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 ملخص البحث

متخرجيقسمتعليماللغةالعربيةبكّليةالًتبيةوالتعليمجبامعةاستجابةأداءو1029مسلمه, 
.ادلشرفاألول:دمحمإقبالالشوقي,ادلاجستري,أنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني
 ادلشرفالثاين:حسبهللا,ادلاجستري.

 متخرجي قسم تعليم اللغة العربية، استجابة،  أداءالكلمات الرئيسية, 

الذين العربية اللغة تعليم قسم ادلتخرجي واالستجابة االداء عن يصف البحث ىذا
وجودةاالداءواالستجابةتقللوقتانتظارادلتخرجنيللعملوتكونجودةمن.سيسنوعهمجملتمع

ي.أحدىيفتقييماالعتماداجلامع

البحث الًتبيةاألولاألىدافمنىذا العربيةبكلية اللغة تعليم متخرجيقسم اداء دلعرفة
والتعليمجبامعةانتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني،الثايندلعرفةاستجابةمتخرجيقسمتعليم

.نوعىذالبحثبنجرماسنيكوميةاللغةالعربيةبكليةالًتبيةوالتعليمجبامعةأنتسارياإلسالميةاحل
.اساليبمجعالبياانتوىي(Tracer Study) ىوالبحثالوصفيابستخدامحبثدراسةالتعقب

خرجني.اذلدفمنىذاالبحثتخرجنيومستخدميادلتعلىادل(Google Form)توزيعاالستبياانت
البحثاستجابةىواداءاتو ىومتخرجيتعليممتخرجنيقسمتعليماللغةالعربية,موضوعىذا
شخصاوعينةالبحثمن01.عينةالبحثمناالداءوىو5109-5104يفعاماللغةالعربية
 شخصا.52االستجابة

مننتائجالبحثأداءمتخرجيجيدجدامنقبلادلستخدمنيادلتخرجينيوىذاىو،النزاىة
القدرةعلىتفسريوحتليلأحدثادلعارفللتغلبعلى%،61مهرة(6إتقانادلعرفة)%, 50 يرضي

التخصصات علىحلادلشاكلادلعقدة%،11ادلشاكلمنخاللهنجداخليأومتعدد القدرة
 evidance)القدرةعلىتوصيلنتائجزلددةوحاليةبناًءعلىنتائجالدراسات%،21ادلتعلقةابلعلوم

based) 01 ،%61القيادة%،21القدرةعلىختطيطالبحثادلبتكرةيفقسمتعليماللغةالعربية،%
استخدامالعلموالتكنولوجيا%،61التواصلالفعال%،22اللغةاالجنليزية%,21العملاجلماعي

ًدا٪التنافسجي91ميكنادلتخرجنيقسمتعليماللغةالعربيةادلصنفني%.21تطويرالذات%،61
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 اآلخرين. اخلرجيني ادلاإلستجابةمع قدمها تاليت العربيةخرجيني اللغة تعليم لقسم يفاكثرىي
 .٪كمدرس14.5ابدلثليفشكلالتفاينيفالتعلمىواإلستجابةالتدريس.
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Abstrak 

Muslimah, 2019. Kinerja dan Umpan Balik Alumni Pendidikan Bahasa Arab fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing I : Moh. 

Iqbal Assyauqi, S. Pd. I, M. Pd. I, Pembimbing II : Hasbullah, S. Ag, M.HI  

 

Kata kunci : Kinerja, Umpan Balik, Alumni Pendidikan Bahasa Arab 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang Kinerja dan Umpan Balik Alumni 

Pendidikan Bahasa Arab (PBA) yang diharapkan akan diserap baik oleh masyarakat. 

Kualitas Kinerja dan Umpan Balik diharapkan dapat mempersingkat waktu tunggu 

lulusan untuk bekerja dan menjadi salah satu penilaian Borang Akreditasi. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui kinerja alumni 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyan dan Keguruan di Kampus UIN Antasari 

Banjarmasin, kedua yaitu untuk mengetahui umpan balik yang diberikan alumni 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kampus UIN Antasari 

Banjarmasin. Jenis penelitian ini deskriptif dengan menggunakan penelitian rekam 

jejak alumni (Tracer Study). Teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran 

kuesioner/angket (Google Form) kepada alumni PBA dan pengguna alumni PBA.  

Objek penelitian ini adalah kinerja alumni dan umpan balik alumni pendidikan 

bahasa arab, subjek penelitian ini yaitu alumni pendidikan bahasa arab tahun 2016-

2019, Populasi yang diambil yaitu 242 orang, sampel dari kinerja 10 orang dan 

samper dari umpan balik alumni 25 orang. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja alumni dinilai sangat baik oleh 

para pengguna alumni yaitu integritas dinilai 50% memuaskan, kemampuan 

inteferensi dan analisis ilmu 30 cukup memuaskan, penguasaan 4 maharah pada 

bahasa arab 40% memuaskan, pemecahan masalah terkait ilmu bahasa arab 50% 

memuaskan, evidance based 50% memuaskan, pempublikasian penelitian 50% 

memuaskan, keja sama tim 40% memuaskan, kepemimpinan 50% memuaskan, 

bahasa inggris(penunjang) 55% memuaskan, komunikasi 40 dinilai cukup, 

penguasaan IPTEK 40% dinilai cukup, serta pengembangan diri 50% memuaskan. 

adapun alumni PBA dinilai 90% dapat bersaing baik dengan alumni-alumni lain. T

 Timbal balik yang diberikan alumni pada prodi PBA lebih banyak kepada 

bidang pengajaran. Timbal balik yang diberikan berupa pengabdian pembelajaran 

yaitu 76,2% sebagai pengajar. 
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 اإلهداء

أقدم هذ البحث العلمي  إىل  والدي 
 احملبوبني 

 الذين يربيان تربية حسنة

  يوإىل  أخ

 القويةابرك هللا يل وذلم يعطونين الدافعة 

 النتهاء كتابة هذ البحث العلمي 

غري ليس ىل كلمة إهداء أمجل وأحسن 
 الشكر اجلزيل

 جزاكم هللا خريا كثريا



 ي

 

 
 الشكر والتقدير
بسمميحرلا نمحرلا هللا 

فتماحل ممطرة، أبمره الرايح جتري وحناان رمحة الكون مأل الذي األرضأشجاراندهلل بت
فاكانتاألرحاممأواان،وخنبووعنيهللاتكلؤانواألبيسعىواألموأغصاان،خلقنامننطفةمنيت

ترعاان،وأشهدأنالالوإالهللاوحدهالشريكلو،إنشاءأماتنتوإنشاءأحياان،وأشهدأندمحما
عبدهورسولو،منوحدةالفرأجناانوبعد.

:إىلوبدئذيبدءيسعدينأنأتقدمخبالصالشكروالتقدير

و -0 الًتبية كلية عميد ادلاجستري جويرية احلاجة الدكتوراة األستاذة جامعةالتعليمادلكرمة
 ماسني.أنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجر

5-  حسبهللاادلاجستريكرئيسقسم األستاذ والتعليمادلكرم الًتبية كلية العربية التعليماللغة
 بنجرجامعة احلكومية وإدتامماسنيوعلأنتسارياإلسالمية يفكتابة ايّل وتوجيو ىارشاده

 ىذاالبحثالعلمي,مّّنخالصالشكروتقديرومنهللاعظيماجلزاء
،البحثالعلمييفىذادهوتوجهيو،علىإرشاادلاجستريدمحماقبالالشوقيادلكرماألستاذ -1

 مّنخالصالشكروتقديرومنهللاعظيماجلزاء.
أنتساريجامعةالتعليماللغةالعربيةكليةالًتبيةوالتعليماحملاضرينواحملاضراتيفقسمادلكرم -6

بنجر احلكومية للباحثاإلسالمية رفقوا الذين يتعلم للباحثعندما علومهم ماسنيعلى
 .البحثالعلميلعمل

و -2 الكلية ومكتبة اجلامعة التعليمرئيسمكتبة قسم الذينرفقوااالتعليمومكتبة العربية للغة
 .البحثالعلميلعملللباحث



 ك

 

4-  اللذانقدربياينورمحاينمنذصغاري،دمحمسوليحانوساريحراتيتالوالداناحملًتمان) )
 لنجاحييفطلبالعلومالنافعة.إىلهللاتعإىلودعوا

1-  قسم يف ألصدقائي اجلزيل العربيةالتعليمالشكر اللغة الدخول الذين5102لسنة
ىذا؛ساعدوين كتابة إدتام استطعتعلى حىت الدافعة حبسن ودفعوين خبالصادلساعدة

 البحثالعلمي.

أرجومنالقراءأوتخلععناألخطاءوالنقائص،فلذلكالتىذالبحثالعلميوأخرياأن
النقدأواالقًتاحعلىسبيلاإلصلح،عسىهللاأنيوفقناإىلحسنالباحثنياآلخرينأنيعطوين
إىل لنا ويهدي يفطلبالعلم.الصواب، والربكة النجاحوالفهم علينا وينعم ادلستقيم، الصراط

أنجيعلىذاالعملخالصاهللاوانفعالعبادهللا.آمني.إىلوأسألهللاتع

م5109سبتمبريماسني،بنجار

الباحث
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ابرك هللا يل وذلم يعطونين الدافعة 
 القوية

 النتهاء كتابة هذ البحث العلمي 

كلمة إهداء أمجل وأحسن ليس ىل  
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