
Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



MOTIVASI BELAJAR MEMBACA TEKS BAHASA ARAB 

PADA MATAKULIAH QIRA’ATU AL-KUTUB BAGI MAHASISWA  

 JURUSAN PAI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN KEGURUAN 

UIN MALIKI MALANG 

 

 

A. Latar Belakang 

   Latar belakang dibukanya jurusan Pendidikan Agama Islam  (PAI) di 

Fakultas Tarbiyah adalah kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak terhadap 

mutu pendidikan agama islam, perbaikan kondisi masyarakat dari gejala degradasi 

moral, dan tersedianya para pendidik muslim yang professional. Dengan 

mendasarkan latar belakang tersebut Jurusan PAI menghendaki para lulusannya 

memiliki keahlian, di antaranya penguasaan subtansi kajian pendidikan agama 

islam. Secara lebih rinci penguasaan subtansi pendidikan agama islam 

menyangkut penguasaan subtansi ilmu-ilmu keislaman, isi dan bahan ajar 

pendidikan agama islam dan penguasaan cara pengembangan bahan ajar 

pendidikan agama islam.(Pedoman Pendidikan UIN Malang 2007-2008: 74-

75).Senada dengan pendapat Munir Mursi bahwa syarat terpenting guru dalam 

islam adalah syarat keagamaan, selain harus berkepribadian muslim, guru harus 

memiliki keahlian yaitu menguasai bidang yang diajarkan (Tafsir, 2004:81). 

   Sebagai cirikhas perguruan tinggi islam adalah penguasaan terhadap 

ilmu-ilmu keislaman dan bahasa arabnya  sebagai alat untuk mengkaji literature-

literatur  berbahasa arab, karena itu, salah satu keahlian yang harus dimiliki dalam 

rangka penguasaan subtansi kajian pendidikan agama islam adalah kemampuan 

membaca teks-teks berbahasa arab. Kemampuan membaca teks-teks berbahasa 

arab tidak dapat dipisahkan ketika hendak memahami subtansi ilmu-ilmu 

keislaman, isi dan bahan ajar pendidikan agama islam. Karena al Qur’an dan al 

Hadis adalah teks-teks berbahasa arab, selain literature-literatur keislaman lain 

yang juga banyak berbahasa arab. 



  



B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti akan fokus 

kepada motivasi mahasiswa belajar membaca teks bahasa arab pada matakuliah 

Qiraatu al Kutub. Adapun rincian dari fokus tersebut adalah sebagai berikut  : 

1. Apa saja motifasi mahasiswa dalam belajar membaca teks berbahasa arab pada 

matakuliah Qiraatu al Kutub di Jurusan PAI Fak. Tarbiyah UIN Maliki 

Malang? 

2. Apa saja muatan materi  yang diminati mahasiswa dalam belajar membaca teks 

berbahasa arab pada matakuliah Qiraatu al Kutub di Jurusan PAI Fak. Tarbiyah 

UIN Maliki Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah : 

1. Untuk mengetahui  motifasi mahasiswa dalam belajar membaca teks berbahasa 

arab pada matakuliah Qiraatu al Kutub di Jurusan PAI Fak. Tarbiyah UIN 

Maliki Malang. 

2. Untuk mengetahui apa saja muatan materi   yang diminati mahasiswa dalam 

belajar membaca teks berbahasa arab pada matakuliah Qiraatu al Kutub di 

Jurusan PAI Fak. Tarbiyah UIN Maliki Malang  

D. Manfaat Penelitian 

  Adapun  manfaat yang dihasilkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan akan menjadi pertimbangan dalam menyiapkan bahan ajar Qiroatu 

al Kutub yang sesuai dengan minat mahasiswa di jurusan PAI FITK.  

2. Apabila bahan ajar serta muatan materi yang disampaikan sesuai dengan 

motivasi mahasiswa, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan hasil  belajar 

matakuliah Qiroatu al Kutub. 

3. Dengan dilakukan penelitian ini, sekaligus sebagai langkah evaluatif terhadap 

bahan ajar yang telah digunakan , dan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 



 Penelitian  ini dibatasi pada  masalah apa saja  motivasi mahasiswa belajar 

membaca teks bahasa arab matakuliah Qiraatu al Kutub serta muatan materi yang 

diinginkan mahasiswa  pada jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Maliki Malang. Mahasiswa di sini adalah mahasiswa semester III jurusan  PAI yang 

akan mengikuti matakuliah tersebut. 

 

F.  Definisi Operasional 

- Motivasi 

Keinginan atau dorongan 

- Qiroatu al Kutub  

Matakuliah keahlian pada jurusan PAI Fakultas Tarbiyah yang memiliki beban 3 sks yang 

bertujuan untuk membina mahasiswa memiliki kemampuan memahami teks-teks 

berbahasa arab. 

  



HASIL PENELITIAN 

 

A. Motifasi mahasiswa dalam belajar membaca teks berbahasa arab pada 

matakuliah Qiraatu al Kutub di Jurusan PAI FITK UIN Maliki Malang. 

Untuk menentukan tingkat motivasi mahasiswa terhadap belajar membaca 

teks berbahasa arab pada matakuliah Qiraatu al Kutub di Jurusan PAI FITK UIN, 

maka mahsiswa diberi pilihan, dengan kriteria : 

-    1 = tidak dibutuhkan 

-    2 = sedang 

-    3 = dibutuhkan 

-    4 = sangat dibutuhkan 

Berdasarkan data angket yang telah disebarkan di tiga kelas berjumlah 93 

mahasiswa, maka diperoleh data sebagai berikut :  

NO PERTANYAAN JAWABAN 

 Motivasi  Anda belajar MK Qiroatu al 

Kutub : 

1 2 3 4 

1 Agar mampu membaca teks tentang 

pendidikan yang berbahasa arab 

 (1)  (13)  

(34

) 

 

(45) 

2 Agar mampu membaca jurnal atau majalah 

ilmiah  berbahasa arab 

 (6)  (36)  

(27

) 

 

(25) 

3 Agar mampu membaca media cetak berbahasa 

arab 

 

 (6)  (37)  

(25

) 

 

(25) 

4 Agar mampu memahami informasi-informasi 

umum yang ditulis dalam bahasa Arab 

 (4)  (24)  

(35

) 

 

(31) 



5 Agar mampu memahami kitab-kitab tafisr al 

Qur’an 

 (0)  (6)  

(17

) 

 

(71) 

6 Agar mampu memahami ayat-ayat dalam al 

Qur’an 

 (0) 4)  

(13

) 

 

(77) 

7 Agar mampu memahami hadis-hadis nabi Saw  (0)  (4)  

(20

) 

(75) 

8 Agar mampu menterjemah teks-teks 

berbahasa arab 

 (1)  (11)  

(33

) 

48) 

9 Agar mampu membaca kitab-kitab klasik 

(kitab kuning) yang berbahasa Arab 

 (0) (10) (22

) 

 

(60) 

10 Agar mampu mengetahui budaya Arab 

 

 

(16

) 

 (38)  

(24

) 

 

(15) 

11 Tujuan lain (jika ada) : 

...……………………………………………

……………...………………………………

……………… 

    

 

Dari data di atas dapat diketahui  urutan ( ranking) apa saja motivasi mahasiswa 

pada mata kuliah Qiroatu al Kutub. Adapun ranking tertinggi motivasi  mahasiswa pada 

mata kuliah Qiroatu al Kutub  adalah agar mahasiswa mampu memahami ayat-ayat 

dalam al Qur’an  82% (77) sangat dibutuhkan, selanjutnya adalah agar mampu 

memahami hadis-hadis nabi Saw 80% (75) sangat dibutuhkan, dan dilanjutkan dengan 



agar mampu memahami kitab-kitab tafisr al Qur’an 76% (71) sangat dibutuhkan. 

Adapun urutan berikutnya yang sangat dibutuhkan adalah adalah : 

- Agar mampu menterjemah teks-teks berbahasa arab 51% (48) 

- Agar mampu membaca teks tentang pendidikan yang berbahasa arab 48% (45) 

- Agar mampu membaca kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang berbahasa Arab  64% 

(60) 

- Agar mampu membaca jurnal atau majalah ilmiah  berbahasa arab 26% (25) 

- Agar mampu membaca media cetak berbahasa arab 26% (25) 

- Agar mampu memahami informasi-informasi umum yang ditulis dalam bahasa 

Arab 33% (31) 

- Agar mampu mengetahui budaya Arab16% (15) 

Adapun urutan berikutnya motivasi  mahasiswa pada mata kuliah Qiroatu al 

Kutub  dengan kriteria pilihan 3 (dibutuhkan ) adalah : 

- Agar mampu memahami informasi-informasi umum yang ditulis dalam bahasa 

Arab37%(35) 

- Agar mampu membaca teks tentang pendidikan yang berbahasa arab36%(34) 

- Agar mampu menterjemah teks-teks berbahasa arab35% (33) 

- Agar mampu membaca jurnal atau majalah ilmiah  berbahasa arab29% (27) 

- Agar mampu membaca media cetak berbahasa arab26%(25) 

- Agar mampu mengetahui budaya Arab25%(24) 

- Agar mampu membaca kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang berbahasa 

Arab23%(22) 

- Agar mampu memahami hadis-hadis nabi Saw21%(20) 

- Agar mampu memahami kitab-kitab tafisr al Qur’an18%(17) 

- Agar mampu memahami ayat-ayat dalam al Qur’an13%(13) 

 

Selanjutnya  urutan berikutnya motivasi  mahasiswa pada mata kuliah 

Qiroatu al Kutub  dengan kriteria pilihan 2 (sedang ) adalah : 

- Agar mampu memahami hadis-hadis nabi Saw 4%(4) 



- Agar mampu memahami ayat-ayat dalam al Qur’an 4%(4) 

- Agar mampu memahami kitab-kitab tafisr al Qur’an 6% (6) 

- Agar mampu membaca kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang berbahasa Arab10% 

(10) 

- Agar mampu menterjemah teks-teks berbahasa arab11%(11) 

- Agar mampu membaca teks tentang pendidikan yang berbahasa arab13% (13) 

- Agar mampu memahami informasi-informasi umum yang ditulis dalam bahasa 

Arab 25%(24) 

- Agar mampu membaca jurnal atau majalah ilmiah  berbahasa arab38%(36) 

- Agar mampu membaca media cetak berbahasa arab39%(37) 

- Agar mampu mengetahui budaya Arab40%(38) 

Pada  urutan berikutnya motivasi  mahasiswa pada mata kuliah Qiroatu al 

Kutub  dengan kriteria pilihan 1 (tidak dibutuhkan) adalah : 

- Agar mampu memahami kitab-kitab tafisr al Qur’an0% (0) 

- Agar mampu memahami ayat-ayat dalam al Qur’an 0% (0) 

- Agar mampu memahami hadis-hadis nabi Saw 0% (0) 

- Agar mampu membaca kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang berbahasa Arab0% 

(0) 

- Agar mampu membaca teks tentang pendidikan yang berbahasa arab1% (1) 

- Agar mampu menterjemah teks-teks berbahasa arab1% (1) 

- Agar mampu memahami informasi-informasi umum yang ditulis dalam bahasa 

Arab 4%(4) 

- Agar mampu membaca jurnal atau majalah ilmiah  berbahasa arab6% (6) 

- Agar mampu membaca media cetak berbahasa arab6% (6) 

- Agar mampu mengetahui budaya Arab17%(16) 

  



B. Muatan materi  yang diminati mahasiswa dalam belajar membaca teks 

berbahasa arab pada matakuliah Qiraatu al Kutub di Jurusan PAI FITK UIN 

Maliki Malang. 

Untuk menentukan tingkat muatan materi  yang diminati mahasiswa dalam 

belajar membaca teks berbahasa arab pada matakuliah Qiraatu al Kutub di Jurusan 

PAI FITK UIN, maka mahsiswa diberi pilihan, dengan kriteria : 

-    1 = tidak dibutuhkan 

-    2 = sedang 

-    3 = dibutuhkan 

-    4 = sangat dibutuhkan 
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