiyah. 

Narsum : berarti dikelas-kelas yang dulu S1? 

Pewawancara : Enggak aku disambilegi. Dulu iya semester satu sama dua dilantai 

2 deket TU tapi aku ngrasa biasa aja si mbak. Kayak mungkin malahan masih 

beruntung mbak yang masih di pasca 

Narsum : Kok gitu? Lebih eksklusif? 

Pewawancara : Bukan, karena ketemu dosen-dosen baru kan mbak. 

Narsum : Baru diluar PBA S1? Tapi aku ketemu lagi. Pak Munif ketemu 

Pewawancara : Aku hampir semuanya dosen-dosen S1. 

Narasumber : Hah kenapa tuh? 

Pewawancara : Bayangin coba? 

Narasumber : Kayak kekurangan dosen apa ya S2? Kok bisa siapa aja? 

Pewawancara : Pak Tulus, Pak Rajasa 

Narasumber : Pak Rajasa Aku gak ketemu 

Pewawancara : Trus Pak Muhajir, bu Ummi enggak trus guru-guru PAI satu 

ngajar bahasa Arab. Itu si. 

Narasumber : Pak Sembodo dimana-mana kanggo. 

Pewawancara : Iya Pak Sembodo ada. Tapi gitulah aku gak begitu puas di S2 

PBA ini kayak stag juga si. Kaya nggak S2 sesungguhnya lho mbak. Gitu gak 

mbak ngrasanya. 

Narasumber : Iya. Apalagi sekarang. Aku thu kayak beban akademik banget. Kok 

masterku gak ada bunyinya ya. Aku pengen yang lebih. Masih greget aja. Krasa 

banget La. Soalnya ngapain aku ngoyo-ngoyo ngejar. Aku lulus M.Pd udah. Apa 

ya misalnya. 

Pewawancara : That‟s right. Betu-betul. Temen-temenku kan ada juga yang dari 

IAIN Metro dulunya. 

Narasumber : Mana si? 
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Pewawancara : Lampung, mereka lumayan bagus bahasa Arabnya dikelas. Trus 

akau nanya kamu kenapa kuliah disini gitukan di S2. “Ya aku nyari PBA yang 

gampang”. Jadi di mata orang PBA S2 ya gampang karena tesis kan gak pake 

bahasa Arab. 

Narasumber : Tesis gak pake bahasa Arab. Ya ya ya 

Pewawancara : Tesis pake bahasa Arab gak mbak dulu? Enggak kan? Kita masih 

pake bahasa Indonesia sejak S1 kan. Padahal di no STAIN atau IAIN ataupun 

UIN yang PBA itu semuanya hampir pake bahasa Arab semua lho mbak. 

Narasumber : Dimana? Selain UIN po? 

Pewawancara : He‟e selain UIN Sunan Kalijaga semuanya. 

Narasumber : Oh iya po? Kita terlambat kali ya. 

Pewawancara : Setiap aku ketemu sama orang-orang pasti ditanyakan skripsi 

kalian pake apa, tesis kalian pake bahasa apa? 

Narasumber : Waduhhh 

Pewawancara : Iya kita itu tertinggal. 

Narasumber : Berarti ya jangan S3. 

Pewawancara : Enggak. Jangan-jangan. Kayak di UIN Malang mungkin 

rekomended. 

Narasumber : Sedih banget si. Karena aku thu S3 ya... karena jogja kan udah pyur 

banget kan udah domisili Jogja yah tapi di UIN lagi nih... tapi boro-boro. Paling 

gak dapet informasi selain UIN. hehe 

Pewawancara : Aku juga dulu thu semangat banget pengen langsung S3. Setelah 

liat atmosfirnya seperti ini jadi pending dulu deh. nanti kita cari-cari kesempatan 

dimana lah gitu. Karena perkuliahan juga kayak (ragu). Kalok di luar kan pasti 

kayak ada respon paper kan 

Narasumber : He‟em 

Pewawancara : Setiap mata kuliah ada dan itu sebenarnya diasahnya disitu kan? 

kita gak ada. 

Narasumber : Nah aku iri banget sama temenku UMY kok dia kenal jurnalnya 

banyak banget rupanya. Kok dia baca paper apa, ikut seminar apa, aku gak ada. 

Atau memang UIN beda atau gimana yaaa. Jadi aku kayak terbelakang banget 

serius. Sampe aku S2 gak tau apa-apa. Dia fisika sih tapi paling gak kayak istilah-

istilah S2. Kayak paper apa itu udah kayak asupan tiap hari gitu. 

Pewawancara : Iya bener 

Narasumber : Aku gk tau apa-apa 

Pewawancara : Nah kemarin yang pakai metode kayak gitu thu Pak Muhajir. Tapi 

pak Muhajir juga datangnya pas semster 3. 

Narasumber : Metode gimana? 
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Pewawancara : Respon paper kek gitu, jadi setiap masuk itu harus disiapin baca 

jurnal dulu trus nanti kita diskusi dikelas. Pasti dikasih jurnal tiap pertemuan itu. 

Iyu Pak Muhajir si kemarin yang nerapin kek gitu. Cuman itu juga masih enggak 

individu tetep berdua-berdua. 

Narasumber : Mungkin Pak Muhajir karena banyak belajar ditempat lain ya? 

Jadinya pengen memajukan si. Cuma ya masih gitu. 

Pewawancara : Nah trus kemarin kan aku udah nyesel ya ketemunya itu lagi trus 

tu atmosfir dikelasnya gak begitu hidup diskusinya thu. Nah aku ketemu semangat 

lagi S2 thu pas ketemu Pak Muhajir karena aku langsung interest pas pertama 

beliau masuk. Cara pembawaanya, penyamapaiannya itu enak banget. Aku 

langsung temuin beliau. Pak mau nggak belajar bareng bukan di kelas diluar 

kelas. “oh boleh-boleh”. Disambut baik banget sama Pak Muhajir. Jadi kita ada 

rutinan setiap hari Rabu. 

Narasumber : Berapa orang? 

Pewawancara : Paling Cuma tiga orang empat orang si.  

Narasumber : Beliau mau? 

Pewawancara : Beliau mau. Jadi Pak Muhajir bacain jurnal bahasa Arab dijelasin 

sama beliau kek gitu metodenya trus kita diskusi-diskusi apa kayak gitu. 

Narasumber : Bebas fee ya? 

Pewawancara : Bebas dong heheheh. 

Narasumber : Kok baik hati si Pak Muhajir? 

Pewawancara : kan ini anak pergerakan biasanya kayak gitu. Apapun lah buat 

membantumahasiswa selagi dikampus 

Narasumber : Ya dikasihnya buat ilmu. 

Pewawancara : Heem. Nah itu tu aku seneng banget pas ketemu pak Muhajir thu 

karena merasa terbatu dan kayak dijejali. Ya kita diskusi banyak ilmu sama Pak 

Muhajir. Itulah dosen yang terbuka menurutku sama Pak Rajasa si. 

Narasumber : Kalo beliau masih ke metode penelitian? 

Pewawancara : iya tapi banyak anak-anak yang gak suka si. Strik kan Pak Rajasa. 

Cuman menurutku kita butuh dosen kayak gitu untuk aku si 

Narasumber : Aku paham kok. Menurutku beliau tipikal pengajar yang jaman 

dulu tapi ilmunya tetap digunakan sampe sekarang. Kita tetep butuh. Dan 

memang cara mengajarnya begitu. 

Pewawancara : Kita kayak dituntut banget untuk siapin seratus buku untuk tesis 

kek gitu. Tesisnya apa? Temanya apa? Siapin seratus buku dari sekarang. Itu 

harus disetor sama Pak Rajasa. 

Narasumber : Judul-judulnya? 

Pewawancara : Iya judul-judul apa aja. 
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Narasumber : Nyiapin beneran? 

Pewawancara : Iya dong nyiapin tapi tu anak-anak pada gak suka. 

Narasumber : Itu nyiapin beli atau gimana? 

Pewawancara : Enggak itu ada listnya, kira-kira buku apa aja yang mendukung, 

biar nanti pas tesis kita akan buka gitu. Pada gak suka gitu si, cuman menurutku 

(hehehe) 

Narasumber : Ya udah semakin tua semakin strik. 
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Lampiran 4 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kategori : A3 

Tempat : MTS Sleman 

 

Pewawancara : Mbak Rahmi mau tanya soal Sikap bahasa dan pemertahanan 

bahasa. Berdasarkan wawancara pertama kuesioner, Jawaban banyak yang 

enggak, nonton youtube enggak, baca buku enggak, punya temen yang natif juga 

enggak, bagaimana mempertahankan bahasanya setelah lulus, kalo misal di UIN 

masih punya temen masih bisa ngobrol, punya dosen, masih ada lingkungan yang 

mendukung? 

Narsum : Mempertahankan bahasa dengan mengajar bahasa arab sedikit demi 

sedikit. Misal lepas gak ngajar bahasa Arab bisa lupa semua. Dengan mengajar 

bahasa Arab bisa mempertahankan bahasa walaupun bahasa sederhana. Sedikit 

demi sedikit. 

Pewawancara : Apakah dengan mengajar meningkatkan kemampuan bahasa? 

Narsum : iya bagi saya, dengan mengajar di MTS meningkatkan kemampuan 

sedikit. Untuk di MA lumayan meningkatkan dari segi kosakata. soalnya banyak 

yang lupa. Dari setiap materi ada tema tarkib. Dari tema tarkib yaitu materi 

tentang susunan kalimat jadi tetap mengingat. Bisa belajar dari yang awalnya 

bingung menjadi lebih paham. 

Pewawancara : contohnya seperti apa? 

Narsum :  Contohnya sederhana dari segi tarkib, beberapa macam-macam maf‟ul  

seperti nmaf‟ul li ajlih dll. Sebenarnya saya kalo nahwu gak sedikit pinter jadi ada 

tema tentang itu sebelum mengajar kan harus paham dulu jadi harus mencari dan 

mengingatkan kita lagi. 

Pewawancara : kan kalo pemahiran bahasa Arab ada 4 nah itu  yang 

dipertahankan lebih ke skill yang mana? 

Narsum : kalo disekolah-sekolah yang basicnya bukan pesantren si lebih ke 

mahiroh qiro‟ah, kalam, kitabah. Tapi lebih ke qiro‟ah dan kitabah. Makenya 

lebih ke terjemah. Kalo kalam kesulitannya gak ada, beda kalo diasrama. Kalo 

disekolah kayak gini targetnya selesai materi bisa ujian bukan nuntut yang harus 

bisa kalam, pasti butuh waktu tambahan diluar pelajaran. Banyak siswa yang gak 

bisa baca Arab ngajarnya dari nol. Dari qiro‟ah dan kitabah. 

Pewawancara : kayak tadi lebih banyak bahasa Indonesia mengapa? 

Narsum : mereka kalo diajak ngomong bahasa Arab gak paham jadi lebih 

menyesuaikan keadaan. Kan anak-anak banyak pemula. Banyak yang gak bisa 

baca, gak bisa nulis Arab jadi ya udah pake bahasa Indonesia yang penting inti 

dari materinya paham targetnya. Kalo pake kalam kita ngomong bahasa Arab 

panjang lebar gak paham apalagi MTs kelas 7, kelas 8/9 pun gak paham. Karena 
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gak ada pegangan dari luar pelajaran. Targetnya ya udah selesai materi, 

menjelaskan materi gak harus mahir kalam. 

Pewawancara : seminggu Rahmi ngajar berapa jam bahasa Arab? 

Narsum : kelas 7 3 jam, kelas 8 3 jam. Seminggu di 3 kelas jadi 9 jam. 

Pewawancara : praktek bahasa Arabnya selain disekolah dimana? Praktek kan 

salah satu cara mempertahankan. 

Narsum : cuman disekolah kalo sekarang. 

Pewawancara : sama guru-guru ngobrol bahasa Arabnya? 

Narsum : gak ada. cuman sama anak dikelas. Mungkin kalo kelas aliyah agak 

meninggi si yang bisa. Guru apalagi. Cuman sama anak. 

Pewawancara : kalo ada buku yang bantu dalam mengajar untuk membaca bahasa 

Arab, selain LKS. 

Narsum : Materi Cuma make kamus bantuan, gak setiap pelajaran dibawa. LKS 

dan handout bikinan sendiri hampir sama dengan LKS cuman ringkasan. 

Pewawancara : kalo rahmi sendiri ketika mengajar cuma sebatas mengajar atau 

ada juga dari rahmi usaha ingin menyampaikan culturenya arab. 

Narsum : Selama ini cuman ngajar sebatas ngajar, ngasih materi. Gak pernah 

menyampaikan budayanya Arab. 

Pewawancara : di sekolah sana MA sama? 

Narsum : Kalo MA disini. Kalo di sana MTs lebih parah. Kalo disini saya nanya 

banyak yang bisa. Kalo disana udah ngasih kosakata berkali-kali ditanya nggak 

bisa. Anak-anaknya luar biasa. 

Pewawancara : kalo disana sekolah apa? 

Narsum : MTs N 3 Sleman kalo yang kelas7 mending, kelas 8 luar biasa nggak 

bisa diajak 

Pewawancara : latar belakang anak-anaknya mereka pada bisa bahasa arab 

sebelumnya. 

Narsum : Banyak yang gak bisa baca bahasa Arab. Terutama kelas 8 ngaji baru 

sampe iqro 5, 2 dll. Bagaimana aku bisa ngajar bahasa arab baca ini baca itu ngaji 

aja gak bisa. Kesulitan ngajar dibahasa Arab seperti itu. Dari rumah gak bisa baca 

qur‟an disuruh dipaksa materi bahasa Arab yang  tulisan sambung, nerjemahin. 

Bahasa arab kan terjemah ya. Kita bisa ngerjain kalo tau artinya. Kesulitannya 

disitu. Harus belajar extra gak tau gimana caranya. Kalo ngasih materi baru harus 

tak bacain dulu diikuti bareng. Sebenarnya pernah ngajarin cara bacanya. Tapi 

kalo suruh belajar sendiri masih banyak yang salah. 

Pewawancara : cara belajar rahmi sendiri setelah dari kuliah? Ketika pas ngajar 

evortnya lebih pas ngajar atau kuliah? 
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Narsum : Kalo pas kuliah karena lebih tinggi materinya dan bahasanya. Kalo 

MTs, MA masih sederhana banget bahasanya. Cuman persiapan materi, media, 

metode. 

Pewawancara : Secara materi di MTs gak begitu dapet banyak. Cuma 

pengulangan ya? 

Narsum : Kalo pemertahanan mungkin di MTs disekolah. 

Pewawancara : Kalo dirumah enggak belajar sama suami? 

Narsum : dia nahwu. Kadang paling nerjemahin kitab saling bantu. 
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Lampiran 5 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kategori : A4 

Tempat : Kafe Sapen 

 

Pewawancara: Oke thankyou udah mau diwawancara sama aku. Penelitianku soal 

ini Ro sikap bahasa dan pemertahan bahasa Arab. 

Narasumber: Sikap bahasa sama? 

Pewawancara: Pemertahanan bahasa. 

Narasumber: Gimana itu? 

Pewawancara: Kalo sikap bahasa si bisa dilihat dari kamu bangga atau gak 

menggunakan bahasa itu kayak gitu, seberapa sering kamu menggunakan bahasa 

Arab. Kalo pemertahanan ya cara-cara kamu mempertahankan bahasa Arab 

setelah kamu gak ada dilingkungan bahasa Arab kan kalo dulu pas S1 kita masih 

dilingkungan bahasa Arab kan masih ada temen-temen yang bisa diajak ngobrol 

trus ada dosen-dosen yang bisa kita belajar sama mereka gitukan jadi masih ada 

lingkungan untuk pemertahanan bahasa Arabnya. Nah setelah lulus sendiri itu 

kamu bagaimana pemertahanan bahasa Arabnya itu? Setelah lulus dari PBA UIN 

Sunan Kalijaga. 

Narasumber: Iya 

Pewawancara: Apakah kamu mengajar atau bagaimana? Atau apakah punya tips-

tips khusus yang kamu lakukan setelah lulus untuk mempertahankan bahasa Arab 

yang sudah kamu dapatkan bertahun-tahun? 

Narasumber: Ya untuk mempertahankan bahasa yang telah saya selami ada tiga 

sampai hari ini. Yang pertama melanjutkan study kejenjang selanjutnya dengan 

jurusan yang sama bukan jurusan si konsentrasi walaupun jurusannya PI, yang 

kedua mau nggak mau harus mengamalkan ngajar, mengajar bahasa Arab 

kebetulan juga guru bahasa Arab, yang ketiga selain mengajar saya membuat 

forum sama anak-anak SMA atau murid saya sendiri di luar kelas yaitu bahasanya 

study club membaca Al-qur‟an maupun belajar bahasa Arab. 

Pewawancara: Hmmmm 

Narasumber: Ya seharusnya itu berjalan seminggu sekali tapi untuk semester ini 

baru berjalan sekali selama satu bulan. Itu pemertahanannya. 

Pewawancara: Hmmm. Berarti kamu bikin club bahasa gitu sama anak-anak? 

Narasumber: Iya. Dulu jalan sekali, awal-awal ya setahun yang lalu jalan sekali. 

Masuk semester ini karena saya juga sibuk dengan yang lain akhirnya juga, 

menyamakan waktu yang sulit. 

Pewawancara: Kalo disekolah kamu ngajar di SMA UII ya? 
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Narasumber: Iya 

Pewawancara: Ngajar kelas berapa? 

Narasumber: Satu, dua, ti.. eh kelas sepuluh, sebelas, dua belas. 

Pewawancara: Itu mata pelajaran bahasa Arab semua? 

Narasumber: Mata pelajaran bahasa Arab. Sekarang perkelas itu dua JPL. 

Pewawancara: Oh dua jam mata pelajaran. Lah kamu kalo misal di sekolah 

komunikasi menggunakan bahasa Arab atau nggak. Ada guru atau? 

Narasumber: Karena gurunya cuma saya ya komunikasi gak ada yang 

menggunakan bahasa Arab paling sama murid itu saya biasakan yang memang 

bisa kan ada beberapa murid yang memang dari pesantren saya terkadang timulus 

menggunakan bahasa Arab. Kadangkan muridnya juga  terespon dari situ 

akhirnya juga sehari-hari kalo ketemu itu sedikit banyak menggunakan bahasa 

Arab.  

Pewawancara: Hmmm 

Narasumber: Tapi kalo dengan khalayak murid yang lain tidak karena memang 

realita murid SMA itu untuk ajaran membaca tulisan Arab masih sulit. 

Pewawancara: Ada berapa orang kira-kira yang bisa diajak ngobrol bahasa Arab? 

Narasumber: Ya minimal perkelas satu lah. Minimal perkelas satu pasti ada. Ntah 

mungkin karena dulu SMPnya di pesantren nah itu tiba-tiba pindahan dikelas satu 

akhir atau dikelas dua atau kelas tiga, begitu. 

Pewawancara: Hmmm kalo pas ngajar lebih banyak ngomong bahasa Arab atau 

bahasa Indonesia? 

Narasumber: Kalo ngajar otomatis bahasa Indonesia, kalo ngajar ya karena kalo 

kita ngomong bahasa Arab gak bakal paham mereka. 

Pewawancara: Hmmm 

Narasumber: Yang bisa hanya bahasa keseharian contohnya kita menggunakan 

bahasa Arab keseharian,  mereka saya biasakan izin kamar mandi, masuk ketika 

telat, ketika selesai pelajaran kadang simple fahimtum? Itu walaupun simple tapi 

melekat bagi mereka.  

Pewawancara: Hmmm 

Narasumber: Hal-hal kecil, kalo untuk secara mereka membuat kalimat ya masih 

jauh untuk bisa. 

Pewawancara: Tapi kalo misalnya dari muatan materi cukup untuk kamu 

membantu mempertahankan bahasamu nggak? 

Narasumber: Kalo untuk keseharian cukup karena memang bahasa Arab di SMA 

itu ringan. 

Pewawancara: Hmmmm 
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Narasumber: Mungkin kalo hari ini sebenernya hampir sama dengan bahasa Arab-

bahasa Arab yang diajarkan di SD IT atau SD Muhammadiyah. 

Pewawancara: Emang contohnya gimana contoh materinya? 

Narasumber: Ya contohnya dari dulu kelas satu pasti ta‟aruf, isim isyaroh, dari 

awal pasti isim isyaroh. 

Pewawancara: Hmmmmm 

Narasumber: Itukan hal-hal yang simple yang tingkatannya tingkatan rendah. Aku 

yakin di SMA manapun yang tidak dibawah pesantren maupun tidak dibawah 

lembaga yayasan islam yang kuat atau dibawah organisasi islam yang kuat itu 

pasti mengajar orang dewasa menggunakan metode paling ringan atau 

menggunakan metode pengajaran terhadap orang apa ya istilahnya seperti bayi 

atau anak kecil walaupun dia umurnya dewasa. 

Pewawancara: Kalau komunikasi sama teme-temen dikos itu ada gak yang bisa 

diajak ngomong bahasa Arab? 

Narasumber: Nggak ada mungkin ya temen pondok ku yang dulu. Kadang kan ya 

ngopi-ngopi kumpul-kumpul. Kadang kalo temennya gak tau kita gak tau ya kita 

kombinasi dengan bahasa itu. 

Pewawancara: Hmmmm itu mereka seberapa sering dalam sebulan misal? 

Narasumber: Sebulan... untuk bulan ini rutin hampir seminggu sekali. 

Pewawancara: Ketemu sama temen? 

Narasumber: Tapi untuk beberapa bulan-bulan yang lalu kita mungkin dua bulan, 

tiga bulan, sebulan sekali baru jalan. 

Pewawancara: Memang ada forumnya? 

Narasumber: Ada kan karena hari ini kita mau buat acara nanti, makanya sering-

sering kita ketemu seminggu sekali. 

Pewawancara: Temen- temen alumni Gontor? 

Narasumber: Ya alumni pondok pesantren satu angkatan. 

Pewawancara: Kalo sama temen-temen PBA sendiri alumni PBA? 

Narasumber: Ya karena. 

Pewawancara: Masih ada nggak? 

Narasumber: Setelah kehidupan kita gak pernah bersinggungan jadi ya gak ada 

komunikai seperti itu apalagi menggunakan bahasa Arab. Apalagi bulan ini 

kayaknya saya gak bersinggungan kecuali sama penelitian. 

Pewawancara: Oke trus kalo dirumah? 

Narasumber: Nah kalo dirumah mungkin kadang Babe ya sedikit banyak 

menggunakan bahasa Arab tapi kalo Babe ada temennya. Ya namanya orang tua 

kadang ingin memperlihatkan anaknya ini lho anakku bisa 
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Pewawancara: Tapi mungkin karena bapak juga punya background di situ ya.... 

Narasumber: Ya karena ada salah satu orang tua yang punya background bahasa 

Arab. 

Pewawancara: Itu sama bapak aja atau mama, adek? 

Narasumber: Ya sama bapak aja ibu saya nggak. 

Pewawancara: Sering membaca literatur bahasa Arab? 

Narasumber: Ya literatur materi paling, literatur materi pelajaran. 

Pewawancara: Ada yang lain gak selain pelajaran-pelajaran? 

Narasumber: Selain pelajaran? 

Pewawancara: Misalnya novel, artikel, berita? 

Narasumber: Paling selain pelajaran bacanya kalo terkait bahasa Arab qowa‟idnya 

atau gramernya. 

Pewawancara: Biasanya baca kitab apa untuk gramer, nahwu shorof? 

Narasumber: Apanya? 

Pewawancara: Baca kitab tentang apa? 

Narasumber: Itu lho yang karangannya krapyak yang sorof, kalo nahwunya ya 

jurumiyah karena standarnya. 

Pewawancara: Trus ada sering-sering nonton youtube gitu yang bahasa Arab atau 

realiti show bahasa Arab? 

Narasumber: Hampir gak pernah. Ketika kuliah pas masih ada pelajaran kuliah itu 

masih sering. Tapi kalo sekarang udah nggak sama sekali. 

Pewawancara: Lagu-lagu? 

Narasumber: Lagu-lagu ya karena kemarin lagi nghits-ngehitsnya apa ya... 

Pewawancara: Nisa sabyan? 

Narasumber: Iya maybe mungkin itu termasuk bahasa Arab. 

Pewawancara: Kamu kan pasti bisa bahasa Inggris juga ada, bisa kan bahasa 

Inggris? 

Narasumber: Iya ada apa? 

Pewawancara: Kalo dibandingkan kamu lebih percaya menggunakan bahasa Arab 

atau bahasa Inggris? 

Narasumber: Lebih percaya diri menggunakan bahasa Arab karena saya lebih bisa 

menggunakan bahasa Arab dari pada bahasa Inggris. 

Pewawancara: Okey... tapi dari pemertahanan bahasa yang kamu pake itu kamu 

ngerasa nggak ada peningkatan juga gak dari bahasa Arab sendiri, kan misalnya di 

SMA materinya cuma itu-itu aja kan sebenernya, gimana? 
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Narasumber: Pemertahannya hanya mempertahankan bukan mengembangkan, 

selama ini hanya mempertahankan biar gak ilang gitu aja. 

Pewawancara: atau jangan-jangan ada yang ilang? 

Narasumber: Kalo yang ilang pasti banyak tapikan disisi lain kalo kita ingatkan 

cepet nyambungnya. 

Pewawancara: Mmmmm. Okey trus apalagi ya... 

Narasumber: Opo? Hehehe. Itu endingnya hampir sama kayak bi‟ahku dulu S1. 

Pewawancara: Bi‟ah? Wawancaramu? 

Narasumber: Hmmm 

Pewawancara: Ini ya apa hasil? 

Narasumber: Itukan termasuk bi‟ah tho mempertahankan bahasa kamu tanya 

tentang lingkungannya tho? 

Pewawancara: Iya tapi ya mungkin bisa juga ada pemertahanan yang gak 

memperlukan lingkungan misalnya seperti yang tadi aku tanyain lewat buku, 

lewat apa nonton youtube atau apa. 

Narasumber: Ada gak respon dari yang seperti itu? 

Pewawancara: Mmmm sejauh ini baru ada satu orang si. Tapi kebanyakan ya 

memang gak ada. Kan aku bagi kedalam tiga kategori si. Alumni PBA tapi 

kerjanya gak dilingkungan bahasa Arab, alumni PBA tapi ngajar disekolah-

sekolah trus sama alumni PBA yang tinggal di pondok pesantren. 

Narasumber: Itu jelas gak? 

Pewawancara: Sejauh ini si baru ada satu orang yang menurutku itu cukup ideal 

untuk pemertahanan bahasa Arab tapi kebanyakan salah satu cara 

mempertahankannya ya itu dengan mengajar. Mengajar bahasa Arab. Kamu nulis-

nulis juga gak? Nulis-nulis bahasa Arab atau? 

Narasumber: Nulis wattshap 

Pewawancara: Oh ada nulis wattshap pake bahasa Arab? Ada menggunakan 

aplikasi-aplikasi apa gitu gak yang menggunakan bahasa Arab? 

Narasumber: Udah ku hapus. Saya sempet itu semester kemarin yang apa 

namanya membantu kita untuk belajar bahasa Arab. 

Pewawancara: Apa aplikasinya? 

Narasumber: Opo yoo 

Pewawancara: Hello talk bukan? 

Narasumber: Hmmm 

Pewawancara: Hello talk? 

Narasumber: Iya po ya. Ini lho yang punyanya pak Maki itu lho yang Arabic apa 

itu. 
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Pewawancara: Gak tau. 

Narasumber: Itukan bisa menambah skill bahasa Arab kita. 

Pewawancara: Kamu itu juga gak ikut-ikutan kegiatan-kegiatan nasional  dan 

intenasional yang bebahasa Arab? 

Narasumber: Pematerinya bahasa Arab? 

Pewawancara: Iya 

Narasumber: Baru kemarin di Jakarta itu untuk guru-guru bahasa Arab. 

Pewawancara: Itu dibawakan menggunakan bahasa Arab? 

Narasumber: Ada yang bahasa Arab ada yang bahasa Indonesia, seperti biasa lah 

kalo seminar di Indonesia temanya ya pasti banyak bahasa tapi karena itu bahasa 

Arab ya pasti ada bahasa Arabnya. 

Pewawancara: Kamu punya temen dari luar negeri dari Arab misalnya Timur 

Tengah? 

Narasumber: Gak punya. 

Pewawancara: Serius? 

Narasumber: Gak punya. Asli Arab tho? 

Pewawancara: Iya asli Arab yang kamu bisa ajak ngobrol lah. 

Narasumber: Gak ada 

Pewawancara: Sejak dulu? 

Narasumber: Ya sejak dulu. Gak punya. Kalo yang lahirnya di Arab trus disini 

ada tapi kalo lahirnya yang hidup disana gak ada. 

Pewawancara: Mahasiswa-mahasiswa asing disini gak ada ya? 

Narasumber: Gak ada. Kamu ada? 

Pewawancara: Ada. Aku dari aplikasi si pake hello talk itu yang kita 

dipertemukan dengan orang Arab yang ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi aku 

ngajarin mereka bahasa Indonesia dan mereka nagajarin aku bahasa Arab. 

Narasumber: Masih jalan? 

Pewawancara: Download aja hello talk disitu banyak. Biasanya aku disitu cuman 

ya eee apa ya? 

Narasumber: Biar lebih ke jodoh kayaknya ya... 

Pewawancara: Heeee 

Narasumber: Lebih ke jodoh? 

Pewawancara: Jodoh? 

Narasumber: Soalnya aplikasi itu aplikasi jodoh. 

Pewawancara: Enggak 
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Narasumber: Hello talk kan? 

Pewawancara: Itu buat belajar bahasa jadi banyak pilihannya kamu mau belajar 

bahasa apa cuman memang dibatasi kayaknya cuma satu bahasa atau dua bahasa 

selebihnya ya kita harus bayar. Kamu ada ngajar-ngajar ditempat lain lagi gak 

selain di SMA UII? 

Narasumber: Gak ada 

Pewawancara: Berarti pemertahanan bahasanya cuma di SMA UII doang ya. 

Narasumber: Yups 

Pewawancara: Kamu punya ketertarikan lebih gak si untuk ikut seminar 

internasional yang berbahas Arab atau kirim-kirim paper dalam bahasa Arab? 

Narasumber: Tertarik sebenernya 

Pewawancara: Tapi? 

Narasumber: Tapi waktunya yang kadang gak pas. Mau nawarin ada seminar 

bahasa Arab? 

Pewawancara: Enggak tanyalah sama Pak Muhajir pasti Pak Muhajir punya. 

Narasumber: Pak Muhajir mah banyak dia. 

Pewawancara: Iya 

Narasumber: Sini ada WIFI-nya nggak? 

Pewawancara: Gak ngerti 

Narasumber: Ada kayaknya makanya rame. Termasuk rame. Apalagi La? 

Pewawancara: Kira-kira selama ini kamu mengalami kesulitan gak dalam 

pemertahanan bahasa itu? 

Narasumber: Ya namanya lupa pasti ada lah itu sulitnya disitu aja. 

Pewawancara: Just it? Cuma lupa doang? 

Narasumber: Ya atau kadang kita liat buku. Sebelumnya kita gak baca ngajarin eh 

ini artinya apa ya kita baru liat disitu. Kesulitannya disitu. Ya paling disitu kalo 

ngomong secara verbal kan sudah sering kita ucapkan kayak hal-hal yang simple 

yang mudah. 

Pewawancara: Kamu ngakses ini juga gak kaya novel-novel bahasa Arab? 

Narasumber: Nggak 

Pewawancara: Koran-koran bahasa Arab? 

Narasumber: Enggak. Salah satu pemertahanannya ya itu membuka jasa 

pengetikan bahasa Arab itu juga termasuk. 

Pewawancara: Hahahaha. Tapi menurutmu dari sisi ekonomi ya bahasa Arab 

cukup menguntungkan atau gak? 
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Narasumber: Sebenernya segala hal itu menguntungkan tergantung bagaimana 

kacamata kita. 

Pewawancara: Ya untuk kamu pribadi? 

Narasumber: Menguntungkan tapi kalo kita melihat peluangnya di bidang 

kademik seperti mengajar peluangnya memang mulai surut karena ada saingan 

PAI apalagi ditataran guru itu semua orang bisa ngajar dimana saja asal sudah 

mempunyai sertifikat pengajar atau pendidik. Paling mentok-mentoknya dosen. 

Dosen juga untuk  alumninya sudah banyak dan untuk penambahan jurusan juga 

gak banyak. Paling larinya memang bener-bener ke komersil. Pertama menjadi 

dubes apalagi hari ini sebenernya bahasa Arab memiliki peluang besar ditingkatan 

pariwisata. 

Pewawancara: Hmmmm 

Narasumber: Jadi sekarang kan mulai bule-bule Arab itu datang ke Indonesia. Nah 

itu membutuhkan gaet yang bisa bahasa Arab. Peluangnya banyak pertama disitu. 

Yang kedua bahasa Arab karena bahasa internasional kedua hari ini itu banyak 

peluang penelitian, research yang menggunakan bahasa Arab. Itu. 

Pewawancara: Hmmmm 

Narasumber: Kalo yang paling komersil ya itu pariwisata, jasa pengetikan 

penerjemahan karena gak banyak yang menyorot itu. Karena banyak di Indonesia 

orang pinter bahasa Arab pinternya yang pasif. Gak pinter-pinter secara aktif 

maupun dua duanya. Maksudnya pasif  ya menulis dan mendengarkan. Kalo 

aktifkan menulis dan membaca kalo itukan mendengarkan dan berbicara. 

Pewawancara: Kamu pesen makan gak? 

Narasumber: Enggak aku cuma minum aja. 

Pewawancara: Belum dateng-dateng. 

Narasumber: Mbaknya juga. Berarti disini penyajinya lama. 

Pewawancara: Tapi kemarin beberapa orang yang aku wawancarai yang merak 

gak ngambil sektor bahasa Arab setelah lulus PBA dia bilang kalo bahasa Arab 

gak cukup menguntungkan dari sisi ekonominya. Bahkan dilembaga-lembaga 

kursus kan jarang yang membuka bahasa Arab bukanya ya pelajaran-pelajaran 

umum yang akhirnya mereka ya udah lah lari kepelajaran-pelajaran yang lain. 

Narasumber: Coba kalo 90% alumni bahasa Arab larinya kesana kita yang 10% 

itu peluangnya banyak. 

Pewawancara: Hmmm 

Narasumber: Makanya kalo yang kamu wawancarai itu semuanya larinya kesana 

berarti ada peluang disitu kalo semuanya meningalkan tapi kalo peluangnya disitu 

semuanya ngebrek semuanya sesuai jurusannya, semua mempertahankan bahasa 

Arabnya disana ya peluang bahasa Arab akan berkurang seperti halnya guru tadi. 

Orang bisa bahasa Arab bisa ngajar bahasa Arab. Iyakan? 

Pewawancara: Hmmm 
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Narasumber: Dan banyak orang yang mau jadi guru. Tapi kalo di dunia pariwisata 

di kedutaan, selevel umrah dan sebagainya itukan gak banyak. Terkendala modal 

lah terkendala ini. Kalo guru kan punya keilmuwan masuk ngajar. 

Pewawancara: Dan ini juga yaa jadi guru disekolah-sekolah bahasa Arabnya 

sangat mudahkan sebenernya. Cukuplah dengan kemampuan bahasa Arab dasar. 

Yang nggak masuk PBA pun itu mungkin udah bisa. Yang PAI. 

Narasumber: Iya yang jurusan agama lah. 

Pewawancara: Ya jurusan agama bisa. Iya itu. 

Narasumber: Sebagai penerjemah internasional atau terakui itu rame juga pasti. 

Pewawancara: Heem 

Narasumber: Karena hari ini banyak orang yang keluar Arab banyak nah 

dibutuhkan penerjemah-penerjemah resmi yang memang sendnya di bahasa Arab 

kan belum banyak penerjemah-penerjemah tersumpah yang dibawa kesana. 

Apalagi? biro umroh? Biro umrah kan sebenernya setiap biro umrah kan 

sebenernya memerlukan orang yang bisa bahasa Arab untuk eksekusi tempat apa 

dan sebagainya. 

Pewawancara: Iya 

Narasumber: Tapikan hari ini buka cabang ini, cabang ini yang di Arabnya ya 

pasti orang-oarang ini. Menggunakan orang-orang yang tidak send di bahasa Arab 

yang penting bisa tatacara umrah akhirnya diberangkatkan. 

Pewawancara: Eeee kira-kira kamu punya ketertarikan untuk apa, tadi udah 

melihat peluang-peluangnya kan memasuki peluang-peluang itu gitu sebagai 

alumni? 

Narasumber: Maksudnya? 

Pewawancara: Maksudnya tertarik untuk menyambut peluang itu masuk ke biro 

umrohlah atau apa? 

Narasumber: Ya pasti karena bekal saya disitu. Lebih enak melanjutkan bekal dari 

pada mencari bekal. Sebenernya. 

Pewawancara: Tapi? 

Narasumber: Tapi ya namnaya karena rezeki kan gak ada yang tau kalo kita 

pengennya disitu tapi ternyata perjuangan disitu terlalu sulit dibandingkan dengan 

diperjalanan di yang lain. Tapi saya punya pikiran-punya idealisme tersendiri 

akan tetap konsisten untuk di arah bahasa Arab. Misal katakanlah jadi pengusaha 

tapi suatu saat kalo pulang dirumah ya ngajarnya walaupun gak ngajar bahasa 

Arab. Ngajar Al-qur‟an kan itu termasuk ngajar bahasa Arab, ngajar qurha 

termasuk ngajar bahasa Arab. 

Pewawancara: Eee ada alasan khusus gak kenapa kamu ingin tetap konsisten atau 

itu hanya sebagai pertangung jawaban lulusan PBA atau ada motivasi yang lain? 



128 

Narasumber: Karena sektor yang bisa disitu. Ya karena ya udah dicari kalo udah 

dicari kenapa gak diaplikasikan karena secara realita kita udah mencari dan gak 

diaplikasikan ya udah ilang. Yang kedua jurusan saya S2 nanti S3 kalo jadi ya 

jurusan bahasa Arab atau gak manajemen. Larinya kelinguistik nanti pastinya 

penelitian saya ke linguistik-linguistik Arab bukan linguistik secara umum. 

Larinya. 

Pewawancara: Eee balik lagi ketika kamu ngajar di SMA UII kan kamu hanya 

mengajar sebatas isim isyarah atau apa materi-materi yang tertuang dibuku atau 

kamu juga ngasih banyak informasi soal budaya bahasa Arab? Ada gak? 

Narasumber: Sedikit banyak ya pasti kita sisipkan. 

Pewawancara: Heem 

Narasumber: Ya karena kalo semisal seperti halnya apa ya... panggilan-panggilan 

disini dan di Arab itukan beda. Di Indinesia itukan ada penghormatan kalo di 

Arab antara umur bawah samapi atas ya panggilannya sama saja. Makanya 

sampe-sampe ketika ada antum di Indonesia kok dipanggil ikhtiroman itu 

sebenernya di Arab gak ada. Kamu ya kamu kalo kalo ke bapak anta ya anta. 

Pewawancara: Berarti itu dismapaikan ya ke anak? 

Narasumber: Iya karena biar tidak ada kesalah pahaman. Karena sebelum belajar 

bahasa ya baiknya belajar budaya sama halnya semisal di Arab itu memegang 

kepala itu paling gak suka kalo di Indonesia paling suka mungkin sopan. 

Pewawancara: Eeee aku lupa pertanyaannya barusan terlintas. Ehh lupa. Ohhh ini 

setelah lulus PBA kamu ngrasa full skill nggak, misalnya punya banyak atau 

empat kemahiran itu kamu kuasai semua? 

Narasumber: Belum ya gini-gini aja kalo menurutku si... 

Pewawancara: Tapi yang bener-bener kamu merasa “aku percaya dirilah 

dikemahiran itu” yang mana? 

Narasumber: Gak tau masih sama semua sampe sekarang. 

Pewawancara: Sama bagaiamana? 

Narasumber: Malah gak meningkat kayaknya ya segitu aja karena saya masih 

punya stigma atau prinsip gitu. Kita mau pinter bahasa ya belajar di daerah itu 

yang mempunyai bahasa itu, itu aja. bi‟ah itu paling menentukan. okelah seribu 

satu bisa bahasa Arab tidak dilingkungannya. Sampe-sampe pesantren modern 

terkenal kalamnya, pesantren salaf terkenal dengan kitabahnya kan sedikit banyak 

miniatur dari negara bahasa itu ada. Nah kalo kita hidupkan udah gak dinegara 

bahasa itu dan jurusan dikampus itu secara persenan tidak mewakili hal itu, secara 

menulis juga hari ini gak semuanya menggunakan bahasa Arab, secara berbicara 

didalam gak menggunakan bahasa Arab yang kita dengarkan hari-harian di 

kampus juga gak menggunakan bahasa Arab. Apalagi mendengar, tulis bahkan 

sampe ketika dikampus kita menggunakan kaidah itu juga bukan bener-bener 

kaidah nahwu sorof ininya bahkan kita sering menggunakn kaidah-kaidah 

pasaran. ya itu kalo dibahasanya 
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Pewawancara: Oke 

Narasumber: Makanya kalo ya tergantung jurusan sebenernya namanya jurusan 

bahasa punya akreditasi apapun itu sebaik apapun akreditasi itu kalo notabene dia 

tidak punya elemen yang hariannya bahasa Arab ya sama aja sebenernya cuma 

mereview, mengingatkan menambah tapi tidak menguatkan. 

Pewawancara: Ada ketertarikan, pasti ya untuk belajar langsung di Negara? 

Narasumber: Tertarik dari dulu tapi sekarang udah luntur. 

Pewawancara: Hehehe. Lah kenapa? Masih ada kesempatan lho buat S3 disana 

atau shortcourse yang tiga bulan-tiga bulan? 

Narasumber: Nantilah jalan-jalan, ya minimal umrah haji itu. Ketertarikannya 

minimal umrah atau haji. 

Pewawancara: Hehehe itu ibadah kalo itu. 

Narasumber: Ya diniatkan ibadah plusnya kan bisa belajar bahasa Arab juga. 

Pewawancara: Kemarin pas di kampus itukan S2 ada program pertukaran pelajar 

bahasa Arab juga? 

Narasumber: Itu adek kelasku kamu, angkatanku kan yang ke Malaysia 

Pewawancara: Oh ke Malaysia doang. 

Narasumber: eh yang ke Bandung itu. Trus kalo angkatanmu yang ke Malaysia. 

Pewawancara: Ho‟o 

Narasumber: Ke Tunis. Kalo angkatanku belum ada. Kalo angkatanku ada 

berangkat itu. Angkatanku gak ada. 

Pewawancara: Tapi yang ke Tunis gak berangkat si gak jadi. 

Narasumber: Kenapa? 

Pewawancara: Jadinya ya karena terlalu mahalkan biayanya jadi ya yang minat ke 

Tunis diberangkatkannya ke Malaysia. 

Narasumber: Sama aja. ke Malaysia ngapain berangkat sendiri aja bisa. 

Pewawancara: Hehehehehe. Eee kamu pastikan lebih mampu lah ya bahasa 

Arabnya dibandingkan temen-temen yang lain dibandingkan orang lain. 

Narasumber: Kata siapa? Ada responden survei yang bener valid atau nggak? 

Pewawancara: Eeee aku lihat si dari karena ngambil jurusan PBA jadi asumsiku 

ya pasti lebih bisa dong dari pada yang lain. Itu ada kebanggaan tersendiri nggak? 

Narasumber: Kebanggaan dimana maksudnya? 

Pewawancara: Ya karena kamu bisa bahasa Arab gitu atau misal ada kebanggaan 

yang lain karena agama islam bisa bahasa Arab, kan Al-qura‟an pake bahasa Arab 

haditsnya pake bahasa Arab juga jadi ya ini bahasa Arab juga sebagai identitasku 

karena agamaku sumbernya pake itu. 
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Narasumber: Pasti ada tapi kebanggaannya kebanggaan mempertahankan ya 

karena ini jurusanku, karena ini identitasku ya gitu-gitu belum bangga untuk 

tataran mengembangkan. Ya walaupun kalo dilihat aku membuat buku juga 

bangga untuk mengembangkan bahasa Arab tapikan disitu bangga karena melihat 

peluang yang ada. Kalo kita bangga kan gak cuma melihat peluang, bangga ya 

bangga saja. Atau apa ya kita omongin kita ucapkan. 

Pewawancara: Oke. Buku ajarmu full bahasa Arab atau campur? 

Narasumber: Bahasa Indonesianya banyak. 

Pewawancara: Tapi kalo buku ajar kan lebih ke ini juga ya ada kayak kuesioner, 

tanya jawab, materi kuesioner biasanya gitu atau gimana? 

Narasumber: Soal tho? 

Pewawancara: Ho‟o 

Narasumber: Iya ada soalnya, pertama ada soalnya per bab, per tema ada soal. 

Pewawancara: Oke ada tips lain. Terakhir tips mempertahankan bahasa Arab 

selain yang tadi kamu bilang. 

Narasumber: Tips lain ya itu hidup di Arab sana. 

Pewawancara: Harus ya? 

Narasumber: Itu yang paling mudah walaupun terkadang kalo kita ngomong sama 

dosen-dosen gak harus tapi realitanya harus pak. Pak Tulus bisa cas cis cus cas cis 

cus kalo tidak langsung ya pernah di Mesir.  Pak Muhajir walaupun gak pernah di 

luar negeri tapikan dia shortcourse apa bola bali. Berkali-kali. Minimal merasakan 

atmosfirlah itu pengaruh lho. Pak Ashar walaupun kayak gitu-kayak gitu ya eh 

kok Pak Ashar, Pak Ja‟far Pak Rodhi berkali-kali. 

Pewawancara: Pak Ja‟far emang dimana si? 

Narasumber: Pak Ja‟far dulukan pernah shortcourse di Tunis atau dimana. Dosen 

baru gara-gara S3nya atau gimana bukan shortcourse si gak tau namanya pokonya 

dia pernah kesana. 

Pewawancara: Oke 

Narasumber: Itu karena saya ngambil simpel mudahnya. Tapi kalo ngambil 

memang yang namanya punya kemauan atau motivasi semangat itukan fluktuatif. 

Tapikan kalo kamu di tempat itu tanpa semangat pun bisa sendiri. Tapikan kalo 

disini pemerolehan bahsanya istilahnya apa ya kamu harus mempunyai motivasi 

yang tinggi biar gak naik turun. Kalo naik cepet dapet kalo turun udah hilang 

semua. Kalo di indonesia kan gitu. 

Pewawancara: Heem 

Narasumber: Makanya dosen-dosen bilang seperti itu sering kali mereka 

mempertahankannya ya dingajar itu. Memperahankannya dingajar itu, dia harus 

seminar menggunakannya bahasa Arab. Ada tuntutan lagi kerjasama luar negeri 

dia harus memenangkan itu. Tapi kalo secara realistis mereka gak ngajar disana 
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jadi pengusaha lah atau jadi guru lah kuliahkan gak sebegitu ininya. Untuk 

ngobrolin bisa kok belajar disini. Lah yang kedua mungking buat pesantren itu 

salah satunya juga. 

Pewawancara: Hmmmm 

Narasumber: Kalo memang mau stay di Indonesia. 

Pewawancara: Aku mau flasback sedikit si pas kita di S1, kira-kira kamu belajar 

bahasa Arab untuk ya udah hanya memenuhi tugas perkuliahan saja atau kamu 

ada hal lain, motivasi lain? 

Narasumber: Ya kalo secara prosentase seringnya ya ke tugas tapi hal lain pasti 

ada. Ngimbangi kadang karena kita jurusan bahasa Arab. Ya salah satunya saya 

punya temen-temen diluar dari PBA  sini dengan jejaring dengan dosen-dosen lain 

se Indonesia itu juga untuk mengembangkan. Masuk SPBA itu juga menambah 

ghiroh semangat untuk belajar bahasa Arab. Tapi pernah dalam satu titik saya 

harus kudu dan bisa. Faktor pertama karena dibenturkan dengan tugas tapi faktor 

kedua dibenturkan dengan identitas. Kita mempunyai KTM pendidikan bahasa 

Arab tapi ketika ditanya bahas Arab tidak bisa nah itu yang jadi. 

Pewawancara: Eeee aku lupa lagi pertanyaannya. 

Narasumber: Lah gak di tulis kok. 

Pewawancara: Ini pengembangan si, pertanyaan pengembangan. 

...................................... 

Narasumber: Profesional jurusan bahasa Arab PBA BSA gitu saja. Secara ke 

ilmuan pengembangan bahasanya belum secara masif  bisa dilaksanakan disana 

masih sebatas silaturahmi, tukar ide, tukar pikiran, tukar pendapat tapi kalo 

menggunakan bahasa Arab full ya sama kayak diperkuliahan lah sama dengan 

temen kita ketika ketemu ya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ketika forum-

forum, forum juga gak semuanya menggunakan bahasa Arab. Mungkin kalo 

forum seminar aja menggunakan bahasa Arab tapi kalo ada forum apalah, 

musyawarah paling menggunakan bahasa Indonesia. 

Pewawancara: Kenapa begitu? 

Narasumber: Lah hampir semua rata perkumpulan-perkumpulan gitu kan emang 

begitu. Kalo bahasa Arab apa paham semuanya atau semuanya juga awal bahasa 

Arab. Dari jurusan bahasa Arab juga ada yang pinter ada yang sedeng ada yang 

gak bisa sebenernya. Sama, cobalah cari perkumpulan bahasa Inggris. Dia pasti 

ketika forum-forum besar menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali kalo forum 

ada seminar darimana. Lah kalo di ikla-ikla nanti ada kemah bahasa perwilayah. 

Kalo kemah bahasa perwilayah itu ada penggodokan bahasa. Jadi memang 

diwajibkan bahasa Arab disana perwilayah. 

Pewawancara: Itu berarti kamu masuknya pas waktu S1 ya? 

Narasumber: Ya karena itu forumnya S1. S2 juga ada namanya magister al 

„arobiyah jadi alumni temen-temen ikla yang S2nya tetep masuk jurusan bahasa 
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Arab PBA atau BSA ada forumnya. Ya Cuma forum komunikasi belum secara 

resmi. Alumni yang secara keseluruhan juga ada forumnya. 

Pewawancara: Hmmmm oke-oke. 

Narasumber: Ya masih sebatas itu. 

Pewawancara: Tapi seenggaknya kamu punya forumlah Ro maksudnya punya 

tempat yang bisa kamu ketemu disitu trus ngobrol. 

Narasumber:  Ngobrol menggunakan bahasa Arab paling seringnya bercanda 

akhirnya bahasa Indonesia yang ke pake. Ya relistis lah coba tanya forum-forum 

yang mengatasnamakan bahasa kecuali forum itu kecil aku yakin kalo forumnya 

besar itukan termasuk forum besar se Indonesia gak bakal bisa. Sulit untuk bisa 

jalan full bahasa Arab atau bahasa inggris tapi kalo forum rutin, punya semangat, 

punya ghirroh, punya ini lima, enam, tujuh semangat itu bisa rutin. 

Pewawancara: Mungkin itu dulu aja pertanyaanku nanti semisal aku ada 

pertanyaan lagi aku? 

Narasumber: WA saja 

Pewawancara: WA ya atau telfon. 
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Lampiran 6 

Kategori : A6 

Tempat : MTS Sleman 

 

List Kuisioner Terpimpin 

1. Bahasa apa yang Anda gunakan dalam komunikasi sehari-hari di rumah? 

a. Bahasa daerah 

b. Bahasa Indonesia 

c. Bahasa Arab  

d. Campuran antara ketiga bahasa di atas.  

1.1.Jika Anda menggunakan ketiga bahasa di atas dalam komunikasi 

sehari-hari di rumah, tuliskan 3 contoh kalimat biasa Anda gunakan.  

2. Bahasa apa yang Anda gunakan dalam komunikasi sehari-hari di tempat 

Anda bekerja? 

a. Bahasa daerah 

b. Bahasa Indonesia 

c. Bahasa Arab 

2.2 Jika Anda menggunakan ketiga bahasa di atas dalam komunikasi 

sehari-hari di tempat kerja, tuliskan 3 contoh kalimat biasa Anda 

gunakan.  

3. Kapan Anda menggunakan bahasa Arab di lingkungan Anda bekerja? 

(jawaban boleh lebih dari satu) 

a. Di saat mengajar  

b. Di saat rapat 

c. Di saat mengikuti seminar  

d. Di saat diskusi non formal  

e. Ketika komunikasi dengan dosen dan mahasiswa secara formal atau 

non formal 

f. Ketika bertemu dengan guru b.arab yg lain 

4. Buku berbahasa apa yang sering Anda baca? 

a. Bahasa Indonesia 

b. Bahasa Arab 

c. Bahasa Inggris  

4.1 sebutkan salah satu judul bukunya! Buku pelajaran bahasa Arab  

5. Apakah Anda berlangganan berita/jurnal dalam berbahasa Arab? 

a. Ya  

b. Tidak 

5.1 Jika ya, sebutkan link websitenya! 

6. Apakah Anda berlangganan TV/Youtube (berita, lagu, film) berbahasa 

Arab? 

a. Ya  
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b. Tidak 

6.1 Jika ya, sebutkan link youtubenya! Rodja TV, Khusus Seri 

BABA(Bahasa Arab Buat Anak) https://www.youtube.com/user/rodjatv 

7. Apakah saat ini Anda berada di lingkungan yang selalu menggunakan 

bahasa Arab? 

a. Ya 

b. Tidak 

7.1 Jika iya, sebutkan di mana lingkungan berbahasa Arab tersebut. 

8. Apakah Anda memiliki teman dari negara yang menggunakan bahasa 

Arab? 

a. Ya  

b. Tidak 

6.1 Dari negara mana? 

9. Berapa banyak Anda memiliki teman dari negara yang menggunakan 

bahasa Arab? - 

10. Dengan media apa Anda berkomunikasi dengan teman (native)? 

a. WA 

b. Telepon/SMS 

c. Medsos (Ig, Twiter, Fb) 

d. Aplikasi bahasa lain (sebutkan aplikasinya) 

11. Jika Anda berada di tempat umum, apakah Anda merasa percaya diri 

untuk menggunakan bahasa Arab jika ada orang yang mengajak Anda 

berkomunikasi dalam bahasa Arab? Kurang 

12. Jika jawaban ya atau tidak, jelaskan alasannya! Karena merasa belum 

lancar dan belum bisa spontan, sehingga membutuhkan waktu untuk 

berpikir terlebih dahulu 

  



135 

Lampiran 7 

Kategori : B1 

Tempat :  

 

Pertanyaan ini ditujukan untuk: 

1. Alumni PBA UIN Suka  

2. Domisi di Yogyakarta 

3. Mengajar Bahasa Arab di SD/SMP/SMA/Sederajat  

 

Identitas 

1. Siapakah nama Anda? 

Cecep jaenudin 

2. Di mana Anda mengajar saat ini? 

Stikes surya global 

3. Tahun berapa Anda lulus dari program S1 PBA UIN Suka? 

2014 

4. Dari mana Anda berasal? 

Majalengka jawa barat 

Pertanyaan inti Tesis 

Peneliti melakukan penelitian terhadap sikap bahasa dan pemertahanan bahasa 

Arab bagi alumni S1 PBA UIN Sunan Kalijaga. Seperti diketahui bersama bahwa 

untuk mempertahankan bahasa Arab dibutuhkan lingkungan yang mendukung. 

Dulu, saat belajar di jurusan PBA, kita mendapatkan lingkungan belajar bahasa 

Arab dengan teman-teman dan dosen-dosen. Sehinga mudah sekali untuk 

mempraktikkan bahasa Arab. Nah, dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat 

sikap bahasa dan pemertahanan bahasa Arab di dunia kerja (sekolah/pondok 

pesantren/kampus).  

1. Dalam kehidupan sehari-hari, berapa bahasa yang Anda gunakan untuk 

berkomunikasi? 

Indonesia, jawa, arab, inggris. Lebih sering menggunakan bahasa Arab 

2. Anda mengajar mata pelajaran apa di sekolah? 

Bahasa arab 

3. Bagaimana Anda mempraktikkan bahasa Arab Anda di tempat kerja? 

Terlibat dalam.kegiatan belajar mengajar 

4. Apakah ada tempat/lingkungan lain untuk mempraktikkan bahasa Arab 

selain di tempat kerja? Di mana?  

Di tempat tinggal saat ini 

5. Apakah Anda memiliki teman dari negara yang menggunakan bahasa 

Arab untuk membantu Anda mempertahankan bahasa Arab?  

Tidak 

6. Buku berbahasa apa saja yang Anda baca?  
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Indonesia dan arab. Saya lbih suka k khazanah2 islam klasik, sprti 

nashoihul ibad, shofwatu tafasir dan kitab2 klasik lainnya 

7. Apakah Anda berlangganan chanel youtube/website yang menggunakan 

bahasa Arab?  

Kalau langganan tidak, kalau membuka cukup sering. Yg saya buka 

biasanya msh seputar waqfeya.com sama isalamic web yg memuat 

seputaran hadits 

8. Bagaimana Anda mempertahankan bahasa Arab Anda saat ini?  

Membaca buku-buku berbahasa arab dan berkomunikasi dengan rekan 

kerja mnggunakan bahasa arab salah satunya 

9. Apakah Anda bangga menggunakan bahasa Arab?  Ya 

- Mengapa Anda bangga mengunakan bahasa Arab?. Arab membuka 

gerbang pengetahuan lahir dan batin. Lahirnya arab itu mndatangkan 

berkah ekonomi, batinnya arab itu membuka pengetahuan yg bisa ikut 

menentramkan batin, kita tahu banya buku genre tasawuf yg 

berbahasakan arab 

- Menggapa Anda tidak bangga menggunakan bahasa Arab?  

10. Apakah dengan kemampuan bahasa Arab Anda, cukup menguntungkan 

secara ekonomis bagi Anda? . Kemampuan saya masih standar, secara 

ekonomis sangat membantu 

11. Menurut Anda, bagaimana pemertahanan bahasa Arab yang ideal setelah 

berada di tempat kerja?. Dengan mempraktikannya dan mencipta iklim yg 

mndukung penggunaan bahasa arab itu baik lisan maupun tulisan 
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Lampiran 8 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kategori : B2 

Tempat : Ponpes Nurul Ummahat 

 

Pewawancara: Saya rekam ya mbak soalnya untuk kepentingan data nanti saya 

transkrip, soalnya saya pelupa juga gak bisa langsung mengingat. Terimaksih 

mbak sudah mau diwawancara oleh saya. Mbak masuk kategori yang ketiga sih. 

Tinggal di Jogja, alumni PBA dan tinggal di pondok pesantren. Mungkin bisa 

diceritakan lebih lanjut latar belakang pendidikan mbak sebelumnya. 

Narasumber: Mmm saya basicnya memang dari rumah itu memang dari MA 

cuman karena MAnya negeri ya mbak, karena Manya negeri ya mbak menurut 

saya karena negeri jadi malah gak begitu maksimal. Baik dari segi bahasa 

Arabnya ehhh dari segi agama maupun umum secara umum eee disekolah saya 

eeee memang setengah-setengah. Dari umum gak begitu maksimal agama juga 

gak begitu maksimal. Kalo ketika masuk ke PBA sendiri karena PBA kemarin tu 

juga rencana seperti apa ya kalo saya masuk PBA. ternyata kalo di PBA ini itu 

langsung gak dari dasar, rata-rata apalagi temenya dikelas rata-rata yang dari 

pondo pesantren basicnya bahasa. Otomatis yang kaya saya yang basicnya untuk 

bahasa itu  minim sekali itunganya minimlah atau malah mungkin kurangjad agak 

keteteran agak kurang lah, nggih sedikit banyak terbantu ketika saya tinggal 

dipondok. Untuk nahwu shorofnya lah untuk gramatikanya memang lebih 

terbantu dipondoknya tapi untuk yang qiro‟ah untuk yang nopo. 

Pewawancara: Kalam? 

Narasumber: Untuk kalamnya sama sima‟nya memang kurang sekali. Apalagi 

pondok sini kan basicnya bukan pondok yang bahasa lebih kesalaf. 

Pewawancara: Jadi lebih ini ya, memperdalam nahwu sorofnya 

Narasumber: Ya lebih ke nahwu sorofnya 

Pewawancara: Tapi misalnya motivasi mbak sendiri masuk PBA itu gimana? 

Narasumber: Sebenernya kalo motivasi itu nggih satu dari orang tua, kedua 

memang dari bahasa Arab sendiri kan mengenal bahasa yang baru mbak jadi 

memang kalo dirumah dikampung kan kenalnya bahasa Arab sama kaya dipondok 

fokusnya lebih kenahwu sorof juga maksudnya lebih kepengenalan bahasa Arab 

ya baru tau kalo disini mentoknya kalo dirumah itu kenalnya yang qiro‟ah itukan 

memang dipelajari tapi kalo untuk yang istima‟ kalam itu memang belum tau 

awalnya juga wah bahasa Arab. Ternyata nggih sejauh ini ya seperti ini. 

Pewawancara: Hahaha. Berarti kalo kemampuan istima‟ sama kalam baru 

didapatkan dikuliah? 

Narasumber: Baru dapat saat kuliah 
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Pewawancara: Berarti bener-bener merasa digembleng selama delapan semester 

Narasumber: Nggih, lumayan mba 

Pewawancara: Kemudian mbak sendiri ketika mengikuti perkuliahan di PBA 

mbak merasa ikut PBA itu beneran dalammengerjakan tugas-tugasnya hanya 

untuk sekedar mengerjakan tugas aja atau ada motivasi lain kek gitu? Ingin 

mendapatkan hasil lebih dari tugas-tugas yang mbak lakukan. 

Narasumber: Sebenernya kalo diPBA juga  itu kita menemukan nahwu shorof  

versi baru si mbak jadi lebih tertarik, karena kalo kita basicnya kalo dipondokkan 

itu misalnya satu semester satu tahun lah satu tingkatan ya itu kitabnya itu. Kita 

bluteknya cuma bab itu. Tapi kalo di PBA itu nahwu shorofnya itu, dulu kalo Pak 

Mahfudin kan pake diktat ya jadi beliau ambil sumber darimana-darimana 

menarik, keterangannya lebih luas, jadi malah lebih asyik gitu lho mbak. Untuk 

motivasi untuk belajar oh iya iya. Kalo dari kitab ini cuma, misalnya 

pengertiannya maf‟ul bih itu apa si ngoten. Kan kalo dari versi kitab ini kan Cuma 

segini ternyata kalo dari versi kitab lain seperti malah motivasinya ada, lebih luas 

oh ternyata gak cuma hanya yang ini cuma segini ternayata dibahasa Arab kita 

dikenalkan. dengan kalo menurut di pondok yang dipelajari sebenernya kitab 

tinggikan kalo menurut kitab qowa‟idul asasiyah kan beliu juga pake qowaidul 

asasiyah disini harus sampe tingkatan paling tinggi yang ulya kalo dikampus kan 

kita udah kebanggaan tersendiri. Oh aku udah belajar itu jadi lebih tertarik oh aku 

udah belajar itu masih kelas bawah kelas ecek-ecek trus pinjem ke kitab mbak-

mbaknya oh ternyata apa yang ditpelajari dikampus kita udah dapet. 

Pewawancara: Oh iya iya 

Narasumber: Ya kalo untuk nahwu shorofnya eh untuk yang gramatikal yang 

kalam istima‟ ada motivasi beajar lagi karen apalagi nggih itu ilmu baru jadi lebih 

seringnya ke temen-temen si kalo untuk istima‟ kan memang harus ada media 

juga jadi pas belajar seringnya bareng-bareng kalo pas istima‟dan kalamnya kan 

butuh temen juga 

Pewawancara: Mbak waktu kuliah punya temen gak dari Arab untuk partner 

belajar bahasa Arab. 

Narasumber: Biasanya lebih ketemen. Dulu tu ada dia bukan matik asli si mbak 

cuman dia juga dari pondok bahasa jadi mungki lebih untuk kita memperbaiki 

kalamnya kita. Enggak memperbaikilah dia mungkin lebih luwes ketika ngomong 

Arab ketika dia kosakatanya lebih banyak kita ikut dia gitu. Dia ngajari kekita. 

Pewawancara: Ohhhh 

Narasumber: Ada si sempet berjalan empat sampe lima orangan dia dulu dari 

Gontor. Kita yang memang kurang kadang kita seringnya nanya kesana. Untuk 

khalaqoh-khalaqoh khusus enggak si cuman tanya-tanya hal sepele yang kita gak 

tahu. 

Pewawancara: Oh berarti belajarnya lebih ketemen-temen sendiri ya belum 

melibatkan ketemen-temen dari luar negeri misalnya kan kita bisa menggunakan 

facebook atau apa gitu untuk belajar. 
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Narasumber: Iya. Kalo untuk temen-temen luar negeri belum. 

Pewawancara: Oke. Terus mbak kan mbak barusan cerita kalo pas waktu kuliah 

itu ada banyak temen-temen yang bisa diajak praktek kalo misalnya setelah lulus 

sendiri itu gimana mbak untuk mempertahankan bahasa Arab mbak sendiri? 

Narasumber: Kalo setelah lulus paling nanti itu yang banyak hilang itu mbak yang 

kalam sama istima‟nya paling kalo istima‟ larinya kelagu jadikan banyak, kalo 

temen sini kan seringnya mencover lagu jadi lagu Indonesia di Arabkan jadi 

larinya kesana kan sering juga buat kegiatan disini juga. Tapi kalo untuk yang 

bahasa Arab khususnya kita yang untuk ngobrol itu belum ada temennya. Paling 

nanti mentoknya ke ngajar. Karena bidangnya saya fiqih nggih paling nanti 

mentoknya ke qiro‟ahnya. 

Pewawancara: Oh iya iya. Berarti lebih ke qiro‟ah aja ya? 

Narasumber: Nggih 

Pewawancara: Fiqhnya menggunakan kitab bahasa Arabnya 

Narasumber: Nggih 

Pewawancara: Trus kalo dalam percakapan sehari-hari karena ini pondok 

pesantren biasa menggunakan bahasa Arab juga atau enggak? 

Narasumber: Sejauh ini mboten. 

Pewawancara: Oh enggak 

Narasumber: Soalnya emang gak ada partner juga kan. Kalo untuk sini kan 

kembali lagi ke basicnya pesantren sini bukan bahasa jadi kadang untuk mencari 

teman, mencari partner untuk lughoghnya itu agak susah, paling satu dua Cuma 

say hello aja 

Pewawancara: Kalo sama temen-temen belajar mbak yang kemarin belajar kalam 

sama istima‟ masih sering ketemu dan ngobrol bahasa Arab nggak? 

Narasumber: Sejauh ini mboten. Nggih kalo cuma ngobrol nggih paling ketemu 

tapi membicarakan ngobrol menggunakan bahasa Arabnya kita mboten. 

Pewawancara: Kalo dirumah menggunakan bahasa apa mbak? 

Narasumber: Bahasa ibu. Bahasa Jawa. 

Pewawancara: Oh iya. Disini juga? 

Narasumber: Disini nggih seringnya. Lebih ke ngajar kan ngajarnya TK paling 

cuma perkenalan apa. Masih perkenalan dasar paling pas pembukaan aja. Dikelas 

kan dibagi kali hari senin selasa bahasa Inggris pas bahasa Arab ya pembukaanya 

bahasa Arab pengenalan-pengenalan sederhana saja pake bahasa Arab kayak 

tafadzol. Pengenalan-penegnalan bahas Arab yang ngitung 1-10 yang dasar. 

Pewawancara: Oh berarti disini ada hari-hari yang ditentukan untuk bahasa Arab? 

Narasumber: Enggak ketika tempat kerja saya. Di TK 

Pewawancara: Ohhh di tempat kerja. 
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Narasumber: Karena memang itu basicnya TK IT untuk pengenalan bahasa 

Arabnya sudah dikenalkan 

Pewawancara: Ohhh 

Narasumber: Tapi ya cuma pengenalan saja niku 

Pewawancara: Di TK IT mana mbak? 

Narasumber: TK Insan Mulia deket sini 

Pewawancara: Oh iya iya. Berarti kalo pas ditentukan bahasa Arab itu sama guru-

guru juga menggunakan bahasa Arab? 

Narasumber: Mboten si paling ya cuma pengenalan kayak perintah-perintah 

sederhana. 

Pewawancara: Oh berarti itu pas waktu ngajar didalam kelas? 

Narasumber: Iya. Kalo untuk komunikasi sesama guru belum paling ya cuma 

perintah-perintah sederhana. 

Pewawancara: Trus sejauh ini pemertahanan bahasa mbak melalui membaca 

hanya pas waktu ngajar aja? 

Narasumber: Sebenernya pas ngajar kalo ada nemu teks-teks sederhana nanti ikut 

nyari kalo menarik atau nanti dapet pesan apa kalo pas searching-searching ada 

tulisan kok kayaknya apik ya kok kaya-kaya kata-kata mutiara gitu lho mbak nanti 

langsung nyari apa tho. Misal ada quotes-quotes apa nanti dicari. 

Pewawancara: Kalo novel-novel bahasa Arab? 

Narasumber: Belum 

Pewawancara: Film bahasa Arab itu nonton nggak mbak? Film yang berbahasa 

Arab gitu. 

Narasumber: Sempet cuma gak sampe selesai. Cuma satu episod nopo nggih... 

hihihi 

Pewawancara: Itu setelah lulus? 

Narasumber: Ho‟o 

Pewawancara: Kenapa hanya satu episode? Mbak sukaya film apa? Korea atau 

apa? 

Narasumber: Enggak si semuanya suka cuma untuk selingan aja sebenernya. Film 

al fatih nopo nggih... Karena capek mendengarkan akhirnya cari subtitlenya. 

Sempet awal-awalnya. Rata-rata kalo film itu kan gak yang subhah kan 

kesulitannya kalo gak vocab kan maksudnya apa tho. 

Pewawancara: Banyak menggunakan bahasa „amniah? 

Narasumber: Dan kalo dibahasa Arab sendiri kan di PBA untuk pengenalan 

„amniahnya kan kurang gak sedalam kalo di BSA keliatan si perbandingannya. 

Kalo pas liat Karom itukan dikankalo „amniyah memang dapet sekali. Kalo di 
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BSA kan ada kamusnya sendiri mereka memang dipelajari kalo PBA kan gak ada 

gak kenal apa „amniyah 

Pewawancara: Iya kita belajarnya fushah semua 

Narasumber: Jadi pengenalan pas kalam kurang sekali 

Pewawancara: Mbak mencari-cari dan belajar sendiri soal tradisi bahasa Arab 

nggak? Atau hanya belajar yang dikampus aja? 

Narasumber: Yang dikampus aja si mbak sejauh ini 

Pewawancara: Iya iya ya 

Jeda.... 

Pewawancara: Mbak berlangganan youtube nggak? Nonton-nonton youtube 

berbahasa Arab gak? 

Narasumber: Nggak paling cuma pas lagu 

Pewawancara: Oh lagu 

Narasumber: Iya lagu nanti pas lagi inget-inget aja mbak paling ya nanti kalo pas 

sekilas kalo mengukhususkan mbukak itu ya nanti kalo pas lagu-lagu basicnya 

sholawat yang penyanyinya Arab. 

Pewawancara: Kalo berita-berita berbahasa Arab? 

Narasumber: Mboten. 

Pewawancara: Engga juga hehehe. Jurnal-jurnal gitu yang bebahasa Arab? 

Narasumber: Enggak 

Pewawancara: Trus mbak sering ikutan seminar-seminar atau kegiatan yang 

berbahasa Arab nggak? 

Narasumber: Sebenernya tertarik si mbak karena sekarang saya ngajarnya fulltime 

nyari waktu senggangnya pun kesel ndisek. Nyari-nyari waktu senggangnya nanti 

malah keteteran. Dari sekolah sendiri izinnya juga agak susah kalo meluangkan 

waktu untuk nyari-nyari kayak gitu udah lha paling juga gak bisa. Seringnya kan 

dihari-hari aktif, kalo hari aktifkan kebenturnya dijam-jam kerja. 

Pewawancara: Berarti setelah lulus belum mengikuti kegiatan-kegiatan seminar? 

Narasumber: Belum 

Pewawancara: Mbak kalo mbak sendiri sebenernya merasa percaya diri gak 

menggunakan bahasa Arab ditempat umum misalnya tiba-tiba ada yang ngobrol 

sama mbak? 

Narasumber: Kurang. Soalnya untuk kemampuan kalamnya masih sangat kurang 

untuk kalamnya. Kalo sepatah dua kata kalo sama temennya (sedikit menekan) 

ditempat umum PD tapi kalo itu nggak. 

Pewawancara:Tapi kalo ada orang asing tiba-tiba menyapa mbak dengan 

menggunakan bahasa Arab belum percaya diri  ya atau gimana? 
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Narasumber: Sebenernya kalo disapa mungkin mau tapi kalo ngobrol sama temen 

masih kurang PD 

Pewawancara: Tapi kalo membaca teks didepan umum? 

Narasumber: Kalo teks insya Allah berani tapi kalo yang kalamnya masih hihihi 

Pewawancara: Mbak mempunyai kemampuan bahasa Arab, bahasa asing yang 

lain ada nggak misal bahasa inggris atau? 

Narasumber: Mampu gak ya cuman sedikit sekali si mbak yang dasar aja kalo 

bahasa Arab kalo bahasa inggris juga gak yang menekuni banget ngoten. 

Pewawancara: Tap kalo disekolah dapet ya mbak soalnya kan ngajar? 

Narasumber: Ya dapet kalo untuk basic-basic itu aja soalnya kan mau 

disampaikan ke anak-anak nanti kan nyari, ntah berupa lagu bahasa Inggris ntah 

bahasa Arab juga tetep nyari untuk persiapan yang mau disampaikan 

Pewawancara: Kalo dibandingkan mbak lebih percaya diri menggunakan bahasa 

Inggris atau bahasa Arab didepan orang? 

Narasumber: Bahasa Arab 

Pewawancara: Lebih PD bahasa Arab ya dari pada bahasa Inggris? 

Narasumber: Nggih hihihi. Soalnya memang sudah dipegang beberapa tahun tho 

jadi sudah pernah dipelejari. 

Pewawancara: Kalo menurut mbak cara mempertahankan bahasa setelah lulus itu 

bagaimana? 

Narasumber: Kalo saya sendiri itu tetep mempertahankan cara paling ampuh 

dengan mengajar karena saya tidak mendapat jatah mengajar bahasa Arab 

biasanya kalo temen-temen dikamar sharing nanti kita ikut nimbrung ikut nyari 

tetep belajar. Karena bukan bahasa Arab langsung ngajarnya jatuhnya tetep ngajar 

apa dapetnya ya udah itu masih ada kaitannya bahasa Arab ditekuni aja. Kalo 

yang mau disampaikan itu nggih untuk kemampuan qiro‟ahnya ya udah ditekuni 

aja memang belum dapet. Kalo bahasa Arab kan memang aa kalamnya dikelas 

kalo belum dapet ya udahapa yang ada ditekuni aja. nggih satu dua untuk sama 

temen kan kebetulan ada dicabang bisanya kalo ketemu sesekali menggunakan 

bahasa Arab tapi ya jatuhnya masih Arab kelas Indonesia 

Pewawancara: Yayaya 

Narasumber: Ya masih seperti itu untuk mengajar sebenenrnya paling efektif 

untuk mempertahankan bahasa karena tetep dipelajari tetep disampaikan. Karena 

kalo diam aja apalagi mengajar pada bidang yang lain nanti bakal hilang. 

Pewawancara: Ohh heem heem tapi mbak sebelum masuk ke TK tempat mbak 

mengajar itu udah tahu belum kalo sebenernya di situ menggunakan dua bahasa 

gitu? 
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Narasumber: Belum tau. Ada pengenalan terhadap bahasa belum tau, taunya cuma 

IT Insan Terpadu. Taunya agama tetep disampaikan belum tau kalo ada 

pengenalan bahasa. 

Pewawancara: Mbak kerja disitu udah berapa tahun mbak? 

Narasumber: Hampir 2 tahun. 

Pewawancara: Sudah pernah mencoba mengajar disekolah MTs atau MA yang 

disitu mbak mengajar bahasa Arab? 

Narasumber: Belum si mbak kebetulan nyarinya memang yang deket jadi yang 

ada itu diambil. awalya sempet ditawari karena biasanya kalo yang bahasa Arab 

itu banyaknya disekolah Muhammadiyah kan sulitnya nanti kan di KTA. Karena 

gak ada KTA kan ya sudah saya mundur saja. Saya pernah ditawari yang ikut-ikut 

ayok mumpung bahasa Arab sudah masuk lumayan deket karena gak ada KTA 

ternyata gak lolos administrasi. 

Pewawancara: Pinjem KTA temen mbak hehehe 

Narasumber: Fotonya beda 

Pewawancara: Atau mendadak bikin KTA 

Narasumber: Kalo temen ada si mbak tapi ada yang baru masuk baru dibuatkan 

tapi ada yang bahasa Arab langsung. 

Pewawancara: Berarti pas buat itu dia bilang saya Muhammadiyah gitu? 

Narasumber: Enggak dia jujur pake kabiro. Tapi karena memang S2nya UAD si 

mbak jadikan juga kayak anaknya sendiri. 

Pewawancara: Ohhhh.... mbak berarti ketika bercakap-cakap sehari-hari 

menggunakan dua bahasa ya? 

Narasumber: Iya 

Pewawancara: Bahasa Jawa dan Indonesia. Bahasa Arab hanya selingan. Berapa 

persen? 

Narasumber: Gak ada 10% 

Pewawancara: Hanya sedikit pas ngajar? 

Narasumber: Nggih. Karena udah pindah tempat juga si mbak. Dulu pas dicabang 

kan ada anak ternyata yang di pusat kalo sekarang dicabang. dipusat lumayan lah 

sesekali menggunakan bahasa Arab. 

Pewawancara: Dipusat itu dimana? 

Narasumber: Yang daerah mbantul kan udah pindah  

Pewawancara: Oh tempat ngajar mbak, TK mbak? 

Narasumber: Nggih? Ada cabang kan partnernya udah disana terpisah. 

Pewawancara: Tetep ya kalo partner itu dibutuhkan untuk mempertahankan 

bahasa kalo untuk kalam. Belum pernah mencoba aplikasi yang mempertemukan 
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kita dengan orang Arab untuk mempelajari bahasa Arab atau karena kita orang 

Indonesia ingin mempelajari bahasa Arab kita akan dipertemukan di dalam 

aplikasi itu. 

Narasumber: Sejauh ini belum 

Pewawancara: Oh belum pernah? Itu ada si tapi aku baru tau kemarin-kemarin. 

Narasumber: Apa mbak? 

Pewawancara: Hello talk itu kita belajar 

Narasumber: Belajar minat, tukar minat? 

Pewawancara: Ho‟o tukar minat jadi nanti kita disitu dipertemukan dengan orang 

Arab yang ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi nanti kita mengajari bahasa 

Indonesia kemereka, mereka mengajari bahasa Arab ke kita. 

Narasumber: Perlu dicoba berarti? 

Pewawancara: Iya boleh-boleh dicoba hello talk. Itu menurut mbak sebenernya di 

Indonesia sejauh mbak belajar bahasa Arab ya metode atau media untuk belajar 

bahasa Arab banyak nggak si? 

Narasumber: Kalo di UIN sendiri menurut saya memadai si mbak ya karena kita 

tahu sendiri si mbak dosen-dosen PBA sendiri satu sepuh, metodenya seringnya 

masih pake metode lama. katakan lah pak Asrori terkadang kita ya contohnya 

saya sendiri lebih cara aman. Karena memang kemampuan saya seperti ini untuk 

mencari dosen seperti itu lebih aman. 

Pewawancara: Oh ya ya 

Narasumber: Gak dipungkiri si kalo saya seperti itu. Kalo untuk media dosen-

dosen muda saya rasa untuk mengenalkan ke media-media banyak sekali si mbak. 

Kalo sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang membantu seperti itu tho. 

Pewawancara: Mbak pernah merasa terbantu gak dengan entah aplikasi atau 

youtube atau apa gitu dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Narasumber: Banyak mbak terutama youtue soalnya tinggal ngetik atau apa nanti 

cari. Kalo terjemah saya malah kurang percaya. 

Pewawancara: Oh ya google translite ya 

Narasumber: Ya saya kurang percaya. 

Pewawancara: Kalo di youtube yang disearching biasanya apa mbak? 

Narasumber: Biasanya kalo di youtube lebih ke cara ngajar kan kita 

menyampaikan terutama pas PPL menyampaikannya gimana si. Kan butuh 

praktek lansungnya. 

Pewawancara: Ada komunitas berbahasa Arab gak mbak? 

Narasumber: Belum. Paling dulu pernah sempet ikut yang mizan tapi kitab. 

Pewawancara: Pas waktu kuliah ya.... 
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Narasumber: Iya 

Pewawancara: Kalo setelah lulus? 

Narasumber: Belum 

Pewawancara: Kalo menurut mbak sendiri perlu gak sih mempertahankan bahasa 

Arab? 

Narasumber: Perlu sekali 

Pewawancara: Kenapa? 

Narasumber: Kan awalnya gak tau nantikan saya disini masih basicnya pesantren 

masih di titik aman ketika harus terjun kedunia kerjakan kita kan gak tau. Bisa 

nanti pas kita bener-bener terjun kemasyarakat ditanya untuk pertanggung 

jawaban ilmunyalah lebih kesana kalo saya. Saya sudah keluarnya jurusan bahasa 

Arab untuk mempertanggung jawabkannya nanti saya bagaimana? Kan harus 

dipertahanakan. Ya sesekali masih sering mbuka-buka tapi untuk aplikasinya 

karena saya tidak ngajar bahasa Arab jadi saya agak sulit. 

Pewawancara: Kalo selain tidak ngajar mungkin juga tidak ada partner ya? 

Narasumber: Gak ada partner juga. Kebetulan satu angkatan saya satu-satunya 

jurusan bahasa Arab jadi untuk partner tetapnya belum ada. Nanti larinya ke yang 

BSA tapi karena beda keadaan ya gak ngobrol banget. 

Pewawancara: Sama teh Karomah? 

Narasumber: Dulu pas sekamar masih tapi sekrang kan udah pisah tho udah nggak 

begitu. 

Pewawancara: Jadi memang belum ada partner yang terus menerus untuk 

mempraktikan ya? 

Narasumber: Iya 

Pewawancara: Mungkin itu dulu mbak pertanyaan dari saya. 
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Lampiran 9 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kategori : B3 

Tempat : Ponpes Nurul Ummahat 

 

Pewawancara  : Yah... mbak titik makasih udah bersedia diwawancara 

sama saya mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan bisa di jelaskan 

dulu latar belakang pendidikan mbak 

Narsum  : Mboten nama aja, dari dulu gitu  

Pewawancara  : He‟e, contohnya di MTS di MAN 

Narsum  : He‟e, pertama SD, saya kan asli Kebumen, SD nya di 

Kebumen terus MTS, terus MA, terus di UIN 

Pewawancara  : He‟e, di UIN dulu di Pondok Pesantren juga nggak pas 

waktu MTS  

Narsum  : Nggak 

Pewawancara  : Pas waktu MTS oh nggak nggak... 

Narsum  : Jadi saya tuh mondok baru ini 

Pewawancara  : Pas waktu masuk ke UIN 

Narsum  : He‟e pas waktu baru masuk ke UIN 

Pewawancara  : Hmm... he‟e, he‟e.., terus mbak di UIN angkatan berapa 

masuk... 

Narsum  : 2013 

Pewawancara  : 2013.. lulus... 

Narsum  : 2017 

Pewawancara  : 2017, oh... oke... oke... nah.. eh... mbak pas masuk kuliah 

langsung pondok... mondok di sini dan ngambil jurusan Pendidikan Bahasa Arab? 

Narsum  : He‟e.. 

Pewawancara  : Nah... mungkin bisa di jelasin kenapa ngambil jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab? 

Narsum  : Itu.. sebenernya itu sih ya kan dulu ikut SBMPTN gitu, 

nah... kan ada tiga pilihan, nah... pertama itu PAI itu karena orang tua, terus 

kedua-tiga, terus ketiga dari pada nggak saya isi, kan gitu hehehehe... nah itu... 

Pewawancara  : Jadi masuk PBA 

Narsum  : He‟em... yang PBA itu kan daripada nggak keisi gitu, 

terus mikir saya dulu kalo e... pas MTS kan, Cuma bahasa arab paling Cuma 

ngerjain apa... yang ada di buku gitu kan, nah... saya pikir kayaknya saya bisa 
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Cuma belum terlalu mengenal yang namanya nahusaraf, mufradat juga dari dulu 

itu cuman dikit lah ya... dikit banget malah gitu, terus ya itu, udah ketrima saya, 

ketrimanya pas itu ya... langsung ketrima PBA terus bingung mau ngambil apa 

nggak terus ya udah setelah konsultasi-konsultasi gitu sama orang tua terutamanya 

ya... udah tak ambil aja langsung oke bisa kayak gitu, gitu aja 

Pewawancara  : He‟e he‟e he‟e, oh ya... terus sekarang mbak ngajar, 

ngajar apa mbak? 

Narsum  : Bahasa Arab 

Pewawancara  : Bahasa Arab di? 

Narsum  : MA Nurul Ummah 

Pewawancara  : MA Nurul Ummah, oh... kelas? 

Narsum  : Kelas X, XI 

Pewawancara  : Kelas X, XI oh..., e... kalo dulu pas waktu belajar bahasa 

Arab di UIN mbak kira-kira apa bisa... bisa mengikuti dengan lancar atau kayak 

gimana? 

Narsum  : Ya itu... keponthal-ponthal, heheh, karena dulu kan 

semester 2 apa ya, nah.. itu sudah suruh, sebenernya kan walaupun namanya aja 

belum tahu yang namanya e‟ rofiq lan kayak gitu kan, jadi formatnya rohiq gitu 

jadi saya belum tahu, nah... sebenernya Tifatul Qorib semester dua kan ada 

pelajarannya, Tifatul Qarib kayak gitu e... suruh mencari Ma‟rifat Naqirah Ngobat 

ta‟ Khobarnya seperti itu saja sebenarnya kan. Nah... itu saya bener-bener itu 

nggak tahu dan saya itu sebelumnya belajar sama temen-temen jadi pas yang saya 

pelajari yang ditanyakan, jadi kelihatannya bisa, hahahahaha 

Pewawancara  : Oh ya... ya... ya... 

Narsum  : Jadi seperti itu, jadi seringnya bejo, jadi apa yang 

dipelajari pas sama temen-temen itu pas yang pas ditanyain dosen itu pas, he‟e.  

Pewawancara  : Pas... 

Narsum  : Terus itu juga pas ada pelajaran Nahu Saraf kayak gitu 

kan e... Nahu saraf itu kan paling dulu tuh sebenernya menjelaskan tentang 

mazan-mazan ya, Cuma di situ di kasih modul dan itu pakai bahasa Arab semua, 

dan sedangkan saya minim banget tentang mufradatnya itu. Ya... jadi saya itu 

Cuma belajar sama temen 

Pewawancara  : Hem... he‟em.. he‟em... he‟em... 

Narsum  : Ya kan... belajar sama temen dan lebih enak kan biasanya 

kalo belajar sama temen. 

Pewawancara  : Kalo selama pemenuhan tugas, tugas-tugas kuliah nah 

mbak, mbak e... apa ya... mengerjakannya tuh hanya sebatas untuk mengerjakan 

tugas aja deh, ya udahlah yang penting ngerjain tugas gitu kan, atau yang penting 

ngikutin perkuliahan sampai selesai gitu, atau memang mbak ada usaha untuk e... 
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ada usaha untuk bisa lebih dalam lagi gitu, kalo misalnya usaha lebih dalam lagi 

banyak lah caranya gitu kan apa...? 

Narsum  : E... ada sih sebagian misalnya Cuma untuk memenuhi 

ngumpulin tugas itu tuh ada, ada juga yang saya e... bi... bener-bener yang pengen 

tahu gitu, ya.. ada juga yang semangat-semangat gitu lah. Nah... yang misalnya 

cuman jujur saja ya... kalo yang ini saya, e... kan ada pelajaran Bahasa Inggris ya 

udah gitu cuman yang tak kerjain Cuma untuk memenuhi tugas saja gitu, kayak-

kayak soalnya dari dulu nggak suka Bahasa Inggris juga, kayak nggak ada usaha 

banget. Terus kalo misalnya Nahu, kalo Nahu itu e... sedikit ada greget untuk, 

maksudnya mengerjakan tugas biar saya juga tahu soalnya kan, kayak pertama e... 

Dosennya itu kan killer ya, e... pertama itu, keduanya juga kan kalo Nahu kan itu 

juga syarat pokoknya juga, su... susunannya juga kan kaidah-kaidahnya kayak 

gitu. Itu paling Nahu Saraf... 

Pewawancara  : Hem... he‟em he‟em.. 

Narsum  : Ehm... kalo dulu kan ada emm... apa itu Balaghah terus 

ada al-arbiah bahurat, kalo dulu saya rodo seneng yang al-ayyubi al ahurat soalnya 

pas itu pertama juga tentang dosennya yang gitu, yang kedua penasaran kok ada 

sih bahasa khusus kayak gitu, Arab khusus kayak gitu hem... kayak gitu. 

Pewawancara  : Ehm... tergantung tujuan kan ya..., terus e.... apa ya... aku 

lupa lagi pertanyaannya hehehehe. Nah... ketika misalnya mbak ada... ada 

keinginan ada motivasi oh ya aku pengen bisa gitu kan, kira-kira langkah-langkah 

apa yang mbak ambil kemaren-kemaren pas waktu kuliah? 

Narsum  : Hem... kalo motivasi biasanya kalo yang saya ambil yang 

pertama itu temen-temen, pertama temen-temen terus soalnya saya termasuk 

tipikal yang males baca ya gitu, paling ke perpus Cuma sekedar tapi pasti yang 

saya bawa itu temen-temen gitu jadi... 

Pewawancara  : Hem... itu bisa membantu mbak gitu 

Narsum  : Jadi... he‟em... jadi sering saya di ruang guru-guru ini e... 

ada traktirannya atau apa yang penting dia mau ngajari saya gimana caranya 

kayak gitu, jadi e... saya yang memfasilitasi pokoknya dia yang ngajari begitu, 

saya bawa buku begitu 

Pewawancara  : Hem... he‟e he‟e... tapi pernah ini nggak... kalo untuk 

kemampuan Kalami gimana mbak kemampuan speaking  

Narsum  : Oh... kalo kalaminya saya sendiri kurang banget, he‟e 

terus nah... jadi kadang kan e.. banyak yang e... semester.... semester 5,3,4 gitu, 

4... 4... itu mulai deh ada dosen yang sering misalnya pakai kalamnya kan pakai 

bahasa Arab gitu, jadinya saya teman yang saya yang samping itu beliau e... 

ngendika opo ini..., tapi semester 5, semester 6 ke sana saya tuh sebenernya 

paham... paham apa yang di ngendikakan beliau Cuma kadang misalnya saya mau 

menanggapi itu masih susah gitu lho. He‟e... mungkin karena belum terbiasa 

kayak gitu, jadi mungkin e... dan yang keduanya itu juga Mufrodat itu wujudnya, 

bentuk-bentuk masih kurang. 
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Pewawancara  : He‟e... he‟e... he‟e.., tapi setelah lulus mbak merasa benar 

apa... full skill nggak maksudnya udah ada yang bisa, Qiraah bisa, semuanya bisa 

gitu? 

Narsum  : Ndak... hehehehe... 

Pewawancara  : Gimana? 

Narsum  : Ya.. paling ya itu Cuma... ya... karena mendukung (08.12 

suara Narsum, tidak terdengar jelas) e... Nahu Saraf itu tiap hari jadinya, mungkin 

itu tambahan dari saya itu kaidahnya, Qiraah mungkin saya bisa tahu ini yang 

mana Mutat, ini yang mana Fiil, Failnya terus  e... cara menerjemahnya itu seperti 

apa gitu tapi untuk kalam jujur saja itu saya masih kurang. Terutama itu kalam. 

Pewawancara  : Hem.... he‟em... he‟em... sekarang pun begitu 

Narsum  : He‟em, soalnya e... sebenernya dulu di sini kan ada ya 

yang misalnya dari Gontor atau malah... nah pengennya pengennya... itu setiap 

hari, setiap hari kita di... melatih kayak gitu lah cuman kan orang nggak sekamar 

terus nggak terlalu klop kayak gitu kan susah ya... he‟em... kayak gitu susah untuk 

ya paling kalo masih inget “eh ayo dong pakai bahasa Arab kayak gitu” he‟em.., 

dan juga kan saya ikut MGMP 

Pewawancara  : Apa itu? 

Narsum  : Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab, nah dari 

beliau-beliau kan kalo misalnya kebetulan juga ada yang pakai Bahasa Arab 

kayak gitu, dulu juga e... pas Akbar mendatangkan Ustadzah Salimah dari 

Libanon langsung, nah beliau itu menjelaskan outbondnya itu juga pakai  

Pewawancara  : Bahasa Arab 

Narsum  : He‟e, Bahasa Arab jadikan sini ditekan untuk bisa gitu lho 

mbak, jadi sebenernya kalo ditekan untuk bisa kayak gitukan ada usaha itu jadi 

bisa ngunu lho dan ada temen, kan kalo misalnya nggak ada temen nggak ada 

paksaan kalo saya tapi ya itu susah heheheh gitu  

Pewawancara  : Hem... he‟e... he‟e..., kalo maaf sejauh ini mbak punya 

temen nggak ya yang bisa membantu mbak untuk mempraktekan Kalam? 

 

Narsum  : Ada Ade, tapi sekarang itu ya... lagi jarang ketemu juga 

sih soalnyakan dia guru seni gitu, ada kakak kelas tapi ya... orangnya udah sibuk 

sendiri-sendiri sih 

Pewawancara  : Hemm... he‟em he‟em... 

Narsum  : Jadi ya paling saya punya pegangan buku, terus tak 

hapalin-hapalin kayak gitu, saya pal... e... pakai itu Latasbuk 

Pewawancara  : Oh... sampe.. sampe sekarang masih terus digunakan? 

Narsum  : Masih.. masih... 
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Pewawancara  : Oh... berarti sampe sekarang masih dihafalin juga 

sekarang? 

Narsum  : Kalau sekarang belum tak... hehehehe, belum tak buka 

lagi soalnya kemaren belum move on dari libur 

Pewawancara  : Hem... he‟em... he‟em... tapi maksudnya setelah lulus itu 

masih tetep di pakai Latasbuk... latasbuk itu? 

Narsum  : Eh... itu belum lama sih Latasbuk soalnya saya termotivasi 

beli e... kemaren temen saya kan itu... ya itu buka-buka buku kok ada buku ini 

saya penasaran tak buka, kayaknya maksudnya e... buku itu itu lumayan enak lho, 

kayak emang Kalam setiap hari, sehari-hari gitu lho jadi e... saya... peng.. ini 

belinya dimana, saya nyampe nyari-nyari dimana eh ternyata Krapyak nemunya 

jadi saya langsung beli di situ. Terus saya udah ngajar itu tuh pas waktu ngajar 

jadi kan baru... belum lama belum lama sekali, berapa bulan. 

Pewawancara  : Hem... 

Narsum  : Tapi hampir satu tahun 

Pewawancara  : Hem.. he‟em... he‟em... berarti itu isinya adalah 

percakapan-percakapan yang bisa dipakai gitu ya  

Narsum  : Ada Fusanya ada Angiahnya juga 

Pewawancara  : Oh... ya ya ya...  

Narsum  : Gitu jadi pakai itu tuh 

Pewawancara  : Kalo komunikasi sehari-hari menggunakan Bahasa apa? 

Narsum  : Di.... 

Pewawancara  : Di sini? 

Narsum  : Bahasa Indonesia 

Pewawancara  : Kalo di sini Bahasa Indonesia, kalo di rumah? 

Narsum  : Pakai bahasa saya, bahasa daerah 

Pewawancara  : Bahasa Daerah, asalnya dari mana? 

Narsum  : Kebumen 

Pewawancara  : Oh... Kebumen, kalo di tempat kerja pakai bahasa apa? 

Narsum  : Eh... Bahasa Indonesia 

Pewawancara  : Oh... Bahasa Indonesia, nggak pakai Bahasa Arab? 

Narsum  : Nggak kadang kan misalnya kalo, misal ada kan ada dari... 

Sastra juga kalo misalnya kalo orangnya itu nyeplos pakai Bahasa Arab ya kadang 

sebisanya kayak gitu ya, ya... ditanggepin kayak gitu, tapi jarang  

Pewawancara  : Jarang ya... 

Narsum  : He‟em... gunain.. 
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Pewawancara  : Okey... eh... kalo misalnya di sini kenapa nggak 

menggunakan Bahasa Arab kan mungkin ada temen yang Jurusan Bahasa Arab 

sampe... misalnya sama Mbak Niha pakai Bahasa Arab? 

Narsum  : Nah.. itu karena jarang ketemunya kayak gitu kan, jarang 

ngobrol jarang... jarang... ya... sibuk sendiri-sendiri lah, paling ketemu, paling 

jamaah gitu itu, terus kita yang reflek dan itu misalnya udah kesepakatan 

pokoknya pakai Bahasa Arab, terus Cuma paling satu hari, dua hari, tiga hari 

udah... biasanya nggak, hehehehe. Kayak gitu 

Pewawancara  : Hehehehe... ya... ya... ya..., nah mbak terus kalo pas lagi 

ngajar di kelas itu pakai Bahasa apa? 

Narsum  : Kalau saya kadang e... pembukaannya pakai Bahasa Arab, 

pembuka-penutup, soalnya kadang saya pakai misal Pakai Bahasa Arab mereka 

itu kadang “lah.. ibu itu apa, aku nggak paham lah” jadi mereka kayak malah 

nggak termoti... malah tambah nggak termotivasi tapi malah “hi... berarti tuh 

susah banget Bahasa Arab ngene, ngene, ngene” kayak gitu... 

Pewawancara  : Hem... jadi lebih dominan Bahasa Iebih dominan Bahasa 

Indonesia juga ya kalo di... tempat ngajar. Nah... kalo misalnya e... mbak suka 

baca buku berbahasa Arab nggak atau apa gitu? 

Narsum  : Buku berbahasa Arab  

Pewawancara  : He‟e... he‟e... he‟e... nggak.. 

Narsum  : Nggak.. 

Pewawancara  : Kalo nonton film? 

Narsum  : Kalo nonton film... 

Pewawancara  : Bahasa Arab, Berbahasa Arab ? 

Narsum  : Nah... itu kan saya juga pengen ya... kebanyakan kan 

film... nggak... nggak tahu sih setahu saya itu kan filmnya kartun-kartun kayak 

gitu, itu saya tuh pengennya e... nonton film Bahasa Arab nanti misalnya ya... 

mungkin ada subtitlenya... jadi nanti saya tahu oh ini... bila apa... Bahasa Arabnya 

ini yang Bahasa Indonesianya ini... Arabnya ini to.. kayak gitu. Tapi kok 

rasanya... maksud saya kok kayak kartun-kartun terus kan bosen jadinya, nah... itu 

saya itu lagi mencari ad.. ada nggak sih misal film Bahasa Arab yang e... misalnya 

itu... yang... nggak.. romantis-romantis pun nggak, cuman yang bisa mendidik.. 

Pewawancara  : Menariklah ya... 

Narsum  : Menarik tapi bukan kartun, saya lagi nyari itu 

Pewawancara  : Film manusia gitu kan ya, hehehehehe 

Narsum  : Hehehehe, film manusia  

Pewawancara  : Ya... ya... ya... kalo lagu-lagu sering denger lagu-lagu 

bahasa Arab nggak? 
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Narsum  : Oh... nggak sering banget ya... cuman kadang-kadang 

dengerin lagu.. 

Pewawancara  : Eh... itu e...mbak Titi... e... apa ya, mendengarkan lagu itu 

hanya sebagai hiburan atau memang ada tujuan lain untuk Bahasa Arab gitu, 

untuk peningkatan? 

Narsum  : Hem... e... kalo lagu... itu kan kadang saya se.. suka yang 

nyanyi kayak gitu, yap... buat itu aja, kalo pertama... kalo Bahasa Arab 

sebenernya saya pengen dengerin itu, jadi saya punya kebiasaan lho, punya biasa 

melatih pelafalannya Bahasa Arab, yang kedua Cuma ya.. kalo kedua Cuma 

hiburan kadang, tapi yang terutama itu... saya juga sempet.. kalo saya soalnya 

kadang termotivasi itu pada awal aja terus kadang kan udah bosen kayak gitu, 

udah... terus termotivasi lagi. Jadi dengerin lagi... saya sempet ngumpulin itu... 

lagu-lagu Arab kayak gitu, nanti tak dengerin. Tapi kadang pengen... denger-

denger anak-anak orang-orang bisa nyanyi Arab kayak gitu, tahu artinya kayak 

gitu, terus kayak fasih banget pelafalannya kayak gitu itu termotivasi... motivasi 

saya itu kayak gitu. Tapi itu kadang... yo kadang-kadang, hehehehe... 

Pewawancara  : Berarti yo nggak... belum bertahan lama ya.. he‟e he‟e 

he‟e 

Narsum  : Belum... 

Pewawancara  : Tapi ada hasilnya nggak mbak dari hasil..., mbak merasa 

manfaat, ada manfaatnya nggak dari mendengarkan-mendengarkan? 

Narsum  : Ya.. ada.. 

Pewawancara  : Merasa berubah gitu, ada peningkatannya? 

Narsum  : Walaupun sedikit, nggak tahulah berapa persennya, 

hehehehe 

Pewawancara  : Hehehehe... ya... ya... ya.., mbak langganan You tube, 

menonton-nonton apa You tube, You tube yang berbahasa arab kayak berita 

misalnya? 

Narsum  : Nggak... 

Pewawancara  : Nggak 

Narsum  : Nggak... kalo saya itu sering itu sih.. e.. lagu-lagu itu.. 

Pewawancara  : Lagu-lagu ya 

Narsum  : He‟em... sama You tube kayak berita.. 

Pewawancara  : Berita bahasa Arab nggak.. 

Narsum  : Nggak... 

Pewawancara  : Website... website-website berita Bahasa Arab? 

Narsum  : Ndak... 

Pewawancara  : Nggak juga ya hehehehe 
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Narsum  : Hehehe.. soalnya ya itu kadang pengen apa ya.. pengen 

baca tapi mumet miki ndisek, hehehe 

Pewawancara  : Oh... gitu he‟e... he‟e he‟e.., kenapa.. kenapa merasa 

seperti itu mbak? 

Narsum  : Ya... karena itu kadang Mufrodat, pertama itu 

Mufrodatnya, bingung nggoleki Mufrodate sek.. iki opo iki, sebenernya ada buku 

ya dulu di sini apa bukunya judulnya apa ya... pokoknya itu isinya pakai Bahasa 

Arab, tapi separuh Bahasa Arab separuh Indonesianya. Cuma.. e... saya itu 

sebenernya pengen e... nggak lihat bahasa Indonesianya dulu kayak gitu, pura-

pura nya sok-sokan nerjemahke kayak gitu kan, karena di belakang nya itu ada 

Bahasa Indonesianya, jadi lama-lama yang buka yang Bahasa Indonesia, apa ya 

bukunya itu, dari sini kok... Cuma punya itu. Buku yang pake... yang berbahasa... 

Pewawancara  : Mbak biasa, pernah ikut kegiatan-kegiatan setelah lulus 

ya, setelah lulus kuliah pernah ikut kegiatan seminar Internasional atau apa gitu 

tapi yang dalam Bahasa Arab? 

Narsum  : Nggak... 

Pewawancara  : Nggak.. 

Narsum  : Target Bahasa Arab itu to 

Pewawancara  : He‟em... mbak kalo misalnya di... apa di... tempat umum 

terus ngobrol pakai Bahasa Arab lebih percaya diri nggak, percaya diri nggak? 

Narsum  : Kalo percaya diri kurang, soalnya kadang kalo... 

sebenernya yang pengen saya ucapkan misalnya saya pengen ucapkan apa gitu 

toh, nah.. tapi saya ragu eh... nanti salah kayak gitu, malu kayak gitu, siapa tahu 

apa... tapi terus ck... ternyata yang mau saya ucapkan di ucapkan orang lain, 

heheheh. Oh ternyata ya Cuma kayak gitu ya.. kayak gitu terus kadang mencoba 

kayak gitu, masih belum terlalu percaya diri. 

Pewawancara  : Sampai sekarang pun, walaupun setelah lulus, kalo 

misalkan pas waktu ngajar percaya diri nggak mbak? 

Narsum  : Oh itu.. kalo ngajar sok-sokan percaya diri, hahahaha. 

Terus kalo di MGMP kayak gitu ya kadang yo sok-sok an kadang, tapi sering kalo 

di MGMP itu belum terlalu percaya diri banget soalnya kan e... guru itu udah 

tinggi-tinggi ya.. ada S2, udah lama. Saya juga sering cerita sih sama guru-guru 

yang MGMP, ya jujur saja saya tuh masih kurang Kalamnya karena itu harus 

dibiasakan gitu. Saya juga di motivasi dengan guru Bahasa Arab yang di 

Kulonprogo itu, ayo mbak maksudnya dibiasakan mungkin sampeyan itu sudah 

terbiasa kaidah-kaidahnya Cuma karena kalamnya itu nggak terbiasa jadi ya 

emang kurang percaya diri gitu. 

Pewawancara  : Nah... mbak punya teman ini nggak mbak dari Luar a... 

dari Luar Indonesia, misalnya dari Timur Tengah yang menggunakan Bahasa 

Arab gitu, punya teman nggak? 
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Narsum  : Oh... kalo itu sih kemaren kan adek kelas kan ada di.. ah.. 

nggak adek kelas, ck... adek kelas banget.. ya... lulusan dari yang saya ajar disitu 

kan mondok di sini juga, jadi pernah satu kelas diniyahnya, dia itu di Mesir. Nah... 

dia... apa... pengennya ya itu komunikasian, tapi masih pakai Bahasa Indonesia 

sih, nah pengennya itu apa namanya saya pernah bilang ke sana pokoknya kamu 

itu kalo ngomong sama saya itu pakai Bahasa Arab, tapi sana ya juga belum 

pernah ke sini sih. 

Pewawancara  : Kalo yang native nggak ada? 

Narsum : Nggak ada 

Pewawancara  : Nggak ada, selama setelah lulus juga belum ada ya, pas 

kuliah juga belum punya? 

Narsum  : Kalo kuliah ada sih dulu satu, darimana ya.. dia ya.. he‟e 

Timur Tengah kayaknya tap... 

Pewawancara  : Masih komunikasi nggak? 

Narsum  : Nggak, tapi nggak soalnya dia tuh pendiem... banget... 

he‟e 

Pewawancara  : Ya.. ya.. ya.., mbak punya komunitas nggak, komunitas 

berbahasa Arab yang bisa e... itu tempat mbak belajar dan praktek gitu, setelah 

lulus, setelah lulus kuliah? 

Narsum  : Ya itu grup di MGMP itu 

Pewawancara  : Di MGMP, berarti mbak lingkungan... lingkungan yang 

menggunakan Bahasa Arab di mana mbak? 

Narsum  : Lingkungan Bahasa Arab? 

Pewawancara  : He‟e...  

Narsum  : Ya... kalo misalnya ya itu paling Cuma di MGMP itu sih 

Pewawancara  : Yang di MGMP itu 

Narsum  : Tapi itu juga jarang banget  

Pewawancara  : Jadi intensitas ketemunya sebulan sekali? 

Narsum  : Sebulan sekali he‟e 

Pewawancara  : Ada forum memang untuk ngobrol Bahasa Arab gitu atau 

gimana? 

Narsum  : Ya nggak jadi e... kan Musyawarah Guru kayak gitu nanti 

e... pembahasannya apa aja kayak gitu, tapi kadang kita diwajibkan misalnya 

pakai Bahasa Arab pokoknya ngomongnya pakai Bahasa Arab kayak gitu, ya 

nggak... nggak setiap hari, terus pas hari itu juga walaupun sudah kadang 

diwajibkan itu ada yang nggak pakai jadi ya.. ya udah biasa aja. Cuma pas kalo 

didatangkan itu yang tadi Ustadzah Salimah yang dari Lybia itu kebanyakan 

banyak yang pakai Bahasa Arab.  
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Pewawancara  : Hm... berarti kalo MGMP itu yang dibahas itu berarti 

pelajaran, mata pelajaran maksudnya rencana-rencana para guru mau ngajarin apa 

gitu 

Narsum  : He‟em... dan Guru-Guru juga pembuatan soal dan lain-

lainnya, tapi kita juga ada rencana e... mau itu, jadi Bi‟anguliah ke... ya... ke... 

yang kota yang Kota Arab gitu kan biasanya Pare itu kan udah biasa kayak gitu 

terus katanya itu kemaren e... survei-survei di Kebumen katanya itu ada, nah... 

kami itu pengen di alokasi ke sana tapi belum.. belum terlaksana, soalnya belum 

katanya mau dikonfirmasi lagi katanya belum ada konfirmasi lagi dari sananya, 

boleh nggak sih di sana.. 

Pewawancara  : Nggak... nggak ke Gontor? 

Narsum  : Gontor... kayaknya ya gitu nggak tahu deh udah biasa 

paling di sana, yang deket-deket dulu soalnya mencoba. 

Pewawancara  : Eh... kalo untuk mempertahankan Bahasa Arab itu sendiri 

itu gimana ya caranya setelah lulus, kalo pas waktu kita lulus kan mungkin mbak 

merasakan sendiri, eh.. pas waktu kita belajar mbak kan merasakan sendiri ada 

temen, ada dosen kan yang bisa kita ajak ngobrol kayak gitu, setelah lulus kan kita 

kehilangan teman, ya itu... mempertahankannya gimana? 

Narsum  : Belajar sendiri biasanya 

Pewawancara  : Mbak belajar sendiri ya.. 

Narsum  : Kalo saya seringnya kalo ya itulah intinya kalo guru itu 

sebelum ngajar pasti pelajaran cuman kalo saya itu lebih harus ekstra soalnya 

sendiri itu belum terlalu bisa kalamnya terutaman, jadi saya seringnya tuh 

sebelumnya eh... sering belajarnya sama kamus, temennya sekarang kamus kalo 

nggak kan satu kamar ada yang Sastra Arab tuh, alhamdulillahnya di sini tuh 

masih punya temen jadi kita sering tanya-tanya kayak gitu, gitu lah masih bareng-

bareng temen untuk mempertahankan ya... saya harus belajar gitu terus saya juga 

maksudnya ya Alhamdulillah udah dapet... udah dapet e... jadi guru... guru Bahasa 

Arab kalo saya nggak jadi Guru Bahasa Arab atau saya masih belum ngajar nanti 

saya malah nggak belajar. Terus kapan saya... kapan saya belajarnya, kapan saya 

malah mau mempertahankannya kayak gitu 

Pewawancara  : Hem... he‟em.. he‟em berarti mengajar bisa menjadi salah 

satu cara yang efektif untuk mempertahankan. Eh... ada alasan lain nggak mbak 

e... mengapa masih mempertahankan selain... selain karena mengajar? 

Narsum  : Kalo saya sih e... masih penasaran ya, soalnya kan saya 

dari dulu nggak pernah yang tahu Nahu Saraf terutama kalo ya... Kalamnya saya 

rodo nggak terlalu itu sih saya itu masih penasaran yang namanya Nahu Saraf 

terus ada yang namanya Mantik kayak gitu, saya juga belum pernah menginjak 

ranah itu, Balagah itu pun jadi... mungkin ya itu untuk mempertahankan masih 

penasaranku itu, tapi saya masih bertahan untuk... masih belajar Bahasa Arab 

Pewawancara  : Bahasa Arab 
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Narsum  : Penasaran kok bisa sih sampe kayak gini, ini harusnya jadi 

kok katanya itu balaghah intinya Nahu Saraf itu apa kayak gitu. 

Pewawancara  : Pernah kepikiran untuk maksudnya belajar langsung sama 

orang Arabnya gitu nggak? 

Narsum  : Pernah sih... Cuma kan kalo Bahasa Inggris itu biasanya 

gampang ya... di itu juga banyak... banyak orang dulu tuh pernah e... ya itu 

Ustadzah Salimah saya per... e... pengen langsung... langsung belajar bareng 

beliau kayak gitu, Cuma karena ya emang dulu tuh sibuk kayak gitu, terus kadang 

saya itu bingung untuk menjelaskannya gitu, jadi ya.... pas waktu itu terus mikir 

ya udahlah ck... belajar sendiri ajalah kayak gitu. 

Pewawancara  : Pernah apa sih.. menemukan aplikasi apa gitu, yang 

Bahasa Arab yang menghubungkan antara kita dengan orang-orang Timur Tengah 

yang buat belajar? 

Narsum  : Nggak ada... 

Pewawancara  : Belum Pernah 

Narsum  : Belum... belum... 

Pewawancara  : Belum pernah dengar ya.. 

Narsum  : Belum.. ada 

Pewawancara  : ada... 

Narsum  : Oh... hehehe 

Pewawancara  : Hello Talk namanya  

Narsum  : Hello talk 

Pewawancara  : He‟em itu jadi misalnya kita orang Indonesia pengen 

belajar Bahasa Arab nanti di aplikasi itu kita akan dipertemukan dengan orang 

Arab yang ingin belajar bahasa Indonesia gitu. 

Narsum  : Hem... Hello talk 

Pewawancara  : he‟em he‟em... tapi selama ini belum pernah ya...  

Narsum  : itu bisa dicari... playstore  

Pewawancara  : Di playstore ada... 

Narsum  : Hem... 

Pewawancara  : Di Playstore ada, terus apalagi ya mbak? 

Narsum  : Ndak tahu, heheh 

Pewawancara  : Hehehe, datanya di sini udah sih tapi bentar 

Narsum  : Tak kira ini itu Silabus 

Pewawancara  : Iya, hehehehe. Di bikin kayak silabus, kayak ginilah 

mungkin pertanyaan-pertanyaannya, kalo... nah ini mbak kan, kita sebagai orang 
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Islam juga gitu mbak ada... ada... kebanggan tersendiri nggak sih mempelajari 

Bahasa Arab karenakan pakai Bahasa Arab, Hadist iya... 

Narsum  : Hem... jujur ya... iya.. pertama bangga jelas bangga 

soalnya apa... selain bahasa Qur‟an Bahasa Hadist itu juga saya tuh... unik kayak 

gitu lho, kalo rasa-rasa saya setelah saya belajar Bahasa Arab itu Bahasa Inggris 

kayak lebih mudah dari Bahasa Arab soalnya kan Bahasa Arab itu yo rasane itu 

unik... ,unik.. aja wong beda harokat kok yo bisa jadi beda arti kayak gitu, itu-itu 

aja sih... hehehehe 

Pewawancara  : Hem... he‟em... he‟em... lebih karena mbaknya karena 

keunikan-keunikan yang dimiliki oleh Bahasa Arab itu sendiri? 

Narsum  : Itu sih maknanya juga luas 

Pewawancara  : Lama berarti di sini, kan mbak ngajar juga ya... ngajar 

kitab berbahasa Arab, itu tuh juga bisa sebagai pemertahanan bahasa mbak ya di 

sini 

Narsum  : Ya gitu, terus juga ya... ya.. selain pakai ini juga jadi inget 

kan, hehehehe. Penasaran pengen bisa, maknani kitab gundul ini gitu, terus kok 

ini bisa jadi Fail ngene-ngene-ngene kok bisa maknanya ini gitu. Pengen banget, 

pengen masih pengen banyak apa... itu maknanya kayak orang-orang yang hebat-

hebat itu lho yang bisa maknani kitab gitu. 

Pewawancara  : Itu kan berarti kemampuannya lebih ke Qira‟ah.. sama 

Kitabah ya.. nah.. untuk kemampuan Kalam sendiri ada nggak rasa? 

Narsum  : Duh... pengen banget... iya pengen banget kalau 

dipertemukan dengan orang-orang yang wes mahir banget Kalamnya, atau nggak 

nanti dipertemukan sama ya itu sama orang Arab iya gitu aja deh, ya rasane ki 

pengen-pengen bisa lho pengen, saya itu pengen e... membiasakan aku tapi tuh 

sini e... pernah sih saya bilang kayak gini, karena di sini itu nggak... e... setiap 

jum‟at atau setiap apa... pakai Bahasa Arab eh... terus bilangnya, kan biasanya 

kalo Jum‟at itu Jum‟at santun kayak gitu ya, jadi pakai Bahasa Jawa kayak gitu, 

itu.. aja apa... juga belum jalan kayak gitu 

Pewawancara  : Hem... tapi kan di sini juga bukan Pondok Bahasa ya... 

Narsum  : Bukan... 

Pewawancara  : Mungkin nggak belum menerima punya Partner ya di sini 

Narsum  : ya itu... he‟em.. ya kayak gitulah tadi partnernya nggak 

tahu ya paling.. 

Pewawancara  : okey mbak mungkin itu dulu pertanyaan dari aku, terima 

kasih udah... bersedia di wawancara mungkin-mungkin, ini kan nanti akan aku 

analisis dulu mungkin nanti kalo seandainya kurang atau butuh konfirmasi ke 

mbak mungkin aku akan menghubungi mbak kayak gitu ya... 
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Lampiran 10 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kategori : C1 

Tempat : Kantor Digital Printing  

Pewawancara : mungkin langsung aja ya Mas. Makasih sebelumnya sudah 

mengisi kuisioner yang aku bagikan kemaren. Itu sebagai data awal. Kemaren aku 

nulisnya soal pemertahanan bahasa sebagai alumni PBA UIN Sunan Kalijaga. 

Jadi aku pengen melihat bagaimana teman-teman alumni itu mempertahankan 

bahasa setelah lulus gitu ya. Kan kalau di kampus mungkin kita masih 

mendapatkan teman-teman yang bisa berbicara bahasa arab dan praktik. Mungkin 

kalau misalnya sudah lulus tempat prakteknya akan sedikit gitu. 

Narsum  : nggak ada. Bukan sedikit lagi 

Pewawancara : he‟em nggak ada kecuali kita mungkin bekerja di instansi yang 

menggunakan bahasa arab. Namanya Mas Arif Fauzani ya? 

Narsum  : he‟em. 

Pewawancara : kalau sekarang bekerjanya sebagai desainer? 

Narsum  : iya. Kan jauh banget gitu. 

Pewawancara : iya. Kemaren dari data yang, aku mau konfirmasi dulu dari data 

yang kemaren aku dapatkan. Mas sekarang kalau komunikasi sehari-hari 

menggunakan bahasa daerah kalau di rumah, mungkin kalau di tempat kerja 

bahasa daerah dan indonesia. 

Narsum  : kadang juga bahasa indonesia. 

Pewawancara : iya. Kemudian menggunakan bahasa arab saat diskusi formal di 

tempat kerja? 

Narsum  : soalnya dulu ada rekan kerja yang ini mbak, tengah 

mondok. Jadi dia bisa bahasa arab, ya kadang aku ngomong bahasa arab sama dia. 

Pewawancara : oh di sini? 

Narsum  : tapi sekarang udah resign. Resign satu bulan yang lalu.  

Pewawancara : oh. Berarti sempat diskusi sama dia agak lama juga di sini? 

Narsum  : he‟em. he‟em. 

Pewawancara : kerja dari tahun berapa? 

Narsum  : dia masuknya bareng aku. Jadi angkatan aku itu sekitar, 

pokoknya aku mulai skripsi itu sekitar 2015-an. 

Pewawancara : oh mas udah di sini tahun 2015 itu? 

Narsum  : he‟em. aku di sini sejak aku mengerjakan skripsi. Jadi 

belum lulus aku udah di sini.  
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Pewawancara : oke. Kemudian buku yang dibaca, buku yang sering dibaca buku 

bahasa indonesia dan juga bahasa inggris? 

Narsum  : he‟em. 

Pewawancara : sekarang sedang tidak membaca buku bahasa arab dan tidak 

berlangganan youtube atau website yang lainnya? 

Narsum  : he‟em. 

Pewawancara : tidak memiliki partner yang berbahasa arab? 

Narsum  : he‟em. 

Pewawancara : kemudian yang keenam cukup percaya diri menggunakan bahasa 

arab ya? 

Narsum  : iya. 

Pewawancara : kira-kira? 

Narsum  : kadang aku suka ngoceh sendiri kalau di sini pakai bahasa 

arab. 

Pewawancara : oh gitu? 

Narsum  : he‟em. kadang yang lain cuman bengong. Mungkin kayak 

gitu. 

Pewawancara : mungkin sebelum lebih lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang 

lebih dalam, aku pengen tahu dulu mungkin background Mas Arif Fauzi itu dari 

mana? Sekolahnya dari mana, pondok apa juga. 

Narsum  : aku belum pernah mondok. Eh dari TK, SD, SMP itu 

negeri semua. Nggak ada pelajaran yang khusus bahasa arab nggak ada. Nah, 

waktu SMA saya masuk MAN ketemu bahasa arab itu. Saya mulai tertarik bahasa 

arab itu , seneng modalnya cuman seneng bahasa arab tok. Tapi karena saya 

kerjanya di sini. Kan dulu sukanya memang desain-desain . . . (03:49) foto gitu. 

Nah daftar kuliah ini bahasa arab pilihan ketiga, sama tetep prioritasku TI terus 

kedua seni rupa kalau gak salah. Kan dulu masih SNMPTN. TI sama seni rupa ini 

UNY milihnya baru itu bahasa arab UIN. Keterima. Ya udah jalanin aja. 

Pewawancara : tapi mengalami kesulitan nggak mas seperti dalam berproses di 

PBA itu sendiri? 

Narsum  : iya. Semester satu dua aku kesulitan banget. Karena kan 

ya dasarnya baru tiga tahun di MAN itu. Itu pun cuman kosakata-kosakata . . . 

(04:53), nggak ada hafalan apa mufrodatnya nggak ada. Terus masuk kuliah aku 

kaget dosennya terutama Pak Tulus Bu Ummi, jelasin udah pake bahasa arab 

bengong aku Mbak semester satu. Ngomong apa. Teman-temanku yang udah 

pinter-pinter ya biasa ngoceh . . . (05:17). Terus sambil gitu saya nanya-nanya 

sama teman ini apa, artinya apa, gitu gitu gitu. Terus semester tiga agak mulai 

paham sedikit-sedikit, semester empat selesai saya kursus di Pare kampung 

Inggris tapi saya kursusnya bahasa arab satu bulan di sana. Menekankan ini yang 

kalam. 
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Pewawancara : dimana Mas? 

Narsum  : di Ocean. Tahu? 

Pewawancara : tahu. Aku pernah kesitu juga.  

Narsum  : kan ada Al Farisi kalau nggak salah, Ocean. Saya di 

Ocean yang menekan kalamnya doang gitu kan satu bulan. Satu bulan di sana 

akhirnya ya nambah paham. Dan kebetulan PPL/KKN dapat di Ibnul Qoyyim 

yang sistemnya kayak Gontor. Ngomong bahasa arab Mbak. Untung aku les di 

Pare, kalau nggak bisa bayangin. Ya terus PPL/KKN itu tadi di sana nambah 

sering ngomong bahasa arab sama guru, sama murid-muridnya gitu kan. Apalagi 

tadi jujur kalau Qowaidnya, nahwu shorofnya aku belum.  

Pewawancara : tapi kalau untuk komunikasi bisa ya? 

Narsum  : ngomong-ngomong ya ceplas ceplos aja. 

Pewawancara : iya iya. Tapi tidak secara terpaksa ya Mas kuliah di bahasa arab 

karena sudah punya ketertarikan ya? 

Narsum  : iya. Modalnya itulah suka bahasa arab.   

Pewawancara : kalau udah suka walaupun sulit tetap dijalanin ya? 

Narsum  : iya. Buktinya sampai lulus Mbak.  

Pewawancara : iya iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu kan Mas punya 

ketertarikan sebenarnya ke bahasa arab, proses panjang juga di PBA ya? 

Narsum  : he‟em. 

Pewawancara : kenapa memilih pekerjaan tidak di jalur pendidikan bahasa arab 

lagi? Memperdalamnya. 

Narsum  : mungkin saat ini bukan tidak sih Mbak, tapi belum. 

Soalnya kan saya di sini sebelum lulus jadi tak lanjut skripsian daripada 

nganggur-nganggur banget saya suka editan, saya daftar ke sini keterima, saya 

jalanin sampai lulus. Ya jalanin aja. Cuman memang kalau dari orang tua, dari 

saudara memang ada disuruh kesana. Ada keinginan. 

Pewawancara : tapi pernah mencoba? 

Narsum  : mencoba? 

Pewawancara : mencoba untuk misalnya melamar di mana? 

Narsum  : ini Mbak CPNS-CPNS. 

Pewawancara : keterima? 

Narsum  : yang terakhir nggak. 

Pewawancara : oh berarti kemaren sampai ke SKD tes apa yang lanjutan itu? 

Narsum  : aku nggak tahu Mbak. Cuman malah nggak ikut tes. Baru 

tahap pokoknya setelah aku ikut itu dapet apa sih pengumuman ya. Cuman ya 
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gagalnya di sana. Lupa karena kurangnya kenapa, . . . (09:12) atau gimana. Nah 

yang CPNS sebelum yang ini, tahun sebelumnya sampai tes juga.  

Pewawancara : oke. Tapi ketika misalnya ada tawaran untuk mengajar bahasa 

arab ingin ya? Maksudnya akan diterima? 

Narsum  : iya. Saya akan pertimbangkan sih.  

Pewawancara : pertimbangkan. 

Narsum  : iya. Soalnya di sini sudah tidak, sudah dapat apa ya 

bilangnya, kepercayaan lebihlah. Iya.  

Pewawancara : kemudian kenapa Mas hanya menggunakan bahasa daerah sama 

bahasa indonesia aja ketika berkomunikasi gitu? 

Narsum  : di sini? 

Pewawancara : iya di sini atau di rumah. 

Narsum  : ya karena lingkungannya memang kalau saya 

menggunakan bahasa arab mereka nggak akan paham.  

Pewawancara : lebih kepada tidak ada partner juga ya? 

Narsum  : iya. Tidak ada partner. Saya bahasara arab di sini yang 

lain malah amin-amin, kan dikirain do‟a. Hehe. 

Pewawancara : iya iya. Nggak ada partner bahasa. Tapi masih menjalin 

komunikasi tidak dengan teman-teman PBA? 

Narsum  : ada. Paling di grup Whatsapp doang.  

Pewawancara : tapi itu menggunakan bahasa arab juga? 

Narsum  : di grupnya? 

Pewawancara : iya. 

Narsum  : ya kadang-kadang. Lebih seringnya nggak. 

Pewawancara : kalau Mas sendiri? 

Narsum  : aku indonesia. Kan sudah alumni juga kan yang dibahas di 

grup kan sudah beda. Lowongan-lowongan kerja, ya nikah ya hehe, udah nggak 

ada pembahasan mata kuliah lagi di sana. Dulu beda waktu kita masih zaman 

kuliah grupnya bahas tugas kitabah lah, kalam lah atau tugas apa pakainya bahasa 

arab. . . . (11:15) kemaren ke sini juga.  

Pewawancara : kalau merujuk ke tadi Mas, tidak membaca buku bahasa arab ya. 

Kan Mas punya ketertarikan juga sama bahasa arab, kenapa tidak membaca 

bahasa arab itu kan bisa menjadi sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa arab 

Narsum  : paling nggak untuk mempertahankan ya? 

Pewawancara : iya he‟em mempertahankan. 
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Narsum  : kalau buku jujur saya kurang suka membacanya. 

Seringnya dengerin lagu, spongebob kartun-kartun berbahasa arab. Saya itu suka 

senyum-senyum sendiri kalau dengerin sponge bob yang bahasa arab itu sambil 

flash back ke sana oh iya . . . (12:06). Lagu-lagu bahasa arab juga. 

Pewawancara : berarti lebih ke lagu-lagu ya? 

Narsum  : iya. Lagu-lagu. 

Pewawancara : lagu-lagu, film kartun ya? 

Narsum  : he‟em.  

Pewawancara : sering nggak Mas nonton-nonton kayak gitu? 

Narsum  : nggak sering sih. 

Pewawancara : seminggu bisa berapa kali? 

Narsum  : seminggu paling satu kali. Kadang kalau pengen ya ini pas 

nonton sponge bob kepikiran yang lain pidato bahasa arab ya cari sendiri. 

Kaykanya lebih sukanya kesitu. Kalau baca-baca kurang saya.  

Pewawancara : tapi ada usaha yang Mas coba pertahankan untuk menjaga bahasa 

arab Mas yang sudah Mas dapatkan secara sadar dan diulang-ulang? 

Narsum  : ya itu Mbak. Saya kadang masih bahasa arab di sini, 

kadang novelan luar jadi bla bla bla.  

Pewawancara : . . . (13:21) contoh-contoh. Hehehe.  

Narsum  : al awalan opo jenenge ya kan udah lupa kan saya. Karena 

ini nggak begitu sering. Sekilas doang saya soalnya. Dulu waktu ada temenku itu 

kadang ya saya pulang duluan gitu omongannya. Kayak gitu itu bahasa arab. Itu 

kan dikit-dikit banget sih. Nggak ngobrol kayak gini bahasa arab nggak nyampe.  

Pewawancara : berarti kayak ungkapan-ungkapan aja ya? 

Narsum  : iya kayak gitu doang. . . . (14:06) itu malah bercanda-

bercanda juga paling. Ya apalah qirdun atau apa. Bercandaan sama teman-teman 

biasa.  

Pewawancara : kalau kira-kira hambatan apa Mas yang didapatkan ketika untuk 

mempertahankan bahasa arab? 

Narsum  : lupa. Kadang lupa. Lupa terus ketika sudah terucap kosa 

kata entah ini udah bener apa belum itu juga bisa. Soalnya ini memang basic 

bahasa arabnya minim banget to jadinya ya ceplas ceplos tok.  

Pewawancara : menggunakan aplikasi nggak untuk belajar bahasa arab kayak 

misalnya Hello talk itu ada kayak aplikasi untuk belajar bahasa arab sama orang 

arab. Nanti orang arab itu belajar bahasa indonesia sama kita. 

Narsum  : belum pernah. Baru denger malah. Paling kamus doang 

itu. Berubah bahasa arabnya apa buka di kamus. Kamus yang digital itu, bukan 



163 

kamus apa sih yang tebel banget, munawwir. Gak sempet mending digital aja. 

Paling itu doang.  

Pewawancara : kalau berdasarkan beberapa responden yang saya wawancarai itu 

kenapa mereka tidak mengambil jurusan bahasa arab lagi karena soal finansial sih. 

Jadi ketika menjadi guru itu ya itu sudah cukup menjanjikan kayak gitu untuk di 

bahasa arab. Sebenarnya lembaga-lembaga kursus juga jarang sekali menawarkan 

bahasa arab sehingga memutuskan untuk bekerja di sektor lain gitu ya. Nah Mas 

kira-kira adakah alasan dibalik apa tadi, ya memang belum ada kesempatan terus 

juga karena udah duluan di sini gitu. Ada nggak alasan karena itu? 

Narsum  : ngomong berapa persen dih. Saya juga denger. Ya 

temenku kan bahasa arab semua. Lucu kan. Termasuk mereka yang benar-benar 

suka ngajar atau apa passioan mengajar. Mau nggak mau saya harus mengajar dan 

cerita padaku bulanannya dapat sekian. Aku kaget. Kan aku dari dulu belum 

pernah to, mosok segitu to. Ya beda banget sama di sini kan. Jadi ya sebenarnya 

sih bisa. Saya waktu diceritain ya bisa disiasatilah dengan apa, kerja sampingan 

atau wirausaha apa. Ya kalau masalah itu saya juga ya nggak . . . (17:30) ya. 

Soalnya kan saya langsung kemaren CPNS, daftar-daftar CPNS ya karena misal 

keterima di sana kan bulanannya gede kan.   

Pewawancara : padahal bahasa arab itun satu skill yang kita dapatkan dengan 

susah payah ya Mas. 

Narsum  : iya Mbak. Tapi ya kayak gitulah . . . (18:00). Nyampe ada 

temenku yang bilang ke aku to waktu wisuda dia poto di sini, aku udah ada di sini. 

Pewawancara : dikerasin sedikit. 

Narsum  : oh iya. Dia bilang ke aku, kok penak koe Rif punya 

keahlian yang lain jadi bisa ada opsi kalau misal jadi guru seperti ini kamu bisa 

milih keahlianmu yang lain untuk kerja, bedo karo aku yang nggak punya skill 

apa-apa cuman guru tok. Ya alhamdulillah sih satu untung, ya kebetulan memang 

ada apa ya Mbak ya, keluhan atau apa gitu didalam . . . (19:04) tentang finansial-

finansial kayak gitu.  

Pewawancara : tapi kalau mau flash back lagi ke jurusan bahasa arab saat Mas 

belajar di sana, itu Mas belajar bahasa arab lebih ke hanya untuk memenuhi tugas-

tugas kuliah aja atau memang punya motivasi yang tinggi untuk memperdalam 

bahasa arab? 

Narsum  : lebih ke memenuhi aja kayaknya. Iya. Tapi juga ada rasa 

ini Mbak, pas belajar itu juga ada rasa misalnya lihat temenku yang pinter banget 

ngomong kan aku jadi pengen memperdalam jadinya karena di lingkungan 

mungkin ya. Temen-temen bisa kok aku nggak bisa sih jadinya aku pengen bisa 

pengen bisa. Ya mungkin dua faktor yang saling mendukung Mbak kalau aku. 

Berangkat dari awal udah suka dulu sama bahasa arab jadinya kayak gitu tadi.  

Pewawancara : apalagi ya. 

Narsum  : udah habis? 
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Pewawancara : belum Mas. Masih ada beberapa lagi. Kalau terkait dengan sikap 

bahasa Mas sendiri terhadap bahasa arab itu gimana Mas? 

Narsum  : maksudnya? 

Pewawancara : kalau sikap bahasa sih ada bangga gitu ya dengan bahasa arab. 

Narsum  : aku lebih ke seneng aja sih Mbak. Aku seneng. Jadi aku 

kuliah bahasa arab ya seneng aja aku udah bisa bahasa arab walaupun dibanding 

temen-temenku yang lain, yang basicnya lebih kuat, dia lebih pinter lagi. Tapi aku 

walaupun cuman sedikit-sedikit doang jadi seneng. Apalagi sekarang kalau 

misalkan nderes ngaji habis sholat habis maghrib dikit-dikit paham owh ini 

artinya ini, artinya ini. Beda lagi sama dulu pas belum kuliah. Kan baca kan 

sekedar baca doang kan. Apa . . . (22:03) bla bla ya sekedar baca doang. Kalau 

sekarang baca alqur‟an dikit-dikit paham oh ini artinya itu, oh yang ini artinya ini, 

ini artinya ini. Jadi ada rasa seneng, wah iki artine ini ya, seneng kalo gitu.  

Pewawancara : jadi ada kepentingan ini juga ya, bukan kepentingan. Manfaat apa 

yang dipelajari bahasa arab ke kehidupan sehari-hari mungkin ke hal ibadah gitu 

ya, mengaji.  

Narsum  : iya.  

Pewawancara : terus kira-kira kalau Mas masih mau mempertahankan bahasa 

arab Mas sekarang, apa sih yang Mas butuhkan untuk membantu Mas bisa 

mempertahankan dan juga mungkin harus mendapatkan kembali ya karena sudah 

lama sekali tidak bersinggungan dengan bahasa arab? 

Narsum  : yang saya butuhkan jelas partner belajar yang bisa 

membimbing saya. Tag tanyain misalnya saya belum paham saya bisa tanya, ada 

yang ngajarin, lingkungan juga. Saya kira itu sih yang saya butuhin.  

Pewawancara : oke. Ada hal yang mau ditanyakan ke saya? Dari tadi saya terus 

yang tanya.  

Narsum  : apa ya. Tentang bahasa arab gitu? 

Pewawancara : iya.  

Narsum  : udah lupa semua e Mbak.  

Pewawancara : kalau dari saya mungkin cukup itu dulu sih ya. Apa ya. Lebih ke 

mendalami alasan-alasan yang kemaren dikuisioner itu mengapa-mengapa gitu. 

Karena kemaren kan rencana cuman pertanyaan jadi nulis-nulis gitu. 

Narsum  : agak lupa sih Mbak. Hampir semuanya juga itu yang 

mana ya saya lupa.  

Pewawancara : lulusan 2016 ya? 

Narsum  : iya. 2016. 2016 atau berapa ya. Kok aku lupa ya.  

Pewawancara : atau 2012, 2016,  

Narsum  : sekarang berapa sih? 
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Pewawancara : 2018. 

Narsum  : 2019. kayaknya sih 2017 sih Mbak. Pokoknya semester 

11. 11 akhir belum sampe 12. 

Pewawancara : iya. Saya rasa Mas cukup unik sih karena profesi yang sekarang 

itu diambil sangat jauh dengan background pendidikan bahasa arab itu sendiri 

dengan desainer. Sangat jauh sekali. Beberapa temen masih mengajar tapi bukan 

di bahasa arab gitu, mengajar di ya pelajaran-pelajaran umum matematika atau 

apa gitu. 

Narsum  : emm. Tetapi tetap di dunia pendidikan? 

Pewawancara : iya. 

Narsum  : saya yang nyeleneh sendiri. Atau ada lagi? 

Pewawancara : ada beberapa lagi. Kemaren baru dapat sedikit sih yang ngisi 

kuisioner itu. Selebihnya aku cari sendiri aja lewat kenalan-kenalan. Jadi kalau 

risetku sebenarnya membagi narasumbernya menjadi tiga kategori mau meneliti 

yang dialumni PBA tinggal di Jogja sama yang dia tidak bekerja di sektor bahasa 

arab. Kemudian yang kategori kedua alumni, tinggal di Jogja, ngajar bahasa arab 

di sekolah-sekolah. Yang ketiga alumni PBA, tinggal di Jogja sama mengajar di 

pondok pesantren. Jadi pengen ngelihat 

Narsum  : udah dapet semua dari tiga kategori itu udah dapet semua? 

Pewawancara : ada iya.  

Narsum  : ada isinya semua? 

Pewawancara : ada beberapa. Tapi masih perlu pengambilan data lagi. Gitu. Itu 

dulu mungkin Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya nanti mungkin 

kalau ada hal yang aku tanyakan lagi saya akan mengontak Mas. 

Narsum  : oh iya boleh. 

Pewawancara : boleh kan ya. Hehe. Iya. Saya matikan dulu ininya.  
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Lampiran 11 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kategori : C2 dan C3 

Tempat : Sapen 

 

Pewawancara : Terima kasih ya Rinda dan Rahma sudah datang ke sini. Setelah 

aku melihat hasil kuisioner dari teman-teman, kan teman-teman sudah pernah 

menggunakan bahasa Arab, yang menjadi pertanyaanku kenapa tidak 

menggunakan bahasa Arab lagi? Padahal kan kita sama-sama punya backgorund 

bahasa Arab, idealnya, karena kita sudah ditempat selama 4 tahun di UIN Suka, 

harusnya kita ada upaya untuk mempertahankan bahasa Arab kita. Alasannya 

kenapa teman-teman tidak menggunakan bahas Arab dalam kesehariannya? 

Narsum 1 : Karena kegiatan aku sekarang, lingkungan aku sekarang tidak 

menggunakan bahasa Arab. Suami aku kan bukan jurusan bahasa Arab. Kita kan 

orang-orang sunda, jadi ya udah kalau ngomong pake bahasa Arab dan bahasa 

Indonesia.  

Narsum 2 : Sama jawabannya. Kalau umpanya dilihat dari 2015 ya, S1 

bahasa Arab, itu juga nggak, bukan nggak berminat, mau jadi guru bahasa Arab, 

realitasnya aja dah, kita kan kerja butuh uang, gitu sih sebenarnya, di kerjaan yang 

sebelum ini di Bank Mandiri, di XL, ngajar les anak kecil kan juga ngajar 

pelajaran umum, nggak pake bahasa Arab. Jadi karena memang lingkunganya 

udah nggak ada, terus teman-teman bahasa Arab juga jarang ketemu, QT untuk 

percakapan bahasa Arab juga nggak ada. Jadi memang udah nggak pake bahasa 

Arab sama sekali sejak 2015.  

Pewawancara : Karena kita sudah di jurusan bahasa Arab 4 tahun kan, kita 

belajar istima dari youtube, nonton film dll, sebenarnya hal-hal itu kan bisa kita 

lakukan sendiri, nah kira-kira masih ada ngak yang melakukan itu, dan misalnya 

nggak ada, kenapa? Atau memang interest untuk bahasa Arab itu udah nggak ada 

padahal kita jurusan bahasa Arab, atau gimana?  

Narsum 1 : Aku sebenarnya interest masih ada. Malah muncul lagi 

ketertarikan pengen bisa mahir bahasa Arab sampai sempet aku nonton film 

bahasa Arab film Bilal, film Bilal bahasa Arab itu aku tonton. Tapi karena gimana 

ya semangatku udah terlanjut down, karena setelah lihat film itu, kok aku nggak 

faham sama sekali maksudnya apa. Dan gitu kaya down lagi niatnya. Jadi kaya 

muncul semangatnya, tapi banyak nggak bisanya nih, jadi malah down lagi. Naik 

turun gitu semangatnya.  

Narsum 2 : Kalau waktu awal setelah lulus mungkin ada ya, masih 

kepengenan buat belajar kan, karena toh kita lulus S1 jurusan bahasa Arab, aneh 

rasanya kalau kita nggak menguasai gitu kan. Jadi kalau umpanya pun udah lulus 

maunya ya tetep belajar. Waktu awal-awal aku begitu. Tapi kalau udah di dunia 

kerja habis itu udah nggak punya waktu buat ini, rasa-rasanya kalau udah kerja itu 



167 

udah capek gitu loh, kita mikirin kerjaan, hari ini dari jam sepuluh sampai sore, 

habis itu udah pengennya istirahat, dari situ interest itu udah nggak ada. Udah 

nggak perlu lagi juga. Ya udah lah udah kerja, kalau pun nanti misalnya bakalan 

ngajar bahasa Arab, kayak kemarin kan daftar CPNS, itu mungkin beda cerita lagi 

nanti. Tapi kalau sekarang beneran udah nggak ada.  

Pewawancara : Itu nggak adanya  lebih karena faktor pekerjaan juga karena udah 

nggak ada waktu lagi? 

Narsum 2 : Faktor pekerjaan, udah nggak ada waktu lagi.  

Pewawancara : Aku mau nanya soal hal yang lebih ke belakang sih, pengalaman 

kita belajar di UIN sih, selama kita belajar di UIN apakah teman-teman itu belajar 

bahasa Arab itu hanya untuk memenuhi perkuliahan aja atau memang ada hal 

yang menuntut teman-teman sendiri untuk mempelajari lebih dalam? Jadi kalau 

mempelajari lebih dalam itu teman-teman akan berusaha nonton film, nyari 

partner orang arab langsung dll atau lebih hanya tuntutan aja gitu 

Narsum 2 : Aku lebih ke tuntutan. Soalnya dari awal ngambil jurusan PBA 

pun istilahnya bukan salah jurusan ya, secara sadar memang ambil itu, cuman 

nggak yang menyesuaikan dengan kemampuanku sendiri. Biasanya kan orang 

karena dia jago ini dia ambil ini, nah dan aku nggak ada di poin itu. Makanya aku 

belajar bahasa Arab selama aku kuliah di S1 UIN itu ya tuntutan untuk memenuhi 

semua makul bahasa Arab yang aku seperti teman-teman ya, karena mereka kan 

dari pondok, memang ada usahanya waktu kita les di Kediri juga belajar sama 

temen juga, karena kalau dari teman-teman yang lain aku berasa ketinggalan jauh. 

Lebih karena tuntutan menyelesaikan S1 bahasa Arab, paling nggak nilai ku 

nggak mengecewakan. Makanya selama aku di bahas Arab aku lebih 

mengandalkan makul umum.  

Narsum 1 : Sama aja sih sebenarnya. Ya intinya gitu, cuman memenuhi 

kebutuhan kuliah aja karena memang awalnya juga bahasa arab ya bukan pilihan 

aku karena orang tua lebih menghendaki aku kuliah dii juruan bahasa Arab. 

Bukan terpaksa sih tapi setengah hati lah bisa dibilang. Jadi karena setengah hati 

itu, melaksanakan sesuatunya juga setengah hati. Jadi kuliah ya kuliah aja nggak 

ada usaha lain buat, kayak kursus juga tadinya mau barengan sama rinda dan sama 

meta, cuman karena ada alasan jadi nggak jadi.  

Pewawancara : Itu jadi mempengaruhi teman-teman nggak sih setelah lulus? Jadi 

karena belajar bahasa arab hanya sebagai tuntutan untuk memenuhi berbagai 

macam mata kuliah, jadi setelah lulus itu kayak ya udah deh nggak usah dilanjutin 

lagi bahasa Arabnya dan memang kebetulan bidang pekerjaanya juga tidak di 

bidang bahasa Arab 

Narsum 1 : Ya ngaruh sih. Ngaruh banget sih kalau menurutku. Karena 

awalnya aku nggak mau di bahasa Arab  ujung-ujungnya aku nggak mau 

ngelanjutin s2 di bahasa arab. Aku ngerasa ini bukan passion aku di situ, aku 

ngerasa kayaknya kemampuan aku pas-pasan gitu. Kalau dipaksain kayaknya jadi 

gimana gitu kan. Kan aku mending ngambil jurusan lain. Tapi ya karena aku 

masih kuliah di bahasa Arab tapi aku jadi ngerasa punya kewajiban „masa sih S1 
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bahasa Arab nggak bisa bahasa Arab‟, ada sempat kepikiran kayak gitu yang 

pengen belajar lagi tapi down lagi juga, karena sitauasi dan kondisi.  

Pewawancara : Tapi karena Rahma masih punya keinginan, kayak terbebani kan, 

kita lebih terbebani karena kita sebagai sarjana bahasa Arab, kok masa sih kita 

nggak bisa bahasa Arab, terus kan masih punya motivasi untuk belajar. Kira-kira 

akankan terwujud dalam bentuk aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran bahasa 

Arab.  

Narsum 1 : Aku malah kepikiran untuk... ada ma‟had ali atau apa di Yogya, 

nah itu kan yang bahasa Arab. Aku niatnya kalau udah kerja nanti, ntah jadi dosen 

atau guru bahasa Arab, mungkin aku akan belajar lagi ke sana, belajar lagi bahasa 

Arab. Kalau ada waktu, kalau ada uang, dan kalau diijinkan oleh suami gitu.  

Pewawancara : Rinda lebih ke yang pengaruh dulu.  

Narsum  2 :  Ngaruh banget. Ya jadi karena sekarang aku udah pernah 

kerja di beberapa tempat dan sekarang tempat kerjaku juga nggak make bahasa 

Arab, jadi mikirnya o ya udah walaupun S1 jurusan bahasa Arab aku bisa kerja di 

tempat lain yang nggak pake bahasa Arab. Bisa gitu loh. Toh bisa. Jadi 

pengaruhnya besar banget selama itu nggak pake bahasa Arab ya udah lanjut. Jadi 

kalau misalnya kamu nanyain pengen belajar bahasa Arab nggak, nggak punya, ya 

memang sih ada perasaan masa S1 bahasa Arab nggak tahu bahasa Arab, paling  

nggak sedikit tahu lah, menguasai, seumpanya ketemu temen-temennya  atau 

ketemu sama orang yang bekerja (12:07) ... cuman kalau sekarang ditanyain 

nggak pengen belajar. Nggak tahu nanti kalau semisal aku harus jadi guru bahasa 

Arab, mungkin, aku bakal ambil, bakal belajar lagi. Tapi kalau sekarang ditanyain 

nggak. Kenapa aku bilang bakalan lain cerita kalau aku jadi guru bahasa Arab, 

karena sekarang aja aku udah mikir, di tempatku sana, kalau aku pulang, aku 

rencana pulang, itu otomatis ya bakalan aku ngajar. Nggak mungkin kan aku tiba-

tiba ngajar penjaskes, ngajar PKN, nggak mungkin, ujung-ujungnya ngajar sesuai 

jurusanku, ngajar bahasa Arab. Mungkin kalau aku dikasih kesempata untuk jadi 

guru bahasa Arab, otomatis bakalan belajar.  

Pewawancara : Pada akhirnya nanti pekerjaan yang akan menentukan mau belajar 

lagi atau nggak.  

Narsum 2 : Ya  

Narsum 1 : Aku juga pada prinsipnya kayak gitu.  

Narsum 2 : Apalagi waktu kerja di Bank, yang bene-bener jam kerja, kalau 

udah selesai ya udah capek. Pengennya cuman istirahat, cari hiburan. Dua itu. 

Kumpul sama teman-teman. Gitu sih kalau aku. Aku ngerasainnnya kayak gitu. 

Jadi kalau buat lihat video bahasa Arab, lebih belajar lagi bahasa Arab, mungkin 

nggak lah.  

Pewawancara : Teman-teman kan suka banget film korea, arab juga punya dong 

film-film, kenap teman-teman nggak tertarik?  

Narsum 2 : Aku pernah la, lihatnya yang didubing, drama korea didubing 

bahas Arab, dan itu bener-bener bikin aku ngakak. Ya bukannya apa-apa, bagiku 
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ya, kalau bahasa Arab walaupun kan mereka percakapan bahasa Arab, cuman 

dengerinnya itu harusnya di situasi yang serius banget nggak, ya agak serius. 

Nggak cocok buat di drama korea itu. Kan di dubing bahasa Arab subtitlenya 

tetep Indonesia. Tapi aku nggak bisa. Serius nggak bisa. Kalau disuruh nonton 

video bahasa Arabnya yang kayak kita belajar istima, kalam dsb, nggak minat 

aku. Sumpah nggak minat. Sebenarnya dulu kalau belajar bahasa Arab itu jadi 

kayak dulu mbak ifah, cocok aku belajar sama dia.  

Pewawancara : Emang mbak ifah gimana? 

Narsum 2 : Mbak ifah kan tahu kemampuanku sampai mana, jadi dia paham 

jelasinnya harus gimana sama mbak iffah, sama nita.  

Narsum 1 : Qowaid atau apa? 

Narsum 2 : Semuanya, kalau aku nggak ngerti aku nanya sama dia selama 

aku kuliah bahasa Arab. Makanya aku dulu kelompokkan itu sama Nita.  

Pewawancara : Itu nonton film korea, terus dubingnya bahasa arab saat udah 

lulus?  

Narsum 2 : Iya setelah lulus, kan aku suka nonton film korea setelah lulus. 

Aku dulu nggak suka nonton drama. Lihat rahma desyani yang suka nonton film 

drama, akhirnya seneng. Dulu pernah kok ada kayak gitu. Bahkan kalau di ig 

banyak. Bagiku  itu nggak cocok. Kalau misalnya nonton cerita nabi, cerita anak-

anak, cocok masihan. Jadi kalau sekarang ditanya pengen belajar lebih dalam, 

enggak.  

Pewawancara : Terus kalau rahma bagaimana? Kan pecinta film juga, kan bisa  

belajar yang have fun dari film kan, nah itu lebih karena wah aku nggak paham 

saat nonton itu?  

Narsum 1 : Ya akhir-akhir ini aku kan download film arab judulnya bilal. Itu 

memang ful arab, kartun memang dubingnya  arab gitu, yang produksinya juga 

arab gitu,  nah aku nonton, maksudnya nonton y biar apa ya, buat refreshing, nah 

aku nonton itu jadi nggak refreshing jadinya. Emang sih buat nonton, refresing, 

biar bisa sekalian  belajar  juga, tapi malah mumet yang didapat. Jadi nggak deh. 

Sampai sekarang pun belum aku tonton lagi film itu. Masih ada di hp  dan belum 

dihapus. 

Pewawancara : Kalian kan seneng novel. Pernah menjajal membaca novel bahasa 

Arab? 

Narsum 1 : Nggak pernah.  

Narsum 2 : Nggak pernah 

Narsum 1 : Kalau bahasa arab novel nggak pernah sama sekali. Kalau bahasa 

inggris pernah. Kalau bahasa arab nggak pernah sama sekali.  

Pewawancara : Setelah lulus, pernah searching-searching website bahasa Arab 

nggak yang ternyata ini menarik untuk belajar bahasa Arab gitu?  
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Narsum  2 : Nggak sih, cuman pernah download, tapi dibaca nggak. 

Pas ada pdf kan belajar bahasa arab yang mudah dan ini, oh ini agak mudah nih, 

nggak perlu nanya ke temen, tapi tetap aja, lupa, nggak dibuka. Jadi mungkin 

menyempatkan waktu buat belajar itu kayaknya susah. Entah pulang kerja capek, 

terus pengennya nonton yang lain gitu, entah pas bener-bener selo tapi lupa, 

nggak ngerti,  

Pewawancara : Kalau ketemu temen-temen yang jurusannya sama kayak kita,  

Narsum 1 : Nggak pernah ngomong bahasa Arab 

Narsum 2 : Nggak pernah. Kan kadang-kadang ketemu anak kantor nih, 

jurusannya macam-macam kan, UGM teknik pertanian, manajemen, akuntan, 

biografi, pas ngobrol sama anak UGM itu kebetulan anak pondokan, 

muhammadiyah, jurusan apa rin? Bahasa arab, wah bahasa arab gua pusing. 

Sumpah. Tapi untungnya bahasa arabnya itu cuman nanya apa kabar, dia kan 

kebiasaan percakapan kayak gitu, habis itu nanya apa gitu, aku masih bisa jawab, 

habis itu, aku langsung mengalihkan ke yang lain. Mbaknya UGM ya teknik 

pertanian, angkatan berapa, gitu. Ya ampun aku jurusan bahasa arab, nggak 

mudeng, gitu. Sempet sih kepikiran pengen belajar bahasa arab lagi gitu, tapi gak 

ada implementasinya, cuman wacana aja.  

Pewawancara : Rahma kalau pas ditanya suami terus nggak tahu nggak berusaha 

searching di google, atau buka kamus almunawir,  

Narsum 2 : Jadi kalau mau ditanyakan ke kita bagaimana pemertahanan 

bahasanya itu nol.  
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Lampiran 12 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kategori : C4 

Tempat : Timoho 

P : Aku mau wawancara tentang sikap bahasa dan pemertahanan bahasa 

setelah kamu lulus di UIN Sunan Kalijaga, latar belakangnya bahasa kan 

membutuhkan lingkungan, membutuhkan teman untuk praktik, kalau kita masih 

di kampus kan masih ada teman-teman yang bisa diajak ngobrol untuk 

mempertahankan bahasa, nah kalau misalnya sudah lulus, kita sendirian kan 

dengan menyandang identitas sarjana bahasa Arab, nah setelah kamu nggak di 

kampus, cara kamu mempertahankan  bahasa Arabnya seperti apa? 

N : Gimana ya 

P : Apakah tetap menggunakan bahasa Arab saat komunikasi dengan teman-

teman alumni atau bagaimana?  

N : Kalau ngomong bahasa Arab sih jarang tapi kalau sekedar berbagi 

tentang info bahasa Arab  masih komunikasi, kan ada grup alumni, terus masih 

ada teman-teman yang dekat yang masih Wanan.  

P : Itu menggunakan bahasa Arab? 

N : Ya nggak, cuman kadang kalau misalnya ada info seputar bahasa Arab 

itu ya saling share saling berbagi, kalau ngomong bahasa Arab karena sama-sama 

belum bisa banget paling aku dengerin video-video gitu 

P : Video apa?  

N : Bahasa Arab, kadang aku dengerin orang lagi ngomong bahasa Arab tapi 

aku lebih sering dengerin shalawat-shalawat gitu sambil lihat maknanya, sambil 

lihatin terjemahannya.  

P :  Terus baca buku bahasa Arab juga? 

N : Baca kalau pas ada teman tanya terus aku harus buka buku ya aku baca 

buku. Kalau nggak ada yang nanya nggak.  

P : Yang berbahasa Arab berbahasa Indonesia? 

N : Tergantung sih nanya apa, kan biasanya ada yang nanya-nanya masalah 

skripsi atau tesis atau apa, kalua misalnya aku nggak tahu aku buka buku. Buka 

bukunya nggak serius-serius banget pas jaman kuliah sih.  

P : Lina setelah lulus itu menjadwalkan untuk pemertahanan bahasa nggak? 

Misalnya punya shcedule yang cukup ketat untuk pemertahanan bahasa agar 

bahasanya tidak hilang, itu dengerin solawat hampir setiap hari nggak atau 

gimana?  
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N : Kalau itu tuh kayak udah jadi kebiasaan pasti dengerin, misalnya di 

tempat kerjaku ya pasti buka youtube, jadi kalau misalnya nggak kerja dengerin 

sambil lihat-lihat terjemahannya. Tapi kalau lagi kerja paling ya dengerin yang 

offline  

P : Apakah dari Lina mendengrkan shalawat itu cukup membantu untuk 

pemertahanan bahasa Lina?  

N : Iya, kadang kan sholawat banyak kosakata yang nggak tahu, atau aku 

tahu tapi lupa, atau aku tahu tapi ragu-ragu maknanya, soalnya kan aku 

dengerinnya sholawat yang ada terjemahan ke bahasa Indonesia.  

P : Kalau film nonton nggak yang berbahasa Arab? 

N : Kalau film paling film animasi yang anak-anak, paling aku nontonnya 

itu, kan kalau lihat-lihat kebanyakan animasi anak-anak kartun yang pake bahasa 

Arab, paling aku nontonnya itu, sebenarnya pengen nonton film-film yang versi 

Arab tapi kan aku belum dapat jadi aku ya lihat-lihat animasi, kartun-kartun gitu 

yang berbahasa Arab.  

P : Rutin nggak? 

N : Nggak sih 

P : Seminggu sekali, tiga hari sekali?  

N : Dua minggu sekali. Kadang kan kalau paling sering pas di rumah, kan 

punya ade kecil, kalau ngomong sama dia tak lihatin itu, nonton-nonton, karena di 

sini nggak ada anak kecil, aku jarang nonton sendiri.  

P : Punya temen orang Arab asli nggak untuk mempraktikkan bahasa Arab?  

N : Nggak punya 

P : Sejak S1 nggak punya?  

N : Nggak Punya.  

P : Kenapa? Kan biasanya kalau anak-anak bahasa kayak punya ambisi 

untuk bisa ngobrol sama natif kan, supaya bahasanya itu lancar dan untuk ngetes 

juga sih, untuk ngetes apakah bahasa kita itu dipahami oleh orang Arab atau 

nggak.  

N : Belum ada link untuk ke sana, buat ketemu orang Arab, pengennya kayak 

gitu juga, tapi selama ini berusaha dengerin percakapan orang Arab aku bisa 

dengerin dan paham mereka atau nggak.  

P : Melalui apa? 

N : Paling di youtube, melalui debat-debat gitu.  

P : Berarti selain dengerin sholawat dengerin juga  

N : Tapi kalau sholawat kan rileks ya, jadi lebih sering denger sholawatan. 

P : Berarti kalau dengerin debat bahasa Arab gitu rutin atau seminggu sekali 

atau gimana? 
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N : Dua  mingguan lah, sama aja kayak kartun-kartun gitu.  

P : Inget nggak judul yang pernah ditonton?  

N : Kalau yang kartun-kartun anak itu yang udzkur syajaroh yang aku inget 

soalnya adekku suka. Kalau yang pidato itu,  nggak inget.  Paling kalau ada 

festival-festiva bahasa Arab itu kan ada rekaman video-videonya, debat dari 

kampus mana kampus mana, nah paling itu, misal aku punya vidoenya dan 

kadang aku nonton.  

P : Berarti itu sering diputer ya setelah lulus itu? 

N : Nggak sering juga sih Mbak. Kalau lagi merasa aku harus bisa aja karena 

aku sarjana lulusan bahasa Arab, aku jangan sampai, kalau misalkan bener-bener 

nggak ngerti zonk, yah kayak gitu berusaha tahu tapi nggak yang ini banget, 

kurang 

P :  Terus kalau selama Lina belajar bahasa Arab di UIN 4 tahun ya, itu Lina 

merasa memang belajar bahasa Arabnya itu banyak hal banyak usaha yang Lina 

lakuin misalnya baca buku bahasa Arab, nonton film video bahasa Arab sampai 

ke pengen tahu banget budaya Arab, karena pengen tahu budaya Arab jadi pengen 

punya temen orang Arab untuk komunikasi entah lewat fb, atau aplikasi apa, atau 

Lina hanya belajar bahasa arab hanya untuk memenuhi tuntutan perkuliahan aja? 

N : Selama kuliah juga dituntut untuk nyari video, terus kita disuruh ngartiin 

maknanya. Jadi tuntutan kuliah juga  sudah mencakup itu, kecuali untuk ke 

budaya Arab nggak ada, nggak ada tugas ke itu. Paling untuk mendalamin video, 

buat ngartiin, buat nerjemahin, buat nulis ulang apa yang diucapin di video itu,  

P : Tapi kalau dari Lina sendiri ada nggak sih keinginan untuk benar-benar 

mengetahui budaya arab? 

N : Pengen tinggal di sana ya untuk beberapa tahun biar nggak abal-abal.  

P : Tapi ada usaha nggak untuk ke situ? 

N : Nggak ada.  

P : Kalau Lina di tempat umum ada orang ngomong bahasa Arab ke Lina, 

Lina merasa percaya diri atau nggak untuk menjawab  

N : Kurang, aku kalau bahasa Arab amiyah itu  kurang, ya kan beda, beda 

jauh.  

P : Tapi misalnya pake bahasa Arab fusha sama teman-teman di tempat 

umum ngomong bahasa Arab Lina cukup percaya diri untuk menjawab atau 

nggak terlalu percaya diri, asumsiku orang-orang akan memandang so relijius 

karena menggunakan bahasa Arab, karena kan bahasa Arab identik dengan 

identitas agama Islam.  

N : Percaya diri banget.  

P : Kalau di depan umum? 



174 

N : He em kan nggak jelek juga toh, mau dianggap kita relijius nggak apa-

apa, kan itu hal baik, tapi masalahnya aku ngomong bahasa Arab aja masih kayak 

gitu, di kelas aja masih suka nanya-nanya terus kan, ini bahasa Arabnya apa. Tapi 

kalau bahasa Arab di tempat umum itu aku bangga, aku percaya diri dengan 

bahasa Arab. Malah merasa sebagai muslim itu harus dikit-dikitlah minimal tahu 

bahasa Arab, kan itu dasar dari agama, meskipun ada yang memandang bahasa 

Arab itu nggak wajib. Tapi aku nggak sih.  

P : Terus ada nggak faktor penghambat yang membuat Lina sulit 

mempertahankan bahasa.  

N : Yang jelas sih di lingkungan, pengen juga di sini tuh tinggal di 

lingkungan bahasa Arab, tapi kebanyakan  bahasa Inggris di sini itu, kebanyakan 

harus di pondok, di pesantren-pesantren gitu, sedangkan  aku buat ngikutin jadwal 

pesantren udah nggak mungkin karena bekerja. Sebenarnya pengen, tapi belum 

ada yang membuka.  

P : Kalau menurut Lina cara pemertahanan bahasa Arab yang ideal itu 

seperti apa?  

N : Kita menyalurkan ilmu dengan mengajar bahasa Arab dan menambah 

lagi pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman bahasa Arab.  

P : Terima kasih Lina. 
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KURIKULUM 2013 

 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PTI00005  Akhlak- Tasawuf  2 WAJIB 

2 NAS00003 Bahasa Indonesia  2 WAJIB 

3 PTU00001 Bahasa Inggris 2 WAJIB 

4 USK01002 Filsafat Ilmu 2 WAJIB 

5 NAS00002 Kewarganegaraan 2 WAJIB 

6 NAS00001 Pancasila 2 WAJIB 

7 USK01001 Pengantar Studi Islam  2 WAJIB 

8 PTI00004  Tauhid 2 WAJIB 

9 PTI00003  Ushul Fiqh/Fiqh  2 WAJIB 

10 PTI00002  Al-Qur'an/Al-Hadits 4 WAJIB 

 

Semester Paket 2 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PTU00002 Logika 2 WAJIB 

2 PBA03020  Filsafat Pendidikan Islam 4 WAJIB 

3 PBA03019  Ilmu Pendidikan Islam 4 WAJIB 

4 PBA02001  Sharf 4 WAJIB 

5 NAS00004 Statistik Pendidikan 4 WAJIB 

6 PBA02002  Nahwu 6 WAJIB 

 

Semester Paket 3 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA02005  Balaghah 2 WAJIB 

2 PBA03022  Psikologi Umum 2 WAJIB 

3 PBA02006  Al-Kitabah 4 WAJIB 

4 PBA02004  Al-Qira'ah 6 WAJIB 

5 PBA02003  Al-Istima' Wa Al-Kalam 8 WAJIB 

6 PBA14024  Psikolinguistik  2 PILIHAN 

 

  

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTI00005
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/NAS00003
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTU00001
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/USK01002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/NAS00002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/NAS00001
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/USK01001
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTI00004
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTI00003
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTI00002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTU00002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA03020
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA03019
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02001
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/NAS00004
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02005
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA03022
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02006
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02004
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02003
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA14024
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Semester Paket 4 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA02018  Bimbingan Konseling 2 WAJIB 

2 PBA02013  Psikologi Pendidikan  2 WAJIB 

3 PBA02012  Evaluasi Pembelajaran 4 WAJIB 

4 PBA02007  Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab 4 WAJIB 

5 PBA05026  Al-Tarjamah Al-Tahririyah 6 WAJIB 

6 PBA02011  Manajemen Pendidikan  2 PILIHAN 

7 PBA15028  English For Special Purpose  4 PILIHAN 

 

Semester Paket 5 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA02014  Magang 1 0 WAJIB 

2 PBA02010  Media Pembelajaran Bahasa Arab 2 WAJIB 

3 PBA02008  Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab 4 WAJIB 

4 PBA02009  

Model dan Metode Pembelajaran Bahasa 

Arab 
6 WAJIB 

5 PBA04023  Pengembangan dan Penulisan Bahan Ajar 6 WAJIB 

6 PBA15029  Nushush Al-Adab Al-Araby 2 PILIHAN 

7 PBA14025  Sosiolinguistik  2 PILIHAN 

 

Semester Paket 6 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA02015  Magang 2 2 WAJIB 

2 PTI00006  Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal 4 WAJIB 

3 PBA05027  Seminar Bahasa Arab  4 WAJIB 

4 PBA02016  Metode Penelitian 6 WAJIB 

5 PBA15030  Al-Arabiyyah Lil Al-Aghradh Al-Khoshoh  4 PILIHAN 

6 PBA15031  Al-Tarjamah Al-Fauriyyah 4 PILIHAN 

 

  

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02018
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02013
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02012
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02007
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA05026
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02011
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA15028
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02014
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02010
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02008
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02009
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA04023
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA15029
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA14025
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02015
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTI00006
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA05027
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02016
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA15030
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA15031
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Semester Paket 7 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 USK01003 Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB 

2 PBA02017  Magang 3 4 WAJIB 

 

Semester Paket 8 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 USK01004 Skripsi 6 WAJIB 

 

 

KURIKULUM 2006 

Semester Paket 1 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 
PBA-104-1-

2 

Al-Hadits 2 WAJIB 

2 
PBA-103-1-

2 

Al-Qur'an 2 WAJIB 

3 
PBA-101-1-

2 

Bahasa Indonesia 2 WAJIB 

4 
PBA-230-2-

2 

Filsafat Umum 2 WAJIB 

5 
PBA-102-1-

2 

Pancasila dan Kewarganegaraan 2 WAJIB 

6 
PBA-206-2-

2 

Pengantar Studi Islam 2 WAJIB 

7 
PBA-208-1-

2 

Bahasa Arab I,II 4 WAJIB 

8 
PBA-211-1-

2 

Bahasa Inggris I,II 4 WAJIB 

 

  

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/USK01003
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02017
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/USK01004
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-104-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-104-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-103-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-103-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-101-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-101-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-230-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-230-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-102-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-102-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-206-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-206-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-208-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-208-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-211-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-211-1-2
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Semester Paket 2 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 
PBA-219-

1-2 

Al-Qiro`ah I 2 WAJIB 

2 
PBA-207-

2-2 

Filsafat Ilmu 2 WAJIB 

3 
PBA-214-

1-2 

Linguistik 2 WAJIB 

4 
PBA-305-

1-2 

Metode Pengajaran Bahasa Arab 2 WAJIB 

5 
PBA-306-

1-2 

Pengembangan Kurikulum BAR di Madrasah 2 WAJIB 

6 
PBA-233-

3-2 

Psikologi Umum 2 WAJIB 

7 
PBA-205-

2-2 

Tauhid 2 WAJIB 

8 
PBA-210-

1-2 

Bahasa Arab III,IV 4 WAJIB 

9 
PBA-213-

1-2 

Bahasa Inggris III,IV 4 WAJIB 

10 
PBA-234-

3-2 

Logika *) 2 PILIHAN 

 

Semester Paket 3 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 
PBA-215-

1-2 

Al-Istima` I 2 WAJIB 

2 
PBA-217-

1-2 

Al-Kalam I 2 WAJIB 

3 
PBA-221-

1-2 

Al-Kitabah I 2 WAJIB 

4 
PBA-231-

2-2 

Filsafat Pendidikan Islam 2 WAJIB 

5 
PBA-203-

2-2  

Fiqh dan Ushul Fiqh 2 WAJIB 

6 
PBA-229-

2-2 

Ilmu Pendidikan 2 WAJIB 

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-219-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-219-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-207-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-207-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-214-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-214-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-305-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-305-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-306-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-306-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-233-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-233-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-205-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-205-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-210-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-210-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-213-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-213-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-234-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-234-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-215-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-215-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-217-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-217-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-221-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-221-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-231-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-231-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-203-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-203-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-229-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-229-2-2
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No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

7 
PBA-303-

1-2 

Metode Penelitian Pendidikan Bahasa I 2 WAJIB 

8 
PBA-245-

2-2 

Psikolinguistik 2 WAJIB 

9 
PBA-223-

1-2 

Qawaid/Nahwu I 2 WAJIB 

10 
PBA-225-

1-2 

Sharf I 2 WAJIB 

11 
PBA-301-

1-2 

Tarjamah I 2 WAJIB 

12 
PBA-244-

2-2 

Sosiolinguistik *) 2 PILIHAN 

 

Semester Paket 4 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 
PBA-216-1-

2 

Al-Istima` II 2 WAJIB 

2 
PBA-218-1-

2 

Al-Kalam II 2 WAJIB 

3 
PBA-222-1-

2 

Al-Kitabah II 2 WAJIB 

4 
PBA-220-1-

2 

Al-Qiro`ah II 2 WAJIB 

5 
PBA-243-3-

2 

Evaluasi Pendidikan Bahasa Arab 2 WAJIB 

6 
PBA-304-1-

2 

Media Pengajaran Bahasa Arab 2 WAJIB 

7 
PBA-309-3-

2 

Metode Penelitian Pendidikan Bahasa II 2 WAJIB 

8 
PBA-224-1-

2 

Qawaid/Nahwu II 2 WAJIB 

9 
PBA-226-1-

2 

Sharf II 2 WAJIB 

10 
PBA-302-1-

2 

Tarjamah II 2 WAJIB 

11 
PBA-405-1-

4 

Model Pengaj Kemahiran Berbahasa Arab 4 WAJIB 

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-303-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-303-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-245-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-245-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-223-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-223-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-225-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-225-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-301-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-301-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-244-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-244-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-216-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-216-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-218-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-218-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-222-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-222-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-220-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-220-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-243-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-243-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-304-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-304-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-309-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-309-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-224-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-224-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-226-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-226-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-302-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-302-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-405-1-4
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-405-1-4
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Semester Paket 5 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 
PBA-236-1-

2 

Al-Istima` III 2 WAJIB 

2 
PBA-237-1-

2 

Al-Kalam III 2 WAJIB 

3 
PBA-240-1-

2 

Al-Kitabah III 2 WAJIB 

4 
PBA-238-1-

2 

Al-Qira`ah III 2 WAJIB 

5 
PBA-227-1-

2 

Balaghah I 2 WAJIB 

6 
PBA-311-3-

2 

Perencanaan Pengajaran Bhs Arab 2 WAJIB 

7 
PBA-228-2-

2 

Psikologi Pendidikan 2 WAJIB 

8 
PBA-241-1-

2 

Qawaid/Nahwu III 2 WAJIB 

9 
PBA-307-1-

2 

Tarjamah III 2 WAJIB 

10 
PBA-232-2-

4 

Statistik Pendidikan 4 WAJIB 

 

Semester Paket 6 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 
PBA-105-

2-2 

Akhlak dan Tasawwuf 2 WAJIB 

2 
PBA-235-

3-2 

Balaghah II 2 WAJIB 

3 
PBA-501-

3-2 

Islam dan Budaya Lokal 2 WAJIB 

4 
PBA-403-

2-2 

Manajemen Pendidikan 2 WAJIB 

5 
PBA-401-

1-2 

PPL-1 ( Micro Teaching ) 2 WAJIB 

6 
PBA-204-

2-2 

Sejarah Kebudayaan Islam 2 WAJIB 

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-236-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-236-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-237-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-237-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-240-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-240-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-238-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-238-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-227-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-227-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-311-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-311-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-228-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-228-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-241-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-241-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-307-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-307-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-232-2-4
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-232-2-4
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-105-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-105-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-235-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-235-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-501-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-501-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-403-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-403-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-401-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-401-1-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-204-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-204-2-2
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No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

7 
PBA-239-

2-2 

Al-Qiroah IV*) 2 PILIHAN 

8 
PBA-246-

2-2 

Antropolinguistik*) 2 PILIHAN 

9 
PBA-404-

3-2 

Bimbingan Konseling*) 2 PILIHAN 

10 
PBA-310-

3-2 

Metode Penelitian Pendidikan Bahasa III *) 2 PILIHAN 

11 
PBA-247-

2-2 

Semiotik *) 2 PILIHAN 

12 
PBA-308-

3-2 

Tarjamah IV*) 2 PILIHAN 

 

Semester Paket 7 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 
PBA-402-1-

4 

PPL-2 4 WAJIB 

2 
PBA-602-1-

6 

PPL-KKN Integratif 6 WAJIB 

3 
PBA-402-1-

6 

PPL-KKN Terintegrasi 6 WAJIB 

4 
PBA-312-1-

6 

Skripsi 6 WAJIB 

 

Semester Paket 8 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 
PBA-502-1-

4 

Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB 

 

 

 

  

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-239-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-239-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-246-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-246-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-404-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-404-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-310-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-310-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-247-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-247-2-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-308-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-308-3-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-402-1-4
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-402-1-4
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-602-1-6
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-602-1-6
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-402-1-6
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-402-1-6
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-312-1-6
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-312-1-6
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-502-1-4
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_KUR-2006/PBA-502-1-4
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PBA KURIKULUM KBK SIA 2006 

 

Semester Paket 1 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 INS-205-2  Bahasa Indonesia 2 
 

2 INS-103-2  Ilmu Kalam 2 
 

3 INS-101-2  Pancasila dan Pend.Kewarganegaraan 2 
 

4 INS-206-4  Bahasa Inggris I 4 
 

5 INS-204-4  Pengantar Studi Islam 4 
 

6 PBA-315-2  Linguistik 2 WAJIB 

7 INS-208-2  Ulumul Quran 2 WAJIB 

8 INS-207-4  Bahasa Arab I 4 WAJIB 

 

Semester Paket 2 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA-210-2  Metode Pengajaran Bahasa Asing 2 
 

2 PBA-204-4  Bahasa Ingris II 4 
 

3 INS-212-2  Filsafat Umum 2 WAJIB 

4 INS-515-2  Islam dan Budaya Lokal(Jawa) 2 WAJIB 

5 PBA-103-2  Psikologi Umum 2 WAJIB 

6 PBA-204-2  Bahasa Arab II 4 WAJIB 

7 PBA-344-4  Statistik 4 WAJIB 

8 PBA-102-2  Logika*) 2 PILIHAN 

 

Semester Paket 3 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA-316-2  Al-Istima` I 2 WAJIB 

2 PBA-320-2  Al-Kalam I 2 WAJIB 

3 PBA-327-2  Al-Kitabah I 2 WAJIB 

4 PBA-324-2  Al-Qira`ah I 2 WAJIB 

5 PBA-206-2  Ilmu Pendidikan 2 WAJIB 

6 INS-210-2  Pengantar Fiqh/Usul Fiqh 2 WAJIB 

7 PBA-211-2  Pengembangan Kurikulum BAR di Madrasah 2 WAJIB 

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-205-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-103-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-101-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-206-4
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-204-4
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-315-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-208-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-207-4
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-210-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-204-4
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-212-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-515-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-103-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-204-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-344-4
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-102-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-316-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-320-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-327-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-324-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-206-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-210-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-211-2
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No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

8 PBA-330-2  Qowaid/Nahwu I 2 WAJIB 

9 PBA-448-2  Strategi Pembelajaran BAR 2 WAJIB 

10 INS-209-2  Ulumul Hadits 2 WAJIB 

 

Semester Paket 4 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 INS-102-2  Akhlak/Ilmu Tasawuf 2 WAJIB 

2 PBA-317-2  Al-Istima` II 2 WAJIB 

3 PBA-321-2  Al-Kalam II 2 WAJIB 

4 PBA-328-2  Al-Kitabah II 2 WAJIB 

5 PBA-325-2  Al-Qiro`ah II 2 WAJIB 

6 INS-213-2  Filsafat Ilmu 2 WAJIB 

7 PBA-208-2  Filsafat Pendidikan Islam 2 WAJIB 

8 PBA-209-2  Media Pengajaran BAR 2 WAJIB 

9 PBA-212-2  Metode Penelitian Pendidikan Bahasa I 2 WAJIB 

10 PBA-342-2  Psikologi Belajar Bahasa 2 WAJIB 

11 PBA-331-2  Qowaid/Nahwu II 2 WAJIB 

12 PBA-335-2  Tarjamah I 2 WAJIB 

 

Semester Paket 5 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA-318-2  Al-Istima` III 2 WAJIB 

2 PBA-322-2  Al-Kalam III 2 WAJIB 

3 PBA-329-2  Al-Kitabah III 2 WAJIB 

4 PBA-326-2  Al-Qiroah III 2 WAJIB 

5 PBA-339-2  Balaghah I 2 WAJIB 

6 PBA-345-2  Evaluasi Pendidikan Bahasa Arab 2 WAJIB 

7 PBA-213-2  Metode Penelitian Pendidikan Bahasa II 2 WAJIB 

8 PBA-207-2  Psikologi Pendidikan 2 WAJIB 

9 PBA-332-2  Qowaid/Nahwu III 2 WAJIB 

10 INS-514-2  Sejarah Agama-Agama 2 WAJIB 

11 PBA-333-2  Sharf I 2 WAJIB 

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-330-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-448-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-209-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-102-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-317-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-321-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-328-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-325-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-213-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-208-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-209-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-212-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-342-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-331-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-335-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-318-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-322-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-329-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-326-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-339-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-345-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-213-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-207-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-332-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-514-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-333-2
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No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

12 PBA-336-2  Tarjamah II 2 WAJIB 

 

Semester Paket 6 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA-319-2  Al-Istima` IV*) 2 WAJIB 

2 PBA-323-2  Al-Kalam IV*) 2 WAJIB 

3 PBA-340-2  Balaghah II 2 WAJIB 

4 PBA-343-2  Manajemen Pendidikan 2 WAJIB 

5 PBA-214-2  Metode Penelitian Pendidikan Bahasa III 2 WAJIB 

6 TYA-401-2  PPL ( Micro ) 2 WAJIB 

7 PBA-346-2  Perencanaan Pengajaran BAR 2 WAJIB 

8 INS-211-2  Sejarah Peradaban Islam 2 WAJIB 

9 PBA-334-2  Sharf II 2 WAJIB 

10 PBA-337-2  Tarjamah III 2 WAJIB 

11 PBA-347-2  Bimbingan Konseling 2 PILIHAN 

 

Semester Paket 7 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA-101-2  Sirah Nabawiyah 2 WAJIB 

2 TYA-402-4  PPL II 4 WAJIB 

3 PBA-341-2  Al-Mufrodat *) 2 PILIHAN 

4 PBA-450-2  IAD*) 2 PILIHAN 

5 PBA-449-2  ISBD*) 2 PILIHAN 

6 PBA-338-2  Tarjamah IV *) 2 PILIHAN 

 

Semester Paket 8 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA-551-2  Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB 

2 PBA-552-6  Skripsi 6 WAJIB 

 

 

  

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-336-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-319-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-323-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-340-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-343-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-214-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/TYA-401-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-346-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/INS-211-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-334-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-337-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-347-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-101-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/TYA-402-4
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-341-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-450-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-449-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-338-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-551-2
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/4_PBA-2006/PBA-552-6
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KURIKULUM 2016 

Semester Paket 1 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 NAS400001 Bahasa Indonesia 2 WAJIB 

2 PBA404001  Ilmu Mantiq/Logika 2 WAJIB 

3 NAS400003 Kewarganegaraan 2 WAJIB 

4 NAS400002 Pancasila 2 WAJIB 

5 USK401006 Pengantar Studi Islam 2 WAJIB 

6 USK401008 Tauhid 2 WAJIB 

7 USK401002 Al-Qur'an dan Hadis 4 WAJIB 

8 USK401003 Bahasa Arab 4 WAJIB 

 

Semester Paket 2 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 USK401001 Akhlak dan Tasawuf 2 WAJIB 

2 PBA404002  Al-Khath wa al-Imla' 2 WAJIB 

3 USK401005 Filsafat Ilmu 2 WAJIB 

4 USK401004 Fiqih dan Ushul fiqh 2 WAJIB 

5 PBA404005  Psikologi Umum 2 WAJIB 

6 PBA404004  Ilmu Pendidikan 4 WAJIB 

7 PBA404003  Al-Nahwu 6 WAJIB 

 

Semester Paket 3 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA404009  Filsafat Pendidikan Islam 2 WAJIB 

2 PBA404010  Linguistik Edukasional 2 WAJIB 

3 PBA404012  Psikologi Pendidikan 2 WAJIB 

4 USK401007 

Sejarah dan Kebudayaan Islam dan Budaya 

Lokal 
2 WAJIB 

5 PBA404006  Al-Balaghah 4 WAJIB 

6 PBA404008  Al-Sharf 4 WAJIB 

7 PBA404007  Al-Istima' wa al-Kalam 6 WAJIB 

8 PBA414011  Manajemen Pendidikan* 2 PILIHAN 

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/NAS400001
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404001
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/NAS400003
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/NAS400002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/USK401006
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/USK401008
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/USK401002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/USK401003
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/USK401001
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/USK401005
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/USK401004
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404005
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404004
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404003
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404009
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404010
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404012
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/USK401007
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404006
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404008
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404007
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA414011
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Semester Paket 4 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA404015  Bimbingan dan Konseling 2 WAJIB 

2 PBA404016  Media Pembelajaran Bahasa Arab 2 WAJIB 

3 PBA404018  Pengembangan Profesi 2 WAJIB 

4 PBA404013  Al-Kitabah 4 WAJIB 

5 PBA404017  Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab 4 WAJIB 

6 PBA404019  Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab 4 WAJIB 

7 PBA404014  Al-Qiraah 6 WAJIB 

 

Semester Paket 5 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA405021  Bahasa Inggris 4 WAJIB 

2 PBA404022  Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab 4 WAJIB 

3 PBA405024  Statistik Pendidikan 4 WAJIB 

4 PBA404020  Al-Tarjamah al-Tahririyah 6 WAJIB 

5 PBA404023  Model dan Metode Pembelajaran Bahasa Arab 6 WAJIB 

 

Semester Paket 6 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA404028  Peer Teaching/PPL I 2 WAJIB 

2 PBA405031  Sosiolinguistik 2 WAJIB 

3 PBA405027  Metodologi Penelitian 4 WAJIB 

4 PBA404030  Seminar Bahasa Arab 4 WAJIB 

5 PBA415025  Al-Tarjamah al-Fauriyyah* 4 PILIHAN 

6 PBA415026  English for Academic Purposes* 4 PILIHAN 

7 PBA415029  Pengembangan dan Penulisan Bahan Ajar* 4 PILIHAN 

 

Semester Paket 7 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 USK402002 PLP-KKN Integratif 8 WAJIB 

2 PBA415032  Al-Arabiyyah Lil al-Aghradh al-Khashah* 2 PILIHAN 

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404015
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404016
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404018
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404013
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404017
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404019
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404014
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA405021
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404022
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA405024
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404020
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404023
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404028
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA405031
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA405027
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA404030
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA415025
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA415026
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA415029
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/USK402002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA415032
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No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

3 PBA415033  Edupreneurship* 2 PILIHAN 

4 PBA415035  

Model dan Metode Penelitian Pendidikan 

Bahasa* 
2 PILIHAN 

5 PBA415036  Nushush al-Adab al-Araby* 2 PILIHAN 

6 PBA415034  Kaligrafi Arab dan Desain Grafis* 4 PILIHAN 

 

Semester Paket 8 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 USK403007 Skripsi 6 WAJIB 

 

KURIKULUM 2013 

Semester Paket 1 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PTI00005  Akhlak- Tasawuf  2 WAJIB 

2 NAS00003 Bahasa Indonesia  2 WAJIB 

3 PTU00001 Bahasa Inggris 2 WAJIB 

4 USK01002 Filsafat Ilmu 2 WAJIB 

5 NAS00002 Kewarganegaraan 2 WAJIB 

6 NAS00001 Pancasila 2 WAJIB 

7 USK01001 Pengantar Studi Islam  2 WAJIB 

8 PTI00004  Tauhid 2 WAJIB 

9 PTI00003  Ushul Fiqh/Fiqh  2 WAJIB 

10 PTI00002  Al-Qur'an/Al-Hadits 4 WAJIB 

 

Semester Paket 2 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PTU00002 Logika 2 WAJIB 

2 PBA03020  Filsafat Pendidikan Islam 4 WAJIB 

3 PBA03019  Ilmu Pendidikan Islam 4 WAJIB 

4 PBA02001  Sharf 4 WAJIB 

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA415033
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA415035
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA415036
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/PBA415034
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/S1PBA16/USK403007
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTI00005
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/NAS00003
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTU00001
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/USK01002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/NAS00002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/NAS00001
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/USK01001
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTI00004
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTI00003
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTI00002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTU00002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA03020
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA03019
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02001
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No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

5 NAS00004 Statistik Pendidikan 4 WAJIB 

6 PBA02002  Nahwu 6 WAJIB 

Semester Paket 3 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA02005  Balaghah 2 WAJIB 

2 PBA03022  Psikologi Umum 2 WAJIB 

3 PBA02006  Al-Kitabah 4 WAJIB 

4 PBA02004  Al-Qira'ah 6 WAJIB 

5 PBA02003  Al-Istima' Wa Al-Kalam 8 WAJIB 

6 PBA14024  Psikolinguistik  2 PILIHAN 

 

Semester Paket 4 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA02018  Bimbingan Konseling 2 WAJIB 

2 PBA02013  Psikologi Pendidikan  2 WAJIB 

3 PBA02012  Evaluasi Pembelajaran 4 WAJIB 

4 PBA02007  Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab 4 WAJIB 

5 PBA05026  Al-Tarjamah Al-Tahririyah 6 WAJIB 

6 PBA02011  Manajemen Pendidikan  2 PILIHAN 

7 PBA15028  English For Special Purpose  4 PILIHAN 

 

Semester Paket 5 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA02014  Magang 1 0 WAJIB 

2 PBA02010  Media Pembelajaran Bahasa Arab 2 WAJIB 

3 PBA02008  Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab 4 WAJIB 

4 PBA02009  

Model dan Metode Pembelajaran Bahasa 

Arab 
6 WAJIB 

5 PBA04023  Pengembangan dan Penulisan Bahan Ajar 6 WAJIB 

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/NAS00004
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02002
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02005
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA03022
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02006
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02004
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02003
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA14024
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02018
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02013
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02012
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02007
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA05026
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02011
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA15028
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02014
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02010
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02008
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02009
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA04023
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No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

6 PBA15029  Nushush Al-Adab Al-Araby 2 PILIHAN 

7 PBA14025  Sosiolinguistik  2 PILIHAN 

 

Semester Paket 6 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 PBA02015  Magang 2 2 WAJIB 

2 PTI00006  Sejarah Kebudayaan Islam dan Budaya Lokal 4 WAJIB 

3 PBA05027  Seminar Bahasa Arab  4 WAJIB 

4 PBA02016  Metode Penelitian 6 WAJIB 

5 PBA15030  Al-Arabiyyah Lil Al-Aghradh Al-Khoshoh  4 PILIHAN 

6 PBA15031  Al-Tarjamah Al-Fauriyyah 4 PILIHAN 

 

Semester Paket 7 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 USK01003 Kuliah Kerja Nyata 4 WAJIB 

2 PBA02017  Magang 3 4 WAJIB 

 

Semester Paket 8 

No Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
Jenis 

MK 

1 USK01004 Skripsi 6 WA 

http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA15029
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA14025
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02015
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PTI00006
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA05027
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02016
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA15030
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA15031
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/USK01003
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/PBA02017
http://pba.uin-suka.ac.id/id/page/mata_kuliah/PBA2013/USK01004
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