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 املالحق

 

 

 

 

 

 



68 
 

 Google Form المالحق

 

 األسئلة

No  Pertanyaan-Pertanyaan Bentuk Jawaban 

1 Nama  teks jawaban singkat 

2 Kelas  teks jawaban singkat 

3 Apakah Anda memiliki hafalan Al-Qur’an atau 

tidak? Jika ada, berapa juz jumlah hafalan Anda 

dan juz berapa saja yang Anda hafalkan? 

teks jawaban panjang 

4 Berapa banyak Anda membaca Al-Qur’an dalam 

sehari? (ayat/halaman/juz/surat) 

teks jawaban panjang 

5 Sejak kapan Anda menghafal Al-Qur’an? teks jawaban singkat 

6 Prodi PBA UMY mewajibkan mahasiswanya 

untuk menghafal 3 juz Al-Qur’an (juz 28, 29 dan 

30) dan menjadikannya syarat kelulusan. 

Bagaimana metode menghafal Al-Qur’an yang 

Anda lakukan? 

teks jawaban panjang 

7 Apakah ada kemudahan yang Anda rasakan 

dalam belajar maharah qira’ah ketika Anda 

memiliki hafalan Al-Qur’an (atau paling tidak 

karena sering membaca Al-Qur’an)? Tolong 

jelaskan 

teks jawaban panjang 

8 Sejak kapan Anda mulai belajar maharah 

qira’ah? (atau bahasa Arab secara umum) 

teks jawaban singkat 

9 Siapa dosen pengampu maharah qira’ah Anda di 

kelas? 

teks jawaban singkat 
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10 Bagaimana metode pembelajaran maharah 

qira’ah (qira’atul kutub) yang dilakukan di 

kelas? 

teks jawaban panjang 

11 Seberapa sering Anda membaca teks berbahasa 

Arab? (tidak pernah/jarang/sering) mengapa? 

teks jawaban singkat 

12 Ketika membaca teks berbahasa Arab, seberapa 

jauh pemahaman Anda tentang isi bacaan yang 

ada? 

• 0-25% 

• 26%-50% 

• 51%-75% 

• 76%-100% 

13 Bagaimana tingkat kemampuan Anda dalam 

membaca teks berbahasa Arab tanpa harakat/teks 

gundul? 

teks jawaban panjang 

14 Jenis membaca seperti apa yang biasa Anda 

lakukan? 

• Membaca keras 

(qirā’ah jahriyyah) 

• Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 

• Membaca cepat 

(qirā’ah sar ‘ī ah) 

• Membaca rekreatif 

(qirā’ah istimtā 

‘iyyah) 

• Membaca analitif 

(qirā’ah tahlīliyyah) 

15 Apakah ada keterkaitan yang Anda rasakan 

ketika Anda sering membaca Al-Qur’an dengan 

kemampuan membaca teks berbahasa Arab? Jika 

ada, bagaimana? 

teks jawaban singkat 
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 أجوبة الطالب

No Cap Waktu Nama Kelas 

1 2019/02/12 2:07:04 PM 

GMT+8 
Muhammad Taufiq Hidayat B 

2 2019/02/12 2:11:53 PM 

GMT+8 
Resgi Widati Tria Lis Utami B 

3 2019/02/12 2:26:45 PM 

GMT+8 
gia mupi mu'ainun pba b 18 

4 2019/02/12 2:34:59 PM 

GMT+8 
Umi Nur Hidayah  A PBA 2018  

5 2019/02/12 9:20:19 PM 

GMT+8 
Autsa A 

6 2019/02/12 9:21:48 PM 

GMT+8 
Farah Tazkia A 

7 2019/02/14 9:17:30 AM 

GMT+8 
Urfa Zuyina Alfarisi A 

8 2019/02/14 9:19:27 AM 

GMT+8 
iffada putri auliya PBA B 

9 2019/02/14 9:20:18 AM 

GMT+8 
Wahyu rodiansyah B 

10 2019/02/14 9:20:38 AM 

GMT+8 
Rahmawati indriyani A 

11 2019/02/14 9:21:49 AM 

GMT+8 
Duratul Jinan A 

12 2019/02/14 9:21:55 AM 

GMT+8 
Khairunnisa  A 



71 
 

13 2019/02/14 9:22:00 AM 

GMT+8 
Resgi Widati B 

14 2019/02/14 9:22:07 AM 

GMT+8 
Avia syauqi Pba b 

15 2019/02/14 9:22:16 AM 

GMT+8 
Nurfitria hidayati PBA B 18 

16 2019/02/14 9:22:21 AM 

GMT+8 
Sari Arya Ningrum PBA A 

17 2019/02/14 9:22:28 AM 

GMT+8 
Anung setio wati PBA 18 B 

18 2019/02/14 9:22:30 AM 

GMT+8 
Ziaulhaq alaudin B 

19 2019/02/14 9:23:09 AM 

GMT+8 
Indra Adisaputra  A pba 2018  

20 2019/02/14 9:23:12 AM 

GMT+8 
Faradina Putri  Bahasa arab 

21 2019/02/14 9:23:16 AM 

GMT+8 
Rizal yusuf hanifa A 

22 2019/02/14 9:23:17 AM 

GMT+8 
linda wati A 

23 2019/02/14 9:23:22 AM 

GMT+8 
Kiki kustina B 

24 2019/02/14 9:23:36 AM 

GMT+8 
Ahmad Dani B 

25 2019/02/14 9:23:37 AM 

GMT+8 
Novia herlina B 

26 2019/02/14 9:23:51 AM 

GMT+8 
Laura Oktarianti Nasution PBA 2018 
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27 2019/02/14 9:24:00 AM 

GMT+8 
Nurarsyi Nugrahawati PBA 18 A 

28 2019/02/14 9:24:41 AM 

GMT+8 
20180820004 A 

29 2019/02/14 9:24:42 AM 

GMT+8 
Rima Rahmatul Ummah  B PBA 

30 2019/02/14 9:24:51 AM 

GMT+8 
Rafna Nadini Amalia PBA B 

31 2019/02/14 9:24:52 AM 

GMT+8 
Paramudita arbi nugroho A 

32 2019/02/14 9:25:00 AM 

GMT+8 
Alifia ulya'hati aqilaningrum Aq1laulya 

33 2019/02/14 9:25:06 AM 

GMT+8 
Shielsilia amara nurfahila B 

34 2019/02/14 9:25:18 AM 

GMT+8 
Irawati Khovivah Duru A 2018 

35 2019/02/14 9:25:22 AM 

GMT+8 
Safira Brillianty PBA B 

36 2019/02/14 9:25:23 AM 

GMT+8 
Rizka Dwi Pertiwi PBA B 

37 2019/02/14 9:25:40 AM 

GMT+8 
Ezy Luzyani PBA A 

38 2019/02/14 9:25:42 AM 

GMT+8 
Nikka A 

39 2019/02/14 9:25:44 AM 

GMT+8 
Nina Apni PBA B 2018 

40 2019/02/14 9:26:09 AM 

GMT+8 
20180820018 A 
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41 2019/02/14 9:26:35 AM 

GMT+8 
Syifa Miftahul Jannah PBA 18 A 

42 2019/02/14 9:26:42 AM 

GMT+8 
zyubhaida A 2018 

43 2019/02/14 9:27:34 AM 

GMT+8 
Elya mawarni PBA A 

44 2019/02/14 9:27:53 AM 

GMT+8 
Ikhsan A 

45 2019/02/14 9:28:27 AM 

GMT+8 
khitoh fatonah PBA A 

46 2019/02/14 9:30:30 AM 

GMT+8 
Ahmad Reza Alqodri  PBA 18 B  

47 2019/02/14 9:30:36 AM 

GMT+8 
Ilham kurnia sandy B 

48 2019/02/14 9:32:22 AM 

GMT+8 
muhammad zaki ifanudin PBA B 

49 2019/02/14 9:32:24 AM 

GMT+8 
Pangestu sri adidarma PBA'18 B 

50 2019/02/14 9:33:58 AM 

GMT+8 

Muhammad Raushan Fekar 

Sujana 
PBA B 18 

51 2019/02/14 9:36:17 AM 

GMT+8 
Danang adi pradana  PBA B 
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No Apakah Anda memiliki hafalan Al-

Qur’an atau tidak? Jika ada, berapa 

juz jumlah hafalan Anda dan juz 

berapa saja yang Anda hafalkan? 

Berapa banyak Anda membaca 

Al-Qur’an dalam sehari? (ayat/ 

halaman/ juz/ surat) 

1 Tidak ada Untuk sekarang seminggu sekali 

2 Ada, 1 juz 30 1 halaman 

3 alhamdulillah,5 juz, 1,2,28,29,30 halaman 

4 Iya, 5 juz, juz 30,29,1,2,dan 3 2 halaman ditambah 2 surat juz 30 

5 2,5 Juz 30,29 set 28 Min 2 halaman 

6 Memiliki,alhamdulillah 10 juz,yg 

mutqin hanya 5 juz 
Sekitar 2-3lembar 

7 1 juz (juz 30) 1 juz 

8 ada hafalan, 1 juz  2 lembar minimal  

9 Tidak ada 1 halaman 

10 Ada tapi tidak banyak, juz 30 tapi belom 

semuanya 
Ayat 

11 setengaj juz 30 4-5 halaman 

12 Hanya surah" pendek 1 halaman  

13 Ada, 3 (30,1,2) 1 halaman 

14 7 juz, juz 30,29,28,27,26,25, dan 1 3 halaman 

15 Juz 30 Jus 30 

16 Tidak Kurang lebih 6 halaman  

17 Saya mempunyai hafalan 1 juz yaitu juz 

30 
3 halaman 

18 18 1 halaman 

19 2 juz 1/4 juz 

20 Juz 30 3 halaman 

21 Tidak Sehari 1 surat 
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22 ada,1 juz(juz 30) 1 juz 

23 Tidak 1 atau 2 juz 

24 5 1/2-1 juz 

25 Tidak Tidak menentu 

26 3 juz (30,1,2) 5 halaman 

27 Ada Satu Halaman 

28 6 juz. 1 2 3 4 5 30 1 juz 

29 
Saya pernah menghafal 6 juz dan juz 

amma.   

Sehabis shubuh(al mulk),  sehabis 

maghrib(murojaah hafalan), surat 

al waqiiah, ar rohmaan. 

30 1 4 halaman 

31 (5) 1,2,29,30,28 1 halaman 

32 Ada, 29 dan 30 2 halaman 

33 Ada, 3, 30,1,2 4 halaman 

34 2 Min 3halaman 

35 Iya, 15 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,26,27,28,29,30) 
Min 2,5 halaman 

36 1 setengah (juz 30 dan setengah 29) 2 halaman 

37 Memiliki. Kurang dari 1 juz . Antara juz 

30, 29 dan 1 

Setiap selesai sholat fardhu 

maupun sholat sunnah 

38 2 1 halaman 

39 Tidak ada hafalan yang sampai ber juz 5 halaman ba'da maghrib 

40 2 juz / 29 & 30 1 halaman 

41 Saya punya hafalan 6 juz 

(27,28,29,30,1,dan 2) 

Setelah sholat ketika di kos (sehari 

saya usahakan 1 juz) 

42 Ada 1 juz Setengah juz 
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43 
Ada berjumlah 3 stengah juz 29.30.1. 

Juz 2 setengah 

Sehari 3 kali setelah subuh, 

maghrib, dan sebelum tidur 3 

lembar 

44 2 10 ayat 

45 4 juz: juz 1,2,29,30 minimal satu halaman 

46 3 1/2 juz  

47 5 1 lembar 

48 5 juz 1-5 6-10 halaman 

49 Lebih dari 5 juz insyaallah 1 halaman 

50 

Juz 30 

Tidak menentu, kadang satu 

halaman, kadang beberapa ayat 

saja 

51 29 dan 30 1 hari dua lembar  

 

 

No Sejak kapan Anda 

menghafal 

Al-Qur’an? 

Prodi PBA UMY mewajibkan mahasiswanya 

untuk menghafal 3 juz Al-Qur’an (juz 28,29 dan 

30) dan menjadikannya syarat kelulusan. 

Bagaimana metode menghafal Al-Qur’an yang 

Anda lakukan? 

1 Dipondok menghapal 

beberapa surah 
Sehari sebisanya 

2 Setahun yang lalu  Menghafalnya sehari 1 halaman 

3 

SD kls 6 

menghafalkan per ayat dengan terus mengulang2nya 

sampai 20x, sabil baca,di teruskan dg menghafal  

buka tutup alquran,dan di baca dg di hafal. 

4 
MTs kelas 3 

Menghafal dengan mengulangi setiap hari dan 

membaca artinya 
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5 SMK Menghafalkannya dan mencoba memahami 

6 Sejak sd Seharu menghafal 5 sampai setengah muka/halaman 

7 SMP Menghafal secara mencicil 

8 di mulai sejak kecil di cicil dari sekarang untuk menghafal 

9 Sejak kecil Dengan membaca dan memahami dan murajaah 

10 Sejak sd, tapi belom 

hapal 30 juz 

metodenya menghafal di tiap sore dan setelah solat 

subuh 

11 Sd mendengar murotal,berulang kali 

12 Sd Rajin membaca 

13 Sejak mengabdi di 

pondok tahfidz 

Dengan cara menghafalkannya dan memahami 

artinya 

14 
Sejak sekolah dasar 

Menghafal, dan memperhatikan ayat2 serta artinya 

untuk lebih mudah di hafal 

15 Sejak dipondok Mencicil 

16 

Sekolah dasar 

Berusaha menghafal setelah subuh dan menghafal 

per ayat  dan diulang jika ada waktu luang karena 

adanya perkuliahan. 

17 Kls 2 MA Membaca trlebih dahulu baru menghafal 

18 
Wushto 

Menggunakan waktu2 tertentu, dan memilih 

lingkungan tanpa ada wanita 

19 Sejak sma Di baca berulang-ulang samapai lancar lalu di hafal 

20 
Sejak 3 MA 

Metode saya menghafal al qur'an 

denganemperbanyak membaca al qu'ran 

21 Sejak SD Membaca berulang ulang  

22 
sejak smp 

memahami artinya,untuk mempermudah dalam 

menghafal 

23 Sejak kecil Di ulang ulang Sampai hafal dan lancar 

24 Smp Diulang-ulang dengan sabar. 
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25 Sejak kecil Di ulang-ulang sampai hafal dan lancar 

26 
MTS 

Membaca berulang-ulang, hafalkan. setelah hafal di 

muroja'ah kembali 

27 SD Memahami Arti 

28 1 mts Membagi nya menjadi beberapa bagian di otak. 

29 

Dari SD  

Saya kalau menghafal ayat Al Quran harus dlm 

keadaan hening dan sepi..  Dan di lakukan pada pagi 

hari. 

30 smp membaca berulang kali surat yang ingin dihafal 

31 Sejak SD kelas 1  Memurajaah  

32 Sejak tk Setoran beberapa ayat perhari 

33 1smp Baca di ulang terus 

34 
SMP 

Setiap maghrib tambah hafalan,setiap hbis subuh 

murajaah 

35 
SMP 

Mengamati setiap ayat Al-Qur'an, serta memahami 

artinya dengan baik 

36 Sejak SD Mengulangi terus menerus  

37 
Sejak MTS 

Membaca waktu sholat maghrib murojaah waktu 

sholat shubuh 

38 Sd Mencicil dari sekarang 

39 

Menghafal ayat 

pendek sejak SD 

Membaca bismillah.niat karena Allah. Kemudian 

metode nya baca beberapa ayat terlebih dahulu 

kemudian diulangi terus menerus.setelah hafal lanjut 

ke ayat berikutnya 

40 SMP Disering mengulang-ulang bacaan al-qur'an 

41 

Sejak SMP 

Istiqomah sedikit demi sedikit saya membaca dan 

menghafalkanya mulai dari 1 ayat sampai 5 ...paling 

mentok 1 muka dalam sehari 
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42 sejak 2017 Lihat dan hafalkan dan murojaah 

43 
SMA 

Membaca dengan di ulang berapa kali dan kemudian 

dihafl tanpa melihat 

44 Sekolah dasar Setiap hari menghafal satu muka dan mengulanginya 

45 sejak SMP memurojaah agar lancar dan mengoreksi lg tajwidny 

46 sejak sd mengulangi  

47 Smp Mengulang ulang 

48 
SMP 

Di baca sampai kancar dan benar lalu di hafal 

perbaris secara di ulang2 

49 sejak SD Mengulang-ulang 

50 Di pesantren Menghafal perhalaman diulang ulang 

51 Dari MTS Dengan mengingat dan menambah  

 

 

No Apakah ada kemudahan yang Anda rasakan 

dalam belajar maharah qira’ah ketika Anda 

memiliki hafalan Al-Qur’an (atau paling tidak 

karena sering membaca Al-Qur’an)? Tolong 

jelaskan 

Sejak kapan Anda 

mulai belajar 

maharah qira’ah? 

(atau bahasa Arab 

secara umum) 

1 Ada kemudahan karena telah mempelajari bahasa 

arab sebelumnya 

Mulai dari pondok 

sejak kelas 1 mts 

2 
Ya. Karena saya sudah mempunyai basic  

Sejak masuk ke 

Pondok  

3 Ada karena dengan mempunyai hafalan setidaknya 

ada kosa kata yang pernah kita baca dalam al 

quran,lalu di baca artinya dan kita bertemu lagi kata 

itu di dalam suatu buku bacaan itu membuat 

membantu kita dalam memahami bacaan tersebut 

sejak MA 
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4 Ya, saya merasakan kemudahannya, karena dengan 

membaca alquran mempermudah saya untuk 

membaca kata, dan kebanyakan kata atau kalimat 

tersebut juga ada di dalam teks berbahasa Arab  

MTs kelas 1 

5 Ada, lebih mudah untuk mengahafal. Tau patokan2 

atau klu2 yg dibuat sendiri untuk menghafal 
SMP 

6 Ada kemudahan tapi hanya sedikit Sejak sma 

7 Iya SMA 

8 ada  sejak SMP 

9 Iya ada  Sejak smp 

10 Iya ada, saya merasa bisa lebih baik lagi membaca 

al-quran 
Sejak smp 

11 tidak Sejak kecil 

12 Iya  Sejak kecil 

13 Ada. Lebih mudah dalam membaca teks dalam 

bahasa arab 

Sejak di tinggal di 

pondok 

14 Tidak terlalu Sejak sekolah dasar 

15 Tidak Sejak dipondok 

16 Iya semenjak belajar maharah qiraah lebih mudah 

dalam membaca al-qur'an 
Sejak Sekolah Dasar 

17 Alhamdulillah mudah belajar mah arah qira'ah 

karena sudah terbiasa membaca kitab2 dan al-qur'an 
Sejak kls 1 MTs 

18 Belum diajarkan Sejak smp 

19 Ada, untuk beberapa kosakat yang sama,, namun 

untuk kosakata yg asing harus diulang hinga lentur 
Sejak. Masuk PBA 

20 Masih tidak ada memudahan bagi saya dalam 

menghafal qur'an 
Sejak masuk kuliah 

21 Ya karena lebih mudah  Sejak lulus smp 
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22 iya,karena saling berkaitan,keduanya menggunakan 

bahasa arab 
sejak smp 

23 Ya ada,. Karena banyak memiliki keistimewaan 

tersendiri dan banyak manfaat 
Sejak kecil 

24 Alhamdulillah ada, karena seringnya membaca 

bahasa arab. Tetapi masih belum tau arti dan makna 

yang dibaca. 

Sejak SD 

25 Iya ada,, karena memiliki banyak manfaat dan 

memiliki keistimewaan tersendiri 
Sejak MTS 

26 Iya ada kemudahan yang saya rasakan, karena sering 

membaca alqur'an saya jadi suka belajar marahah 

qira'ah, dengan cara mencari kosa kata yang sulit, 

lalu di cari dan di hafalkan 

SD 

27 Ada, Karena  banyak kosa kata yang ada di Al - 

quran' an terdapat pada maharah qira'at 
Mts 

28 Ada lebih banyak muprodat yang di ketahui 1 mts 

29 
Insya allah ada kemudahan ya walaupun sedikit.   

Sejak madrasah 

tsanawiyah 

30 tidak terlalu smp 

31 Insya allah mudah selagi kita dekat dengan al quran  Smp -sma  

32 Ada karna sering membaca alquran quran tp 

terkadang ada k3suliran dlm melahfadzkan 
Sejak tj 

33 Lumayan 4 sd 

34 Netral,krna kadang iya kadang enggak jga SMP 

35 Iya, karena bahasa Arab sangat berpengaruh dalam 

menghafal 
Sejak SMP 

36 Iya lebih mudah karena keseharian sudah terbiasa 

membaca al-qur'an 
Sejak SD 
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37 Ada ,  Sejak kuliah 

38 Ada agak sedikit sedikit tau Smp 

39 Sedikit . Sejak SMA 

40 Ada SD 

41 
Alhamdulillah saya merasakan kemudahan dan lebih 

tenang dalam membacanya 

SMP namun itu tidak 

sedetail yang 

dijelaskan di kampus 

42 Ya ada kemudahan 2014 

43 Ketika kita membaca al qur an akan terasa nyaman 

dan hari adem dan tenang tidak ada rasa gelisah.  
Dari SD 

44 Ada. Karena kita sudah paham tentang ayat tersebut SMA 

45 ada karena sudah terbiasa mendapati kata katanya sejak SD 

46 ya , karena alquran juga berbahasa arab  sd kelas 4  

47 Sering mendengar Sejak smp 

48 
Lebih mudah melafalkan kalimat arab karena ada 

muftadhat dalam al quran yang ada dalam teks2 arab 

SMP berhenti saat di 

SMA lanjut kembali 

kuliah 

49 Iya ada. Dimudahkan dalam urusan sehari-hari SD 

50 Iya, karena saya lulusan pesantren yg dimana 

pesantrennya itu mewajibkan 2 bahasa khususnya 

berbahasa arab 

Sejak di pesantren 

51 Ada, karna dengan belajar bahasa bisa tau arti dan 

makna al quran  
Sejak mts 

 

 

 

 



83 
 

No Siapa dosen 

pengampu 

maharah qira’ah 

Anda di kelas? 

Bagaimana metode pembelajaran maharah qira’ah 

(qira’atul kutub) yang dilakukan di kelas? 

1 Ust Iqbal Belum sepenuhnya efektif 

2 Ustadz Iqbal Membaca sebuah buku 

3 

ustadz iqbal 

dengan membaca teksnya keseluruhan, lalu di 

terjemahkan oleh masing2 mahasiswa setelah itu di 

bahas kembali dengan membaca teks itu dengan artinya 

oleh mahasiswa yg di tunjuk oleh ustadz dan di 

simpulkan isi teks itu oleh ustadz 

4 

Ustad iqbal 

Membaca teks bergiliran dan ditunjuk oleh dosen, lalu 

setiap orang yang membaca harus mencoba 

mengartikan. Di dalam membaca, kita dibimbing dalam 

harakat. Setelah berada di akhir bacaan, dosen akan 

menjelaskan artinya secara utuh dan mempersilahkan 

untuk bertanya, jika memang dianggap sudah jelas 

maka dilanjutkan dengan mengerjakan tadrib, itupun 

bergilir. Setelah selesai semua maka dosen kembali 

menjelaskan dan memperbaiki kesalahan mahasiswa  

5 
Ust iqbal 

Membaca, mengartikan dan mempreteli unsur2 yg 

terdapat pada teks 

6 Ustad iqbal Membaca teks 

7 UST.IQBAL Mahasiswa  mengikuti dosen lalu dosen menjelaskan 

8 
ustad iqbal  

dengan cara memahami ilmu shorof dlu kemudian 

nahwu 

9 Ust iqbal Membaca dan memahami 

10 ustadz iqbal  ustadz iqbal 
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11 Ust Iqbal belum beljar 

12 Ust iqbal  Belum belajar 

13 Ustadz Moh. Iqbal Membaca dalam bahasa Arab dan memahami artinya 

14 
Tidak ada 

Tidak ada karena tidak ada pembelajaran baru mau 

memulai 

15 Ustd iqbal Belajar bersama 

16 Ustadz Iqbal  Belum pernah masuk karena ini semester dua. 

17 Ustad iqbal D baca oleh dosen habis itu baru mahasiswa membaca 

18 Ust iqbal Latihan terus menerus 

19 
Ust. Iqbal 

Dosen membacakan, siswa menyimak, lalu mengulang 

membacanya 

20 Ust ikbal Alhamdulillah sangat baik 

21 Ust iqbal Membaca dan menjawab soal 

22 ust.Moch.Iqbal. 

Lc. MA 

membaca secara bergantian,kemudian bersama2 dan 

diulang-ulang,kemudian di jelaskan 

23 Ustadz iqbal Belum tahu 

24 Ust. Iqbal Belum diajarkan 

25 Ustadz Iqbal  Belom tau  

26 Ustad Moch. Iqbal Menyenangkan. Membaca, dan menterjemahkan 

27 Ustad Iqbal Membaca dan mengartikan 

28 Ust Iqbal Belum di mulai pembelajaran 

29 Ustadz Iqbal Belum ada mata kuliah nya di semester 1 

30 tidak ada tidak ada 

31 Ust iqbal Membaca teks naskah, kemudian isi latihan 

32 Ust iqbal Berupa cerita 

33 Tidak ada  Tidak tau 

34 
Ustd Iqbal 

Selalu mengartikan sebuah artikel atau sebuah 

bacaan,juga mengerjakan beberapa soal 
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35 Belum ada Tidak tahu, karena baru akan di mulai di semester 2 ini 

36 Tidak ada Belum ada 

37 Ustadz Iqbal Belum mengetahui, karena belum masuk kuliah 

38 Ust iqbal Mengartikan perkata 

39 Ustadz iqbal Menerjemah kemudian dibaca sendiri sendiri 

40 Ust.Iqbal Dengan cara sering membaca bacaan berbahasa arab 

41 Ustadz Iqbal dan 

ustadz Na'im 

Berhubung ini baru awal semester 2 jadi ustadznya 

belum masuk dan belum efektif belajar dikelas 

42 ustad iqbal Mendengarkan dan membaca serta memahami makna 

43 
Ustadz iqbal 

Belom tau karena di semester ini belom memasuki 

untuk belajar qiraatul kutub.  

44 Ust. Iqbal Menarik dan mudah diserap  

45 
ust Iqbal 

membaca secara individu dan bersama setelah ustadnya 

mengucap 

46 Moch Iqbal Membaca teks  

47 Ustad iqbal. Ustad 

nanang 
Lumayan terlaksana  

48 ust iqbal Belum diajar 

49 ust. Moch iqbal Qira'ah. Istima' dan kalam (plus tanya jawab) 

50 Ustad Iqbal  Metoda nya dengan sering latihan membaca 

51 Moch iqbal Dengan membaca buku bacaan yang telah di sediakan  
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No Seberapa sering Anda membaca teks 

berbahasa Arab? (tidak 

pernah/jarang/sering) mengapa? 

Ketika membaca teks 

berbahasa Arab, seberapa 

jauh pemahaman Anda 

tentang isi bacaan yang ada? 

1 Jarang 51%-75% 

2 Jarang. Karena tidak banyak buku yang 

saya punya berbahasa Arab selain buku 

pelajaran 

51%-75% 

3 jarang,karena belum mempunyai buku 

bacaan berbahasa arab dan jika membaca 

blm bisa memahami artinya dengan benar , 

26%-50% 

4 Jarang, terkadang saya hanya membaca 

ulang apa yang diajarkan oleh dosen, selain 

itu saya tidak mencari bacaan lain. 

Mengapa....? Karena saya kadang kurang 

tertarik dengan bacaan tersebut, saya lebih 

suka bacaan dalam Alquran.  

51%-75% 

5 Jarang, hanya mengerti tetapi tidak sampai 

memahami secara memdalam 
26%-50% 

6 Jarang 0-25% 

7 Sering 26%-50% 

8 pernah  26%-50% 

9 Sering karena itu menambah wawasan 51%-75% 

10 Sering 26%-50% 

11 Sering 26%-50% 

12 Jarang, Karena tidak tau artinya  0-25% 

13 Jarang. Karena buku bacaan bahasa Arab 

yang saya miliki tidak banyak 
51%-75% 
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14 Lumayan sering 26%-50% 

15 Pernah 51%-75% 

16 Sering, karena mempermudah dan 

memperlancar dalam bahasa arab 
51%-75% 

17 Sering 51%-75% 

18 Jarang 26%-50% 

19 Jarang 0-25% 

20 Jarang 26%-50% 

21 Jarang karena belum terlalu paham 26%-50% 

22 sering,karena mata pelajarannya hampir 

semuanya bahasa arab 
51%-75% 

23 Sering, karena itu pelajaran nya 26%-50% 

24 Jarang, terkadang malas membaca bahasa 

Arab. 
0-25% 

25 Sering karena itu pelajarannya  26%-50% 

26 sering, karena suka bahasa arab 51%-75% 

27 Sering, karena hamir setiap hari saya 

membaca al - qur'an 
26%-50% 

28 Sering, membaca AlQuran 51%-75% 

29 Jarang.  Karena waktu .. Tapi saya punya 

planning ingin baca buku sehari sekali 
76%-100% 

30 sering, ketika membaca al quran 26%-50% 

31 Jarang 26%-50% 

32 Sering,karna membaca alquran 51%-75% 

33 Jarang 51%-75% 

34 Sering, krna mau menambah mufradat dll 76%-100% 

35 Sering, karena membaca Al-Qur'an harus 

dilakukan setiap hari 
51%-75% 
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36 Sering, terbiasa dan di biasakan membaca 

al-qur'an setelah sholat fardu 
26%-50% 

37 Jarang 0-25% 

38 Jarang 0-25% 

39 Sering.karena mengaji atau membaca Al-

quran 
26%-50% 

40 Jarang. Karena kurang ada semangat 26%-50% 

41 Jarang,,karena sesuai dengan mood aja 

bacanya.kalau tidak mood dipaksa 

membaca jadi nggak faham  

26%-50% 

42 setiap hari 76%-100% 

43 Jarang  51%-75% 

44 Sering. Dengan mempelajari bahasa Arab 

maka kita akan mudah memahami al-quran 
51%-75% 

45 sering karena terdapat mata kuliah bahasa 

arab 
76%-100% 

46 sering 26%-50% 

47 Jarang 51%-75% 

48 sering karena saya merasa butuh 0-25% 

49 Sering. setiap sebelum tidur  51%-75% 

50 Sering, karena dalam shalat kita kan emang 

membaca bacaan yg berbahasa arab, dan 

pelajaran kita berbasis bahasa arab 

26%-50% 

51 Sering, karna keinginan untuk pintar bahasa  26%-50% 
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No Bagaimana tingkat kemampuan Anda dalam 

membaca teks berbahasa Arab tanpa 

harakat/teks gundul? 

Jenis membaca seperti 

apa yang biasa Anda 

lakukan? 

1 
Belum sepenuhnya lancar 

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 

2 
Alhamdulillah bisa 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

3 
masih belum bisa 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

4 Mungkin 26% sampai 50% karena kadang saya 

tidak tau kosakatanya sehingga saya tidak bisa 

memnacanya.  

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

5 
Masih buruk 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

6 
Hanya sedikit,suka bingung ketika membaca 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

7 
Kurang 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

8 
lumayan  

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

9 
Lumayan 

Membaca cepat (qirā’ah 

sar ‘ī ah) 

10 
belum bisa membaca teks arab gundul 

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 

11 
30% 

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 

12 
Masih awam 

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 
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13 
Alhamdulillah bisa meskipun sedikit 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

14 Lumayan rendah karena belum menguasai banyak 

kosakata 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

15 
InsyaAllah bisa 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

16 
Belum lancar 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

17 
Alhamdulillah agak mudah 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

18 
Tidak bisa 

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 

19 
Sangat minim 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

20 
Belum terlalu bisa 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

21 
Lumayan bisa  

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 

22 
cukup baik 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

23 
Masih rendah 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

24 
Masih belum bisa. 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

25 
Masih rendah 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

26 Masih belajar, bisa. belum terlalu bisa membaca 

kitab atau teks gundul. 

Membaca rekreatif 

(qirā’ah istimtā  ‘ iyyah) 
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27 
Kurang 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

28 
50 persen 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

29 
Bisa insya allah 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

30 
belum terbiasa 

Membaca cepat (qirā’ah 

sar ‘ī ah) 

31 
Belum terlalu bisa.  

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 

32 
Sedang 

Membaca rekreatif 

(qirā’ah istimtā  ‘ iyyah) 

33 
Sedikit bisa  

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

34 
Lumayan bisa 

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 

35 
Lumayan bisa 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

36 
Sedikit mengerti 

Membaca rekreatif 

(qirā’ah istimtā  ‘ iyyah) 

37 
Belum bisa sama sekali 

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 

38 
Agak lancar 

Membaca analitif (qirā’ah 

tahlīliyyah) 

39 
Masih sangat kurang 

Membaca rekreatif 

(qirā’ah istimtā  ‘ iyyah) 

40 Dengan cara mengingat apa yang sudah pernah 

dibaca dan dihafal 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 
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41 Tingkatanya masih rendah..dibawah rata-rata 

mungkin..karena saya belum terlalu faham 

dengan bahasa arab ..tapi saya suka 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

42 
Alhamdulillah bisa walaupun ada kesalahan  

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

43 In syaa allah bisa,  namun sedikit kesulitan ketika 

pada dikalimat yang rumit.  

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

44 
Masih kurang dalam tarkib kata kata 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

45 
85% 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

46 
kurang  

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 

47 
Kurang lancar 

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 

48 
Lemah 

Membaca keras (qirā’ah 

jahriyyah) 

49 
Biasa biasa saja 

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 

50 Masih kurang dalam nahwu sorofnya, dalam 

peletakan harokatnya 

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 

51 Belum, karna kurangnya pelajaran nahwu dan 

shorof 

Membaca dalam hati 

(qirā’ah ṣāmitah) 
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No 

Apakah ada keterkaitan yang Anda rasakan ketika Anda sering 

membaca Al-Qur’an dengan kemampuan membaca teks berbahasa 

Arab? Jika ada, bagaimana? 

1 Lebih mudah dalam pelafadzan 

2 Ada. Saya akan lebih mudah dalam membaca teks berbahasa Arab. 

3 ada ,karena dg seringnya membaca al quran dan memahami artinya jika kita 

membaca teks yg berbahasa arab itu bisa memudahkan kita dalam mengartikan 

teks tersebut walaupun masih membuka kamus karena kosa kata yang belum 

di mengerti. 

4 Ada, ketika saya makin sering membaca Alquran saya akan lebih mudah 

membaca teks berbahasa Arab, berbeda dengan orang yg jarang membaca 

Alquran atau belum bisa membaca AlQuran. Saya akan lebih terbantu untuk 

mengetahui kosakata walaupun di dalam teks ada kosakata yang berbeda 

5 Lebih mudah 

6 Iyaa ada jadi lebih mudah ketika membaca teks berbahasa arab 

7 Ada... 

Sedikit memahami arti ayat alquran 

8 ada  

9 Ada karena banyak kosa kata dalam alquran yg di gunakan dalam kehidupan 

sehari hari 

10 ada. Saya bisa membaca lebih baik lagi 

11 ada ketertarikan 

12 Tidak tau 

13 Ada. Lebih mudah dalam mempelajari bahasa arab 

14 Iya, karena jika mengetahui arti nya lebih mudah untuk menghafal Al-quran 

15 Ada.... Lebih bisa memahami arti al quran 

16 Lebih mudah dalam membaca teks arab 

17 Alhamdulillah ada  
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18 Belum ada 

19 Ada,, lebih mudah dalam membaca tex arab, terutama yg ada dalam Al-Qur’an  

20 Dalam banyak mempelajari bahasa arab bisa dapat membuat kita bisa faham 

dalam bahasa arab 

21 Ada karena sudah sering membaca bahasa Arab  

22 ada,karena keduanya memiliki bahasa arab  

23 Ada,  

24 Ada keterkaitan, karena sering membaca lihat tulisan berbahasa Arab. 

25 Iya ada 

26 Ada. karena bahasa arab sangat mudah d pahami, dengan ada nya hafalan al-

qur'an.. maka sangat mudah kita mempelajari bahasa arab. 

27 Ada , karena dapat melatih kelancaran lidha kita 

28 Jadi Terbiasa dengan text bahasa arab 

29 Rasa senang. Karena seeikit bisa memahami artinya walaupun sedikit sekali  

30 karena diayat alquran banyak kosa kata dan itu membantu saya dalam 

membacanya 

31 Iyaa jelas ada keterkaitan.  Karena bahasa arab adalah bahasa al quran  

32 Ada 

33 Ada, mengerti artinya  

34 Kadang ada, krna ad seperti mufradat yg dimengerti 

35 Ada, bahasa Arab sangat terkait dengan Al-Qur'an dan sangat membantu dalam 

memahami Al-Qur'an 

36 Lebih mudah membaca teks bahasa arab 

37 Ada keterkaitannya, lebih bisa memahami sedikit arti perkata dalam alqur'an 

38 Ada, menjadi ingin tau arti dr bacaan al quran tsb 

39 Ada karena saat belajar bahasa Arab merasa ada kesusahan tapi saat membaca 

Al-quran merasa bahasa Arab itu sebenarnya sangat mudah :) 

40 Ada, karena dapat menambah kosakata bahasa arab 
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41 Ada...kaitanya ketika membaca al-qur'an kita tau arti dari ayat yersebut kita 

lebih mudah memahaminya 

42 Ya ada keterkaitan karna lebih mudah 

43 Ada,  karena saat kita membaca al qur'an lebih mudah memahami dengan 

artinya,  dan ketika baca teks arab kan biasanya ada yang gundul dan bahasanya 

agak sulit.  

44 Ada. Karena dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an maka memudahkan 

kita untuk menemukan kata kata yg menarik dalam bahasa arab 

45 ada, karena kalau sering baca alquran ketika kita membaca tex bahasa arab 

akan mengerti maksud  dari teks tersebut 

46 ada , sama sama berbahasa arab  

47 Berpengaruh dalam pelafalan 

48 Lebih mudah melafalkan teks2 arab  

49 Ada. Merasa ingin lebih mahir lagi dalam bahasa arab 

50 Ada. Kita tahu bahwa Al Qur'an itu berbahasa arab, nah dengan kita bisa atau 

sering membaca Al Qur'an tentunya itu menjadi basic kita dalam mebaca teks 

bahasa arab. 

51 Ada, karna dengan belajar bahasa arab kita bisa mengetahui sedikit makna dari 

arti al quran tersebut  
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 نتائج الطالب في املآدة الدراسية قراءة النصوص
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