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Responden 

Jumlah responden/alumni dari program studi Pendidikan Bahasa Arab FTK di 

Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2015-2019  sebanyak 64  lulusan. Berikut adalah 

rincian responden dari Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab FTK Universitas Islam 

Negeri Mataram : 

Tabel 1. 

Nama Alumni Prodi Pendidikan Bahasa Arab FTK UIN Mataram 

NO NAMA ALUMNI 

LULUS 

(BULAN/TAHUN) ALAMAT SEKARANG 

1 Endang Sari Ningsih 27/01/2018 

Bayan, Kel. Gerunung, Kec. Praya. 

Lombok Tengah  

2 Lalu Multazam 27/01/2018 Pengembur Pujut Lombok Tengah 

3 Hikmatul Laili 27/01/2018 Masbahik 

4 Johan Efendi Pradana 31/07/2017 Rembitan pujut lombok tengah 

5 Muhammad Jamal  27/01/2017 Jakarta Selatan 

6 Ll Saefudin Zuhri 20/08/2017 Dasan lekong 

7 Muhammad Indra Bakti 06/05/2015 Pringgasela 

8 Fani Fathanah 27/01/2018 Jln.Wisma Seruni GG.IV , Ampenan 

9 Ii Maelasari  18/08/2018 Pamulang, Tangerang Selatan 

10 Rijal Marantika  27/01/2018 

Jln TGH.umar. abd.aziz kapek bawah 

gunungsari lombok barat 

11 Nasarudin 27/01/2018 

Jln. I gusti jelantik ghosa, asrama TNI-

AD GEBANG, cakranegara, Mataram 

12 Tarmizi 01/01/2019 Kediri ombe 

13 Ulyah Darajah S.Pd 19/08/2017 

Sapen, Demangan godokusuman 

Yogyakarta 

14 Yuliatun Maesarah 05/06/2015 Sambik jengkel 

15 Nizarahman 18/01/2015 

Sesela kecamatan Gunung sari lombok 

barat 

16 Nuraeni 27/01/2018 

Jln. Tgh akhyar abduh ling. Kebon talo 

jaya ampenan utara 

17 Munawwir Fahmi 19/08/2017 

Gubuk Baret I Mamben Daya Wanasaba 

Lombok Timur 

18 Rohani, S.Pd 17/08/2017 BTN Grend Kodya Blok L nmr 2  

19 Abdul Gafur 20/08/2016 Sidoarjo Jawa Timur 

20 Arifudin 12/08/2017 Jln. Lintas bima sape 
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21 Nurlaila 21/11/2015 Sakra 

22 Lina Samroyani 28/04/2012 Jotang.empang.sumbawa 

23 Khudsiyah Oktaviana 27/01/2018 Des darek lombok tengah  

24 Herman Yasin, S.Pd 18/08/2018 Cempaka putih 

25 Baiq Huriah 20/11/2015 

Jln.Puri Intan 51b Ciputat Tanggerang 

Selatan 

26  

L. M. Getar Pn. Roby  

Ulhaq 27/01/2018 

Jambik, Ds. Tanak Awu, Kec. Pujut, Kab. 

Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat 

27 Nurul Asmawati 27/08/2018 

Desa Lantan Kecamatan Batukliang 

Utara 

28 Sirrul Hayati 31/07/2017 

Jalan Banda Seraya Gg. Seruni no 01 

Kebon Daya Indah, Pagutan Barat, 

Mataram 

29 Ahmad Mujaddid 20/01/2017 

Jl. jambu Link. Lendang re RT.02 Kel. 

Sayang-sayang Kec. Cakranegara Kota 

Mataram  

30 Ahmad Mujaddid 20/01/2017 

Jl. Jambu Link. Lendang Re RT.02 Kel. 

Sayang-sayang Kec. Cakranegara Kota 

Mataram 

31 Egi Suryatama Indrazali 11/08/2018 Gelogor kec. kediri lombok barat 

32 Ahmad Mujaddid 20/01/2017 

Jl. jambu Link.Lendang re RT.02 Kel. 

Sayang-sayang Kec. Cakranegara Kota 

Mataram 

33 M. Hasan Syahid Saleh 09/05/2015 Mataram 

34 Syaraviah 27/01/2018 

Kelurahan kandai dua lingkungan 

polo..kabupaten dompu 

35 Ramdan 27/01/2018 Jln. Gajah mada jepong baru 

36 Syaraviah 27/01/2018 

Kelurahan kandai 

dua.lingkungan.polo.dompu 

37 Mohamad Rafii 17/01/2017 

Pesanggrahan desa banyu Urip kec. 

Gerung Lombok barat 

38 Faizah 18/08/2018 Jl. Geguntur raya lingkungan Geguntur 

39 Ramdan 27/01/2018 Jln. Gajah mada jempong baru 

40 Lale Li Datil 31/01/2016 Citeureup, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat 

41 Ahmad Zahid Maqdumi 08/05/2016 

Karang Bata Utara, Abian tubuhbaru, 

Sandubaya, Mataram, NTB 

42 Muhammad Nawawi 27/01/2018 

Pringgarata Timur, Desa Pringgarata, kec 

Pringgarata Lombok Tengah 

43 Dyah Ayu Shintya Azizah 18/08/2018 Geguntur, jempong baru 
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44 Quratu Aini 25/11/2015 Bima, NTB  

45 Cipta Ningsih, S.Pd 31/07/2019 

Tuanani, Dusun Busur Barat Desa 

Rempek Kec. Gangga Kab. Lombak 

Utara 

46 Ahmad Mustaan 27/01/2017 Jl. P Diponegoro Sayang Lauk 

47 Ahmad Habibi 27/08/2017 

Jl. Pertanian, lingk. Tegal, kel. Selagalas, 

kec. Sandubaya. Mataram 

48 Lina Ulfa Fitriani 16/08/2016 

Jln Raya Sesela Pondok Putri Anwarul 

Ponpes Alhalimy Sesela Gunung sari 

Lombok Barat NTB 

49 Sulaeman 06/08/2016 Kopang 

50 Muh. Zainul Mujtahidin 21/08/2017 Jurang jaler kec. Praya tengah LOTENG 

51 Abdul Ra'uf 20/01/2019 Desa lab aji kec tarano kab sumbawa ntb 

52 Nurul Asmawati, S. Pd 27/01/2018 

Desa Lantan Kecamatan Batukliang 

Uatara 

53 Maulida Agustina 19/08/2017 

Dusun Jambu Desa Mapin Kebak 

Kecamatan Alas Barat Kabupaten 

Sumbawa NTB 

54  

M. Fauzan Dedi  

Rahman 15/05/2015 Mejeti daye-Krama Jaya-Narmada-Lobar 

55  

M. Fauzan Dedi  

Rahman 15/05/2015 Mejeti daye-Krama Jaya-Narmada-Lobar 

56 Hilmayani S.Pd 27/01/2018 

Dusun gelogor utara desa gelogor 

kecamatan kediri 

57 Sri Handayani 08/08/2018 Landah,praya timur Lombok tengah 

58 Eka Lestari 18/08/2017 Bima 

59  

M Rikza Wahyu Hilal  

Ramdhani 18/08/2017 

Tembelok jl tgh , izzuddin 

bokhari,mataram 

60 Hijrah 27/01/2018 Bima 

61 Hirnisriati 20/11/2015 

Otak kebon Desa Beririjarak Kec. 

Wanasaba LOTIM-NTB 

62 Hirnisriati 20/11/2015 

Otak kebon desa beririjarak kec.wanasaba 

LOTIM-NTB 

63 Samsul Rijal 30/01/2019 

Desa selebung ketangga kecamatan 

keruak kabupaten lombok timur 

64 Anjani 05/08/2016 Lombok Timur 
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1. Kegiatan Alumni setelah lulus:  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Status Kegiatan Alumni setelah lulus 

 

2. Relevansi pekerjaan Anda dengan Bidang Ilmu yang saudara tempuh saat kuliah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Relevansi pekerjaan Anda dengan Bidang Ilmu yang saudara tempuh 

saat kuliah 
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3. Yang harus dilakukan oleh Program Studi/ Fakultas/Universitas supaya Anda bisa 

mendapatkan pekerjaan dengan lebih cepat? 

Membagikan info info loker  dan membantu agar bisa masuk kensekolah2  

• Membuka peluang kerja 

• Sosialisasi program studi ke berbagai instansi 

• sosialisasi ke semua kalangan 

• Harapan saya untuk jurusan kedepan semoga semakin mencetuskan para alumni 

yang memiliki standar kualitas yang semakin baik agar nantinya  mampu bersaing di 

kancah dunia kerja.  

• Perbaiki jurusannya 

• Memberi wadah atau jalan 

• Lebih membimbing kami dalam memperdalam ilmu nahwu 

• Manajemen pemasaran harus di aplikasikan agar setiap alumni akan langsung dapat 

peluang untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan pasar 

• Banyak melakukan komunikasi dengan lembaga2 lain agar kita bisa mengetahui 

kebutuhan lembaga tersebut 

• Memberikan info terkait lowongan kerja  dengan kualifikasi pendidikan bahasa 

Arab, serta memberikan rekomendasi jika memungkinkan dengan bekerja sama dg 

beberapa instansi tertentu untuk tenaga pendidik bahasa arab. 

• Peningkatan pengetahuan mahasiswa dunia pendidikan dan pengajaran, dengan 

dorongan untuk banyak membaca, perbanyak tugas2 membaca. 

• Banyak link 

• Meningkatkan kualitas bukan hanya kuantitas 

• Menjadi mediasi dalam menyebarkan loker bagi alumni yg sesuai dengan jurusan 

• Bekerjasama dengan intansi yang berpotensi peluang kerja dengan lulusan PBA 

entah pendidikan atau pariwisata 

• Lebih banyak lagi dilakukan praktik lapangan ,agar ketika mahasiswa lulusan dari 

institusi tersebut, sudah terbiasa dengan dunia luar dalam praktik kerja secara 

langsung. 
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• Pihak kampus dan instansi tempat kita mau bekerja harus ada komunikasi baik, agar 

mudah kami masuk kerja di suatu instansi tsb.  

• Membuatkan yayasan guru private berbasis pendidikan agama 

• meningkatkan kemapuan mahasiswa dalam bidang jurusan yg di ambil 

• Yang berkaitan dengan ekonomi 

• Membantu dan memberikan fasilitas pekerjaan 

• Belajar dengan lebih giat lagi 

• Memberikan pembekalan program kegiatan. selain program studi PBA  

• Membuka lapangan pekerjaan seluas luasnya khusus untuk alumni PBA. Tetap 

update untuk menginformasikan kepada para alumni tempat/sekolah yang 

membutuhkan guru bahasa arab 

• Bekerjasama dengan dinas/instasi terkait dalam pemberdayaan alumni 

• Membantu untuk menginformasikan lowongan pekerjaan 

• Jangan sampai miskomunikasi dan terus memberikan informasi terbaru tentang 

lowongan pekerjaan.  

• Mwnjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan maupun sekolah supaya para 

alumni bisa langsung bekerja 

• Saya baru lulus Pascasarjana 

• Dharapkan universtas mmiliki jaringan kerjasama dgn instansi atau lmbga trtentu yg 

siap mnerima lulusannya. 

• Skil 

• Saya berharap semoga kedepannya jurusan semakin mencetus alumni-alumni yang 

semakin memiliki kemampuan yang lebih baik sehingga para almuni bisa bersaing 

secara total di kancah dunia kerja 

• Bekerja sma dengan instasi yang berafiliasi atau satu linier sesuai dengan jurusan. 

• Peluang kerja sangat banyak tapi kebanyakan lowongan kerja tersebut memberikan 

persyaratan kepada pelamar kerja untuk mampu menguasai bahasa Inggris. Sehingga 

mau tidak mau pelamar kerja yang lulusan Pendidikan Bahasa Arab harus memenuhi 

persyaratan itu untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Untuk itu Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab seharusnya menyiapkan mahasiswanya pandai berbahasa arab secara 
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aktif dan dibekali skill yang lain. Seperti  , ilmu public speaking dan  kemampuan 

bahasa yang lain seperti bahasa inggris dan lainnya. 

• Bekerjasama dengan dinas terkait untuk mendistribusikan para sarjana yang baru 

lulus dengan menyelenggarakan seleksi setiap tahunnya.  

• Akriditas A 

• Meningkatkan kualitas keterampilan mahasiswa 

• memberikan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuwan 

• memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan untuk bidang keilmuwan bahasa 

arab 

• Memudahkan proses pengurusan nilai dan ijazah, serta memberikan rekomendasi 

lowongan pekerjaan yg sesuai bidang studi bagi mahasiswa/i yg berprestasi di 

jurusan maupun fakultas. 

• memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan sesuai bidang bahasa arab 

• Membuat kelompok belajar / kusus dan mendatangkan para alumni untuk mengajar 

• Membuatkan rekomendasi nama alumni yang belum mendapatkan pekerjaan. 

• Bantu dalam bidang administrasi 

• Membuatkan rekomendasi nama_nama alumni yang belum mendapatkan pekerjaan. 

• Sepertinya kampus harus komplain kepemerintahan pusat untuk jurusan bahasa Arab 

sangat terasa sulit sekali mencari pekerjaan karena kita hanya bisa mengajar di 

madrasah sedangkan madrasah jga minim tidak sesuai dengan banyaknya lulusan  

• Meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti melengkapi ketersediaan buku-buku 

berbahasa Arab di perpustakaan. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan akan 

mencetak mahasiswa yg unggul dalam bidangnya. 

• Bantu administrasi cepat dan di permudah 

• - 

• Bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu agar setiap lulusan program 

studi/fakultas/Universitas dengan mudah mendapatkan pekerjaan dengan syarat 

bahwa setiap lulusan harus bisa memenuhi kriteria yg dibutuhkan   

• Merekomendasikan pekerjaan yang cocok sesuai kompetensi 

• Tidak ada 
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• Melakukan kerja sama dg lembaga yg bisa d jadikan tmpat menyalurkan ilmu yg 

sdah d dpat 

• lebih banyak link  

• Program Studi/Fakultas/Universitas lebih memperluas jaringan kerjasama yang baik 

dengan sekolah-sekolah atau instansi-instansi pendidikan lainnya sehingga jika ada 

alumni yang melamar pekerjaan dapat dipertimbangkan oleh sekolah ataupun 

instansi tsb. Untuk diterima. 

• Memberikan peluang kepada mahasiswa khususnya jurusan bahasa Arab untuk bisa 

lulus dengan nilai-nilai yang memuaskan. 

• Berbagi info pekerjaan yg cocok 

• memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan untuk bidang bahasa arab 

• Ajarkan mk tentang wirausaha kepada mahasiswa 

• Perluas link oleh pihak jurusan demgan instansi-instansi yang menerima mahasiswa 

lulusan untuk bekerja di tempatnya, kalau perlu yang bertarap nasional bahkan 

paling bagus yang internasional 

• Pihak lembaga melakukan banyak kerjasama berbagai pihak . baik itu pemerintah 

maupun swasta 

• Buka wadah untuk alumni 

• Universitas memiliki kerjasama dengan banyak instansi lain 

• Harus menyediakan lowongan pekerjaan  

• Ya 

• Menciptkan lingkungan berbicara bahasa arab dijurusan PBA 

• Membuka lowongan 

• Memberikan rekomendasi tempat atau wilayah yang cocok dan membutuhkan 

tenaga kerja sesuai jurusan 

• Hendaknya fakultas bekerjasama dengan instansi lain sesuai dengan jurusan yang di 

siapkan oleh lembaga 

• Program study hendaknya bekerja sama dengan instansi lain agar mempermudah 

alumni untuk mendapat pekerjaan 

• Tingkatkan mutu pendidikan 
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• Semua sudah baik dari PBA 

 

4. Saran perbaikan lain untuk Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA)?Mental saat 

kuliah harus dibentuk 

• Lebih ditingkatkan kualitas khususnya pada pendidikan bahasa arab agar bisa 

berkopetisi di dunia luar 

• Perkuat kompetensi mahasiswa, termasuk utk dunia kerja. 

• Perkuat semua komponen 

• Saya berharap fasilitas pembelajaran maupun fasilitas umum yang ada di jurusan 

lebih di tingkatkan lagi dan semoga kinerja para dosen semakin meningkat setiap 

harinya 

• Perbaikan dosen 

• Semoga bisa menciptakan sarjana berkualitas dibidangnya 

• Jangan biarkan mahasiswa menggunakan bahasa indonesia di kelas  

• Kalau bisa di semester awal mengadakan daurah menghafal ilmu dasar bahasa arab 

agar tdk ada pengulangan materi,. Dan minta tolong agar di adakan kelas sesuai 

dengan jenjang nilai sebagai motivasi mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yg 

tergolong highclass 

• Membuka lowongan dan kerjasama dengan instansi lain untuk tenaga pendidik 

bahasa arab. 

• Tingkatkan standar seleksi penerimaan mahasiswa baru agar mahasiswa yg masuk 

memang benar-benar memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa arab sehingga 

mahasiswa lebih siap mengikuti perkuliahan. 

• Sistem seleksi yang lebih ketat, agar mahasiswa yang masuk di jurusan bahasa 

arab memang orang yang memang berkompetensi salam bidangnya 

• Sistem perekrutan calon mahasiswa yg lebih ketat agar calon mahasiswa bener2 

masuk jurusan pba yg sudah memiliki dasar bahasa arab 

• Menciptakan mahasiswa yang berdaya saing 

• Fasilitas lebih ditingkatkan lagi, agar dalam mencapai tujuan di jurusan pba bisa 

efesien. 
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• Memperbanyak buku referensi berbahasa arab utk membantu perkuliahan dan 

proses skripsi semester 7 ke atas agar lebih mudah dan cepat menyelesaikan tugas2 

kuliah hingga tugas ahir perkuliahan di jrusan pba tercinta di uin mataram.  

• Agar meningkatkan kualitas mahasiswa dalam bahasa arab baik secara lisan 

maupun tulisan 

• Kemampuan mahasiswa dalam berbicara dan menulis bahasa arab untuk 

ditingkatkan lagi dengan program program yg mampu meningkatkan kemampuan 

mahasiswa  

• Menambahkan ilmu bunyi (as-shauty) dalam pembelajarannya 

• Memiliki gedung tersendiri dengan fasilitas yang lengkap 

• Perbanyak praktik di dalam maupun di luar kampus dalam pendalaman bahasa 

arab. 

• Sarana dan prasarana 

• Peningkatan kualitas dosen 

• Perbaiki sistem yaitu sistem yang mengharuskan seluruh alumni pba harus bisa 

lancar berbahasa arab 

• Pembelajàran yg mengarah kepada skil bahasa arab perlu dtingkatkan. 

• Man saaro wasola 

• Semoga fasilitas yang ada di jurusan semakin di tingkatkan  

• Untuk menghasilkan output yang berkualitas jurusan pendidikan arab  harus tetap 

memberikan pelatihan dan workshop untuk mengembangkan potensi mahasiswa 

dalam bidang kebahasaan. 

• Perlu adanya pembelajaran bahasa arab 'amiyah . Tujuannya adalah untuk 

mengenalkan mahasiswa bahwa bahasa arab yang dipelajari dikampus adalah 

formalnya atau orang arab menyebutnya bahasa al-qur'an. Sedangkan bahasa arab 

yang digunakan di arab sehari-hari  menggunakan bahasa 'amiyyah. Mungkin ini 

yang perlu diberikan wadah atau fasilitas agar dapat  mengenal dan mempelajari 

bahasa 'amiyyah tersebut. 

• Tetap semangat menjadi lebih baik 

• Mengadakan kelas untuk mahasiswa yang keterampilan berbahasanya kurang.  
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• Agak lebih memberikan dorongan dan motivasi kepada mahasiswanya untuk giat 

belajar bahasa arab 

• Memberikan motivasi kepada mahasiswa agar lebih giat dalam belajar bahasa arab 

• Menambahkan dan/atau menyediakan media yg menunjang perkembangan 

kemampuan berbahasa dan mengajar bagi mahasiswa/i. Yaitu berupa lab dan 

perpustakaan yg memadai. 

• Lebih kepada meningkatkan motivasi dan semangat dalam belajar bahasa arab 

• Banyak dari alumni pba kurang mahir dalam berkomunikasi bahasa arab, 

sebaiknya berbahasa arab diwajibkan dalam berkomunikasi antar mahasiswa dan 

dosen  pba 

• Kalau bisa akreditasi jurusan nya di tingkatkan lagi..yang dari b menjadi a. 

• Saran agar benar membina dan menyaring adek2 yg blm bisa bahasa arab agar 

lulusan pba lebih berkualitas dan berdaya saing 

• Kalau bisa tingkatkan lagi nilai akreditasi jurusan nya. 

• Saran saya adalah jurusan pba agar tidak hanya semata untuk mencari madrasah 

tapi juga bisa berkembang lebih dari itu  

• Memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. 

• Menciptakan kemah bahasa arab bagi mahasiswa yg bisa bahasa arab 

• Mungkin sesekali jurusan pendidikan bahasa arab mengadakan reuni akbar agar 

semua alumni dri masing2 angkatan bisa melepas rindu,  karena begitu eratnya tali 

persaudaraan ataupun kekeluargaan semenjak dan ataupun selama menuntut ilmu 

disana 

• Lebih berinovasi 

• Klo bisa,  mhsswa semester awal d asramakan dlm tempo trtentu guna memberikan 

bekal dasar/berbaur dlm biah lugoh arobiah. Mnrut sy itu lmyan efektif tuk kmjuan 

dn kualitas  keluaran mnjdi alumni 

• Pba dipromosikan di sekolah umum seperti sma, smk agar siswa di sekolah umum 

tidak kaget ada pelajaran lintas minat bahasa arab  

• Jurusan pendidikan bahasa arab dapat lebih mengapresiasi mahasiswa/mahasiswi 

yang berprestasi khususnya baik ketika masih menjadi mahasiswa ataupun sudah 
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menjadi alumni agar mereka dapat terus memelihara semangat dalam belajar 

bahasa arab. 

• Meningkatkan penerapan muhadatsah mahasiswa baik di lingkungan kampus 

maupun luar kampus dengan cara memfasilitasi hal-hal yang bisa mendorong 

mereka agar bisa berbicara bahasa arab dengan lancar, baik dan benar. 

• Selalu berbenah agar menjadi lebih baik 

• Kompetensi mahasiswa lebih ditingkatkan 

• Biah lughawi.a ditingkatkn 

• Perlu di adakan bi'ah arobiah yg konsisten dan memiliki inovasi-inovasi unggul 

• Jurusan pba dapat mencetak sarjana yg lebih berkualitas lagi  

• Semoga menciptakan sarjana yang berkualitas 

• Laboratorium bahasa harus diperbaiki serta program dan alat yg berada di 

dalamnya diharapkan yang terbaru 

• Harus lebih maju lagi dari segi kualitas 

• Mencetak alumni pba  yang berkualitas tinggi 

• Menambah skil2 praktis dalam hal bahasa arab ,trutama dalam hal kalam. 

• Lebih ditingkatkan lagi peraturan berbahasa arab di wilayah kampus 

• Jurusan  pba harus mengedepankan bahasa arab dalam pembelajaran... 

• Jurusan pba  hendaknya meningkatkan dan memperioritaskan semua mahasiswa 

untuk membuat skripsi dan menjasikan bahasa arab sebagai pengantar setiap mata 

kuliah 

• Perbanyak buku buku yang berbahasa arab 

• Saran saya laboratrium bahasanya dipergunakan sesuai fungsi kegunaannya 

misalnya eartphone dimeja masing-masing dalam lab supaya difungsikan, atau 

tambah lab komputernya  

 


