
 

 
 

1. (Tuhan) Yang Maha Pemurah. 

2. Yang telah mengajarkan Al Qur'an. 

3. Dia menciptakan manusia. 

4. Mengajarnya pandai berbicara. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Untuk Pimpinan 

1. Kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran? 

2. Apa tujuan dari pondok pesantren dalam mempelajari bahasa Arab? 

3. Apa saja materi yang diberikan kepada santriwati ketika pembelajaran di kelas? 

4. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas pondok pesantren Al-

Falah Puteri? 

5. Bagaimana pelaksanaan latihan keterampilan berbicara dan membaca yang dilakukan 

di kelas pondok pesantren Al-Falah Puteri? 

6. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara dan membaca yang 

dilakukan di luar kelas (Program yang disediaan oleh pihak pondok pesantren Al-

Falah Puteri)? 

7. Apakah ada sistem yang menunjang agar santriwati melakukan banyak latihan 

berbahasa Arab khususnya agar mereka bisa memiliki keterampilan berbicara dan 

membaca dalam bahasa Arab?  

8. Apakah ada aturan penerapan berbahasa Arab dalam keseharian santriwati? Apabila 

ada, apakah sudah berjalan dengan baik? Apa kendala yang didapatkan selama 

pelaksanaan? 

 

Untuk Pengajar di Kelas 

Keterampilan Berbicara 

1. Apa tujuan dalam pembelajaran yang dilakukan (pengajar-pengajar yang memberikan 

latihan berbicara baik dalam pelajaran bahasa Arab atau pembelajaran lainnya, data 

pengajar diperoleh dari hasil wawancara bersama santriwati)? 

2. Persiapan apa yang diakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan? 

3. Bagaimana cara penyampaian materi yang diajarkan? 

4. Bagaimana penerapan latihan yang dilakukan agar santriwati terbiasa dalam berbicara 

bahasa Arab? 

5. Apakah pengajar menggunakan bahasa arab ketika pelaksanaan pembelajaran? 

6. Apakah pengajar sering berinteraksi dengan siswa saat pembelajaran berlangsung? 

Contoh: 



 

 
 

a. Menanyakan arti dari mufradat yang ada dalam buku. 

b. Menanyakan makna yang tepat untuk kalimat yang ada di dalam buku. 

7. Apakah pengajar sering meminta santriwati untuk mengungkapkan pikirannya di 

akhir pembelajaran? 

8. Bagaimana respon dan tanggapan santriwati ketika pengajar memberikan 

pembelajaran menggunakan bahasa Arab? 

9. Apakah yang harus dilakukan santriwati ketika pelaksanaan pembelajaran? 

10. Apakah santriwati diwajibkan menggunakan bahasa arab sebagai bahasa komunikasi 

dalam pembelajaran? 

11. Apakah santriwati bisa menjawab atau bertanya menggunakan bahasa Arab ketika 

proses pembelajaran?  

12. Apa hambatan yang ditemui ketika menerapkan latihan keterampilan berbicara di 

materi ini? 

13. Apa solusi yang dilakukan oleh pengajar ketika menemui hambatan yang telah 

diebutkan? 

 

Keterampilan Membaca 

1. Apa tujuan dalam pembelajaran yang dilakukan (pengajar-pengajar yang memberikan 

latihan membaca baik dalam pelajaran bahasa Arab atau pembelajaran lainnya, data 

pengajar diperoleh dari hasil wawancara bersama santriwati)? 

2. Persiapan apa yang diakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan? 

3. Bagaimana cara penyampaian materi yang diajarkan? 

4. Bagaimana penerapan latihan yang dilakukan agar santriwati terbiasa dalam membaca 

teks berbahasa Arab? 

5. Apakah pengajar pernah/sering meminta santriwati untuk membaca buku yang 

dipelajari ketika pelaksanaan pembelajaran?  

6. Apakah pengajar pernah meminta santriwati menjelaskan teks yang telah dibaca oleh 

santriwati itu sendiri atau yang telah dibaca oleh temannya? 

7. Bagaimana cara pengajar melatih keterampilan membaca untuk santriwari? Apakah 

dilakukan bersama-sama atau perorangan? 

8. Bagaimana respon dan tanggapan santriwati ketika pengajar meminta santriwati untuk 

membaca buku yang dipelajari ketika pelaksanaan pembelajaran? 



 

 
 

9. Apakah santriwati bisa membaca buku yang dipelajari ketika pelaksanaan 

pembelajaran? 

10. Apa hambatan yang ditemui ketika menerapkan latihan keterampilan membaca di 

materi ini? 

11. Apa solusi yang dilakukan oleh pengajar ketika menemui hambatan yang telah 

diebutkan? 

 

Untuk Pengajar di Luar Kelas 

Perencanaan Pembelajaran 

1. Bagaimana cara pengajar mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

pelajaran bahasa Arab di (program penunjang Keterampilan Berbicara dan 

Keterampilan Membaca berbahasa Arab) di pondok pesantren Al-Falah Putri? 

Yang mencakup: 

a) Bagaimana cara pengajar menentukan tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran bahasa Arab di program bahasa pondok pesantren Al-Falah Putri? 

b) Bagaimana cara pengajar memilih materi untuk pembelajaran bahasa Arab di 

program bahasa pondok pesantren Al-Falah Putri? 

c) Bagaimana cara pengajar memilih metode, strategi, dan media untuk 

pembelajaran bahasa Arab di program pondok pesantren Al-Falah Putri? 

d) Bagaimana cara pengajar menentukan jadwal evaluasi pada pembelajaran bahasa 

Arab di program bahasa pondok pesantren Al-Falah Putri?  

e) Bagaimana cara pengajar memilih evaluasi untuk pembelajaran bahasa Arab di 

program bahasa pondok pesantren Al-Falah Putri? 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Bagaimana cara pengajar melaksanakan pembelajaran bahasa Arab di program 

bahasa pondok pesantren Al-Falah Putri? 

b. Bagaimana cara penyampaian pembelajaran bahasa Arab di program bahasa 

pondok pesantren Al-Falah Putri? 

c. Apa saja latihan-latihan yang diberkan di program ini agar santriwati bisa 

memiliki Keterampilan Berbicara atau Keterampilan Membaca dalam bahasa 

Arab? 



 

 
 

d. Apakah pengajar pernah/sering meminta santriwati untuk berbicara bahasa Arab 

ketika pelaksanaan pembelajaran? 

e. Apakah pengajar pernah/sering meminta santriwati untuk membaca buku yang 

dipelajari ketika pelaksanaan pembelajaran? 

f. Bagaimana respon dan tanggapan santriwati ketika pengajar meminta santriwati 

untuk berbicara dan membaca buku yang dipelajari ketika pelaksanaan 

pembelajaran? 

g. Apa hambatan yang ditemui ketika menerapkan latihan keterampilan berbicara 

dan membaca di program ini? 

h. Apa saja media atau alat yang dipakai saat pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab 

di program bahasa dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas pondok 

pesantren Al-Falah Putri? 

3. Evaluasi Pembelajaran 

1. Kapan saja kegiatan evaluasi dilakukan dalam pembelajaran bahasa Arab di 

program bahasa pondok pesantren Al-Falah Putri? 

2. Bagaimana bentuk evaluasi yang dipakai pada saat pembelajaran bahasa Arab di 

program bahasa pondok pesantren Al-Falah Putri? 

1)  Apakah menggunakan tes atau non tes? 

2) Apakah secara tertulis atau lisan? 

 

Untuk Santriwati 

Secara Umum 

1. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab yang diberikan oleh pengajar saat di kelas?  

2. Bagaimana pembelajran yang diberikan oleh pengajar di program-program tertentu  

(Asrama Bahasa/Amtsilati/dll) sehingga menunjang kemampuan kamu dalam 

berbicarara dan membaca teks berbahasa Arab? 

3. Latihan apa yang sering kalian lakukan agar bisa memiliki keterampilan berbicara dan 

membaca dalam bahasa Arab? 

4. Apakah ada target hafalan kosakata bahasa Arab disetiap hari atau setiap minggu? 

5. Apakah kalian senang mengikuti program-program tertentu (Asrama 

Bahasa/Amsilati/dll)? Mengapa? 

Maharah Kalam 



 

 
 

1. Apa yang kamu ketahui mengenai kemampuan berbicarara dengan bahasa Arab? 

2. Kegiatan apa saja yang menunjang kamu agar bisa berbicarara bahasa Arab dengan 

baik? 

3. Pelajaran apa yang membuat kamu banyak berlatih berbicarara dengan bahasa Arab? 

4. Apakah kamu menggunakan bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari? Mengapa? 

5. Pembelajaran apa yang mengharuskan kamu menggunakan bahasa Arab ketika proses 

pembelajaran?  

6. Apakah ada pengajar yang menggunakan bahasa Arab saat proses pembelajaran? 

7. Apakah kamu diwajibkan menggunakan bahasa Arab untuk komunikasi sehari-hari? 

8. Apa saja motivasi (faktor pendukung) agar kamu dapat berbicarara bahasa Arab 

dengan baik? 

9. Apa saja hambatan ketika proses mempelajari kemampuan berbicarara bahasa Arab? 

dan apa saja usaha yang dilakukan untuk mengatasinya? 

10. Sejak kapan kamu merasa memapu berbicara bahasa Arab? 

11. Kegiatan apa yang pernah kamu ikuti agar bisa berbicara bahasa Arab? 

12. Apakah kamu pernah mengikuti perlombaan yang terkait dengan kempuan 

berbicarara bahasa Arab (Pidato, Debat, dll)? 

13. Menurut kamu, apakah teman berpengaruh dalam pemerolehan kemampuan berbicara 

bahasa Arab? Jelaskan! 

14. Apa yang membuat kamu senang berlatih berbicara bahasa Arab? 

15. Bagaimana cara kamu berlatih agar bisa mempunyai kemampuan berbicara bahasa 

Arab? 

16. Kegiatan atau program apa yang perlu diikuti untuk bisa mempunyai kemampuan 

berbicara bahasa Arab? 

17. Sebutkan mata pelajaran dan nama Ustadz/Uatdzah yang mengajar menggunakan 

bahasa Arab dalam pembelajaran di kelas! 

18. Bagaimana cara ustadz/pengajar mengajarkan kepada kamu agar terbiasa berbicarara 

bahasa Arab? 

Maharah Qira’ah 

1. Apa yang kamu ketahui mengenai kemampuan membaca dengan bahasa Arab? 

2. Kegiatan apa saja yang membuat kamu banyak berlatih sehingga bisa membaca teks-

teks berbahasa Arab dengan baik? 



 

 
 

3. Pelajaran apa yang membuat kamu banyak berlatih membaca teks-teks  berbahasa 

Arab? 

4. Pembelajaran apa yang mengaharusan kamu membaca teks berbahasa Arab di setiap 

pertemuan? 

5. Apa saja motivasi (faktor pendukung) agar kamu mampu membaca teks berbahasa 

Arab dengan baik? 

6. Apa saja hambatan ketika proses pembelajaran latihan kemampuan membaca teks 

berbahasa Arab? dan apa saja usaha yang dilakukan untuk mengatasinya? 

7. Sejak kapan kamu merasa memapu membaca teks berbahasa Arab? 

8. Kegiatan apa yang pernah kamu ikuti untuk mendapatkan kemampuan membaca teks 

berbahasa Arab? 

9. Apakah kamu pernah mengikuti perlombaan yang terkait dengan kemampuan 

membaca teks berbahasa Arab (MQK atau lainnya)? 

10. Menurut kamu, apakah teman berpengaruh dalam pemerolehan kemampuan membaca 

tek berbahasa Arab? Jelaskan! 

11. Bagaimana cara kamu berlatih agar bisa mempunyai kemampuan membaca teks 

berbahasa Arab? 

12. Apa yang membuat kamu senang berlatih membaca teks berbahasa Arab? 

13. Kegiatan atau program apa yang perlu diikuti agar bisa mempunyai kemampuan 

membaca teks berbahasa Arab? 

14. Sebutkan mata pelajaran dan nama Ustadz/Uatdzah yang sering meminta kamu 

membaca kitab ketika dalam pembelajaran di kelas! 

15. Bagaimana cara ustadz/pengajar mengajarkan kepada kamu agar mampu membaca 

teks berbahasa Arab? 

 

Tambahan 

1. Apa latar belakang pendidikan pengajar di pondok pesantren Al-Falah putri? 

a. Pengajar kelas formal 

b. Pengajar program penunjang 

2. Apakah ada ketentuan yang dilaksanakan agar santriwati bisa mengikuti pembelajaran 

bahasa Arab di program tertentu untuk meningkatkan kemampuan bahasa santriwati 

di pondok pesantren Al-Falah Putri? 



 

 
 

3. Apakah setelah santriwati yang mengikuti program tertentu  memperoleh pengetahuan 

bahasa Arab yang signifikan dari pada santriwati lain? 

4. Apakah santriwati memperoleh banyak prestasi setelah mengikuti program tertentu  di 

pondok pesantren Al-Falah Putri? 

5. Apakah keunggulan santriwati yang mengikuti program tertentu  di pondok pesantren 

Al-Falah Putri? 

6. Bagaimana sejarah dibentuknya program-program bahasa yang diadakan di pondok 

pesantren Al-Falah Putri? 

7. Apa tujuan dibentuknya beberapa program baasa di pondok pesantren Al-Falah Putri? 

8. Materi apa saja yang disajikan dalam pembelajaran bahasa Arab di program bahasa 

pondok pesantren Al-Falah Putri?  



 

 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas pondok pesantren Al-Falah 

Putri. 

2. Mengamati pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di luar kelas (pada kegiatan yang 

menunjang kemampuan bahasa Arab santriwati) pondok pesantren Al-Falah Putri. 

3. Mengamati metode yang diterapkan saat pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di 

pondok pesantren Al-Falah Putri. 

4. Mengamati strategi yang diterapkan saat pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di 

pondok pesantren Al-Falah Putri. 

5. Mengamati media yang dipakai saat pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di pondok 

pesantren Al-Falah Putri. 

6. Mengamati latihan-latihan/pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan saat pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren Al-Falah Putri. 

7. Mengamati evaluasi yang dilakukan di pondok pesantren Al-Falah Putri. 

8. Mengamati keadaan tempat dan lingkungan program pelaksanaan pengembangan bahasa 

Arab pondok pesantren Al-Falah Putri. 

9. Mengamati sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran bahasa Arab di 

pondok pesantren Al-Falah Putri. 

10. Mengamati keadaan pengajar saat pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di pondok 

pesantren Al-Falah Putri. 

11. Mengamati keadaan santriwati yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab di pondok 

pesantren Al-Falah Putri.  



 

 
 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dokumen pondok pesantren Al-Falah Putri. 

2. Dokumen jumlah tenaga pengajar di pondok pesantren Al-Falah Putri. 

3. Dokumen jumlah tenaga pengajar yang terlibat dalam program pengembangan 

keterampilan berbahasa Arab di pondok pesantren Al-Falah Putri. 

4. Dokumen jumlah santriwati yang ada di pondok pesantren Al-Falah Putri. 

5. Dokumen jumlah santriwati yang mengikuti program pengembangan keterampilan 

berbhasa Arab di pondok pesantren Al-Falah Putri. 

6. Dokumen tempat dan sarana prasarana yang digunakan dalam program pengembangan 

keterampilan berbahasa Arab di pondok pesantren Al-Falah Putri. 

7. Dokumen pelaksanaan pembelajaran di pondok pesantren Al-Falah Putri. 

8. Dokumen prestasi santriwati yang ada di pondok pesantren Al-Falah Putri. 

9. Dokumen administrasi yang ada di pondok pesantren Al-Falah Putri. 

a. Jadwal Pelajaran 

b. List nama-nama kitab yang dipakai untuk setiap tingkatan 

10. Dokumen administrasi yang ada di program pengembangan keterampilan berbahasa Arab 

pondok pesantren Al-Falah Putri. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Untuk Pimpinan 

1. Kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran? 

2. Apa tujuan dari pondok pesantren dalam mempelajari bahasa Arab? 

3. Apa saja materi yang diberikan kepada santriwati ketika pembelajaran di kelas? 

4. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas pondok pesantren 

Darul Ilmi Puteri? 

5. Bagaimana pelaksanaan latihan keterampilan berbicara dan membaca yang dilakukan 

di kelas pondok pesantren Darul Ilmi Puter? 

6. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara dan membaca yang 

dilakukan di luar kelas (Program yang disediaan oleh pihak pondok pesantren Darul 

Ilmi Puteri)? 

7. Apakah ada sistem yang menunjang agar santriwati melakukan banyak latihan 

berbahasa Arab khususnya agar mereka bisa memiliki keterampilan berbicara dan 

membaca dalam bahasa Arab?  

8. Apakah ada aturan penerapan berbahasa Arab dalam keseharian santriwati? Apabila 

ada, apakah sudah berjalan dengan baik? Apa kendala yang didapatkan selama 

pelaksanaan? 

 

Untuk Pengajar di Kelas 

Keterampilan Berbicara 

1. Apa tujuan dalam pembelajaran yang dilakukan (pengajar-pengajar yang memberikan 

latihan berbicara baik dalam pelajaran bahasa Arab atau pembelajaran lainnya, data 

pengajar diperoleh dari hasil wawancara bersama santriwati)? 

2. Persiapan apa yang diakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan? 

3. Bagaimana cara penyampaian materi yang diajarkan? 

4. Bagaimana penerapan latihan yang dilakukan agar santriwati terbiasa dalam berbicara 

bahasa Arab? 

5. Apakah pengajar menggunakan bahasa arab ketika pelaksanaan pembelajaran? 

6. Bagaimana respon dan tanggapan santriwati ketika pengajar memberikan 

pembelajaran menggunakan bahasa Arab? 



 

 
 

7. Apakah yang harus dilakukan santriwati ketika pelaksanaan pembelajaran? 

8. Apakah santriwati diwajibkan menggunakan bahasa arab sebagai bahasa komunikasi 

dalam pembelajaran? 

9. Apakah santriwati bisa menjawab atau bertanya menggunakan bahasa Arab ketika 

proses pembelajaran?  

10. Apa hambatan yang ditemui ketika menerapkan latihan keterampilan berbicara di 

materi ini? 

11. Apa solusi yang dilakukan oleh pengajar ketika menemui hambatan yang telah 

diebutkan? 

 

Keterampilan Membaca 

1. Apa tujuan dalam pembelajaran yang dilakukan (pengajar-pengajar yang memberikan 

latihan membaca baik dalam pelajaran bahasa Arab atau pembelajaran lainnya, data 

pengajar diperoleh dari hasil wawancara bersama santriwati)? 

2. Persiapan apa yang diakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan? 

3. Bagaimana cara penyampaian materi yang diajarkan? 

4. Bagaimana penerapan latihan yang dilakukan agar santriwati terbiasa dalam membaca 

teks berbahasa Arab? 

5. Apakah pengajar pernah/sering meminta santriwati untuk membaca buku yang 

dipelajari ketika pelaksanaan pembelajaran? 

6. Bagaimana respon dan tanggapan santriwati ketika pengajar meminta santriwati untuk 

membaca buku yang dipelajari ketika pelaksanaan pembelajaran? 

7. Apakah santriwati bisa membaca buku yang dipelajari ketika pelaksanaan 

pembelajaran? 

8. Apa hambatan yang ditemui ketika menerapkan latihan keterampilan membaca di 

materi ini? 

9. Apa solusi yang dilakukan oleh pengajar ketika menemui hambatan yang telah 

diebutkan? 

 

Untuk Pengajar di Luar Kelas 

Perencanaan Pembelajaran 



 

 
 

1. Bagaimana cara pengajar mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

pelajaran bahasa Arab di (program penunjang Keterampilan Berbicara dan 

Keterampilan Membaca berbahasa Arab) di pondok pesantren Darul Ilmi Puteri? 

Yang mencakup: 

a. Bagaimana cara pengajar menentukan tujuan yang ingin dicapai pada 

pembelajaran bahasa Arab di program bahasa pondok pesantren Darul Ilmi Puteri? 

b. Bagaimana cara pengajar memilih materi untuk pembelajaran bahasa Arab di 

program bahasa pondok pesantren Darul Ilmi Puteri? 

c. Bagaimana cara pengajar memilih metode, strategi, dan media untuk 

pembelajaran bahasa Arab di program pondok pesantren Darul Ilmi Puteri? 

d. Bagaimana cara pengajar menentukan jadwal evaluasi pada pembelajaran bahasa 

Arab di program bahasa pondok pesantren Darul Ilmi Puteri?  

e. Bagaimana cara pengajar memilih evaluasi untuk pembelajaran bahasa Arab di 

program bahasa pondok pesantren Darul Ilmi Puteri? 

Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Bagaimana cara pengajar melaksanakan pembelajaran bahasa Arab di program 

bahasa pondok pesantren Darul Ilmi Puteri? 

b. Bagaimana cara penyampaian pembelajaran bahasa Arab di program bahasa 

pondok pesantren Darul Ilmi Puteri? 

c. Apa saja latihan-latihan yang diberkan di program ini agar santriwati bisa 

memiliki Keterampilan Berbicara atau Keterampilan Membaca dalam bahasa 

Arab? 

d. Apakah pengajar pernah/sering meminta santriwati untuk berbicara bahasa Arab 

ketika pelaksanaan pembelajaran? 

e. Apakah pengajar pernah/sering meminta santriwati untuk membaca buku yang 

dipelajari ketika pelaksanaan pembelajaran? 

f. Bagaimana respon dan tanggapan santriwati ketika pengajar meminta santriwati 

untuk berbicara dan membaca buku yang dipelajari ketika pelaksanaan 

pembelajaran? 

g. Apa hambatan yang ditemui ketika menerapkan latihan keterampilan berbicara 

dan membaca di program ini? 



 

 
 

h. Apa saja media atau alat yang dipakai saat pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab 

di program bahasa dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas pondok 

pesantren Darul Ilmi Puteri? 

Evaluasi Pembelajaran 

a. Kapan saja kegiatan evaluasi dilakukan dalam pembelajaran bahasa Arab di 

program bahasa pondok pesantren Darul Ilmi Puteri? 

b. Bagaimana bentuk evaluasi yang dipakai pada saat pembelajaran bahasa Arab di 

program bahasa pondok pesantren Darul Ilmi Puteri? 

1) Apakah menggunakan tes atau non tes? 

2) Apakah secara tertulis atau lisan? 

 

Untuk Santriwati 

Secara Umum 

1. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab yang diberikan oleh pengajar saat di kelas?  

2. Bagaimana pembelajran yang diberikan oleh pengajar di program-program tertentu  

(Asrama Bahasa/Amtsilati/dll) sehingga menunjang kemampuan kamu dalam 

berbicarara dan membaca teks berbahasa Arab? 

3. Latihan apa yang sering kalian lakukan agar bisa memiliki keterampilan berbicara dan 

membaca dalam bahasa Arab? 

4. Apakah ada target hafalan kosakata bahasa Arab disetiap hari atau setiap minggu? 

5. Apakah kalian senang mengikuti program-program tertentu (Asrama 

Bahasa/Amsilati/dll)? Mengapa? 

Maharah Kalam 

1. Apa yang kamu ketahui mengenai kemampuan berbicarara dengan bahasa Arab? 

2. Kegiatan apa saja yang menunjang kamu agar bisa berbicarara bahasa Arab dengan 

baik? 

3. Pelajaran apa yang membuat kamu banyak berlatih berbicarara dengan bahasa Arab? 

4. Apakah kamu menggunakan bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari? Mengapa? 

5. Pembelajaran apa yang mengharuskan kamu menggunakan bahasa Arab ketika proses 

pembelajaran?  

6. Apakah ada pengajar yang menggunakan bahasa Arab saat proses pembelajaran? 

7. Apakah kamu diwajibkan menggunakan bahasa Arab untuk komunikasi sehari-hari? 



 

 
 

8. Apa saja motivasi (faktor pendukung) agar kamu dapat berbicarara bahasa Arab 

dengan baik? 

9. Apa saja hambatan ketika proses mempelajari kemampuan berbicarara bahasa Arab? 

dan apa saja usaha yang dilakukan untuk mengatasinya? 

10. Sejak kapan kamu merasa memapu berbicara bahasa Arab? 

11. Kegiatan apa yang pernah kamu ikuti agar bisa berbicara bahasa Arab? 

12. Apakah kamu pernah mengikuti perlombaan yang terkait dengan kempuan 

berbicarara bahasa Arab (Pidato, Debat, dll)? 

13. Menurut kamu, apakah teman berpengaruh dalam pemerolehan kemampuan berbicara 

bahasa Arab? Jelaskan! 

14. Apa yang membuat kamu senang berlatih berbicara bahasa Arab? 

15. Bagaimana cara kamu berlatih agar bisa mempunyai kemampuan berbicara bahasa 

Arab? 

16. Kegiatan atau program apa yang perlu diikuti untuk bisa mempunyai kemampuan 

berbicara bahasa Arab? 

17. Sebutkan mata pelajaran dan nama Ustadz/Uatdzah yang mengajar menggunakan 

bahasa Arab dalam pembelajaran di kelas! 

18. Bagaimana cara ustadz/pengajar mengajarkan kepada kamu agar terbiasa berbicarara 

bahasa Arab? 

Maharah Qira’ah 

1. Apa yang kamu ketahui mengenai kemampuan membaca dengan bahasa Arab? 

2. Kegiatan apa saja yang membuat kamu banyak berlatih sehingga bisa membaca teks-

teks berbahasa Arab dengan baik? 

3. Pelajaran apa yang membuat kamu banyak berlatih membaca teks-teks  berbahasa 

Arab? 

4. Pembelajaran apa yang mengaharusan kamu membaca teks berbahasa Arab di setiap 

pertemuan? 

5. Apa saja motivasi (faktor pendukung) agar kamu mampu membaca teks berbahasa 

Arab dengan baik? 

6. Apa saja hambatan ketika proses pembelajaran latihan kemampuan membaca teks 

berbahasa Arab? dan apa saja usaha yang dilakukan untuk mengatasinya? 

7. Sejak kapan kamu merasa memapu membaca teks berbahasa Arab? 



 

 
 

8. Kegiatan apa yang pernah kamu ikuti untuk mendapatkan kemampuan membaca teks 

berbahasa Arab? 

9. Apakah kamu pernah mengikuti perlombaan yang terkait dengan kemampuan 

membaca teks berbahasa Arab (MQK atau lainnya)? 

10. Menurut kamu, apakah teman berpengaruh dalam pemerolehan kemampuan membaca 

tek berbahasa Arab? Jelaskan! 

11. Bagaimana cara kamu berlatih agar bisa mempunyai kemampuan membaca teks 

berbahasa Arab? 

12. Apa yang membuat kamu senang berlatih membaca teks berbahasa Arab? 

13. Kegiatan atau program apa yang perlu diikuti agar bisa mempunyai kemampuan 

membaca teks berbahasa Arab? 

14. Sebutkan mata pelajaran dan nama Ustadz/Uatdzah yang sering meminta kamu 

membaca kitab ketika dalam pembelajaran di kelas! 

15. Bagaimana cara ustadz/pengajar mengajarkan kepada kamu agar mampu membaca 

teks berbahasa Arab? 

 

Tambahan 

1. Apa latar belakang pendidikan pengajar di pondok pesantren Darul Ilmi Puteri? 

a. Pengajar kelas formal 

b. Pengajar program penunjang 

2. Apakah ada ketentuan yang dilaksanakan agar santriwati bisa mengikuti pembelajaran 

bahasa Arab di program tertentu untuk meningkatkan kemampuan bahasa santriwati 

di pondok pesantren Darul Ilmi Puteri? 

3. Apakah setelah santriwati yang mengikuti program tertentu  memperoleh pengetahuan 

bahasa Arab yang signifikan dari pada santriwati lain? 

4. Apakah santriwati memperoleh banyak prestasi setelah mengikuti program tertentu  di 

pondok pesantren Darul Ilmi Puteri? 

5. Apakah keunggulan santriwati yang mengikuti program tertentu  di pondok pesantren 

Darul Ilmi Puteri? 

6. Bagaimana sejarah dibentuknya program-program bahasa yang diadakan di pondok 

pesantren Darul Ilmi Puteri? 

7. Apa tujuan dibentuknya beberapa program baasa di pondok pesantren Al-Falah Putri? 



 

 
 

8. Materi apa saja yang disajikan dalam pembelajaran bahasa Arab di program bahasa 

pondok pesantren Darul Ilmi Puteri?  



 

 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Mengamati pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas pondok pesantren Darul 

Ilmi Putri. 

2. Mengamati pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di luar kelas (pada kegiatan yang 

menunjang kemampuan bahasa Arab santriwati) pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

3. Mengamati metode yang diterapkan saat pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di 

pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

4. Mengamati strategi yang diterapkan saat pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di 

pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

5. Mengamati media yang dipakai saat pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di 

pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

6. Mengamati evaluasi yang dilakukan di pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

7. Mengamati keadaan tempat dan lingkungan program pelaksanaan pengembangan 

bahasa Arab pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

8. Mengamati sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran bahasa Arab 

di pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

9. Mengamati keadaan pengajar saat pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di pondok 

pesantren Darul Ilmi Putri. 

10. Mengamati keadaan santriwati yang mengikuti pembelajaran bahasa Arab di pondok 

pesantren Darul Ilmi Putri.  



 

 
 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Dokumen pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

2. Dokumen jumlah tenaga pengajar di pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

3. Dokumen jumlah tenaga pengajar yang terlibat dalam program pengembangan 

keterampilan berbahasa Arab di pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

4. Dokumen jumlah santriwati yang ada di pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

5. Dokumen jumlah santriwati yang mengikuti program pengembangan keterampilan 

berbhasa Arab di pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

6. Dokumen tempat dan sarana prasarana yang digunakan dalam program pengembangan 

keterampilan berbahasa Arab di pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

7. Dokumen pelaksanaan pembelajaran di pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

8. Dokumen prestasi santriwati yang ada di pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

9. Dokumen administrasi yang ada di pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

c. Jadwal Pelajaran 

d. List nama-nama kitab yang dipakai untuk setiap tingkatan 

10. Dokumen administrasi yang ada di program pengembangan keterampilan berbahasa Arab 

pondok pesantren Darul Ilmi Putri. 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


