
 

  

 

 

  



A. Biodata Responden 

Nama : 

Kelas : 

B. Petunjuk pengisian angket 

1. Bacalah bismillah sebelum memulai menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 

2. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pengalaman anda selama ini. 

3. Jawablah pertanyaan dengan teliti, kemudian berilah tanda silang (x) setiap jawaban 

yang anda anggap tepat. 

4. Kejujuran anda dalam mengisi angket ini sangat diharapkan. 

C. Pertanyaan-pertanyaan 

1. Apakah anda menyukai pelajaran bahasa Arab khususnya dalam materi tarkib? 

a. Suka 

b. Cukup suka 

c. Kurang suka 

2. Apakah anda sering bertanya dalam pelajaran tarkib? 

a. Selalu bertanya 

b. Kadang-kadang bertanya 

c. Tidak pernah bertanya 

3. Pada saat pelajaran bahasa Arab berlangsung, apakah anda? 

a. Selalu hadir 

b. Kadang-kadang hadir 

c. Tidak pernah hadir 

4. Apakah sekarang ini anda mengikuti kursus/les bahasa Arab (belajaran) di luar jam 

sekolah? 

a. Selalu mengikuti 

b. Pernah mengikuti 

c. Tidak penah mengikuti 

5. Ketika di rumah apakah anda senantiasa mengulang pelajaran yang sudah dipelajari di 

kelas, khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab? 

a. Selalu mengulang 

b. Kadang-kadang mengulang 

c. Tidak pernah mengulang 

6. Apakah anda selalu mengerjakan pekerjaan rumah (PR) yang diberikan guru anda? 

a. Selalu mengerjakan 



b. Kadang-kadang mengerjakan 

c. Tidak pernah mengerjakan 

7. Ketika anda tidak memahami materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru anda, apakah 

anda? 

a. Selalu bertanya 

b. Kadang-kadang bertanya 

c. Tidak pernah bertanya 

8. Bagaimana cara mengajar guru anda pada pembelajaran bahasa Arab maupun 

qawaidnya? 

a. Menjelaskan kaidah dan memberikan contoh 

b. Menjelaskan kaidah saja 

c. Tidak melakukan apa-apa 

9. Apakah anda mempunyai kamus bahasa Arab? 

a. Ada, milik sendiri 

b. Ada, tapi bukan milik saya 

c. Tidak memiliki sama sekali 

10. Apakah anda mempunyai buku bahasa Arab? 

a. Ada, milik sendiri 

b. Ada, tapi bukan milik saya 

c. Tidak memiliki sama sekali 

11. Apakah lingkungan sekolah anda menggunakan bahasa Arab untuk bercakap-cakap? 

a. Selalu menggunakan bahasa Arab 

b. Kadang-kadang menggunakan bahasa Arab 

c. Tidak pernah menggunakan bahasa Arab 

12. Bagaimana suasana lingkungan belajar anda? 

a. Tenang 

b. Kurang tenang 

c. Tidak tenang 
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