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Identitas Diri 

Nama : ......................................................................................................................................... 

Alamat : ........................................................................................................................................ 

Pendidikan :  

1. Pendidikan Formal : a. SMP / MTs  : ......................................................................... 

 b. SMA / MA : .......................................................................... 

2. Pendidikan Non Formal : a. Kursus : .......................................................................... 

              b. Daurah / Pelatihan: ........................................................ 

              c. Lainnya : ........................................................................ 

            ........................................................................ 

Prestasi :  a.  Akademik : 1) Rangking 10 Besar di kelas [   ] 

        2) IPK > 3,5 tiap semester [   ] 

        3) Lainnya : ........................................................................................ 

     .........................................................................................   

b. Non Akademik : 1) Juara debat B. Arab [   ] 

    2) Juara Pidato B. Arab [   ] 

    3) Juara MTQ  [   ] 

    4) Lainnya: .................................................................................. 

            .................................................................................. 

Mulai belajar Bahasa Arab sejak : .......................................................................................... 

Kemampuan kemahiran berbahasa Arab (silahkan beli tanda ceklist)  :  

1. Istima’ / Menyimak :  *5 (amat sangat baik) [   ] 

*4 (sangat baik) [   ] 

*3 (baik)  [   ] 

*2 (cukup baik) [   ] 

*1 (kurang baik) [   ] 

2. Kalam / Berbicara :   *5 (amat sangat baik) [   ] 

*4 (sangat baik) [   ] 

*3 (baik)  [   ] 

*2 (cukup baik) [   ] 

*1 (kurang baik) [   ] 

3. Qira’ah / Membaca :  *5 (amat sangat baik) [   ] 

*4 (sangat baik) [   ] 
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*3 (baik)  [   ] 

*2 (cukup baik) [   ] 

*1 (kurang baik) [   ] 

4. Kitabah / Menulis : *5 (amat sangat baik) [   ] 

*4 (sangat baik) [   ] 

*3 (baik)  [   ] 

*2 (cukup baik) [   ] 

*1 (kurang baik) [   ] 

Kemampuan komponen Bahasa Arab : 

1. Ashwat (bunyi bahasa): *5 (amat sangat baik) [   ] 

*4 (sangat baik) [   ] 

*3 (baik)  [   ] 

*2 (cukup baik) [   ] 

*1 (kurang baik) [   ] 

2. Mufradat (kosakata) : * Sekitar 150 [   ] 

* Sekitar 450 [   ] 

* Sekitar 900 [   ] 

* Di atas dari 1500 [   ] 

3. Tarkib : a. Nahwu :   *5 (amat sangat baik) [   ] 

*4 (sangat baik) [   ] 

*3 (baik)  [   ] 

*2 (cukup baik) [   ] 

*1 (kurang baik) [   ] 

b.  Sharf :   *5 (amat sangat baik) [   ] 

*4 (sangat baik) [   ] 

*3 (baik)  [   ] 

*2 (cukup baik) [   ] 

*1 (kurang baik) [   ] 

c. Jumlah / kalimat :  *5 (amat sangat baik) [   ] 

*4 (sangat baik) [   ] 

*3 (baik)  [   ] 

*2 (cukup baik) [   ] 

*1 (kurang baik) [   ] 
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Angket Gaya Belajar 

Pilihlah salah satu jawaban yang mewakili diri Anda! 

1. Ketika merangkai suatu barang, kamu lebih suka: 

a. Mengikuti ilustrasi cara merangkainya  

b. Mendengarkan orang lain membacakan instruksi untukmu  

c. Langsung mengerjakan tanpa mengikuti instruksi  

2. Jika akan menghadapi ujian, kamu mudah hafal jika: 

a. Menghafal materi sambil mengucapkan keras-keras  

b. Berjalan bolak-balik sambil menghafal  

c. Membolak-balik buku membaca materi  

3. Saat membaca buku, yang sering kamu lakukan adalah: 

a. Menelusuri tiap kata dengan jari telunjuk  

b. Membaca dengan tenang, cepat, dan tekun  

c. Membaca sambil menggerakkan bibir dan mengucapkannya  

4. Saat berbicara, kamu: 

a. Berbicara dengan cepat  

b. Berbicara dengan kecepatan sedang  

c. Berbicara dengan kecepatan lambat  

5. Pada waktu luang, kamu biasanya: 

a. Mendengarkan musik, mengobrol  

b. Berjalan-jalan, olahraga  

c. Menonton, membaca  

6. Saat marah, biasanya paling terlihat dari: 

a. Ekspresi wajah  

b. Intonasi suara  

c. Gerak tubuh  

7. Pada saat tidak ada kegiatan, kamu: 

a. Gelisah tak bisa duduk tenang  

b. Berbicara dengan diri sendiri  

c. Melamun, menatap sesuatu  

8. Kegiatan yang membuatmu merasa nyaman saat melakukannya: 
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a. Menulis  

b. Menari  

c. Berolahraga  

d. Menggambar  

e. Membuat kerajinan tangan  

f. Berdebat  

g. Bercerita  

h. Mendesain  

i. Bermain musik  

9. Kata-kata khas saat kamu berbicara: 

a. “Lihat baik-baik...”  

b. “Dengarkan baik-baik...”  

c. “Coba rasakan baik-baik...”  

10.  Mana yang sering terjadi di kelas: 

a. Saat dosen menjelaskan, tanganmu tidak bisa diam, memainkan ballpoint  

b. Kamu hanya mendengarkan saat dosen menjelaskan  

c. Memperhatikan wajah dosen saat beliau berbicara  

11. Kamu lebih mudah mengingat sesuatu jika kamu menuliskannya  

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

12. Ketika dosen menjelaskan sesuatu di depan kelas, sulit bagimu untuk memehaminya 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

13. Kamu suka menggambar dan menulis pada bagian bukumu yang kosong saat dosen 

menerangkan sesuatu 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

14. Kamu tidak bisa belajar saat ada keributan ataupun mendengar musik 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 
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c. Jarang sekali 

15. Kamu bisa berkonsentrasi dengan baik saat di tempat sepi 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

16. Kamu lebih menyukai sesuatu yang berwarna 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

17. Kamu sering terlambat merespon saat ada yang melemparkan joke atau candaan 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

18. Ketika ujian, kamu membayangkan buku catatanmu dalam pikiran 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

19. Saat dosen menjelaskan, kamu lebih konsentrasi saat memandang wajah beliau 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

20. Kamu menuliskan instruksi yang kamu dapat, tidak hanya mendengarkannya saja 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

21. Catatan-catatanmu tidak teratur, berantakan sekali 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

22. Matamu gampang capek, meskipun kamu tidak pakai kacamata 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 
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23. Kamu tidak terlalu pandai mengartikan bahasa tubuh seseorang 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

24. Kamu sering salah membaca suatu kata 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

25. Kamu lebih memilih mendengarkan dosen menjelaskan daripada membaca buku 

sendiri 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

26. Kamu mudah mengingat sesuatu yang dikatakan oleh orang 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

27. Kamu paling tidak suka jika mendapat tugas menulis essay atau laporan, lebih baik 

ditanya secara lisan 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

28. Kamu kesulitan membaca tulisan yang kecil-kecil, meskipun matamu sehat 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

29. Instruksi atau petunjuk tertulis sering membuatmu bingung 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali  

30. Membaca membuat tanganmu pegal, karena kamu harus menunjuk tiap kata yang 

sedang dibaca, jika tidak, kamu mungkin tidak konsentrasi 

a. Hampir selalu 
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b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali  

31. Teman-temanmu banyak yang tidak mengerti saat kamu memberi instruksi 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

32. Kamu memerlukan waktu yang lama untuk mengerjakan tugas, karena kamu harus 

berjalan ke sana ke mari, beristirahat sebentar, atau mengerjakan hal lain untuk 

mendapatkan ide yang lebih baik 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

33. Kamu merasa tersiksa saat duduk diam terlalu lama 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

34. Ketika menghadapi suatu masalah, kamu lebih suka mencoba-coba daripada 

memikirkannya matang-matang 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

35. Biasanya kamu langsung mengerjakan sesuatu tanpa harus melihat instruksinya 

terlebih dahulu 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

36. Kamu senang berolahraga dan cukup mahir dalam beberapa cabang olahraga 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

37. Ketika menerangkan sesuatu, kamu selalu menggerakkan tanganmu untuk 

menguatkan penjelasanmu 

a. Hampir selalu 
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b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

38. Kamu melihat sesuatu yang sudah jadi, kemudian kamu suka membuatnya sendiri 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali  

39. Kamu suka membaca sambil naik sepeda atau berolahraga 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali 

40. Kamu suka menulis ulang atau mengetik catatan pelajaran untuk memahami pelajaran 

a. Hampir selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang sekali  
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Instrumen Wawancara 

1. Bagaimana kebiasaaan belajar Anda? (Baik itu terkait lingkungan, suasana, waktu, 

dan tempatnya)  

2. Bagaimana Anda memprogram diri Anda ketika belajar mandiri di luar jam 

perkuliahan? 

3. Bagaimana teknik Anda dalam mengingat atau menghafal? (lisan maupun tulisan) 

4. Bagaimana cara Anda mempraktekkan / latihan apa yang sudah Anda pelajari terkait 

Bahasa arab? 

5. Bagaimana manajemen waktu Anda dalam belajar bahasa? 

6. Bagaimana cara Anda memotivasi diri untuk terus belajar bahasa? 

7. Apa kendala yang Anda hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? 

8. Media apa yang Anda gunakan untuk belajar bahasa sesuai penutur aslinya? 

9. Apa tujuan / goal yang Anda harapkan dalam belajar bahasa Arab ini? 

10. Bagaimana cara Anda menambah pengetahuan kebahasaan Anda? 

 

 
 


