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PROFIL OCEAN 

LEMBAGA OCEAN adalah lembaga bahasa Arab dan 

Inggris yang selalu mengikuti perkembangan pendidikan, mulai 

dari model variasi, system pembelajaran, kegiatan sampai bahasa 

gaul sehari-hari seperti : “Gue harus bilang WAW gitu” semuanya 

akan dibahas disini. Dengan harapan murid akan menikmati 

pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Dengan tidak 

meninggalkan ciri khusus agama Islam, LEMBAGA OCEAN juga 

menerapkan praktik langsung dengan orang Timur Tengah, yang 

nantinya diharapkan lulusannya akan menjadi orang yang beriman, 

berakhlaq mulia, unggul dalam prestasi dan mandiri sesuai dengan 

visi dan misi OCEAN. 

 

 

 

 



 

SEJARAH OCEAN 

Sejarah berdirinya Awal berdirinya lembaga pendidikan bahasa 

arab OCEAN ini dimulai dari tawaran kepada ustadz Thoyib yang pada 

saat itu menjadi tutor bahasa inggris disebuah lembaga bahasa inggris, 

untuk mengajar bahasa arab di pondok pesantren yang ada di Pare, 

karena selain memiliki kemampuan penguasaan bahasa inggris, beliau 

juga menguasai bahasa Arab. Akhirnya beliaupun menjadi pengajar dua 

bahasa yaitu bahasa inggris dan bahasa arab. Dari sanalah kemudian 

kemampuannya dalam mengajar bahasa arab semakin dalam. 

Sejalan dengan perkembangan Pare sebagai kampung bahasa, 

bahasa Arab menjadi salah satu lembaga yang banyak dicari, karena pada 

saat itu belum banyak lembaga bahasa yang menyediakan pembelajaran 

bahasa Arab, dari sini peluang untuk membuka lembaga bahasa arab pun 

terbuka lebar. Berbekal kemampuan bahasa arab yang dimiliki semenjak 

di pesantren. Maka pada 10 juli 2008 di bukalah lembaga pendidikan 

bahasa arab OCEAN di kampung bahasa Pare. 

Lembaga yang telah berlangsung selama empat tahun ini 

semakin lama semakin menampakkan kemajuannya. Pada saat periode 

pertama, lembaga ini menerima 12 orang peserta didik dengan satu kelas 

muhadatsah, kemudian selanjutnya peserta didik yang datang mulai 

stabil setiap bulannya. Melihat kebutuhan akan adanya kelas lanjutan 

dari kelas yang sudah ada bagi peserta didik akhirnya dibukalah kelas 

muhadatsah tingkat dua. Dan sekarang untuk kelas muhadatsah tingkat  



dasar dinamakan dengan kelas aidina ula, kemudian kelas muhadatsah 

tingkat dua dinamakan dengan aidina tsaniyah. 

Memasuki tahun 2010 dibukalah kelas qowa’id yang terbagi 

menjadi dua tingkat, kelas qowa’id satu untuk tingkat dasar dan kelas 

qowa’id dua untuk tingkat selanjutnya. Dengan adanya penambahan 

kelas dilembaga ini dengan kelas yang memiliki perbedaan target 

pembelajaran, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan setiap orang 

yang ingin belajar bahasa arab. Berjalannya waktu hal tersebut membuat 

banyak orang yang tertarik untuk belajar bahasa arab datang ketempat 

ini, apalagi nama OCEAN semakin dikenal sebagai lembaga pendidikan 

bahasa arab yang ada di kampung bahasa Pare. 

Adapun munculnya kelas muhadatsah sebagai kelas pertama 

yang dibuka adalah karena semangat dari pendirinya yaitu ustadz Thoyib 

yang ingin menyebarkan bahasa arab sebagai bahasa yang dapat 

digunakan sebagai bahasa percakapan umat muslim setelah bahasa asli 

daerahnya. Selama ini tidak sedikit orang-orang yang mempelajari 

bahasa arab yang mengfungsikannya sebatas untuk alat membaca kitab 

atau teks-teks berbahasa arab, namun ketika dituntut untuk 

mempraktekkan secara verbal mereka mengalami kesulitan. Kemudian 

alasan yang lain adalah sulit dijumpainya lembaga pendidikan atau 

tempat kursusan bahasa arab. Bahasa ini hanya mampu diakses 

disekolah-sekolah yang menyediakan bahasa arab sebagai salah satu 

materi pelajarannya atau pesantren-pesantren, dan itupun tidak banyak 

memberikan materi untuk kemahiran muhadatsah. 

 

 



 

VISI & MISI 

1. Visi 

Visi dari lembaga ini yaitu mencetak generasi cerdas untuk 

kehidupan beragama dan bernegara dengan bahasa. 

2. Misi 

Untuk mencapai visi tersebut, perlu suatu misi berupa 

kegiatan jangka panjang dengan arah yang jelas diwujudkan 

dengan misi sekolah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan efektifitas pengajaran agar siswa mampu 

belajar dengan maksimal 

b. Meningkatkan budaya untuk cinta ilmu 

3. Tujuan 

Tujuan dari didirikannya lembaga bahasa arab OCEAN ini 

untuk menyebarkan ilmu bahasa arab dan kecintaan terhadap 

bahasa arab. Landasan dari tujuan tersebut karena bahasa arab 

merupakan bahasa yang harus dikuasai oleh umat islam, karena 

Al-qur’an sebagai pedoman kaum muslimin diturunkan dalam 

bahasa arab, dan untuk mengetahui ilmu-ilmu islam di butuhkan 

alat dan perangkat untuk mengaksesnya salah satunya adalah  



bahasa arab. Sesuai dengan apa yang nabi Muhammad sabdakan 

“ Belajarlah bahasa arab dan ajarkan kepada manusia “, dan 

Umar bin Khattab, khalifah ke dua mengatakan bahwa “ 

Belajarlah bahasa arab, karena setengah dari agamamu ada di 

bahasa Arab “, dan Ibnu Taimiyah pernah menyatakan 

kefardhuan bagi umat muslim untuk mempelajari bahasa Arab. 

 



DRAFF INTERVIEW 

Di Lembaga Khursus Bahasa Arab Ocean Kediri Jawa Timur 

A. Wawancara dengan kepala sekolah 

 

1. Apa visi adanya pembelajaran bahasa arab? 

2. Apa tujuan diadakan pembelajaran bahasa arab? 

3. Apa kurikulum yang dipakai dalam pembelajaran bahasa 

arab? 

4. Apa output yang diharpkan dari pembelajaran bahasa 

arab? 

5. Sarana pendukung apa saja yang diupayakan oleh 

lembaga untuk mensukseskan pembelajaran bahasa arab? 

 

B. Wawancara dengan guru  

 

1. Buku apa saja yang dipakai di dalam pembelajaran bahasa 

arab? 

2. Apa tujuan pembelajaran hifdul mufrodat? 

3. Apa saja factor pendukung  dalam pembelajaran hifdul 

mufrodat? 

4. Metode apa yang dipakai dalam pembelajaran hifdul 

mufrodat? 

5. Selain dengan metode yang digunakan adakah pendekatan 

lain yang digunakan? 

6. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa arab? 

7. Bagaimana model evaluasi pembelajaran hifdul mufrodat 

yang selama ini telah dipakai? 

8. Faktor-faktor  penghambat apa saja yang muncul dari 

pelaksanaan pembelajaran hifdul  mufrodat ?dan 

bagaimana solusinya? 

 



C.  wawancara dengan siswa 

 

1.  Apakah pembelajaran bahasa arab yang selama ini kamu 

terima cukup menyenangkan? kenapa? 

2. Apakah menghafal mufrodat membantu kemampuan 

berbahasa Arab? 

3. Apakah kalian merasa bersemangat dengan pembelajaran 

hafalan mufrodat? kenapa? 

4. Apa kesulitan yang dihadapi dalam menghafal mufrodat? 
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