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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Laju perkembangan suatu rumah tangga organisasi dalam rangka 

pembangunan bangsa menurut Alma1 ditentukan oleh kemampuan investasi, mutu 

produksi, efisiensi dan efektivitas manajemen, kemampuan bersaing dalam 

pemasaran, mutu pelayanan dan profesionalisme. Semua ini berfokus sentral pada 

masalah sumber daya manusia (SDM) yang dibentuk melalui jasa pendidikan. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Mc Lelland telah melakukan studi panjang 

di Jepang dan beberapa negara lain, dan hasilnya menunjukkan bahwa kunci 

kemajuan suatu pembangunan ekonomi termasuk perusahaan, adalah N-Ach 

(Need for Achievement), dorongan untuk berprestasi. Sebagai contoh Jepang dan 

Korea, keberhasilan dalam pembangunan ekonominya terletak pada keuletan, 

kesungguhan, kecermatan, ketekunan, kemampuan dalam memahami persoalan 

dan dalam mencari pemecahan yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi. 

Semua sifat-sifat ini dapat terbentuk dalam proses pendidikan yang harus dilatih 

oleh dosen setiap hari. Sehingga bila tamat, maka alumni ini akan menjadi 

manusia berkualitas, berwatak baik, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.  

Hasil studi di atas menunjukkan bahwa tingkat kemajuan pembangunan 

suatu bangsa amat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan bangsa itu. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi suatu bangsa juga dilihat dari tingkat kemajuan pendidikan 

bangsa tersebut. Makin tinggi tingkat pendidikan bangsa itu, makin tinggi pula 

tingkat kemakmuran mereka. 

Salah satu masalah pendidikan yang sedang mendapat perhatian 

pemerintah adalah masalah peningkatan mutu pendidikan. Program peningkatan 

mutu pendidikan dapat dicapai manakala proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan baik, berdayaguna dan berhasil guna, serta didukung oleh 

program-program praktikum sebagai media untuk memperkuat dan menerapkan 

keterampilan (skill)   yang dimiliki oleh peserta didik. 

                                                             
1 Buchari Alma, Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan, (Bandung: Al-Fabeta, 2005), h. 42  
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Dalam mengkaji masalah mutu pendidikan, tidak lepas dari 

penyelenggaraan sistem pendidikan. Dari berbagai faktor penyebab rendahnya 

mutu pendidikan, ditinjau dari aspek manajemen pendidikan menurut Mantja2 

dapat dikelompokkan ke dalam tiga faktor, yaitu : (a) faktor instrumental sistem 

pendidikan, (b) faktor sistem manajemen pendidikan, termasuk di dalamnya 

sistem pembinaan profesional guru, dan (c) faktor substansi manajemen 

pendidikan. 

Dunia pendidikan Indonesia saat ini setidaknya menghadapi empat 

tantangan besar yang kompleks, menurut Idrus3 yaitu:  

1. Tantangan untuk meningkatkan nilai tambah (added value), yaitu 

bagaimana meningkatkan nilai tambah dalam rangka meningkatkan 

produktivitas, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya untuk 

memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. 

2.  Tantangan untuk melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam 

terhadap terjadinya transformasi (perubahan) struktur masyarakat, dari 

masyarakat yang agraris ke masyarakat industri yang menguasai teknologi 

dan informasi, yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan sumber 

daya manusia (SDM). 

3. Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat, yaitu bagaimana 

meningkatkan karya-karya yang bermutu dan mampu bersaing sebagai hasil 

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). 

4. Munculnya kolonialisme baru bidang iptek dan  ekonomi. Dengan demikian 

kolonialisme kini tidak lagi berbentuk fisik, melainkan dalam bentuk 

informasi. Berkembangnya teknologi informasi dalam bentuk komputer dan 

internet, sehingga bangsa Indonesia sangat bergantung kepada bangsa-

bangsa yang telah lebih dulu menguasai teknologi informasi.  

Problem pendidikan di atas dapat diminimalisir dengan menerapkan 

manajemen pendidikan yang profesional, hal itu dilakukan dengan 

                                                             
2 Dalam Hari Karyono, Supervisi Pengajaran Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru 

Sekolah Dasar, (Disertasi, Universitas Negeri Malang, 2007), 48. 
3 Ali Idrus, Manajemen Pendidikan Global; Visi, Aksi dan Adaptasi,(Jakarta: Gaung 

Persada, 2009), h. iii 
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mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen secara proporsional, konsisten, 

dan komitmen yang tinggi. Johnson4 menyatakan bahwa “manajemen adalah 

proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem 

total untuk menyelesaikan suatu tujuan”. Sumber dalam konteks ini  mencakup 

orang-orang, alat-alat, media bahan-bahan, uang, dan sarana. Semuanya diarahkan 

dan dikoordinasikan agar terpusat dalam rangka menyelesaikan tujuan. 

Untuk membina keterampilan berbahasa Arab mahasiswa dan sebagai 

bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan akademik dan mutu lulusan di 

Perguruan Tinggi, maka perlu dikembangkan secara strategis program-program 

praktikum oleh para dosen. Karena pentingnya program-program praktikum 

tersebut dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan institusi, maka diperlukan 

pengelolaan atau manajemen program yang profesional mulai dari perencanaan 

program praktikum, pelaksanaan program praktikum , dan evaluasinya.  

Pengelolaan program praktikum bagi mahasiswa  di Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) merupakan suatu 

sistem yang terintegrasi dengan sejumlah kompetensi mata kuliah dan kebijakan 

lembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan saling  

bergantung (bersinergi) satu sama lain, ia bukan merupakan aktivitas yang 

berjalan sendiri-sendiri. Aktivitas yang bersinergi tersebut merupakan 

pelaksanaan dari setiap keputusan yang diambil, dengan demikian manajemen 

program praktikum pada dasarnya merupakan integrasi keputusan yang 

membentuk hubungan antar mahasiswa dengan para dosen dan pihak lain yang 

berada di luar kampus.  

Kemampuan berbahasa Arab yang diyakini sebagai syarat bagi setiap 

mahasiswa yang melakukan kajian Islam di tingkat Perguruan Tinggi ternyata 

sampai saat ini belum sepenuhnya menggembirakan.  Sebagian mahasiswa  di 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 

IAIN Mataram berasal dari lulusan Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Tingkat 

                                                             
4 Dalam Made Pidarte, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

h.3. 
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Atas baik Negeri maupun Swasta, pada umumnya masih memiliki kemampuan 

berbahasa Arab yang rendah.  

Idealnya mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram harus menguasai keterampilan 

berbahasa Arab secara menyeluruh, karena keterampilan berbahasa tersebut akan 

membantu mereka dalam melakukan kajian keislaman, memahami berbagai 

materi kuliah yang mereka hadapi di bangku kuliah. Terlebih lagi dalam rangka 

menyiapkan tenaga pendidik Bahasa Arab yang professional.  

Atas dasar itulah, maka diperlukan manajemen dan pengelolaan program 

praktikum yang berorientasi pada pembinaan keterampilan berbahasa Arab bagi 

mahasiswa. Hal tersebut diimplementasikan dalam   perencanaan program, 

pelaksanaan program, sampai pada tataran evaluasi program. Ketiga komponen 

fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara integratif dan 

berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan lembaga. 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan  konteks penelitian yang telah diuraikan  sebelumnya, maka 

peneliti dapat memfokuskan penelitian ini pada manajemen program praktikum 

dalam membina keterampilan berbahasa Arab mahasiswa. Dari fokus  penelitian 

tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub-fokus agar lebih operasional 

sebagaimana dirumuskan berikut : 

1. Bagaimana implementasi manajemen program praktikum dalam 

pembinaan keterampilan berbahasa Arab mahasiswa di Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) 

IAIN Mataram? 

2. Bagaimana implikasi manajemen program praktikum bagi tebinanya 

keterampilan berbahasa Arab mahasiswa di Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran tentang manajemen program praktikum dalam membina 

keterampilan berbahasa Arab mahasiswa  di lokasi penelitian. Sedangkan  yang 

lebih spesifik  dari tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi manajemen program 

praktikum dalam pembinaan keterampilan berbahasa Arab mahasiswa di 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

(FITK) IAIN Mataram. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi manajemen program 

praktikum bagi terbinanya keterampilan berbahasa Arab mahasiswa di 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

(FITK) IAIN Mataram. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah 

ilmu pengetahuan tentang manajemen program praktikum dalam membina 

keterampilan berbahasa Arab mahasiswa, sehingga dapat dijadikan sebagai 

konsep dan langkah alternatif dalam pengelolaan dan pengembangan program 

yang didasari dengan manajemen yang profesional. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai model dalam 

pengelolaan sebuah program atau aktivitas dalam organisasi seperti 

pengelolaan program praktikum terutama bagi Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. Di 

samping itu, hasil penelitin ini juga menjadi acuan bagi berbagai kalangan yang 

berkepentingan dengan masalah manajemen program praktikum dalam 

membina keterampilan mahasiswa. Kegunaan praktis penelitian ini di 

antaranya bagi peneliti sendiri,  ketua jurusan Pendidikan Bahasa Arab, para 

dosen,  dan para pejabat di tingkat fakultas. Penelitian ini dapat dijadikan 
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sebagai  bahan pertimbangan dalam upaya pengembangan program praktikum 

secara profesional.  

 

E. Kajian Pustaka 

Penelitian tentang manajemen program praktikum telah banyak dilakukan 

oleh para peneliti maupun para praktisi pendidikan, diantara penelitian yang 

dimaksud adalah: 

Lasmanah, Nursjanti, dan Farida,  telah melakukan penelitian pada tahun 

2009 dengan judul “Pengaruh Keberadaan Fasilitas Praktikum Manajemen 

Terhadap Niat Mahasiswa Mengambil Konsentrasi Manejemen Keuangan dan 

Manajemen Pemasaran pada Fakultas Bisnis & Manajemen Program Studi S-1 

Universitas Widyatama Bandung. 

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana niat mahasiswa mengambil 

konsentrasi bidang manajemen setelah mereka menempuh kuliah praktikum 

manajemen. Masalah yang akan diteliti dalam penlitian ini adalah mengenai 

persepsi mahasiswa terhadap fasilitas praktikiun manajemen dan hubungannya 

dengan niat mahasiswa mengambil konsentrasi bidang manajemen. Penelitian ini 

menggunakan metode metode deskriptif dan metode verifikatif dengan 

pendekatan survei dengan sarnpel sebanyak 260 mahasiswa Fakultas Bisnis & 

Manajemen Universitas Wi&jatama yang aktif melakukan herregistrasi pada 

semester genap tahun akademik 2009-2010. 

Muji Astuti, telah melakukan penelitian pada tahun 2006 dengan judul 

“Pengaruh Persepsi Mahasiswa tentang Fasilitas Pengajaran Terhadap Prestasi 

Belajar pada Matakuliah Praktikum Perkantoran- Studi pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Malang Jurusan Manajemen Program Studi 

Pendidikan Administrasi Perkantoran”.  

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa 

terhadap fasilitas pengajaran dan prestasi belajar pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2003 dalam menempuh mata-

kuliah praktikum perkantoran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

korelasional dengan menggunakan analisis persentase untuk mendeskripsikan 
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kondisi prestasi belajar maha-siswa pada matakuliah praktikum perkantoran, dan 

analisis regresi sederhana un-tuk mengetahui pengaruh fasilitas pengajaran 

terhadap prestasi belajar praktikum perkantoran. 

Amrozi Amat Mukhadis, telah melakukan penelitian dengan judul  

“Kesesuaian Sarana Prasarana, Kompetensi Guru, Manajemen, Dan Proses 

Praktikum Prodi Keahlian Teknik Otomotif Smk Ditinjau Dari Standar Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005” 

Tujuan penelitian ini untuk mengungkap kesesuaian sarana prasarana, 

kompetensi guru, manajemen, dan proses praktikum ditinjau dari standar 

Peraturan Pemerintah RI di SMK. Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian deskriptif kuantitatif, dengan subjek penelitian guru dan laboran Prodi 

Teknik Otomotif Kota Bontang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 

lembar observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kesesuaian sarana (1) prasarana pada SMK Negeri mencapai 

77,50%, SMK Swasta 67,69%; (2) kesesuaian kompetensi guru SMK Negeri 

mencapai 82,73%, SMK Swasta 72,22%; (3) kesesuaian manajemen SMK Negeri 

mencapai 78,77%, SMK Swasta 69,23%; dan (4) kesesuaian proses praktikum 

SMK Negeri mencapai 80,89%, dan SMK Swasta 82,91%. 

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan yang sangat signifikan 

antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dari beberapa kajian tentang 

kajian pustaka yang menyangkut tentang program praktikum, sejauh ini peneliti 

belum menemukan kajian terkait dengan kajian yang diajukan oleh peneliti  yang 

menfokuskan kajiannya pada manajemen program praktikum dalam pembinaan 

keterampilan berbahasa Arab mahasiswa. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada 

implementasi manajemen program praktikum dalam pembinaan keterampilan 

berbahasa Arab mahasiswa, dan implikasinya dalam pembinaan keterampilan 

berbahasa Arab mahasiswa. 
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Tabel 01 

Posisi Penelitian 

 
Peneliti, Judul dan 

Tahun Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Fokus Penelitian 

Temuan yang 

diharapkan 

Fathul Maujud, 

Manajemen Program 

Praktikum dalam 

Pembinaan 

keterampilan 

Berbahasa Arab 

Mahasiswa (Studi 

Kasus di Jurusan PBA 

Fakutas Ilmu 

Tarbiyah dan 

Keguruan  IAIN 

Mataram), 2015. 

Pengawas 

madrasah 

dan guru 

1. Bagaimana 

Implementasi 

manajemen  program 

praktikum dalam 

pembinaan 

keterampilan 

berbahasa Arab 

mahasiswa?. 

2. Bagaimana Implikasi 

manajemen  program 

praktikum bagi 

terbinanya 

keterampilan 

berbahasa Arab 

mahasiswa?. 

Model 

implementasi 

manajemen  

program 

praktikum dan 

implikasinya 

dalam 

membina 

keterampilan 

berbahasa 

Arab 

Mahasiswa.   

 

F. Kerangka Teori 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen   berasal dari kata “managio” yaitu pengurusan atau 

“managiare” atau melatih dalam mengatur langkah-langkah.5 Menurut Mary 

Parker Follet6 menyatakan bahwa manajemen adalah “the art of getting things 

done throughpeople”, yaitu sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu 

dilakukan melalui orang lain. Hal ini meminta perhatian pada kenyataan bahwa 

manajer mencapai tujuan organisasi dengan mengatur orang lain untuk melakukan 

pekerjaan yang diperlukan, tanpa melakukan pekerjaan sendiri. 

Johnson7 menyatakan bahwa “manajemen adalah proses mengintegrasikan 

sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk 

menyelesaikan suatu tujuan”. Yang dimaksud sumber disini ialah mencakup 

                                                             
5 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan; Membuka 

Ruang Kreativitas,Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah, 

(Bandung: AlFabeta, 2010),h.50. 
6 Dalam Martinis Yamin dan Maisah, Manajemen Pembelajaran Kelas; Strategi 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2012), h.1. 
7 Dalam Made Pidarte, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004),h.3. 
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orang-orang, alat-alat, media bahan-bahan, uang, dan sarana. Semuanya diarahkan 

dan dikoordinasi agar terpusat dalam rangka menyelesaikan tujuan. 

Sedangkan James A.F. Stoner8  mendefinisikan “manajemen sebagai 

proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.   

 

2. Fungsi-Fungsi Manajemen 

Dalam proses manajemen menurut Martinis9 terlibat fungsi-fungsi pokok 

yang ditampilkan oleh seorang pimpinan, yaitu perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), dan pengawasan 

(controling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, 

mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala 

aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

Menurut George R. Terry,1 0 terdapat lima kombinasi fungsi fundamental 

manajemen dalam rangka mencapai tujuan. Kombinasi A terdiri dari perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating) dan 

pengawasan (controlling). Kombinasi B terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, memberi motivasi (motivating) dan pengawasan. Kombinasi C 

terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, member pengarahan 

(directing) dan pengawasan. Kombinasi D terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, staffing, memberi pengarahan, pengawasan, inovasi dan 

memberi peranan. Kombinasi E terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

memberi motivasi, pengawasan dan koordinasi.  

Dari kelima kombinasi tersebut dapat disaring menjadi tiga fungsi utama 

manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Fungsi 

perencanaan antara lain menentukan tujuan atau  kerangka tindakan yang 

diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ini dilakukan dengan mengkaji 

kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan kesempatan dan ancaman, 

menentukan strategi, kebijakan, taktik dan program. Semua itu dilakukan 

                                                             
8 Dalam Hikmat, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2009),h.13. 
9 Martinis Yamin dan Maisah, Manajemen Pembelajaran Kelas..., h. 2 
1 0 George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, Alih bahasa oleh J. Smith. D.F.M (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), hlm.15.  
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berdasarkan proses pengambilan keputusan secara ilmiah. Menurut Mulyati1 1 

merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai atau diraih 

di masa depan. Dalam organisasi merencanakan adalah suatu proses memikirkan 

dan menetapkan secara matang arah, tujuan, dan tindakan sekaligus mengkaji 

berbagai sumber daya dan metode/teknik yang tepat. 

Fungsi pengorganisasian meliputi penentuan fungsi, hubungan dan 

struktur. Fungsi berupa tugas-tugas yang dibagi ke dalam fungsi garis , staf, dan 

fungsional. Hubungan terdiri atas tanggung jawab dan wewenang. Sedangkan 

strukturnya dapat horizontal dan vertikal. Semuanya itu memperlancar alokasi 

sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk mengimplementasikan rencana. 

Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi dan mengukur 

penampilan/pelaksanaan  terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa 

tujuan organisasi tercapai. Pengawasan sangat erat kaitannya dengan perencanaan, 

karena melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur. 

3. Implementasi Manajemen Program Praktikum 

a. Perencanaan Program  

Perencanaan adalah penentuan secara matang dan cerdas tentang apa yang 

akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. 

Anderson dan Bowman sebagaimana dikutip Marno dan Trio,1 2 bahwa 

perencanaan adalah proses mempersiapkan seperangkat keputusan bagi perbuatan 

di masa datang.  

Penyusunan program (planning) dilakukan antara lain untuk menentukan 

tujuan atau  kerangka tindakan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. 

Penyusunan program  dilakukan dengan mengkaji kekuatan dan kelemahan 

organisasi, menentukan kesempatan dan ancaman, menentukan strategi, 

kebijakan, taktik dan program. Semua itu dilakukan berdasarkan proses 

pengambilan keputusan secara ilmiah.1 3 

                                                             
1 1Yati Siti M Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan, (Bandung: 

AlFabeta, 2009), hlm.93. 
1 2Marno dan Trio, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, (Bandung: Refika 

Aditama, 2013), hlm.13. 
1 3George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen,  hlm.16. 
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Dalam rangka pembinaan keterampilan berbahasa Arab mahasiswa, 

program praktikum mahasiswa harus disusun secara cermat, karena penyusunan 

program yang dilakukan secara cermat sangat membantu para pengelola dan 

dosen dalam menentukan langkah dan tindakan yang akan dikerjakan dalam 

membina keterampilan berbahasa tersebut. 

Penyusunan atau perencanaan suatu program sangat berkaitan dengan 

rangkaian tindakan atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu 

tujuan. Perencanaan (planning) sebuah program disusun  berdasarkan beberapa 

sumber antara lain:1 4 

1. Kebijaksanaan pucuk pimpinan (policy top management), bahwa 

perencanaan itu seringkali berasal dari badan-badan ataupun orang-

orang yang berhak dan mempunyai wewenang untuk membuat 

berbagai kebijakan (policy), sebab merekalah yang memegang 

kebijakan. 

2. Hasil pengawasan, yaitu suatu perencanaan akan dibuat atas dasar 

fakta-fakta maupun data-data dari hasil pengawasan   suatu kegiatan 

kerja, sehingga dengan demikian dibuatlah suatu rencana perbaikan 

maupun penyesuaian ataupun perombakan secara menyeluruh dari 

rencana yang telah dilaksanakan. 

3. Kebutuhan masa depan, yaitu suatu perencanaan sengaja dibuat untuk 

mempersiapkan masa depan yang baik ataupun untuk mencegah 

hambatan-hambatan dari rintangan-rintangan guna mengatasi 

persoalan-persoalan yang akan timbul. 

4. Penemuan-penemuan baru, yaitu suatu perencanaan yang dibuat 

berdasarkan studi faktual ataupun yang terus menerus maka akan 

menemukan ide-ide ataupun pendapat baru, ataupun prakarsa baru 

untuk suatu kegiatan kerja. 

5. Prakarsa dari dalam, yaitu suatu planning  yang dibuat akibat dari 

inisiatif atau usul-usul atau saran-saran dari bawahan (pegawai atau 

                                                             
1 4Marno dan Trio, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, (Bandung: Refika 

Aditama, 2013), hlm.14. 
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anggota) dari suatu kegiatan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. 

Pembinaan keterampilan berbahasa Arab bagi mahasiswa dilakukan oleh 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab  didasarkan atas program-program strategis 

jurusan dan pengembangan tujuan mata kuliah keahlian yang sudah direncakanan 

sebelumnya. Berdasarkan pedoman praktikum,  kegiatan yang dilakukan untuk 

membina keterampilan berbahasa Arab mahasiswa dapat digambarkan dalam 

tabel berikut: 

Tabel 02 

 Program Praktikum 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram1 5  
 

No. Program Keterampilan Berbahasa Arab   

1. Praktikum Istima’ Mendengarkan percakapan/dialog dan teks 

naratif dalam bahasa Arab baik secara 

langsung maupun melalui media film Arab. 

2. Praktikum Kalam Melakukan percakapan/dialog, pidato dan 

kegiatan berkomunikasi lisan lainnya 

dengan bahasa Arab. 

3. Praktikum Qira’ah Membaca teks/naskah berbahasa Arab baik 

klassik maupun kontemporer. 

4. Praktikum Kitabah Membuat karya tulis ilmiah terutama skripsi 

berbahasa Arab. 
 

b. Pelaksanaan Program  

Program praktikum merupakan suatu kegiatan yang melibatkan mahasiswa 

untuk memperaktikkan kemampuan dan keterampilan berbahasa Arab secara 

langsung. Program ini diberikan dengan maksud agar mahasiswa dapat 

mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang sudah diperoleh dalam berbagai 

matakuliah, sekaligus agar mereka dapat bersosialisasi dengan beberapa literatur 

Arab yang disuguhkan dalam program ini untuk dapat diterapkan dalam  bahasa 

sehari-hari.1 6 

                                                             
1 5 Pedoman Praktikum (Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Mataram, 2013), h. 5. 
1 6 Pedoman Praktikum, h.9 
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Pelaksanaan program merupakan implementasi dari rancangan program 

yang sudah disusun sebelumnya. Pelaksanaan program dalam sebuah institusi 

merupakan tindak lanjut dari fungsi pengorganisasian dari sebuah manajemen 

yang meliputi   pembagian tugas, penentuan fungsi, dan struktur.  

Menurut Stoner sebagaimana dikutip Syaiful Sagala bahwa pelaksanaan 

suatu program  dilakukan dengan tahapan-tahapan, yaitu:   1) menetapkan standar 

dan metode untuk mengukur prestasi. 2) mengukur prestasi kerja. 3) 

membandingkan hasil yang telah diukur dengan sasaran dan standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 4) mengambil tindakan korektif. 1 7 

Pelaksanaan program praktikum dilakukan dengan tujuan antara lain : 

a. Memberikan pengetahuan dasar dan pengalaman bagi mahasiswa 

Jurusan PBA dalam mempraktikkan keterampilan berbahasa Arab 

yang terdiri dari istima’, kalam, qira’ah, dan kitabah.  

b. Menumbuhkan motovasi yang tinggi kepada mahasiswa untuk gemar 

menyimak, berkomunikasi, membaca dan menulis dengan bahasa Arab 

baik di lingkungan kampus maupun dil luar kamus. 

c. Memberikan keterampilan bagi mahasiswa untuk menulis skripsi 

dengan bahasa Arab. 

 

c. Evaluasi Program   

Evaluasi program merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan 

(controlling) dari manajemen yang meliputi penentuan standar pelaksanaan dan 

mengukur pelaksanaannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. 

Evaluasi program dijadikan tolok ukur untuk menentukan program-

program  berikutnya. Untuk itulah, maka fungsi controlling  dari manajemen 

institusi harus dapat dijalankan  secara cermat dan berhasilguna. Fungsi 

controlling meliputi penentuan standar, supervisi dan mengukur 

penampilan/pelaksanaan  terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa 

                                                             
1 7 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan; Membuka 

Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah, 

(Alfabeta: Bandung, 2010), hlm. 66. 
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tujuan organisasi tercapai. Pengawasan sangat erat kaitannya dengan perencanaan, 

karena melalui pengawasan efektivitas manajemen dapat diukur. 

4. Keterampilan Berbahasa Arab 

a. Keterampilan Mendengar (Istima’) 

Kemampuan minimal dari menyimak adalah mampu mendengar dan 

memahami apa yang diucapkan oleh orang Arab yang berpendidikan. Sedangkan 

kategori kemampuan sedang kalau bisa memahami percakapan bahasa Arab yang 

agak cepat, seperti memahami pidato, warta berita. Adapun kemampuan 

menyimak kategori baik apabila seseorang mampu memahami dengan sempurna 

segala macam percakapan yang  fasih dengan tanpa mengalami kesulitan. 

Mendengar (istima’) adalah suatu keterampilan yang sangat penting, hal 

tersebut dikemukakan oleh Madkur1 8 karena : 1) mendengar merupakan faktor 

penting untuk meningkatkan kemampuan dasar berbahasa lainnya, 2) mendengar 

adalah suatu jalan untuk menghapal beberapa literatur/pegetahuan, 3) mendengar 

merupakan jalan untuk belajar dan mengajar, dan 4) mendengar sebagai alat untuk 

berhubungan dengan orang lain. 

Kegiatan istima’/mendengar adalah kegiatan  yang utama dan pertama 

bagi pembelajar bahasa Arab. Hal ini dapat dilihat bagaimana seorang anak sejak 

awal belajar bahasa dari orang tuanya/lingkungannya dengan jalan mendengar. 

Belajar bahasa bahasa Arab juga dimulai dengan kegiatan mendengar. Mendengar 

atau listening skill dapat dicapai dengan latihan-latihan mendengarkan perbedaan 

antara fonem dengan fonem lainnya, antara ungkapan dengan ungkapan lainnya , 

baik langsung dari native speakers dan foreign speakers. 

b. Keterampilan Berbicara (Kalam) 

Berbicara  adalah kegiatan  yang bersifat produktif setelah kegiatan 

mendengar dilakukan. Subyakto-Nababan menjelaskan bahwa kemampuan 

komunikatif/berbicara ialah pengetahuan mengenai bentuk-bentuk bahasa dan 

                                                             
1 8 Ali Ahmad Madkur, Tadris Funun Al-Lugah Al-Arabiah, (Riyad; Dar Alsyiwaf, 1983), 

h.60. 
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makna bentuk-bentuk itu, dan kemampuan untuk menggunakannya bilamana dan 

kepada siapa untuk memakai bentuk-bentuk tersebut secara wajar. 1 9 

Kemampuan untuk mengungkapkan perasaan melalui lisan kepada orang 

lain merupakan bagian yang penting dalam perbendaharaan linguistik, baik dalam 

bahasa pertama maupun bahasa kedua. Pengungkapan perasaan seperti heran, 

senang, takut serta emosi-emosi negatif seperti marah, tidak puas, menghina dan 

benci sebetulnya sangat biasa di antara manusia sosial yang bergaul dan 

berkomunikasi, tetapi tidak jarang dijumpai banyak orang yang tidak mampu 

untuk mengungkapkan perasaannya lewat lisan. 

Kemampuan berbicara dikatakan minimal apabila seseorang bisa 

berbicara tentang topik-topik yang sudah dipersiapkan dengan tanpa mengulang-

ulang. Di samping itu juga mampu menggunakan istilah-istilah yang lazim 

digunakan orang arab dengan ucapan yang mudah dipahami oleh orang arab. 

Dikatakan baik  kemampuan berbicara apabila sudah mampu berbicara dengan 

orang Arab tanpa mengalami kesalahan, baik dari penggunaan susunan kalimat 

maupun penggunaan kosa kata . 

Untuk itulah, karena berbicara bukan merupakan kegiatan yang bersifat 

reflek atau tiba-tiba, tapi merupakan kegiatan yang terancang sebelumnya. Maka 

sebelum berbicara diperlukan langkah-langkah seperti : 1) menerima rangsangan 

baik yang datang dari luar atau yang datang dari dirinya sendiri, 2) memikirkan 

ucapan yang akan diucapkan dengan rangsangan yang diterima, 3) mengatur 

ucapan (lafaz) yang sesuai dengan hasil pemikirannya, dan kemudian 4) 

mengungkapkan ungkapan-ungkapan tersebut dengan baik.2 0  

Kegiatan berbicara menjadi 9 (sembilan) kelompok, yaitu: berpidato, 

seminar, diskusi, berdebat, khutbah dan pengungkapan kalimat, bercerita 

pengajaran dan nasehat, laporan secara lisan dan komentar. Kegiatan-kegiatan 

inilah merupakan kegiatan berbicara yang harus dengan perencanaan matang agar 

apa yang dibicarakan mengena sasaran dan mudah dipahami orang lain, karena 

                                                             
1 9 Sri Utari, Subyakto Nababan,  Metodologi Pengajaran Bahasa,  (Jakarta : Gramedia 

Pustaka Utama, 1994), h. 72. 
2 0 Ali Ahmad Madkur, Tadris Funun Al-Lugah Al-Arabiah, h.88. 
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tujuan berbicara adalah menyampaikan pesan kepada orang lain dengan cara 

secara sosial dapat diterima. 

c. Keterampilan Membaca (Qira’ah) 

 Membaca adalah suatu kegiatan mengenal rumus-rumus tertulis dan 

mengucapakan secara betul (apabila membaca secara jelas) serta memahami isi 

dari bacaan tersebut.2 1  Dengan demikian membaca terdiri dari dua unsur, yaitu 

pengenalan dan pengucapan. Pengenalan adalah melihat dengan nyata segala 

sesuatu yang tertulis, dan pengucapan adalah memproses rumus-rumus yang 

tertulis tersebut kepada suara-suara yang mempunyai arti. 

Kegiatan membaca dilakukan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut :  

1. Untuk memahami ini/pesan yang terkandung dalam suatu bacaan 

seefesien mungkin. 

2. Untuk  mencari informasi yang : (a) kognitif dan intelektual, yakni yang 

digunakan seseorang untuk menambah keilmiahannya sendiri, (b) 

refrensial dan faktual, yakni yang digunakan seseorang untuk mengaetahui 

fakta-fakta di dunia ini, dan (c) afektif dan emosional, yakni yang 

digunakan seseorang untuk mencari kenikmatan di dalam membaca. 

Kriteria kemampuan membaca sedang yaitu apabila seseorang mampu 

memahami makna     dari potongan bacaan yang sederhana dan lansung 

memahami artinya dengan tanpa menterjemahkan .  Kategori kemampuan  

membaca baik yaitu apabila seseorang bisa membaca dan memahami materi-

materi bacaan yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi, seperti artikel, kritik 

sastra. 

d. Keterampilan Menulis (Kitabah) 

Keterampilan  terakhir yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah 

kemampuan menulis. Menulis merupakan satu alat komunikasi yang sering 

dipergunakan oleh anggota masyarakat, kita tidak dapat menafikan pentingnya 

                                                             
2 1 Ali Ahmad Madkur, Tadris Funun Al-Lugah Al-Arabiah, h.106. 



17 
 

keterampilan  menulis di era sekarang ini, bahkan menulis memegang peranan 

yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari.2 2  

Menulis boleh dikatakan keterampilan yang paling sukar dibanding dengan 

keterampilan berbahasa lainnya. Apabila seseorang menggunakan bahasa Arab 

secara lisan, maka seorang penutur asli dapat mengerti dan memahami lafal yang 

kurang sempurna atau ungkapan-ungkapan yang kurang gramatikal. Tetapi, 

apabila seseorang menggunakan bahasa Arab secara tulisan, maka penutur asli 

yang membacanya akan lebih keras dalam menilai tulisan yang banyak kesalahan 

ejaan atau tata bahasanya, meskipun makna yang disampaikan itu cukup jelas dan 

tulisannya cukup rapi.  

Kegiatan menulis setidak-tidaknya terdiri dari  : 1) menyalin, yaitu 

kemampuan untuk menirukan tulisan yang terdapat pada buku atau sejenisnya, 2) 

mengarang, yaitu merangkai atau menyusun hasil pikiran dalam bahasa tulis , atau 

melukiskan hasil pikiran-pikiran mengenai apa yang didengar, dilihat dan dialami, 

dan 3) dikte, yaitu menulis apa yang diterima melalui bahasa lisan. Kategori 

kemampuan menulis sedang yaitu apabila guru mampu menulis ungkapan-

ungkapan atau ide yang biasa diucapkan di kelas, dan juga mampu menulis surat 

pendek. Adapun kategori baik yaitu  apabila guru mampu menulis  karangan 

bebas sederhana dengan menggunakan kosa kata, ungkapan dan istilah serta tata 

bahasa dengan benar. 

Keempat kemampuan berbahasa tersebut harus dimiliki oleh mahasiswa,  

karena tujuan akhir   pengajaran bahasa seperti yang ditegaskan oleh Tarigan2 3 

adalah agar seseorang terampil berbahasa, yaitu terampil mendengar, berbicara, 

membaca dan menulis. Dengan perkataan lain agar seseorang mempunyai 

kompetensi bahasa (language competence) yang baik. 

 

 

                                                             
2 2 Ridwan, Ahmad sauqi, Al-Tahrir Al-Araby, (Riyad : Jamiah Malik Su’ud, 1984), h.10. 
2 3 Henry Guntur, Pengajaran Kompetensi Bahasa, (Jakarta : Departemen Pendidikan Dan 

Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan, 1989), h.3. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan mengungkap fenomena tentang manajemen program 

praktikum  dalam pembinaan keterampilan berbahasa Arab mahasiswa dengan 

studi kasus di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan (FITK) IAIN Mataram, dalam hal ini pendekatan  yang tepat untuk  

mendeskripsikan dan menganalisa hal tersebut adalah dengan pendekatan 

kualitatif. 

Dalam penelitian kualitatif, proses penelitian  berbentuk siklus, di mana 

pengumpulan dan analisis data  berlangsung secara simultan, lebih mementingkan 

kedalaman daripada keluasan cakupan penelitian.  Observasi dan wawancara 

mendalam bersifat sangat utama dalam proses pengumpulan data, serta peneliti itu 

sendiri merupakan instrumen utama. Peneliti sebagai instrumen kunci dalam  

penelitian dan peneliti juga sebagai alat utama dalam pengumpulan data. Hal ini 

dilakukan dalam pengamatan berperanserta, wawancara mendalam, pengumpulan 

dokumen, foto, dan sebagainya. Seluruh metode itu pada dasarnya menyangkut 

hubungan peneliti dengan orang atau subjek penelitian.  

Menurut Moleong,2 4 bahwa ciri penelitian kualitatif adalah 1) latar 

alamiah, yaitu penelitian dilakukan pada latar alamiah atau pada konteks dari 

suatu keutuhan (entity). 2) Menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, 

wawancara, atau penelaahan dokumen. 3) Menggunakan analisa data secara 

induktif. 4) Teori dari dasar (grounded theory), penelitian kualitatif lebih 

menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. 

5) Deskriptif, data yang diumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. 6) Lebih mementingkan proses dari pada hasil. 7) Adanya batas 

yang ditentukan oleh fokus. 8) Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. 9) 

desain yang bersifat sementara, dalam penelitian kualitatif penyusunan desain 

dilakukan secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Tidak 

                                                             
2 4Lexi. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi revisi (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya,2011), hlm. 8-13. 
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menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak 

dapat diubah lagi. 10) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. 

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif pada dasarnya adalah 

metode pemaknaan atau interpretasi terhadap sebuah fenomena atau gejala, baik 

pada pelakunya maupun produk dari tindakannya. Penelitian kualitatif bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik , dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Sebagai studi kualitatif penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa 

ucapan, tulisan, perilaku yang dapat diamati melalui pengamatan berperanserta 

(participant  observation) terhadap ketua dan sekretaris jurusan PBA, para dosen, 

dan para mahasiswa dengan menitik beratkan pada manajemen yang 

dikembangkan oleh jurusan  dalam melaksanakan program praktikum. 

Mencermati hakikat permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengungkap 

bagaimana manajemen program praktikum dalam pembinaan keterampilan 

berbahasa Arab mahasiswa, maka  jenis penelitian yang digunakan  adalah studi 

kasus.  Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus dengan alasan karena studi 

ini dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem yang padu dan memiliki pola, 

konsistensi dan sekuensi yang menonjol2 5 yaitu  manajemen program praktikum 

yang terdiri dari sekumpulan program, kegiatan-kegiatan pembinaan,  evaluasi 

program, dan kegiatan pembelajaran yang terjadi pada sekelompok individu yang 

tergabung dalam komunitas mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab.  

Penelitian studi kasus secara metode berangkat dari konsentrasi perhatian 

pada kasus yang terjadi, dengan catatan bahwa aktivitas logika tersebut tidak 

sekedar bersifat observasional, namun pada prinsipnya lebih bersifat reflektif 

(interpretif). Kemudian  peneliti fokus untuk mengkaji berbagai kesan-kesan 

(impressions), dan melibatkan diri dalam upaya menghimpun ulang dan merekam 

data.  

                                                             
2 5Robert E. Stake, Dalam Norman K. Denzin dan Yvonnas S. Lincoln, Handbook Of 

Qualitative Research, edisi Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Dariyatno dkk, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 300.  
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Pada tataran operasional, peneliti secara langsung turun ke lokasi 

penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara mendalam, di samping 

itu peneliti juga  mengambil dokumen penting lainnya sebagai data dukung untuk 

kedua teknik di atas. Dalam hal berinteraksi dengan sumber data, peneliti 

berupaya untuk mengajaga kealamiahan situasi dan kondisi, baik dalam 

wawancara maupun observasi. Pada saat wawancara dilakukan,  peneliti membuat 

situasi yang rileks dan tidak kaku sehingga pembicaraan dengan sumber data 

dapat berjalan secara alamiah.      

 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di  Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

Fakutas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. Hal ini dikarenakan 

Jurusan PBA memiliki visi yang sangat ideal menyangkut pengembangan 

bahasa Arab, yaitu “Terkemuka dalam mendidik tenaga pendidik dan 

kependidikan di bidang Bahasa Arab yang berbasis ke-Islaman keilmuan dan 

ke-Indonesiaan”. Di samping itu, Jurusan PBA  IAIN Mataram memiliki enam 

tujuan utama dalam membina dan mengembangkan bahasa Arab bagi 

mahasiswanya, yaitu: 

1) Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam 

mendidik dan membelajarkan Bahasa Arab secara 

profesional. 

2) Menghasilkan sarjana yang kompeten dan profesional dalam penelitian 

dan pengembangan kependidikan Bahasa Arab. 

3) Menghasilkan sarjana yang mampu mengintegrasikan Bahasa Arab 

dengan ilmu-ilmu lainnya. 

4) Menghasilkan sarjana yang mampu menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan (kursus) Bahasa Arab secara profesional. 

5) Menghasilkan sarjana yang mampu menyususn buku teks mata 

pelajaran Bahasa Arab. 
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Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai visi dan tujuan tersebut, 

termasuk di dalamnya program praktikum untuk membina keterampilan berbahasa 

Arab bagi seluruh mahasiswa. 

 

3. Kehadiran Peneliti 

Peneliti kualitatif menurut Sugiono2 6 sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif 

“the researcher is the key instrumen” peneliti adalah merupakan instrumen kunci 

dalam penelitian. 

Berdasarkan pandangan di atas, keterlibatan peneliti menjadi sangat 

penting dengan melakukan observasi dan  wawancara mendalam untuk 

memperoleh data,  bahkan peneliti itu sendiri merupakan instrumen kunci untuk 

memperoleh data dimaksud. Dengan demikian kehadiran peneliti di lokasi 

penelitian merupakan suatu keharusan untuk dapat berkomunikasi dan 

berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian, peneliti dapat menggali 

berbagai informasi yang terkait dengan manajemen program praktikum dalam 

pembinaan keterampilan berbahasa Arab bagi mahasiswa. 

Dengan adanya interaksi antara peneliti dengan subjek penelitian, peneliti 

dapat melakukan observasi yang mendalam terhadap semua aktivitas yang 

dilakukan oleh subjek sehingga diperoleh pengalaman dan data-data yang 

dibutuhkan. Untuk itu kehadiran peneliti sangat dibutuhkan untuk memperoleh 

data atau informasi  yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. 

4. Data dan Sumber Data 

Menurut Ndraha2 7 data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu 

fakta. Dan data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar 

                                                             
2 6 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: AlFabeta, 

2007),h.222. 
2 7 Dalam Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian, (Jogjakarta : Ar Ruzz  

Media, 2011),h.31. 
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kajian (analisis atau kesimpulan). 2 8 Dalam penelitian ini data dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu data tertulis dan data yang tidak tertulis. Jenis data yang 

diperoleh dapat berupa kata-kata, perilaku dan selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dal lain-lainnya. Moleong2 9  menjelaskan bahwa “dalam 

penelitian kualitatif ungkapan-ungkapan, aktivitas-aktivitas dan fenomena-

fenomena yang muncul merupakan data utama, sedangkan data tambahannya 

dapat berupa dokumen-dokumen tertulis”. 

Data  tentang implementasi manajemen program praktikum dan 

implikasinya dapat diperoleh dari ketua jurusan PBA dan sekretarisnya, para 

dosen, dan para mahasiswa melalui observasi,  wawancara,  dan dokumentasi 

tertulis. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data yaitu observasi 

partisipan,  wawancara mendalam, dan dokumentasi. 

a. Observasi Partisipan 

Observasi partisipan dilakukan oleh peneliti dengan berpartisipasi sebagai 

pengamat dalam berbagai keterlibatan dalam pelaksanaan program praktikum. 

Sebagai pengamat partisipan peneliti  akan  mengamati  fenomena yang terjadi 

pada Jurusan PBA yang terkait dengan implementasi program praktikum dan 

implikasinya dalam membina keterampilan berbahasa Arab mahasiswa. 

 Seperti yang dinyatakan oleh Faisol3 0 bahwa : Observasi tidak hanya 

dilakukan terhadap fenomena yang tanpak, ada hal-hal lain yang juga dapat 

diamati seperti ungkapan-ungkapan yang dipergunakan dalam percakapan sehari-

hari. Semuanya merupakan hamparan data yang dianggap sebagai “tabel hidup”  

guna menggambarkan fenomena yang muncul dari subjek penelitian. 
                                                             

2 8 Tim Penulis Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi, Pedoman Penulisan Tesis dan 

Disertasi, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2009), h.8. 
2 9Moleong, Lexi.J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2000),h.112 
3 0 Faisal, Sanapiah. Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif, (Surabaya : Badan Musyawarah 

Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BMPTSI) Wilayah VII Jawa Timur, 1998),h.7. 
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Teknik observasi yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif 

adalah observasi partisipatif. Fokus perhatian yang paling esensial dari penelitian 

kualitatif adalah   pemahaman dan kemampuan peneliti dalam membuat makna 

atas sesuatu kejadian atau fenomena pada situasi yang tampak. Melihat fenomena 

ini, khususnya pada saat pengumpulan data dengan menggunakan observasi 

partisipatif, peneliti kualitatif harus melakukan pengamatan secara cermat 

terhadap perilaku subjek, baik dalam suasana formal maupun santai. 

Dengan observasi partisipan peneliti akan melihat secara langsung 

bagaimana bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program praktikum 

serta implikasinya bagi mahasiswa.  

b. Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu, 

percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan atau persoalan kepada responden dan yang 

diwawancarai (interviee).  Moleong 3 1 menyatakan bahwa “mengadakan 

wawancara berarti mengkonstruksi  mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Dengan 

demikian, peneliti sangat memerlukan tehnik wawancara untuk menggali data 

atau informasi dari subjek penelitian”. 

Tehnik wawancara yang paling tepat untuk menggali data-data tersebut 

adalah wawancara mendalam (deep interview). Dalam wawancara mendalam  ini , 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian, 

kemudian subjek penelitian diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban. 

Namun demikian peneliti senantiasa memberikan arahan dan motivasi dalam 

menyampaikan jawabannya. Dalam kaitannya dengan data tentang implementasi 

manajemen program praktikum dan implikasinya,   peneliti menggunakan 

wawancara tak terstruktur.  

Wawancara dilakukan dengan informan (subjek penelitian) yang 

terseleksi, wawancara dilakukan secara formal dan berdasarkan kesepakatan 

                                                             
3 1 Lexy J. Moleong, ...h. 35 
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terlebih dahulu, terutama wawancara dengan ketua jurusan, sekretaris jurusan, 

para dosen, dan para mahasiswa. Dalam kegiatan wawancara ini peneliti akan 

menyodorkan beberapa item pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya terkait 

dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan setelah dua atau tiga kali pertemuan, di 

mana peneliti sudah merasa akrab dengan informan. Di samping peneliti 

menyodorkan beberapa pertanyaan, peneliti juga minta ijin ke informan untuk 

dapat mengambil foto saat peneliti melakukan wawancara untuk melengkapi 

dokumen penelitian.  

d. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

non-manusia. Sumber ini terdiri atas dokumen dan rekaman. Lincoln dan Guba 

(1985)3 2 mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang 

dipersiapkan oleh atau untuk individu atau organisasi dengan tujuan membuktikan 

adanya suatu peristiwa. Beberapa contoh rekaman adalah nilai siswa, kurikulum, 

satuan pembelajaran. Adapun dokumen digunakan mengacu pada setiap tulisan 

atau bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan 

tertentu, seperti surat-surat, buku harian, naskah, editorial surat kabar, catatan 

kasus, skrip televisi dan foto-foto. 

Dengan dokumentasi, peneliti dapat mencatat berbagai informasi tentang 

implementasi program praktikum dan implikasinya bagi mahasiswa, dokumentasi 

dapat berupa dokumen kegiatan praktikum, foto-foto, dokumen profil, struktur 

organisasi, job deskripsi dan dokumen lainnya yang dianggap penting.  Ini 

diambil dari beberapa data tertulis yang dimiliki oleh ketua jurusan dan para 

dosen. 

                                                             
3 2 Dalam Syamsuddin AR, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Bandung: Diterbitkan 

atas Kerjasama Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011),h. 108 
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6. Teknik Analisis Data 

Untuk melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis 

data model interaktif seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman 

(1994)3 3 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Komponen analisis data interactive model 

a. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Langkah pertama, memusatkan perhatian pada kegiatan observasi, 

kegiatan observasi tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang 

terlihat, tetapi juga terhadap yang didengar dan dirasakan. Berbagai macam 

ungkapan atau pernyataan  yang terlontar dalam percakapan sehari-hari juga 

termasuk bagian dari kenyataan yang bisa diobservasi. Kesemuanya bisa 

dipandang sebagai suatu hamparan kenyataan yang mungkin saja bisa diangkat 

sebagai “tabel hidup”. Hal itu dilakukan untuk tujuan deskripsi atau  untuk tujuan 

verifikasi terhadap fenomena. 

b. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, 

maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi 

                                                             
3 3 Ibid, h. 79 
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akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, 

dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

c. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart  dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Miles and Huberman (1984)3 4 menyatakan “the most frequent form of 

display data for qualitative research data in the past has bee narrative text”.  

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Selain dengan teks naratif, display data juga dapat dengan 

grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart. Untuk mengecek apakah 

peneliti telah memahami apa yang didisplaykan. 

d. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif mutlak dilakukan, 

hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan 

                                                             
3 4 Dalam Sugiono,...h. 249. 
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kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Menurut 

Sugiyono3 5 pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependability) reliabilitas, dan objektifitas (confirmability). 

Dalam penelitian ini, Ada tiga kegiatan untuk mengecek keabsahan data 

dalam penelitian ini, yaitu: kepercayaan (credibitity), kebergantungan 

(dependability), dan objektifitas (confirmability). Ketiga kegiatan penelitian 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kredibilitas 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif ini  dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan 

dan triangulasi. Dalam perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui 

maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan 

peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab 

(tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada 

informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk raport, maka telah terjadi 

kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu 

perilaku yang dipelajari. 

Dalam meningkatkan ketekunan, peneliti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data 

dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sedangkan 

triangulasi dilakukan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

2. Dependabilitas 

Dalam penelitian kualitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu 

penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi 

proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan 

                                                             
3 5 Ibid, h. 270. 
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dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi 

peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan 

data. Peneliti seperti ini perlu diuji depedabilitynya.  

Untuk itu, agar data yang diperoleh tetap valid dan terhindar dari 

kesalahan dalam menformulasikan hasil penelitian, maka kumpulan interpretasi 

data yang ditulis dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa 

proses penelitian yang dilakukan peneliti, agar temuan penelitian dapat 

dipertahankan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

3. Konfirmabilitas 

Pengujian konfirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji 

obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah 

disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip 

dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersama. 

Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses 

yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian 

yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. 

Konfirmability dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan 

dependability, perbedaannya terletak pada orientasi penilaiannya. Konfirmability 

dilakukan untuk menilai hasil penelitian, terutama berkaitan dengan deskripsi 

temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian. Sedangkan dependability dilakukan  

untuk menilai proses penelitian, mulai pengumpulan, data sampai pada bentuk 

laporan yang terstruktur dengan baik.  

 

 

 

 

   

 



29 
 

BAB II 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN 

 

1. Paparan Data Penelitian 

Pada bab ini peneliti akan memaparkan data tentang implementasi 

manajemen program praktikum dalam pembinaan keterampilan berbahasa Arab 

mahasiswa  dan implikasi manajemen program praktikum bagi tebinanya 

keterampilan berbahasa Arab mahasiswa di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram.   Namun terlebih 

dahulu peneliti akan memaparkan data tentang profil Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. 

 

A. Profil  Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan (FITK) IAIN Mataram. 
 

1. Sejarah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 

Jurusan PBA berada di bawah koordinasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan (FITK) IAIN Mataram. Jurusan PBA strata 1 (S-1) secara formal 

berdiri ketika masih dalam naungan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel cabang 

Mataram pada tahun akademik 1993-1994. Sedangkan alih status dari Fakultas 

Tarbiyah dan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram menjadi 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mataram, sesuai Keppres RI. 

Nomor 11 Tahun 1997. Berdasarkan Kepres tersebut, ditetapkan Jurusan Tarbiyah 

STAIN Mataram terdiri dari 6 buah Program Studi, selain program Studi PBA 

terdapat juga Program Studi PAI,  Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS-Ekonomi, 

Tadris Ilmu Pengetahuan Alam /IPA-Biologi, Tadris Matematika, D.2 PGAI dan 

D.2 PGMI.  

Dalam perjalanan sejarahnya hingga tahun akademik 2015/2016, terutama 

setelah berdiri menjadi IAIN induk pada tahun 2004, Program Studi PBA 

mengalami penyesuaian status menjadi Jurusan PBA yang disahkan bersama 

dengan 5 jurusan lainnya, yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), jurusan 

Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial / IPS-Ekonomi, jurusan Tadris Matematika, 

jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam /IPA-Biologi serta  jurusan D2 (PGMI-
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PGPAI) dan  program Akta IV.3 6 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Visi:  

Terkemuka dalam mendidik tenaga pendidik dan kependidikan di bidang Bahasa 

Arab yang berbasis keislaman, keilmuan,  dan keindonesiaan. 

Misi:  

1. Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Bahasa Arab 

secara profesional, kompetitif dan integratif. 

2. Meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang kependidikan 

Bahasa Arab. 

3. Meningkatkan peranserta program studi dalam pendidikan dan pengajaran 

Bahasa Arab bagi masyarakat. 

4. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Tri 

Darma Perguruan Tinggi terutama di bidang Bahasa Arab. 

Tujuan: 

1. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam mendidik dan 

membelajarkan Bahasa Arab secara profesional. 

2. Menghasilkan sarjana yang kompeten dan profesional dalam penelitian 

dan pengembangan kependidikan Bahasa Arab. 

3. Menghasilkan sarjana yang mampu mengintegrasikan Bahasa Arab 

dengan ilmu-ilmu lainnya. 

4. Menghasilkan sarjana yang mampu menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan (kursus) Bahasa Arab secara profesional. 

5. Menghasilkan sarjana yang mampu menyusun buku-buku teks mata 

pelajaran bahasa Arab. 

                                                             
3 6 Dokumentasi, Evaluasi Diri Jurusan Pendidikan Bahasa Arab tahun 2014, dikutip tanggal 

10 Oktober 2015. 
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6. Menghasilkan sarjana yang menmpunyai motivasi tinggi, gemar, dan    

aktif dalam membaca , mendengarkan, menulis dan berbicara bahasa Arab. 

3. Profil Dosen Jurusan Penddikan Bahasa Arab (PBA) 

Sampai saat ini PBA mempunyai dosen tetap berjumlah 19 orang, dengan 

kualifikasi berpendidikan strata-3 (S3) sebanyak 7 orang dan strata-2 (S-2) 

sebanyak 12 orang. Dari dosen yang berpendidikan S2 saat ini terdapat 4 orang 

sedang menempuh S-3.   

Mutu, kualifikasi dan kesesuaian sumber daya manusia yang dimilki PBA 

dapat dikatakan sangat memadai. Hal ini terjadi, karena 19 orang dosen tetap 

memiliki tingkat pendidikan S3 sebanyak 5 orang dan 14  sudah magister (S-2) 

dan 6 orang sedang menempuh S-3. Berbagai penelitian dan karya ilmiah 

kebanyakan sangat terkait dengan keahlian atau bidang studi dosen yang 

bersangkutan. Kegiatan penelitian tersebut berpengaruh pada pengembangan 

profesionalitas dosen. Untuk memperkuat profesionalitas dosen, PBA menetapkan 

beberapa dosen untuk memegang mata kuliah tertentu yang pada akhirnya 

menjadi bidang keahlian dosen. Penentuan mata kuliah baik pada semester genap 

maupun semester ganjil dituangkan dengan Surat Keputusan Dekan 

Dengan jumlah dan kualifikasi dosen (19 orang) sebagaimana diuraikan di 

atas, bila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa sebanyak 427, maka rasio 

dosen mahasiswa 1 : 23. Melihat angka rasio tersebut, maka tingkat kecukupan 

tenaga dosen dalam PBA ini sudah memadai apalagi jika ditambah dengan lima 

orang dosen tidak tetap yang dimiliki oleh program studi ini. Dilihat dari jumlah 

mata kuliah yang diprogramkan baik pada semester ganjil maupun semester 

genap, maka rata-rata setiap dosen mengajar tiga mata kuliah pada setiap 

semesternya. 
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Tabel 03 

Data Dosen Tetap Sesuai dengan Bidang Jurusan 

 

No. Nama Dosen Tetap Tgl. 

Lahir 
Pendidikan   Bidang Keahlian 

1. Dr. Hj. Warni Juwita, 

M. Pd. 

13-03-

1955 
 S1. Pendidikan Agama 

Islam IAIN Sunan Ampel 

Surabaya 

 S2. Evaluasi Pendidikan 

Universitas Negeri 

Jogjakarta 

 S3. PLS Universitas 

Negeri Jakarta 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Penelitian dan 

Evaluasi 

Pendidikan 

3. PAUD 

2. Drs. H. Sahrah, M. Pd. 

I 

31-12-

1952 
 S1. Pendidikan Agama 

Islam IAIN Sunan Ampel 

Surabaya 

 S2. Magister Srudi Islam 

UNISMA 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Manajemen 

Pendidikan Islam 

3. Drs. H.M. Achyar, M. 

Pd.I 

23-01- 

1954 
 Sarjana Muda Sastra 

Arab di IAIN Sunan 

Kalijaga  

 S1. Sarjana Lengkap 

Bahasa dan Sastra Arab 

di IAIN Sunan Kalijaga 

 S2. Magister Pendidikan 

Islam di Universitas 

Islam Malang 

1.  Bahasa dan Sastra 

Arab 

2. Bahasa dan Sastra 

Arab 

3. Manajemen 

Pendidikan Islam 

 

4. Dr. H. Fathul Maujud, 

MA 

31-12-

1971  S1. Pendidikan Bahasa 

Arab STAIN Mataram 

 S2. Pendidikan Bahasa 

Arab  STAIN Malang. 

 S3 UIN Malang 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

3. Manajemen 

Pendidikan Islam 

 

5. Drs. H.M. Nasikin, M. 

Ag 

17-06-

1963 
 S1. Pendidikan Bahasa 

Arab IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

 S2. Kajian Islam IAIN 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pengkajian Islam 

6. Ayip Rosidi, MA 31-12-

1973 
 S1. Pendidikan Bahasa 

Arab STAIN Mataram 

 S2. Pendidikan Bahasa 

Arab UIN Malang   

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 
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7. Drs. H.L.A. Busyairi, 

MA 

22-10-

1966 
 S1. Pendidikan Agama 

Islam UNISMA Malang 

 S2. Islamic Studies 

Khartoum International 

Institute For Arabic 

Language 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

Bagi Non Arab 

 

8. Dr. S. Ali Jadid Al 

Idrus, M. Pd 

03-07-

1978  S1.  Dahwah IAI Ibrahimi 

 S1. Bahasa Indonesia 

FKIP Unram  

 S2. Manajemen 

Pendidikan di UNESA 

Surabaya. 

 S3 UIN Malang 

1.  

1. Komonikasi 

Penyiaran Islam 

2. Bhs. Indonesia 

3. Manajemen 

Pendidikan 

4. Manajemen 

Pendidikan 

Islam 

9. Erma Suryani, M. Ag 31-12-

1976 
 S1. Pendidikan Bahasa 

Arab STAIN Mataram 

 S2. Studi Islam PPs IAIN 

Walisongo 

1.  

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan Islam 

 

10. Dr. Sobri, M. Pd 09-10- 

1977 
 S1. Pendidikan Agama 

Islam STAIN Mataram. 

 S2. Manajemen 

Pendidikan Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

 S2. Manajemen Sekolah 

Tinggi Manajemen 

IMMI Jakarta. 

 S3. Manajemen 

Pendidikan UNINUS 

Bandung. 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Manajemen 

Pendidikan 

3. Manajemen 

4. Manajemen 

Pendidikan 

2.  

11. Dra. Rabiatun 

Adawiyah, MA. 

31-12- 

1970 
 S1.Pendidikan Agama 

Islam IAIN Sunan 

Ampel Surabaya.  

 S2. Pendidikan Bahasa 

Arab STAIN Malang 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

12. Muhammad  Nurman, 

M. Pd 

31-12-

1975 
 S1. Ilmu Hukum 

Universitas Mataram 

 S2. Evaluasi Pendidikan 

Universitas Singaraja 

Denpasar 

1. Ilmu Hukum 

2. Statistik  

 

13. Ahmad Zohdi, M. Ag 31-12-

1979 
 S1. Bahasa dan Sastra 

Arab IAIN Sunan Kali 

Jaga Yogyakarta 

 S2. Pendidikan Islam 

IAIN Sunan Kali Jaga 

Yogyakarta 

1. Bahasa dan 

Sastra Arab 

2. Pendidikan 

Islam 
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Tabel 04 

Data Dosen Tetap Tidak Sesuai Dengan Bidang Jurusan 

No. Nama Dosen Tetap Tgl. 

Lahir 
Pendidikan  Bidang Keahlian  

1. Dr. H. Salimul Jihad, 

Lc. MA  

17-01-

1971 
 S1. Hukum Islam 

Universitas Al-Azhar 

Mesir 

 S2.Kajian Islam IAIN 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta 

 S3.Hukum Islam IAIN 

Sunan Ampel Surabaya 

1.Hukum   Islam 

2.Pengkajian Islam 

3.Hukum Islam 

 

2. Syamsu Sauqani, Lc. 

MA 

22-06-

1966 
 S1. Tafsir Hadist 

UNIV. Al-Azhar Kairo 

 S2. Tafsir Hadist UIN 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta 

1.Ushuluddin/Tafsir 

Hadist 

2.Tafsir Hadist 

3. Ahmad Khalakul 

Khairi, M. Ag 

26-01-

1974 
 S1. Pendidikan Agama 

Islam IAIN Mataram 

 S2. Studi Islam 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Studi Islam 

4. Najamuddin, M. Hum 03-01-

1974 
 S1. Pendidikan Bahasa 

Inggris IKIP Mataram 

 S2. Linguistik  

Universitas Udayana-

Denpasar 

 

1. Pendidikan 

Bahasa Inggris 

2. Linguistik 

5. Dr. H.L. Supriadi, Lc. 

MA 

25-08-

1976 
 S1. Syariah Universitas 

Islam Madinah Arab 

Saudi 

 S2. Ushul Fiqh 

Universitas Islam 

Omdurman Sudan 

 S3.Ushul Fiqh  

Universitas Islam 

Omdurman Sudan 

 

1. Syariah dan Studi 

Islam 

2. Ushul Fiqh 

3. Ushul Fiqh 
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Tabel 05 

Data Dosen Tidak Tetap Jurusan PBA 

No. Nama Dosen Tidak 

Tetap 

Tgl. 

Lahir Pendidikan Bidang Keahlian  

1. Akhmad Asyari, M. 

Pd 

21-06-

1978 
 S1. PAI STAIN 

Mataram 

 S2. Pendidikan IPS 

Universitas Negeri 

Yogyakarta 

1. Pendidikan 

Agama Islam 

2. Pendidikan IPS 

2. M. Sai, MA   S1. Bahasa dan Sastra 

Arab IAIN Sunan Kali 

Jaga Yogyakarta 

 S2. Kajian Islam UIN 

Syarif Hidayatullah 

Jakarta 

1. Bahasa dan 

Sastra Arab 

2. Kajian Islam 

3. Dr. H. Musyari, M. Pd 12-6- 

1975 
 S1. Bimbingan 

Konseling IKIP 

Malang. 

 S2. Bimbingan 

Konseling IKIP 

Malang. 

 S3. Studi Keislaman 

UIN Yogayakarta 

1. Bimbingan 

Konseling. 

2. Bimbingan 

Konseling. 

3. Studi 

Keislaman. 

4. Era Mutiara Pertiwi, 

M. Si 

09-12-

1974 
 S1. Psikologi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 S2. Psikologi 

Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta 

1. Psikologi 

2. Psikologi 

Perkembangan 

6. Dr. H. Dedy 

Wahyudin, M.A. 

19-02-

1976 
 S1.Muamalat  IAI 

Ibrahimy Situbondo 

Jatim 

 S2. Aqidah Filsafat 

Universitas al-

Qarawiyyin Maroko 

 S3. Dirasah Islamiyah 

Universitas Abdul 

Malik a-Sa’di Maroko 

1. Syariah/Muamala

t 

2. Aqidah Filsafat 

3. Dirasah 

Islamiyah 
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5. Dr. M. Tohri, M. Pd 01-11-

1972 
 S1. Sastra Universitas 

Nahdlatul Wathan 

Mataram 

 S2. Pendidikan Bahasa 

Universitas Pendidikan 

Ganesha 

 S3 Universitas 

Udayana Denpasar. 

1. Sastra Asia 

Barat 

2. Pendidikan 

Bahasa 

3. Pengembangan 

Kurikulum 

6. Drs. Wildan, M. Pd 31-12-68  S1. PKn UNRAM. 

 S2. Teknologi 

Pembelajaran IKIP 

Malang 

1. PKn. 

2. Teknologi 

Pembelajaran 

7. Nazarudin, M. Hum 31-12-

1976 
 S1. Pendidikan Bahasa 

Arab Sunan Kali Jaga 

Yogyakarta 

 S2. Linguistik 

Universitas Gajah 

Mada 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Linguistik 

8. Dr. Jamaluddin, MA 31-12-

1974 
 S1. Pendidikan 

Agama Islam IAIN 

Mataram. 

 S2. Sejarah Peradaban 

Islam UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 

 S3. Sejarah Peradaban 

Islam UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 

1. Pendidikan 

Agama Islam. 

2. Sejarah 

Peradaban 

Islam. 

3. Sejarah 

Peradaban 

Islam. 

9. Sarapudin, MA 31-12-

1978 
 S1. Pendidikan Bahasa 

Arab IAIN Mataram 

 S2. Psikologi 

Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Psikologi 

Pendidikan 

Islam 

10. Yahdi, M. Si 31-12-

1980 
 S1. Pendidikan MIPA 

IKIP Mataram. 

 S2. Kimia Institut 10 

Nopember 

1. Pendidikan IPA. 

2. Biologi Umum 

11. H. Musawwar, M. Ag 31-12-

1969 
 S1. Perbandingan 

Mazhab IAIN Sunan 

Kali Jaga Yogyakarta 

 S2. Hukum Islam IAIN 

Sunan Kali Jaga 

Yogyakarta 

1. Perbandingan 

Mazhab 

2. Hukum Islam 
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12. Dr. Nazar Na`amy, 

M. Si 

01-02-

1975 
 S1. KPI IAI Ibrahimy 

Situbondo 

 S2. Sosiologi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 S3. Sosiologi 

Universitas Merdeka 

Malang 

1. Komonikasi 

Penyiaran Islam 

2. Sosiologi 

3. Sosiologi 

13. Nasarudin, MA 31-12-1977  S1. Pendidikan Bahasa 

Arab IAIN Mataram 

 S2. Pendidikan Bahasa 

Arab UIN Malang 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

14. Ahmad Fathoni, M. 

Pd 

31-12-1973  S1. Pendidikan Bahasa 

Arab IAIN Mataram 

 S2. Pendidikan Bahasa 

Arab UIN Malang 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

15. Mursidin, M. Pd 01-07-1979 
 S1. Pendidikan Bahasa 

Arab IAIN Mataram 

 S2. Pendidikan Bahasa 

Arab UIN Malang 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

 

16. M. Arfan, M. Pd 24-07-1985  S1.Pendidikan Bahasa 

Arab IAIN Mataram 

 S2. Linguistik UIN 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Linguistik 

17. Muhammad Ramzi, 

M. Pd 

31-12-1985  S1.Pendidikan Bahasa 

Arab IAIN Mataram 

 S2. Pendidikan Bahasa 

Arab UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang 

1. Pendidikan 

Bahasa Arab 

2. Pendidikan 

Bahasa Arab 

 

4. Profil Mahasiswa Jurusan Penddikan Bahasa Arab (PBA) 

 Potensi asal mahasiswa dari Nusa Tenggara Barat yang berminat masuk 

pada jurusan ini cukup besar, hal ini memberikan gambaran bahwa sumber daya 

manusia dari Nusa Tenggara Barat memandang lulusan dari jurusan PBA sangat 

dibutuhkan.  

 Profil mahasiswa berdasarkan sosial ekonomi keluarga, sebagian besar 

berasal dari keluarga menengah, sehingga tidak berlebihan bila mahasiswa pada 

program studi ini memiliki etos kerja dan motivasi cukup tinggi dengan 

keterbatasan fasilitas yang dimiliki.  
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 Sedangkan potensi dari input asal sekolah mahasiswa menunjukkan 

sesuatu yang sangat membanggakan karena tidak hanya didominasi lulusan 

Madrasah, tetapi juga Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.  

 Usia mahasiswa  jurusan PBA adalah pada rentang antara 18 sampai 

dengan 20 tahun. Status sosial ekonomi keluarga mahasiswa umumnya 

berada pada tingkat menengah ke bawah. Daerah asal mahasiswa umumnya 

dari daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sebagian dari 

wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi Bali .        

 Umumnya, mahasiswa yang berasal dari daerah menunjukkan 

kemandirian lebih besar dibanding dengan mahasiswa dari Kabupaten/Kota 

Mataram sendiri. Pengamatan beberapa tahun terakhir ini menunjukkan 

semakin meningkatnya kreativitas mahasiswa terutama dalam kegiatan-kegiatan 

ekstra kurikuler. 

Tabel 06 

Jumlah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab3 7 

No. Tahun 

Akademik 

Jumlah Mahasiswa Reguler  

Per-Angkatan 

1. 2009-2010 80 Orang Mahasiswa 

2. 2010-2011 105 Orang Mahasiswa 

3. 2011-2012 160 Orang Mahasiswa 

4. 2012-2013 160 Orang Mahasiswa 

5. 2013-2014 150 Orang Mahasiswa 

6. 2014-2015 120 Orang Mahasiswa 

7. 2015-2016 113 Orang Mahasiswa 

 

 

                                                             
3 7 Dokumentasi, Borang Jurusan Pendidikan Bahasa Rab tahun 2014, dikutip tanggal 10 

Ojtober 2015. 
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A. Implementasi Manajemen Program Praktikum dalam Pembinaan 

Keterampilan Berbahasa Arab Mahasiswa di Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. 

 

Secara organisatoris, jurusan merupakan bagian penting dalam menopang 

kerja dan kinerja sebuah perguruan tinggi, dan jurusan merupakan unsur penjamin 

mutu pendidikan di lembaga tersebut. Implementasi program praktikum dalam 

pembinaan keterampilan berbahasa Arab bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab terbagi kedalam beberapa tahapan, yaitu (a) penyusunan program 

praktikum, (b) pelaksanaan program praktikum, dan (c) evaluasi program 

praktikum. Paparan data tentang manajemen program praktikum dalam 

pembinaan keterampilan berbahasa Arab bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab akan dipaparkan secara berurutan sebagai berikut: 

 

1. Penyusunan Program Praktikum 

Setiap jurusan yang berada di bawah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan mempunyai tanggungjawab untuk menyusun program praktikum bagi 

mahasiswa pada tiap semester. Penyusunan program praktikum ini dimaksudkan 

agar jurusan dapat melaksanakaan tugas dan mengevaluasinya secara efektif dan 

terencana. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara 

dengan ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab bahwa jurusan  (ketua dan 

sekretais) berkewajiban untuk menyusun program praktikum pada setiap semester 

dan bahkan jurusan membuat jadwal pelaksanaan program. Sebagaimana 

pernyataan berikut: 

Penyusunan program praktikum dilakukan pada tiap semester (ganjil dan 

genap), terutama pada saat pembagian tugas mengajar dosen yaitu pada 

saat opering  matakuliah. Penyusunan program praktikum Jurusan PBA 

dilakukan melalui rapat seluruh dosen PBA.  Dalam rapat tersebut 

dilakukan pembahasan tentang rencana program yang meliputi sosialisasi 

program di tingkat mahasiswa, pembagian tugas mata praktikum kepada 

dosen, dan pembagian kelompok mahasiswa. Pembahasan dalam rapat 

tersebut bersifat teknis pada aspek pelaksanaan, karena mata praktikum 
(mata kuliah yang dipraktekkan)  sudah tertuang secara rinci dalam 

kurikulum. Dalam rapat tersebut juga dibahas rasional pelaksanaan 
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program berdasarkan temuan-temuan dan permasalahan yang terjadi pada 

praktikum sebelumnya.3 8 

 

Selain wawancara dengan ketua jurusan, peneliti juga mencari informasi 

dengan mewawancarai sekretaris jurusan, hasilnya adalah penyusunan program  

praktikum dilakukan di awal semester ganjil yaitu pada tanggal 17 Juli 2014. 

Sedangkan penyusunan program untuk semester genap dilakukan pada tanggal 1 

Pebruari 2015. Alur penyusunan program diawali dengan deskripsi hasil program 

praktikum dan masalah yang dihadapi pada semester sebelumnya. Penyusunan 

program praktikum baik untuk semester ganjil maupun genap dilakukan setelah 

mencermati dan menganalisa hasil praktikum dan masalah yang muncul pada 

tahun sebelumnya. Seluruh dosen di Jurusan PBA terlibat dalam penyusunan 

program tersebut, dan bahkan para dosen banyak meberikan masukan dalam 

rangka perbaikan program.3 9 

Menurut Muhammad Nurman,4 0 salah seorang dosen di Jurusan PBA 

dalam sebuah wawancara bahwa penyusunan program praktikum bersifat 

semesteran, yaitu semester ganjil dan genap, kedua program semester tersebut 

disusun secara kolektif di Jurusan PBA. Program semester disusun untuk 

memenuhi kebutuhan praktikum mahasiswa dalam satu semester, kebutuhan 

mahasiswa dan program yang disusun berbeda-beda untuk masing-masing 

semester, karena hal tersebut disesuaikan dengan kurikulum PBA dan sebaran 

matakuliah yang sudah disusun untuk tiap semesternya. 

Selain data yang diperoleh melalui wawancara tersebut, peneliti 

melakukan observasi rapat penyusunan program praktikum tahun pelajaran 

2014/2015 dan semester ganjil untuk tahun ajaran 2015/2016. Dalam pertemuan 

tersebut terlihat ketua dan sekretaris jurusan PBA memimpin rapat. Dari 

pengamatan peneliti terlihat bahwa penyusunan program praktikum dilakukan 

dengan tahapan  penyampaian pandangan tentang program tersebut, penyampaian 

                                                             
3 8 Wawancara dengan Ayip Rosidi, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 22 September 

2015. 
3 9 Wawancara dengan Ahmad Zohdi, Sekretaris  Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 25 

September 2015. 
4 0 Wawancara dengan Muhammad Nurman, 26 September 2015. 
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sasaran program, penyampaian teknik sosialisasi di tingkat mahasiswa, 

penyampaian teknis pelaksanaan, dan pembagian tugas bagi dosen pembina. 

Sebagian besar peserta rapat terlihat memberikan pandangan tentang program 

praktikum dan  menyampaikan rasional ketercapaian program pada tahun 

sebelumnya.4 1 

Dari hasil analisis dokumen program praktikum yang dimiliki oleh Jurusan 

PBA, peneliti dapat menggambarkan bahwa terdapat tiga mata praktikum yang 

menjadi kegiatan jurusan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Arab 

sebagaimana tertuang dalam tabel berikut: 

Tabel 07 

Program Praktikum 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Tiap Semester4 2 

 

A. Semester Ganjil 

 

No. Semester Program Praktikum 

1. I Praktik Maharah Istima’ 

2. III Praktik Maharah Qir’ah 

3.  V Praktik Maharah Kalam 

4. VII Praktik Maharah Kitabah 

 

 

B. Semester Genap 

 

No. Semester Program Praktikum 

1. II Praktik Kalam Berbasis Kosa Kata 

2. IV Praktik Kitabah berbasis 

Khat/Kaligrafi 

3.  VI Praktik Kitabah Berbasis Penyusunan 

Proposal Skripsi.  

 

Data yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa program praktikum 

yang direncanakan dan dilakukan telah mendapatkan porsi yang proporsional dan 

                                                             
4 1 Observasi rapat penyusunan program praktikum dan pembagian tugas dosen, 7 

September  2015. 
4 2 Dokumentasi, Kurikulum dan sebaran mata kuliah yang dimodifikasi berdasarkan  

kebutuhan praktikum mahasiswa Jurusan PBA, dikutip  16 September 2015. 
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memadai untuk membina keterampilan berbahasa Arab. Program praktikum 

diarahkan kepada peningkatan kemampuan berbahasa Arab mahasiswa,  baik 

keterampilan istima’, kalam, qira’ah dan kitabah. Untuk keterampilan kitabah 

diarahkan kepada kemampuan mahasiswa dalam menyusun skripsi dengan bahasa 

Arab. 

Kegiatan penyusunan program praktikum dilakukan termasuk untuk 

memilih materi atau bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan program 

praktikum, memilih pendekatan yang dipergunakan, dan penentuan teknik 

evaluasi praktikum.  Bahan atau materi yang dipergunakan dalam program 

praktikum merupakan hasil kesepakatan seluruh dosen dan diambil dari beberapa 

referensi atau sumber. Untuk praktikum keterampilan istima’, materi yang 

dipergunakan diambil dari beberapa kaset atau CD film yang menggunakan 

bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. Materi untuk keterampilam qira’ah 

diambil dari beberapa kitab klassik dan kontemporer yang membahas masalah 

bahasa, tafsir, fiqih, dan ilmu lainnya. Materi untuk praktikum keterampilan 

kalam diambil dari beberapa materi hiwar, percakapan, dan teks-teks dialog 

lainnya. Sedangkan untuk keterampilan kitabah diambil dari beberapa referensi 

tentang penulisan karya ilmiah yang berbahasa Arab.4 3  

Program praktikum keterampilan istima' dan kalam merupakan suatu 

kegiatan yang melibatkan mahasiswa untuk memperaktikkan secara langsung 

keterampilan mereka dalam istima’ dan kalam. Program ini diberikan dengan 

maksud agar mahasiswa dapat mengaplikasikan keterampilan berbahasa yang 

sudah diperoleh di bangku kuliah, sekaligus agar mereka dapat bersosialisasi 

dengan lingkungan kampus dalam menerapkan bahasa Arab sebagai bahasa 

sehari-hari. 

Adapun tujuan dilaksanakannya praktikum ini adalah memberikan 

pengetahuan dasar dan pengalaman bagi mahasiswa Jurusan PBA dalam 

mempraktikkan keterampilan Istima’ dan Kalam  yang sudah dimiliki, dan 

menumbuhkan motovasi yang tinggi kepada mahasiswa untuk gemar 

                                                             
4 3 Observasi, tanggal 18 September 2015. 
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berkomunikasi dengan bahasa Arab di lingkungan kampus, terutama  di dalam 

kelas. 

Sedangkan program praktik keterampilan Qira’ah merupakan suatu 

kegiatan yang melibatkan mahasiswa untuk memperaktikkan kemampuan 

membaca secara langsung. Program ini diberikan dengan maksud agar mahasiswa 

dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang sudah diperoleh dalam berbagai 

matakuliah seperti Nahwu dan Sharf dan matakuliah lain yang mendukung yang  

diperoleh di bangku kuliah, sekaligus agar mereka dapat bersosialisasi dengan 

beberapa literatur Arab yang disuguhkan dalam program ini untuk dapat 

diterapkan dalam  bahasa sehari-hari. 

Adapun tujuan dari pelaksanan Praktikum Qira’ah ini antara lain : 

d. Memberikan pengetahuan teoritis kepada mahasiswa tentang jumlah 

Ismiyah dan pengembangannya dalam teks Bahasa Arab. 

e. Memberikan pengetahuan teoritis kepada mahasiswa tentang jumlah 

Fi’liyah  dan pengembangannya dalam teks Bahasa Arab. 

f. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempraktikkan 

pengetahuan dasar bahasa Arab yang sudah diproleh secara lebih luas.  

g. Menumbuhkan motovasi yang tinggi kepada mahasiswa untuk gemar 

membaca teks bahasa Arab di rumah, lingkungan kampus, dan 

terutama  di dalam kelas. 

Sedangkan praktikum keterampilan kitabah merupakan suatu kegiatan 

yang melibatkan mahasiswa untuk memperaktikkan kemampuan menilis secara 

langsung. Kegiatan menulis yang dimaksud adalah menulis khat/kaligrafi dan 

menulis dalam rangka mengekspresikan pikiran dalam bentuk penulisan proposal 

dan skripsi berbahasa Arab.  Program ini diberikan dengan maksud agar 

mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang sudah diperoleh 

dalam berbagai matakuliah seperti Nahwu dan Sharf dan Kitabah, dan 

matakuliah- matakuliah lain yang mendukung yang  diperoleh di bangku kuliah.4 4 

                                                             
4 4 Dokumentasi, Pedoman Praktikum Mahasiswa Jurusan PBA, dikutip tanggal 28 September 

2015. 
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Data-data yang sudah dipaparkan di atas dapat memberikan gambaran 

yang jelas tentang penyusunan program praktikum yang dilakukan oleh jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab dalam upaya membina keterampilan berbahasa Arab 

mahasiswa, penyusunan program praktikum dilakukan melalui rapat pembagian 

tugas yang dilakukan secara kolektif bagi seluruh dosen PBA pada setiap awal 

semester, baik semester ganjil maupun genap. Program yang disusun cukup 

komprehensif yang meliputi komponen-komponen yang akan diacu dalam 

pelaksanaan praktikum, seperti bahan atau materi yang digunakan, pendekatan, 

dan teknik evaluasi dalam melihat keterampilan berbahasa mahasiswa.   

 

2. Pelaksanaan Program Praktikum 

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pelaksanaan kegiatan praktikum 

merupakan implementasi dari rancangan program yang sudah disusun 

sebelumnya. Pelaksanaan program praktikum oleh para dosen sebagai suatu upaya 

untuk  membina dan membantu pengembangan keterampilan berbahasa Arab 

mahasiswa yang meliputi keterampilan istima’, kalam, qira’ah dan kitabah. Di 

samping itu  pelaksanaan program praktikum ini juga membantu ketercapaian 

tujuan matakuliah keahlian di  Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

Pelaksanaan program praktikum diawali dengan sosialisasi program 

kepada seluruh mahasiswa PBA, sosialisasi program praktikum dilakukan secara 

kolektif bagi seluruh mahasiswa, dan dilakukan dalam sebuah pertemuan. 

Sebagaimana yang telah dilakukan dalam sosialisasi program untuk semester 

genap tahun pelajaran 2014/2015, kegiatan tersebut dilakukan di aula Ma’had 

Jamiah. Dalam kesempatan itu  mahasiswa diberikan penjelasan tentang program 

praktikum yang meliputi jenis praktikum, tujuan program praktikum, pendekatan 

dalam pelaksanaan program, dan persoalan-persoalan teknis lainnya  seperti 

jumlah tatap muka dengan dosen Pembina. Sosialisasi program praktikum 

dimaksudkan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang program 

yang akan dilaksanakan, karena program ini memberikan kontribusi cukup baik 

bagi pembinaan keterampilan berbahasa Arab mahasiswa.4 5 

                                                             
4 5 Wawancara dengan Ayip Rosidi, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 22 September 2015. 
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Hal senada juga diungkapkan oleh Najamuddin4 6 (salah seorang dosen 

Jurusan PBA) bahwa program praktikum dilaksanakan dalam suatu siklus secara 

periodik setiap satu semester, rangkaian kegiatan diawali dengan penyusunan 

program secara bersama-sama dengan seluruh dosen. Kemudian dalam 

pelaksanaannya mahasiswa diberi pembekalan (sosialisasi) tentang program 

praktikum yang akan dilaksanakan, sosialisasi program juga dihadiri oleh seluruh 

dosen pembina. Bahkan dosen tertentu diberikan kesempatan untuk memberikan 

pandangan dan pedoman teknis pelaksanaannya, yang tentunya berpedoman pada 

rancangan program kerja yang sudah disusun sebelumnya.  

Pada tahap berikutnya dari pelaksanaan program praktikum adalah 

melakukan analisis terhadap spesialisasi keahlian dosen, hal ini dilakukan agar 

ketua  dan sekretaris jurusan dapat memberikan tugas pembimbingan sesuai 

dengan keahlian mereka (job description). Seluruh dosen PBA dilibatkan dalam 

pelaksanaan program praktikum, mereka terlibat sebagai dosen pembina mata 

kuliah praktikum. Mereka dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil mahasiswa, 

dan diberikan tugas untuk membina keterampilan berbahasa Arab mahasiswa 

sampai dengan melakukan evaluasi hasil program yang dituangkan dalam bentuk 

nilai. Data hasil penilaian, pembinaan, dan pemantauan yang dikakukan oleh 

dosen pembina selanjutnya dijadikan sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap 

program praktikum, dengan evaluasi tersebut jurusan akan mendapatkan 

gambaran tentang hasil program pada setiap semesternya.4 7  

Berdasarkan penelusuran dokumen yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh 

data tentang pembagian tugas dosen dalam program praktikum sebagaimana yang 

tertuang dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 6 Wawancara, tanggal 28 September 2015. 

4 7 Wawancara dengan Ahmad Zohdi, Sekretaris  Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 25 

September 2015. 
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Tabel 08 

Pembagian Tugas Dosen 

Program Praktikum Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Semester Genap 2014/20154 8 

 

No. Nama Dosen Mata Praktikum Smt/Klp 

1. Ayip Rosidi, MA. Praktikum Kalam Berbasis 

Kosa Kata 

II/I 

2. Dr. H. L. Supriadi, Lc, MA. Praktikum Kalam Berbasis 

Kosa Kata 

II/II 

3. Erma Suriani, M.S.I Praktikum Kalam Berbasis 

Kosa Kata 

II/III 

4. Drs. H. M. Nasikin, M.Ag Praktikum Kalam Berbasis 

Kosa Kata 

II/IV 

5. Drs. H. L. Ahmad Busyairi, 

MA 

Praktikum Kalam Berbasis 

Kosa Kata 

II/V 

6. H. Ishlahuddin, MA. Praktikum Kalam Berbasis 

Kosa Kata 

II/VI 

7. H. Syamsu Syauqani, Ma Praktikum Kalam Berbasis 

Kosa Kata 

II/VII 

8. Dr. H. Dedy Wahyudin, MA. Praktikum Kalam Berbasis 

Kosa Kata 

II/VIII 

9. Dr. H. Salimul Jihad, M.Ag Praktikum Kitabah 

Berbasis Khat/Kaligrafi 

IV/I 

10. Fatoni, M.Pd Praktikum Kitabah 

Berbasis Khat/Kaligrafi 

IV/II 

11. M. Arfan, M. Hum Praktikum Kitabah 

Berbasis Khat/Kaligrafi 

IV/III 

12. Johairi, S.Pd.I Praktikum Kitabah 

Berbasis Khat/Kaligrafi 

IV/IV 

13. Mursidin, MA. Praktikum Kitabah 

Berbasis Khat/Kaligrafi 

IV/V 

14. Zulhadi, S.Pd.I Praktikum Kitabah 

Berbasis Khat/Kaligrafi 

IV/VI 

15. Muhajirin Ramzi, M.Pd Praktikum Kitabah 

Berbasis Khat/Kaligrafi 

IV/VII 

16. Suparmanto, M.Pd. Praktikum Kitabah 

Berbasis Khat/Kaligrafi 

IV/VIII 

17. Drs. H. M. Achyar, M.Pd.I Praktikum Kitabah 

Berbasis Penyusunan 

Proposal Skripsi 

VI/I 

18. Dr. H. Fathul Maujud, MA Praktikum Kitabah VI/II 

                                                             
4 8 Dokumentasi pelaksanaan program praktikum Jurusan PBA, dikutip  23 September 2015. 
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Berbasis Penyusunan 

Proposal Skripsi 

19. Ahmad Zohdi, M.Ag Praktikum Kitabah 

Berbasis Penyusunan 

Proposal Skripsi 

VI/III 

20. A. Khalakul Khairi, M.Ag Praktikum Kitabah 

Berbasis Penyusunan 

Proposal Skripsi 

VI/IV 

21. Dr. S. Ali Jadid Al Idrus, 

M.Pd. 

Praktikum Kitabah 

Berbasis Penyusunan 

Proposal Skripsi 

VI/V 

22. Drs. H. Sahrah, M.Pd.I Praktikum Kitabah 

Berbasis Penyusunan 

Proposal Skripsi 

VI/VI 

23. M. Nurman, M.Pd Praktikum Kitabah 

Berbasis Penyusunan 

Proposal Skripsi 

VI/VII 

24. Najamuddin, M.Hum Praktikum Kitabah 

Berbasis Penyusunan 

Proposal Skripsi 

VI/VIII 

 

Data yang diperoleh di atas menggambarkan bahwa bahwa jurusan 

pendidikan Bahasa Arab telah melakukan suatu fungsi organizing dari manajemen 

profesional, fungsi ini dijalankan untuk memberikan fungsi dan tugas untuk 

masing-masing dosen. Pembagian tugas dosen ini juga sekaligus sebagai bentuk 

pemberian tanggungjawab dosen yang bersangkutan terhadap job yang diberikan 

dalam membina keterampilan berbahasa mahasiswa. Data ini juga memberikan 

gambaran bahwa dosen memiliki tanggungjawab yang terbatas pada kelompok 

masing-masing, hal ini dilakukan agar para dosen dapat memberikan pembinaan 

secara fokus dan intens, agar mahasiswa mendapatkan pelayanan bimbingan 

dengan maksimal. 

   Peneliti secara berkelanjutan mencari data untuk mengetahui dengan 

lebih rinci tentang pelaksanaan program praktikum di jurusan PBA, dari 

penelusuran tersebut terungkap bahwa bersamaan dengan pembagian tugas dosen, 

jurusan PBA juga melakukan pembagian kelompok mahasiswa. Pembagian 

kelompok mahasiswa dilakukan untuk mempermudah jurusan dalam 

mengorganisir mahasiswa dalam pelaksanaan program, pembagian kelompok juga 
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dimaksudkan untuk memudahkan dosen pembina untuk melakukan pembinaan 

dan pengontrolan. Pengelompokan dilakukan berdasarkan/berbasis semester dan 

kelas, tiap kelas dalam dibagi ke dalam dua kelompok besar. Untuk praktikum 

semester genap tahun pelajaran 2014/2015 seluruh mahasiswa dibagi ke dalam 24 

kelompok, jumlah anggota tiap kelompok bervariasi sesuai dengan jumlah 

anggota kelas pada masing-masing kelas.4 9 

Dari  studi dokumentasi peneliti memperoleh sejumlah data terkait dengan 

pembagian kelompok mahasiswa pada program praktikum, data tersebut peneliti 

gambarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 09 

Data Pembagian Kelompok Mahasiswa 

Program Praktikum Semester Genap 2014/20155 0 

 

No. Mata Praktikum Semester 
Jumlah 

Klp 

1. Praktikum Kalam Berbasis Kosa Kata II/A 2 

2. Praktikum Kalam Berbasis Kosa Kata II/B 2 

3. Praktikum Kalam Berbasis Kosa Kata II/C 2 

4. Praktikum Kalam Berbasis Kosa Kata II/D 2 

5. Praktikum Kitabah Berbasis 

Khat/Kaligrafi 

IV/A 2 

6. Praktikum Kitabah Berbasis 

Khat/Kaligrafi 

IV/B 2 

7. Praktikum Kitabah Berbasis 

Khat/Kaligrafi 

IV/C 2 

8. Praktikum Kitabah Berbasis 

Khat/Kaligrafi 

IV/D 2 

9. Praktikum Kitabah Berbasis Penyusunan 

Proposal Skripsi 

VI/A 2 

10. Praktikum Kitabah Berbasis Penyusunan 

Proposal Skripsi 

VI/B 2 

11. Praktikum Kitabah Berbasis Penyusunan 

Proposal Skripsi 

VI/C 2 

12. Praktikum Kitabah Berbasis Penyusunan 

Proposal Skripsi 

VI/D 2 

Jumlah Kelompok : 24 

                                                             
4 9 Wawancara dengan Subaire, Staf jurusan PBA, tanggal 2 Oktober 2015. 
5 0 Dokumentasi pembagian kelompok mahasiswa, dikutip tanggal 2 Oktober 2015. 



49 
 

Selain yang sudah dipaparkan di atas, hal lain yang menjadi bagian penting 

dalam pelaksanaan program praktikum adalah pemberian bimbingan. 

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Khalakul Khaeri bahwa 

pembimbingan yang diberikan kepada mahasiswa  dilakukan dalam delapan kali 

tatap muka, proses bimbingan dapat dilakukan secara individual maupun secara 

kolektif. Dalam praktik kitabah berbasis proposal skripsi berbahasa Arab, secara 

kolektif (tiap kelompok) mahasiswa terlebih dahulu diberikan gambaran umum isi 

proposal skripsi berbahasa arab, kemudian mahasiswa  diberikan kesempatan 

untuk membuat proposal secara bertahap dengan tetap mengkonsultasikan 

hasilnya kepada dosen. Tahapan ini mirip seperti proses konsultasi proposal 

skripsi kepada dosen pembimbing, namun tahapan ini merupakan langkah awal 

bagi mahasiswa untuk menyusun proposal skripsi berbahasa arab, yang pada 

gilirannya mahasiswa akan mendapatkan berbagai masukan dan koreksi untuk 

perbaikan proposal yang lebih baik.5 1   

Dalam wawancara peneliti dengan Ahmad Zohdi terungkap bahwa dosen 

di jurusan PBA banyak memberikan pembinaan secara kolektif, mahasiswa secara 

bersama-sama bertemu dengan dosen pembina praktikum pada waktu dan jam 

yang sudah disepakati bersama. Pembinaan banyak dilakukan di ruang dosen 

jurusan PBA,  dan setiap dosen yang melakukan pembinaan kepada mahasiswa 

memberikan tanda bukti (tanda tangan) pada lembar kontrol yang telah dibawa 

oleh masing-masing mahasiswa binaan. Lembar kontrol tersebut diberi nama al-

bitaqah al-istisyariah. Lembar kontrol tersebut berguna untuk mengetahui jumlah 

pertemuan mahasiswa dengan dosennya, sehingga tiap-tiap mahasiswa berusaha 

untuk memenuhi minimal delapan kali pertemuan.5 2   

Data hasil wawancara tersebut peneliti perkuat dengan hasil observasi, dari 

observasi yang dilakukan terlihat bahwa dosen memberikan pembinaan kepada 

mahasiswa dalam suatu pertemuan di ruang jurusan PBA, dalam kesempatan 

tersebut peneliti mencermati  proses yang dilakukan oleh dosen pembina. Dosen 

memberikan pengarahan secara umum tentang materi praktikum (penulisan 

                                                             
5 1 Wawancara, 28 September 2015. 
5 2 Wawancara, 25 September 2015. 
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proposal skripsi Bahasa Arab), setelah itu mahasiswa secara bergiliran 

menunjukkan hasil kerjanya kepada dosen untuk mendapatkan perbaikan-

perbaikan. Dalam kesempatan itu, dosen meminta kepada mahasiswa untuk 

membaca secara cermat isi proposalnya dan kemudian secara bertahap dosen 

memberikan masukan/perbaikan. Perbaikan banyak dilakukan pada aspek 

pemilihan kata, penulisan kalimat dan paragraf, di samping itu dosen juga 

memberi masukan dan koreksinya pada aspek teknik penulisan proposal skripsi 

berbahasa Arab. Proses itu dilakukan  secara bertahap terhadap setiap mahasiswa 

yang menjadi tanggungjawabnya, proses tersebut dilakukan berulang-ulang 

sampai mahasiswa memiliki keterampilan kitabah  yang baik terutama pada 

penulisan proposal skripsi yang berbahasa Arab. Pada bagian akhir setiap tatap 

muka, mahasiswa menyodorkan kartu kontrol untuk ditandatangani oleh dosen 

pembina sebagai bukti pertemuan.5 3     

Hal yang serupa juga terjadi pada praktik keterampilan istima’ dan kalam, 

dalam implementasinya mahasiswa secara kolektif diberikan pembekalan tentang 

materi  praktik, kemudian masing-masing mahasiswa diminta untuk membuat 

produk berupa unjuk kerja mereka dalam kemampuan berbicara dan pengucapan 

kosa kata (mufradat) bahasa Arab secara fasih. Kemampuan pengucapan dan 

berbicara tersebut kemudian direkam dalam kaset/compact disk untuk diserahkan 

kepada dosen pembina. Dosen memberikan penilaian terhadap produk mahasiswa 

dan memberikan umpan balik terhadap karya mereka tersebut.5 4     

Data yang dipaparkan di atas memberikan gambaran bahwa  proses 

pembimbingan yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa menggunakan 

teknik kelompok dan individual, dalam prosesnya dosen memberikan gambaran 

umum tentang tugas yang akan dikerjakan oleh praktikan/mahasiswa, kemudian 

mereka mengahdap kepada dosen untuk melaporkan hasil kerjanya untuk 

mendapatkan koreksi dan masukan. Pertemuan mahasiswa dengan dosen rata-rata 

delapan kali tatap muka, dan tatap muka dengan dosen ditandai dengan adanya 

legalitas dari dosen dalam kartu kontrol. 

                                                             
5 3 Observasi pembinaan yang dilakukan oleh Ust. H.M. Achyar, 6 Juli 2015. 
5 4 Observasi, tanggal 8 Juli 2015. 
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Sisi lain dari pelaksanaan program praktikum di Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab adalah evaluasi kemampuan berbahasa mahasiswa. Evaluasi 

keterampilan berbahasa mahasiswa dilakukan dengan penilaian autentik, penilaian 

ini tidak hanya melihat dari sisi hasil akhir program praktikum, akan tetapi proses 

yang dilakukan oleh mahasiswa juga memberikan kontribusi terhadap penilaian 

yang diberikan dosen. Hal ini sebagaimana terungkap dalam wawancara peneliti 

dengan Muhammad Nurman, bahwa penilaian yang diberikan oleh dosen 

mengakomodir keseluruhan proses yang dialami oleh praktikan/mahasiswa, mulai 

dari keterlibatan mereka dalam pembekalan (sosialisasi program), jumlah 

pertemuannya dengan dosen sebagaimana terdapat dalam kartu kontrol, dan 

kualitas produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Semua bagian tersebut menjadi 

unsur-unsur utama dalam memberikan penilaian.5 5    

Peneliti menelusuri dokumen nilai praktikum yang diberikan dosen kepada 

mahasiswa, dalam beberapa dokumen yang peneliti cermati terlihat bahwa dosen 

memberikan nilai dengan dua kategori, yaitu lulus atau tidak lulus. Kategori lulus 

diberikan jika mahasiswa telah mengikuti proses pembinaan sebanyak delapan 

kali minimal, dan menunjukkan unjuk kerja berbahasa Arab yang baik, seperti 

kemampuan dalam kosa kata, berbicara, dan menulis proposal dengan 

menggunakan bahasa Arab. Sedangkan kategori tidak lulus diberikan jika 

mahasiswa minim mengikuti proses pembinaan dan menunjukkan kinerja yang 

tidak baik dalam keterampilan berbahasa Arab.5 6 

Paparan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi menunjukkan bahwa jurusan Pendidikan Bahasa Arab telah 

melaksanakan program praktikum yang diawali dengan  kegiatan sosialisasi dan 

pembekalan bagi seluruh mahasiswa, pembagian tugas dosen sebagai pembina 

program, pembagian kelompok mahasiswa berdasarkan semester dan kelas, 

pelaksanaan pembinaan praktikan/mahasiswa dengan teknik kelompok dan 

individual, proses pembinaan dibuktikan dengan adanya kartu kontrol, dan 

evaluasi keterampilan berbahasa Arab mahasiswa, evaluasi dilakukan secara 

                                                             
5 5 Wawancara, tanggal 26 September 2015. 
5 6 Dokumentasi nilai program praktikum, dikutip tanggal 5 Oktober 2015. 
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autentik dengan melihat seluruh proses interaksi dosen dan mahasiswa termasuk 

unjuk kerja berbahasa Arabnya serta produk yang dihasilkan dari program 

tersebut.  
   

3. Evaluasi Program Praktikum 

Setiap  aktivitas dalam suatu program pendidikan hendaknya selalu 

dibarengi dengan evaluasi agar dapat diketahui tingkat kemajuan yang dialami 

oleh seluruh mahasiswa. Evaluasi program  harus tergambar secara lengkap dan 

melingkupi seluruh tujuan yang sudah disusun sebelumnya.  

Kegiatan atau program praktikum di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab  

yang dilakukan oleh pihak jurusan digambarkan sebagai sebuah siklus, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang hasilnya digunakan sebagai acuan 

perencanaan berikutnya terutama berkaitan dengan temuan-temuan yang perlu 

ditindaklanjuti. Dalam kaitannya dengan evaluasi program ini,  maka jurusan PBA 

harus mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi terhadap perencanaan 

program praktikum, pelaksanaannya, dan evaluasinya.  

Evaluasi program praktikum di Jurusan PBA dilakukan pada setiap awal  

semester, evaluasi program dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan 

program praktikum, sehingga evaluasi program praktikum dilakukan dua kali 

dalam setahun secara kolektif. Evaluasi program praktikum dilakukan untuk 

kepentingan penyusunan program praktikum pada semester berikutnya, temuan-

temuan pada saat pelaksanaan program disampaikan oleh masing-masing dosen  

yang kemudian dikembangkan dalam diskusi sebagai bahan pertimbangan untuk 

menyusun program selanjutnya.5 7   

Untuk memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dengan ketua 

jurusan, peneliti melakukan pengecekan terhadap hasil observasi yang peneliti 

lakukan sebalumnya. terlihat bahwa di awal semester ganjil tahun akademik 

2015/2016 ketua jurusan dan sekretaris melakukan rapat dengan seluruh dosen 

PBA dalam rangka pembagian tugas dosen, dalam rapat itu dibahas tentang 

evaluasi program praktikum yang sudah berjalan pada semester sebelumnya. 

                                                             
5 7 Wawancara dengan Ayip Rosidi, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 22 September 2015. 
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Setelah dilakukan diskusi dan pembahasan tentang temuan-temuan pada program 

praktikum sebelumnya (genap 2014/2015), kemudian dibuat perencanaan program 

untuk semester berikutnya yaitu ganjil 2015/2016. Rapat evaluasi dan penyusunan 

program praktikum dilakukan untuk menginventarisasi hambatan dan masalah, 

inventarisasi kemajuan yang dicapai, dan perbaikan dan penyempurnaan program 

praktikum.5 8 

Data-data yang dipaparkan di atas memberikan gambaran bahwa jurusan 

PBA bersama seluruh dosen telah melakukan evaluasi program praktikum  secara 

kolektif untuk membahas temuan-temuan baik kendala maupun keberhasilan serta 

hambatan yang dialamai oleh para dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan 

tugasnya. Temuan-temuan tersebut dijadikan pertimbangan dalam menyusun 

program praktikum berikutnya. 
 

C. Implikasi Manajemen Program Praktikum Bagi Tebinanya Keterampilan 

Berbahasa Arab Mahasiswa di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram. 

Pada bagain ini peneliti memaparkan data tentang implikasi manajemen 

program praktikum bagi terbinanya keterampilan berbahasa Arab mahasiswa di 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Berbagai upaya dari pihak jurusan terus 

dilakukan untuk membina dan meningkatkan kualitas kemampuan mahasiswa 

dalam berbahasa Arab, di antaranya adalah melalui program praktikum ini.  

Implikasi manajemen program praktikum bagi terbinanya keterampilan 

berbahasa Arab mahasiswa di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab dapat dilihat dari 

berbagai  manfaat dan hasil serta kepentingan yang diperoleh mahasiswa dari 

implementasi program praktikum tersebut. Di antara implikasi manajemen 

program praktikum tersebut terlihat dari unjuk kerja berbahasa Arab mahasiswa 

yang diwujudkan dalam bentuk kemampuan mereka dalam kalam dan penguasaan 

mufradat, qira’ah, menulis proposal skripsi dengan menggunakan bahasa Arab. 

                                                             
5 8 Observasi rapat evaluasi,penyusunan program praktikum dan pembagian tugas dosen, 7 

September  2015. 
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Menurut Mindan5 9 salah seorang mahasiswa PBA semester VB bahwa 

program praktikum yang sudah dilaksanakan memberikan banyak pengetahuan 

tentang mufradat, baik dari segi pelafalan, pemahaman arti, dan kemampuan 

menggunakannya dalam berbicara. Program praktikum kalam  berbasis kosa kata 

banyak memberikan porsi latihan pengucapan kalimat-kalimat berbahasa Arab 

dan kemudian latihan mengungkapkan pikiran dengan kalimat-kalimat yang sudah 

dilatih tersebut. Latihan-latihan pada mufradat dan kalam banyak memberikan 

kontribusi bagi mahasiswa dalam memecahkan berbagai masalah dalam beberapa 

matakuliah yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. 

Sedangkan menurut Zainul Mukhlis,6 0 mahasiswa jurusan PBA semester 

VIIA bahwa pelaksanaan program praktikum kitabah berbasis penyusunan 

proposal skripsi dengan bahasa Arab telah banyak memberikan skill atau 

keterampilan kepada mahasiswa, khsususnya bagi mahasiswa semester VII yang 

akan menulis proposal penelitian/skripsi. Namun demikian, walaupun mahasiswa 

sudah menulis proposal skripsi berbahasa Arab (sebagai bentuk hasil dari program 

praktikum), akan tetapi banyak di antara mereka yang tidak melanjutkannya 

dalam penulisan skripsi. Manfaat yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 

praktikum tersebut di antaranya mahasiswa mampu menulis skripsi dengan bahasa 

Arab, kemampuan mahasiswa dalam menggunakan kaidah bahasa secara 

operasional dalam menulis, dan kemampuan mahasiswa dalam memilih kata yang 

tepat dalam menulis. 

Selain pendapat di atas, Astiawati menyatakan dalam sebuah wawancara 

bahwa program praktikum keterampilan kitabah berbasis kaligrafi/khat yang 

sudah dilakukan dapat memberikan pemahaman tentang tata cara menulis huruf-

huruf arab dengan baik, baik huruf-huruf yang ditulis secara terpisah ataupun 

huruf-huruf ketika bersambung dalam suatu kata ataupun kalimat. Praktikum 

kitabah tersebut di samping memberikan pengetahuan tentang teknik menulis 

                                                             
5 9 Wawancara, 1 Oktober 2015. 
6 0 Wawancara, 2 Oktober 2015. 
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dalam bahasa Arab, juga memberikan keterampilan secara teknis dalam menulis 

arab yang baik dan benar secara kaidah penulisan.6 1  

Junaidin mahasiswa jurusan PBA semester VIIB dalam pernyataannya 

bahwa program praktikum banyak memberikan manfaat bagi mahasiswa terutama 

dalam upaya meningkatkan keterampilan berbahasa, baik kalam, qira’ah, maupun 

kitabah. Hanya saja terdapat beberapa kelemahan terkait intensitas dan kauntitas 

pertemuan dengan dosen pembina, terdapat beberapa dosen yang tidak maksimal 

dalam jumlah pertemuan, namun dengan tetap memberikan tugas kepada 

mahasiswa. Hal tersebut terjadi karena kesibukan dosen, namun demikian 

mahasiwa tetap mendapatkan bimbingan secara kolektif. Menurut Junaidin, 

manfaat yang paling mendasar yang diperoleh dari program praktikum adalah 

mahasiswa banyak mendapatkan mufradat atau kosakata.6 2  

 Berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumen yang dilakukan kepada 

hasil kerja (produk) mahasiswa setelah program praktikum dilakukan terlihat 

bahwa mahasiswa telah menghasilkan produk berupa proposal skripsi berbahasa 

Arab, dari semua dosen pembina praktikum peneliti menemukan hasil karya 

mahasiswa berupa proposal yang sudah tersusun rapi sesuai dengan pedoman 

penulisan proposal dan skripsi bahasa Arab di jurusan PBA. Di samping itu juga, 

di ruang  jurusan PBA terdapat seluruh hasil karya mahasiswa yang mengikuti 

praktikum kitabah berbasis kaligrafi/khat. Berdarakan hasil pengamatan terlihat 

bahwa sebagian besar mahasiswa telah memiliki keterampilan secara teknis dalam 

menulis huruf-huruf arab, baik secara terpisah maupun tersambung.6 3  

Data-data   yang sudah dipaparkan di atas, baik melalui teknik wawancara, 

observasi, maupun dokumentasi menunjukkan bahwa proram praktikum yang 

dilaksanaka di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab telah memberikan implikasi 

kepada mahasiswa terutama pada pengembangan keterampilan berbahasa Arab 

mereka, baik pada keterampilan kalam, qiraah, maupun kitabah. Keterampilan 

berbahasa Arab yang diperoleh dari program praktikum  memberikan sumbangan 

                                                             
6 1 Wawancara dengan Astiawati, mahasiswa jurusan PBA semester V C, 5 Oktober 2015.  
6 2 Wawancara, 7 Oktober 2015. 
6 3 Observasi, 29 September 2015. 
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yang sangat penting bagi mahasiswa dalam menunjang tugas-tugas mata kuliah 

yang disajikan oleh dosen di dalam kelas.  

2. Temuan Penelitian 

Dari paparan data yang sudah disajikan di atas, peneliti dapat memaparkan 

beberapa temuan penelitian sebagai berikut: 

Tabel 10 

Temuan Penelitian 

No. Fokus 
 

Indikator Temuan 

1. Implementasi 

Manajemen Praktikum.  

Penyusunan 

Program 

Praktikum 

Program praktikum disusun  

pada setiap awal  semester 

melalui rapat pembagian tugas 

dosen di Jurusan PBA. 

Penyusunan program dilakukan 

secara kolektif dengan 

melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan program pada 

semester sebelumnya.  

  Pelaksanaan 

Program 

Praktikum 

Pelaksanaan  program diawali 

dengan sosialisasi atau 

pembekalan program kepada 

seluruh mahasiswa, pembagian 

kelompok mahasiswa, 

pembagian tugas dosen 

pembina, dan pelaksanaan 

evaluasi kemampuan mahasiswa 

dalam berbahasa Arab. 

  Evaluasi 

Program 

Praktikum 

Evaluasi program praktikum 

dilakukan mulai dari aspek 

perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasinya. Evaluasi program 

dilakukan melalui rapat dosen 

jurusan PBA. 

2. Implikasi Manajemen 

Praktikum. 

Keterampilan 

Berbahasa 

Arab. 

- Mahasiswa memiliki 

pemahaman tentang teknik 

menulis huruf Arab, baik 

secara terpisah maupun 

tersambung.  

- Mahasiswa memiliki banyak 

perbendaharaan kata yang 

cukup banyak, sehinga 

memungkinkan bagi mereka 

untuk terampil berbicara 

dengan baik. 

- Mahasiswa mampu menulis 
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proposal skripsi dengan 

bahasa Arab sesuai dengan 

pedoman penulisan yang sudaj 

ditetapkan di Jurusan PBA. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 
 

Pada bab ini  peneliti akan mendiskusikan temuan penelitian untuk 

menghasilkan temuan substantif atau praktis. Pada bagian ini akan dibahas secara 

berurutan mengenai: 1) Implementasi manajemen praktikum dalam pembinaan 

keterampilan berbahasa Arab mahasiswa. 2) Implikasi manajemen praktikum bagi 

terbinanya keterampilan berbahasa Arab mahasiswa. 

1. Implementasi Manajemen Praktikum dalam Pembinaan Keterampilan 

Berbahasa Arab Mahasiswa di Jurusan PBA FITK IAIN Mataram. 

a. Penyusunan Program Praktikum 

Menujuk pada temuan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, 

penyusunan program praktikum dilakukan dengan rapat pembagian tugas dosen di 

Jurusan PBA. Melalui rapat tersebut seluruh peserta rapat memberikan  gambaran 

pelaksanaan tentang rasional pelaksanaan program pada semester sebelumnya, hal 

tersebut diungkap sebagai pertimbangan dalam menyusun program praktikum 

yang akan dilaksanakan. Penyusunan program didasarkan atas masukan-masukan 

dari dosen dan melihat kebutuhan tuntutan penembangan keterampilan berbahasa 

Arab mahasiswa.  

Temuan penelitian di atas mengindikasikan bahwa perencanaan program 

praktikum yang dilakukan oleh jurusan telah melewati pase-pase yang sistematis 

mulai dari identifikasi persoalan yang terjadi sebelumnya dan kemudian 

menganalisis tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Hal ini berarti 

bahwa  penyusunan program praktikum sebagai bagian dari salah satu fungsi 

manajemen yaitu perencanaan (planning) telah disusun secara matang dan 

sistematis dengan mencermati segala sesuatu yang akan dikerjakan di masa datang 

untuk mencapai tujuan tertentu.  

Melihat realitas tersebut dengan mengkonfirmasikannya dengan 

pandangan George R. Terry bahwa penyusunan program (planning) dilakukan 

antara lain untuk menentukan tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Penyusunan program dilakukan dengan mengkaji 

kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan kesempatan dan ancaman, 
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menentukan strategi, kebijakan, taktik dan program yang diambil memalui proses 

pengambilan keputusan secara ilmiah.      

Melihat konsep yang ditawarkan George R. Terry di atas, penyusunan 

program praktikum telah dilakukan melalui prosedur yang sistematis. Hal ini 

dapat dilihat dari proses-proses yang dilakukan oleh jurusan dalam 

penyusunannya. Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap proses-proses yang 

dilakukan dalam penyusunan program praktikum mulai dari mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program sebelumnya, 

penyampaian pandangan dosen tentang rasional pelaksanaan sebelumnya, dan 

kemungkinan-kemungkinan perbaikan di masa yang akan datang, serta 

mempertimngkan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa merupakan langkah yang 

sudah tersistem dalam penyusunan sebuah perencanaan. 

Prosedur penyusunan program praktikum di jurusan PBA tersebut 

memberikan peluang yang besar bagi seluruh dosen PBA untuk berpartisipasi 

dalam memberikan masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan tentang 

program tesebut. Keseluruhan proses yang dilakukan oleh jurusan dengan seluruh 

dosen tersebut menunjukkan dimensi kebersamaan dalam menyusun program, 

karena kalau penyusunan program tidak dilakukan secara kolektif  partisipatif, 

maka akan berdampak pada pelaksanaan program praktikum yang saling 

mengandalkan antara pihak jurusan dan dosen selaku pembina matakuliah 

praktikum. 

 

b. Pelaksanaan Program Praktikum  

Pelaksanaan program praktikum di Jurusan PBA sebagai implementasi 

dari manajemen program praktikum dalam pembinaan keterampilan berbahasa 

Arab mahasiswa dilaksanakan dengan dilaksanakan mulai dari sosialisasi program 

kepada seluruh mahasiswa atau pembekalan program, pembagian kelompok 

mahasiswa, pembagian tugas dosen, dan melaksanakan evaluasi keterampilan 

berbahasa mahasiswa.    

Berdasarkan temuan penelitian bahwa pelaksanaan program praktikum 

kepada mahasiswa jurusan PBA dilakukan dengan teknik individual dan 
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kelompok. Teknik kelompok diterapkan dalam rangkan memberikan pengetahuan 

secara konseptual kepada mahasiswa binaan, sedangkan pertemuan secara 

individual dilakukan untuk memberikan skill atau keterampilan khusus kepada 

mahasiswa, karena dengan teknik individual dosen pembina dapat secara langsung 

memberikan penekanan-penekanan pada aspek keterampilan tersebut. Teknik 

individual maupun kelompok dilakukan oleh dosen dengan menggunakan 

pendekatan langsung (directive). 

Pendekatan langsung (directive) dipergunakan oleh dosen dalam 

membina mahasiswa agar dosen dapat secara langsung mengetahui keteampilan 

mahasiswa dalam unjuk kerja bahasa Arab, baik pada keterampilan kalam, qiraah, 

dan kitabah  baik kitabah  kaligrafi maupun menulis proposal dengan bahasa 

Arab. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat 

langsung, dosen memberikan arahan langsung, sudah tentu pengaruh perilaku 

dosen lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pemahaman terhadap 

psikologi behaviorisme.  

Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, 

yaitu respon terhadap rangsangan/stimulus. Oleh karena itu mahasiswa perlu 

diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi. Dosen dapat menggunakan penguatan 

(reinforcement) atau hukuman (punishment). Dalam hal ini dosen berfungsi dalam 

hal : (1) menjelaskan, (2) menyajikan, (3) mengarahkan, (4) memberi contoh, (5) 

menetapkan tolok ukur, (6) menguatkan. 

 

c. Evaluasi Program Praktikum 

Manajemen program praktikum dalam fungsinya di Jurusan PBA 

merupakan sebuah siklus yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi. Evaluasi program praktikum di Jurusan PBA dilakukan secara periodik 

setiap awal semester secara kolektif bagi seluruh dosen. Evaluasi dilakukan untuk 

membahas temuan-temuan baik kendala maupun keberhasilan serta hambatan 

yang dialamai oleh para dosen dalam melaksanakan tugasnya. Hasil evaluasi 

program praktikum dimanfaatkan secara maksimal dalam penyusunan program 

praktikum berikutnya, ini berarti bahwa  hasil evaluasi program yang 

diidentifikasi kemudian diintegrasikan dengan kebutuhan pengembangan program 
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pembinaan keterampilan berbahasa Arab mahasiswa pada program praktikum 

selanjutnya. 

Evaluasi program praktikum memiliki makna yang sangat strategis bagi 

para dosen dan jurusan PBA  untuk menyusun program praktikum pada semester 

berikutnya, hasil pelaksanaan pada semester sebelumnya diidentifikasi dan 

dianalisis untuk dirumuskan dalam rancangan program dengan melihat kebijakan 

pengembangan dari pihak jurusan.  

Prinsip-prinsip evaluasi atau controling sebagai bagian dari fungsi 

manajemen yang perlu diperhatikan menurut Massie (dalam Syaiful Sagala) 

adalah: 1) tertuju kepada strategis sebagai kunci sasaran yang menentukan 

keberhasilan; 2) pengawasan harus menjadi umpan balik  sebagai bahan revisi 

dalam mencapai tujuan; 3) harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan-

perubahan kondisi dan lingkungan; 4) cocok dengan organisasi pendidikan, 

misalnya organisasi sebagai sistem terbuka; 5) merupakan kontrol diri sendiri; 6) 

bersifat langsung yaitu pelaksanaan kontrol di tempat pekerja; 7) memperhatikan 

hakikat manusia dalam mengontrol personil pendidikan.  

Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, Oteng Sutisna  menegaskan bahwa 

tindakan pengawasan terdiri dari tiga langkah universal, yaitu: 1) mengukur 

perbuatan atau kinerja; 2) membandingkan perbuatan dengan standar yang 

ditetapkan dan menetapkan perbedaan-perbedaan jika ada; 3) memperbaiki 

penyimpangan dengan tindakan pembetulan. 

Stoner (dalam Syaiful Sagala) membagi evaluasi (controlling)  dalam 

empat langkah yaitu: 1) menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi, 

langkah ini mencakup penetapan standar dan ukuran untuk segala macam 

keperluan, mulai dari target pencpaian kurikulum sampai pada target pencapaian 

mutu lulusan; 2) mengukur prestasi kerja, langkah ini merupakan proses yang 

berkesinambungan, berulang-ulang (repetitif)  yang frekuensinya tergantung jenis 

aktivitas yang diukur. Kesalahan yang harus dicegah adalah membiarkan 

berlalunya jangka waktu yang terlalu lama antara pengukuran dan prestasi; 3) 

membandingkan hasil yang telah diukur dengan sasaran dan standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Jika hasil-hasil itu memenuhi standar, dapat diasumsikan 
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bahwa segala sesuatunya telah berjalan secara terkendali; 4) mengambil tindakan 

korektif, jika hasil-hasil yang dicapai   tidak memenuhi standar dan analisis 

menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan korektif ini dapat berupa 

mengadakan perubahan terhadap satu atau lebih banyak aktivitas terhadap standar 

yang telah ditetapkan semula. 

Mencermati alur di atas, jurusan dan dosen PBA telah melakukan 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program praktikum secara cermat dengan 

asas kebersamaan dan kekeluargaan bagi seluruh warga jurusan PBA. Sehingga 

kalau dicermati manajemen praktikum yang ideal dalam implementasinya disusun 

secara bertahap dan bersiklus, untuk memudahkan para dosen untuk melakukan 

persiapan di masing-masing tahapannya, sehingga para dosen betul-betul dapat 

melakukan kegiatan praktikum sebagai bentuk pembinaan terhadap keterampilan 

berbahasa Arab mahasiswa secara profesional. 

 

2. Implikasi Manajemen Praktikum bagi Terbinanya Keterampilan 

Berbahasa Arab Mahasiswa di Jurusan PBA FITK IAIN Mataram. 

Manajemen program praktikum di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) IAIN Mataram dalam 

implementasinya memberikan implikasi bagi peningkatan keterampilan berbahasa 

Arab mahasiswa. Implikasi tersebut terlihat dari unjuk kerja mahasiswa dalam 

menerapkan keterampilan berbahasa Arab, baik pada keterampilan menggunakan 

mufradat dalam berbicara, keterampilan menulis khat/kaligrafi, maupun 

keterampilan menulis proposal skripsi dengan menggunakan bahasa Arab.  

Program ini diberikan dengan maksud agar mahasiswa dapat 

mengaplikasikan pengetahuan bahasa yang sudah diperoleh dalam berbagai 

matakuliah, sekaligus agar mereka dapat bersosialisasi dengan beberapa literatur 

Arab yang disuguhkan dalam program ini untuk dapat diterapkan dalam  bahasa 

sehari-hari. 

Implikasi manajemen program praktikum dapat dilihat dengan 

mengidentifikasi beberapa tujuan dari pelaksanaan program praktikum 

sebagaimana tertuang dalam pedoman yang sudah ada, yaitu: 
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h. Memberikan pengetahuan dasar dan pengalaman bagi mahasiswa 

Jurusan PBA dalam mempraktikkan keterampilan berbahasa Arab 

yang terdiri dari istima’, kalam, qira’ah, dan kitabah.  

i. Menumbuhkan motovasi yang tinggi kepada mahasiswa untuk gemar 

menyimak, berkomunikasi, membaca dan menulis dengan bahasa Arab 

baik di lingkungan kampus maupun dil luar kamus. 

j. Memberikan keterampilan bagi mahasiswa untuk menulis skripsi 

dengan bahasa Arab. 

Dalam hal ketarampilan istima’ dan kalam, mahasiswa dapat  

menggunakan kosakata yang sudah diperoleh dalam berbicara, di samping itu 

perbendaharaan kosakata tersebut banyak meembantu mereka dalam 

menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah yang menggunakan bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantarnya. Kemampuan minimal dari istima’ adalah mampu 

mendengar dan memahami apa yang diucapkan oleh orang Arab yang 

berpendidikan. Sedangkan kategori kemampuan sedang kalau bisa memahami 

percakapan bahasa Arab yang agak cepat, seperti memahami pidato, warta berita. 

Adapun kemampuan menyimak kategori baik apabila seseorang mampu 

memahami dengan sempurna segala macam percakapan yang  fasih dengan tanpa 

mengalami kesulitan. 

Menurut Madkur, istima’ adalah suatu keterampilan yang sangat penting, 

karena : 1) mendengar merupakan faktor penting untuk meningkatkan 

kemampuan dasar berbahasa lainnya, 2) mendengar adalah suatu jalan untuk 

menghapal beberapa literatur/pegetahuan, 3) mendengar merupakan jalan untuk 

belajar dan mengajar, dan 4) mendengar sebagai alat untuk berhubungan dengan 

orang lain. 

Sedangkan kalam adalah kegiatan  yang bersifat produktif setelah kegiatan 

mendengar dilakukan. Subyakto-Nababan menjelaskan bahwa kemampuan 

berbicara ialah pengetahuan mengenai bentuk-bentuk bahasa dan makna bentuk-

bentuk itu, dan kemampuan untuk menggunakannya bilamana dan kepada siapa 

untuk memakai bentuk-bentuk tersebut secara wajar.  
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Kemampuan untuk mengungkapkan perasaan melalui lisan kepada orang 

lain merupakan bagian yang penting dalam perbendaharaan linguistik, baik dalam 

bahasa pertama maupun bahasa kedua. Pengungkapan perasaan seperti heran, 

senang, takut serta emosi-emosi negatif seperti marah, tidak puas, menghina dan 

benci sebetulnya sangat biasa di antara manusia sosial yang bergaul dan 

berkomunikasi, tetapi tidak jarang dijumpai banyak orang yang tidak mampu 

untuk mengungkapkan perasaannya lewat lisan. 

Praktik-praktik pembinaan yang dilakukan oleh dosen di Jurusan PBA 

telah memberikan kontribusi bagi pengembangan keterampilan berbahasa Arab 

mahasiswa, di samping implikasi dalam istima  dan kalam, implikasi lainnya 

adalah kemampuan mahasiswa dalam  mengungkapkan pikiran dan perasaan 

secara tertulis dengan menggunakan bahasa Arab, hal itu dibuktikan dengan 

adanya unjuk kerja mereka dalam membuat proposal skripsi dengan 

menggunakan bahasa Arab dengan baik. 

Kitabah merupakan keterampilan yang paling sukar dibanding dengan 

keterampilan berbahasa lainnya. Apabila seseorang menggunakan bahasa Arab 

secara lisan, maka seorang penutur asli dapat mengerti dan memahami lafal yang 

kurang sempurna atau ungkapan-ungkapan yang kurang gramatikal. Tetapi, 

apabila seseorang menggunakan bahasa Arab secara tulisan, maka penutur asli 

yang membacanya akan lebih keras dalam menilai tulisan yang banyak kesalahan 

ejaan atau tata bahasanya, meskipun makna yang disampaikan itu cukup jelas dan 

tulisannya cukup rapi. Secara teoritis, kitabah setidak-tidaknya terdiri dari  

kemampuan untuk menirukan tulisan yang terdapat pada buku atau sejenisnya, 

kemampuan merangkai atau menyusun hasil pikiran dalam bahasa tulis, atau 

melukiskan hasil pikiran-pikiran mengenai apa yang didengar, dilihat dan dialami, 

dan kemampuan menulis apa yang diterima melalui bahasa lisan. 

Keterampilan-keterampilan berbahasa Arab tersebut telah dimiliki oleh 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, kendatipun masih terdapat beberapa 

kasus mahasiswa yang belum secara baik menguasai keterampilan yang 

dimaksud. Namun pada dasarnya, mereka sudah memiliki kemampuan secara 

konseptual dan keterampilan dasar dalam menerapkan keterampilan berbahasa 



65 
 

Arab tersebut. Ketarmpilan berbahasa Arab tersebut selanjutnya untuk 

dikembangkan oleh mahasiswa secara mandiri dengan tetap konsisten dan 

termotivasi untuk mengembangkan diri sebagai calon guru Bahasa Arab di 

kemudian hari.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi manajemen program praktikum dalam pembinaan 

keterampilan berbahasa Arab bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab dilakukan dengan tahapan; penyusunan program praktikum,  

pelaksanaan program praktikum, dan evaluasi program praktikum.  

Penyusunan program dilakukan secara kolektif dengan seluruh dosen, 

penyusunan program dilakukan dengan mempertimbangkan kelemahan 

dan kelebihan program praktikum pada semester sebelumnya. Pelaksanaan 

program dilakukan dengan tahapan sosialisasi, pembagian kelompok, 

pembagian tugas dosen, proses pembimbingan, dan evaluasi keterampilan 

berbahasa Arab mahasiswa. Sedangkan evaluasi program dilakukan 

bersamaan dengan rapat pembagian tugas mengajar dosen, hasil evaluasi 

dijadikan pertimbangan untuk penyusunan program selanjutnya. 

Implementasi program didasarkan pada manajemen pengelolaan secara 

profesional dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen secara 

proporsional. 

2. Manajemen program praktikum berimplikasi terhadap pengembangan 

keterampilan berbahasa Arab mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

implikasi tersebut dapat    dilihat dari unjuk kerja mahasiswa dalam 

berbahasa Arab baik dari sisi kemampuan berbicara maupun kemampuan 

mereka dalam menghasilkan karya tulis dengan berbahasa Arab. Karya 

tulis berbahasa Arab yang ditekankan adalah penulisan proposal skripsi 

berbahasa Arab sebagai penunjang percepatan penyelesaian studi 

mahasiswa.  
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B. Implikasi Teoritik 

Peningkatan mutu akademik yang dimiliki oleh mahasiswa merupakan 

manipestasi dari upaya-upaya yang dilakukan secara individual maupun kelompok 

oleh mahasiswa yang bersangkutan, terdapat unsur lain yang menjadi penyangga 

peningkatan mutu akademik mereka adalah peranserta lembaga (dalam hal ini 

adalah Jurusan PBA). Jurusan PBA memiliki peran sentral dalam upaya   

pengembangan sumber daya mahasiswa (SDM), peran tersebut 

diimplementasikan dengan mewujudkan program-program pembinaan seperti 

praktikum. Jurusan telah berhasil melaksanakan program praktikum dengan baik, 

hal ini terjadi karena segenap pihak dalam lembaga tersebut telah menerapkan 

pola manajemen yang profesional dengan mengedepankan fungsi-fungsi 

manajemen secara proporsional.  

Temuan penelitian menunjukkan bahwa jurusan dalam menjalankan 

fungsinya telah melaksanakan program praktikum dengan profesional dan 

proporsional, hal ini dapat dilihat dari proses-proses yang dilakukan dengan 

melibatkan seluruh kekuatan yang dimiliki di Jurusan PBA, ketua jurusan dan 

sekretaris tidak memonopoli sendirian dengan mengabaikan kekuatan di 

dalamnya. Proses tersebut dapat dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi program, semuanya melibatkan seluruh kekuatan yang ada di jurusan, 

sehingga program tersebut dapat memberikan implikasi terhadap mahasiswa 

dalam mengembangkan keterampilan berbahasa Arab mereka.    

Temuan penelitian  ini memperkuat eksistensi dari pentingnya sebuah 

manajemen dalam suatu lembaga atau organisasi. Suatu program dalam sebuah 

lembaga kalau dikelola atau di-manage secara profesional dan proporsional akan 

memberikan kontribusi yang banyak kepada para pelaku di dalamnya. Temuan ini 

mempertajam teori James A.F. Stoner bahwa  manajemen sebagai proses 

perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya 

agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.   

Tujuan program praktikum sebagaimana yang telah dijabarkan 

sebelumnya adalah sangat kompleks, hal itu sulit untuk dicapai oleh jurusan 

tampa keterlibatan seluruh kekuatan yang dimilikinya, partisipasi sebagai syarat 
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penting bagi keberhasilan implementasi program tersebut. Keterlibatan seluruh 

komponen di jurusan tidak begitu saja timbul dan berkembang, kecuali setelah hal 

itu dirangsang dan dimanfaatkan oleh seorang manajer (ketua jurusan) untuk 

mencapai tujuan bersama. Di samping itu, terbangunnya “manajemen 

kebersamaan” menjadi salah satu faktor penting yang mendukung suksesnya 

program praktikum di jurusan PBA, kebersamaan mengandung makna bahwa 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dilakukan secara kolektif dengan 

mengakomodir seluruh kebutuhan dan masukan yang diberikan oleh anggota 

organisasi. Hal ini harus dilakukan, karena sejatinya anggota organisasilah yang 

menjadi penggerak keberhasilan suatu program. 

 

C. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian dan simpulan, maka peneliti memberikan 

saran-saran dalam rangka perbaikan sebagai berikut: 

1. Bagi ketua jurusan dan sekretaris bahwa visi, misi dan tujuan 

organisasi tidak mungkin dapat dicapai dengan sendirian, hal tersbut 

dapat direalisasikan dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang 

dimiliki tampa mengabaikannya sedikitpun. Maka dalam setiap 

aktivitas, diharapkan kepada pengelola untuk terus mengedepankan 

asas manajemen profesional dan proporsional untuk menggapai tujuan 

bersama.  

2. Bagi para dosen yang terlibat sebagai pembina untuk lebih 

mengintensipkan pembinaannya dalam upaya mengembangkan 

keterampilan berbahasa Arab mahasiswa. Di samping itu kerjasama 

yang sudah terbangun terus tetap dijaga, karena kerjasama yang baik 

itu adalah modal besar bagi pengembangan sebuah lembaga. 

3. Bagi mahasiswa yang menjadi praktikan, bahwa program praktikum 

tidak dalam waktu yang lama, maka pengembangan diri pada dasarnya 

dapat digali dengan mengembangkan potensi diri secara maksimal, 

para pembina telah memberikan dasar-dasar, maka mahasiswalah yang 

terus berupaya untuk mengembangkannya. 
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