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VISI DAN MISI  

LDTBA STAI AL-HIDAYAH BOGOR 

 

Visi : 

“Menjadi Lembaga Pelatihan yang Unggul, Profesional dan Berkelas dalam 

Bidang Dakwah, Tahfidzul Quran dan Bahasa Arab”. 

 

Misi : 

1. Menyelenggarakan pelatihan dalam bidang Dakwah, Al-Quran dan 

Bahasa Arab, baik untuk kalangan mahasiswa eksternal STAI AL-

HIDAYAH maupun masyarakat umum. 

2. Menyelenggarakan secara konsisten kegiatan pelatihan berbasis hasil 

penelitian dasar, terapan dan inovatif. 

3. Mendharmabaktikan keahlian civitas akademika STAI AL-

HIDAYAH di bidang dakwah, tahfidz, dan bahasa Arab kepada 

masyarakat. 
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap kalimat Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat 

Allah Subhanahu Wa ta’ala sebab atas iradah-Nya lah buku program kerja 

dan kegiatan intensif penguatan hafalan quran dan bahasa Arab dasar, 

Lembaga Dakwah, Tahfidz dan Bahasa Arab (LDTBA) tahun 2021 dapat 

disusun. 

Lahirnya LDTBA merupakan implementasi dari misi dan visi STAI 

Al-hidayah Bogor, yaitu untuk menghasilkan sarjana-sarjana Islam yang 

kaffah, kompeten, dan berakhlakul karimah. Termasuk kompetensi yang 

harus dimiliki oleh setiap mahasiswa STAI Al-Hidayah adalah kemampuan 

untuk berdakwah, sebagai bentuk aplikasi ilmu yang dimilikinya. Begitupula 

dengan hafalan al-quran sebagai penunjang serta rujukan dalil ilmiah dalam 

berdakwah. Kemudian al-quran tidak mungkin dapat dipahami kecuali 

dengan menguasai bahasa Arab. Oleh karena itu, LDTBA perlu menyusun 

program kerja sebagai instrumen dalam mewujudkan misi dan visi tersebut.      

Disusunnya buku program kerja dan kegiatan intensif ini diharapkan 

kinerja LDTBA  akan semakin meningkat, terarah dan terukur sehingga 

keberadaan LDTBA dapat membantu menjalankan misi dan visi STAI AL-

HIDAYAH Bogor. Akhirnya kami berharap dan berdoa kepada Allah 

Subhanahu Wa ta’ala agar memudahkan semua urusan dan program kegiatan 

karantina yang telah disusun ini, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan 

lancar.   

 

 

 

Bogor, 07 Januari  2021  

Kepala LDTBA, 

 

 

 

 

Dr. Miftah Wangsadanureja, M.Pd.I 

NIDN. 0428098306 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Selayang Pandang 

Sebagaimana slogan dari STAI Al-HIDAYAH sebagai kampus yang 

bersyariah, islami, unggul dan berakhak mulia maka diperlukan usaha yang 

serius dalam menunjang cita-cita dan harapan tersebut. Slogan tersebut 

merupakan gambaran golbal tentang visi dan misi STAI AL-HIDAYAH 

Bogor yang sudah ditetapkan dalam AD ART STAI AL-HIDAYAH Bogor. 

Oleh karena itu ketua STAI AL-HIDAYAH Bogor pada tahun 2020 

membuat sebuah lembaga yang dinamai dengan “Lembaga Dakwah, Tahfidz 

dan Bahasa Arab” atau disingkat menjadi LDTBA. 

Lembaga Dakwah, Tahfidz, dan Bahasa Arab (LDTBA) STAI AL-

HIDAYAH Bogor adalah institusi pelaksana dan pengawalan terhadap misi 

dan visi kampus, dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan kompetensi mahasiswa agar berdaya saing dalam dunia 

global saat ini. 

STAI AL-HIDAYAH Bogor sebagai lembaga pendidikan tinggi yang 

berasaskan nilai-nilai Islami memiliki program studi yang hampir semua 

mata kuliahnya mengarah kepada terwujudnya manusia yang mampu 

berkomitmen terhadap ajaran agama dalam setiap sendi kehidupan, maka 

LDTBA sebagai salah satu institusi bagian dari STAI AL-HIDAYAH Bogor, 

berusaha untuk menjembatani tercapainya tujuan dan cita-cita yang telah 

ditetapkan. Dukungan yang diberikan oleh LDTBA sebagai institusi yang 

melaksanakan program-program pelatihan keterampilan kepada mahasiswa 

adalah dengan menyusun program-program pelatihan untuk meningkatkan 

hard skills dan soft skills mahasiswa secara bersamaan. 

Sesuai dengan namanya, program untuk meningkatkan keterampilan 

mahasiswa seputar pada keterampilan berdakwah, keterampilan menghafal 

al-quran, dan keterampilan Berbahasa Arab. Adapun program unggulan yang 

dilakukan difokuskan pada program pelatihan yang meliputi tiga aspek 

keterampilan yang sudah disebutkan di atas, yaitu; (1) Bidang Pelatihan 

Dakwah (Daurah Da’wiyah), (2) Bidang Pelatihan Al-Quran (Daurah AL-

Quran), (3) Bidang Pelatihan Bahasa Arab (Daurah lugotul arbiyyah) 

Sejalan dengan fokus pelatihan di atas, maka LDTBA memiliki tugas 

yang harus diemban di antaranya adalah: 

1. Menentukan pelatihan dakwah, al-quran (tahfidz), dan bahasa Arab ke 

arah aplikasi, terutama pada bidang dakwah dan bahasa Arab yang 
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mengarahkan mahasiswa untuk mempraktikannya secara langsung. 

2. Mengintegrasikan antara pelatihan dakwah, al-quran dan bahasa Arab. 

3. Membuat Jadwal Pelatihan secara berkesinambungan. 

4. Menghimpun para peneliti/dosen di Perguran Tinggi dalam klaster 

lintas disiplin ilmu (Dakwah, Tahfidz dan Bahasa Arab) 

5. Menghadirkan pembicara dari luar (motivator, trainer) sesuai dengan 

bidang nya masing-masing sesuai dengan fokus  ruang lingkup tugas 

LDTBA. 

6. Membuat jadwal karantina dengan tema “Seminggu dengan Al-Quran 

dan Bahasa Arab”. 

 

Berdasarkan tugas dan amanah tersebut, maka perlu dibuat Program 

Kerja Dan Rencana Kegiatan LDTBA tahun 2021, karena Program Kerja dan 

Rencana Kegiatan sangat penting dalam mengukur dan evaluasi sejauh mana 

kinerja LDTBA dalam mensukseskan visi dan misi STAI AL-HIDAYAH 

Bogor yang tercermin dalam slogannya, “Kampus Bersyariah; Islami, 

Unggul, dan Berakhlak Mulia” 

 

B.  Tujuan 

Sarjana muslim lulusan STAI Al-Hidayah selain akan memiliki 

kompetensi utama sesuai dengan karakteristik keilmuan pada program 

studinya, juga akan memiliki kompetensi tambahan sebagai keunggulan 

dirinya. Kompetensi tambahan sebagai keunggulan dan juga tujuan dari 

LDTBA itu sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Sarjana muslim lulusan STAI Al-Hidayah akan memiliki kemampuan 

berdakwah berupa kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan 

memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu 

wata'ala sesuai dengan garis aqidah, syari'at dan akhlak Islam baik 

secara langsung di tengah-tengah masyarakat maupun dengan 

menggunakan berbagai media yang tersedia. Sehingga sarjana muslim 

lulusan STAI Al-Hidayah akan menjadi agen perubah (Agent of 

Change) menuju masyarakat islami.  

2. Sarjana muslim lulusan STAI Al-Hidayah akan memiliki kemampuan 

menghafal Al-Qur’an dengan mutqin (hafalan yang kuat) terhadap 

lafazh-lafazh Al-Qur’an dan menghafal makna-maknanya serta 

mampu mengajarkannya kepada masyarakat. 

3. Sarjana muslim lulusan STAI Al-Hidayah akan memiliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik dengan menggunakan bahasa asing 

https://id.wikipedia.org/wiki/Allah
https://id.wikipedia.org/wiki/Aqidah
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
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terkhusus bahasa Arab (bahasa lnggris sebagai bahasa asing 

tambahan), sehingga sarjana muslim lulusan STAI Al-Hidayah 

mampu mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat dunia. 

 

Dengan demikian akan lahirlah sarjana-sarjana muslim yang mampu 

merefleksikan nilai-nilai syari’ah dalam segala aspek kehidupan sesuai 

dengan bidang profesi yang dijalaninya. 

 

C. Sasaran 

1. Sasaran Bidang Dakwah 

Sasaran bidang dakwah meliputi hal-hal berikut ini: 

a. Penguatan SDM dalam ilmu-ilmu syariah Islam yang 

bermanhajkan ahlus sunnah wal jamaah. 

b. Kompetensi dalam pengkajian dan pengintegrasian ilmu-limu 

syariah tersebut dalam merespon permasalahan umat. 

c. Meningkatkan kerja sama dakwah dengan stakeholder baik 

internal dan ekternal  

d. Meningkatkan dan membiasakan budaya dakwah baik secara 

lisan dan tulisan. 

e. Meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam penelitian dan 

penulisan karya ilmiah dalam bidang dakwah yang diterbitkan 

pada jurnal nasional dan internasional. 

f. Profesionalitas pemberdayaan lembaga dakwah Islam 

berwawasan lingkungan. 

g. Mengintegrasikan seluruh disipilin ilmu dari berbagai program 

studi dengan ilmu dakwah. 

 

2.  Sasaran Bidang Tahfidz Al-Quran 

Sasaran bidang tahfidz meliputi hal-hal berikut ini: 

a. Merencanakan, menyelenggarakan, mengontrol, dan 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tahfiz, baik yang bersifat 

rutin maupun insidental. 

b. Mengembangkan  program pelatihan al-quran bertaraf nasional 

yang mampu memenuhi dan memberikan solusi masalah yang 

dibutuhkan masyarakat. 

c. Mengembangkan metode-metode tahfidzul quran berbasis 

penelitian. 

d. Meningkatkan jumlah publikasi hasil karya penelitian 
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mahasiswa dalam pengembangan metode tahfidul quran 

tersebut, yang diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional.  

e. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga mitra baik nasional 

dan internasional. 

f. Mengintegrasikan seluruh disipilin ilmu dari berbagai program 

studi dengan ilmu Al-Quran. 

 

3. Sasaran Bidang Bahasa Arab 

Sasaran bidang bahasa Arab meliputi hal-hal berikut ini: 

a. Meningkatkan kemampuan bahasa Arab mahasiswa dengan 

sejumlah pelatihan dan pembelajaran yang efektif dan efesien. 

b. Mengembangkan  program pelatihan bahasa Arab bertaraf 

nasional yang mampu memenuhi dan memberikan solusi 

masalah yang dibutuhkan masyarakat. 

c. Mengembangkan metode-metode cara cepat menguasai bahasa 

Arab berbasis penelitian. 

d. Meningkatkan jumlah publikasi hasil karya penelitian 

mahasiswa dalam pengembangan metode cara cepat menguasai 

bahasa Arab tersebut, yang diterbitkan pada jurnal nasional dan 

internasional.  

e. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga mitra baik nasional 

dan internasional. 

 

D. Struktur Organisasi 

 

NAMA-NAMA PIMPINAN LEMBAGA DAKWAH, TAHFIDZ, DAN 

BAHASA ARAB (LDTBA) STAI AL-HIDAYAH BOGOR 

 

No. NAMA JABATAN 

1. Dr. Miftah Wangsadanureja, M.Pd.I 

NIDN. 0428098306 

Kepala  LDTBA 

2.    Ketua Bidang Pelatihan 

Dakwah 

3. Herman el-Khudry, S.Ud 

NIDN. 

Ketua Bidang Pelatihan Al-

Quran 

4. Dr. Miftah Wangsadanureja, M.Pd.I 

NIDN. 0428098306 

Ketua Bidang Pelatihan 

Bahasa Arab 
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STRUKTUR ORGANISASI 

LEMBAGA DAKWAH, TAHFIDZ, DAN BAHASA ARAB (LDTBA) 

STAI AL-HIDAYAH BOGOR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA 

STAI AL-HIDAYAH BOGOR 

 

 

 

 

 

 

 

Bid. Pelatihan Bahasa 

Arab 

Bid. Pelatihan  

Al-Quran 
 Bid. Pelatihan Dakwah 

KEPALA 
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BAB II 

PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN INTENSIF PENGUATAN 

HAFALAN AL-QURAN DAN BAHASA ARAB DASAR 

 

 

 

A. Program Kerja LDTBA 

Berdasakan visi dan misi, sasaran dan tujuan LDTBA maka program 

kerja ditujukan untuk mengaklerasi kinerja LDTBA dalam upaya 

meningkatkan kualitas kompetensi mahasiswa dalam bidang dakwah, 

tahfidzul quran, dan bahasa Arab. Walaupun secara tataran teknis program 

kerja ini akan mengacu kepada sasaran yang sudah disebutkan di atas, yaitu : 

 

1. Program Kerja Bidang Pelatihan Dakwah : 

a. Penguatan SDM dalam ilmu-ilmu syariah Islam yang bermanhajkan 

ahlus sunnah wal jamaah. 

b. Kompetensi dalam pengkajian dan pengintegrasian ilmu-limu 

syariah tersebut dalam merespon permasalahan umat. 

c. Meningkatkan kerja sama dakwah dengan stakeholder baik internal 

dan ekternal  

d. Meningkatkan dan membiasakan budaya dakwah baik secara lisan 

dan tulisan. 

e. Meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam penelitian dan penulisan 

karya ilmiah dalam bidang dakwah yang diterbitkan pada jurnal 

nasional dan internasional. 

f. Profesionalitas pemberdayaan lembaga dakwah Islam berwawasan 

lingkungan. 

g. Mengintegrasikan seluruh disipilin ilmu dari berbagai program studi 

dengan ilmu dakwah. 

  

2. Program Kerja Bidang Pelatihan Al-Quran 

a. Merencanakan, menyelenggarakan, mengontrol, dan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan tahfiz, baik yang bersifat rutin maupun 

insidental. 

b. Mengembangkan  program pelatihan al-quran bertaraf nasional yang 

mampu memenuhi dan memberikan solusi masalah yang dibutuhkan 

masyarakat. 

c. Mengembangkan metode-metode tahfidzul quran berbasis 
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penelitian. 

d. Meningkatkan jumlah publikasi hasil karya penelitian mahasiswa 

dalam pengembangan metode tahfidul quran tersebut, yang 

diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional.  

e. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga mitra baik nasional dan 

internasional. 

f. Mengintegrasikan seluruh disipilin ilmu dari berbagai program studi 

dengan ilmu Al-Quran 

 

3. Program Kerja Bidang Pelatihan Bahasa Arab 

a. Meningkatkan kemampuan bahasa Arab mahasiswa dengan 

sejumlah pelatihan dan pembelajaran yang efektif dan efesien. 

b. Mengembangkan  program pelatihan bahasa Arab bertaraf nasional 

yang mampu memenuhi dan memberikan solusi masalah yang 

dibutuhkan masyarakat. 

c. Mengembangkan metode-metode cara cepat menguasai bahasa Arab 

berbasis penelitian. 

d. Meningkatkan jumlah publikasi hasil karya penelitian mahasiswa 

dalam pengembangan metode cara cepat menguasai bahasa Arab 

tersebut, yang diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional.  

e. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga mitra baik nasional dan 

internasional. 

f. Mengintegrasikan seluruh disipilin ilmu dari berbagai program studi 

dengan ilmu Bahasa Arab. 

 

4. Rencana Kegiatan LDTBA 

a. Pelatihan bahasa Arab Intensif Bayna Yadaik Bersama TIM Daarul 

Lugoh Aceh bagi Dosen dan Mahasiswa tahap Akhir 

b. Pelatihan Bahasa Arab bagi mahasiswa baru 

c. Kursus Bahasa Arab Intensif 

d. Karantina Bahasa Bagi Seluruh Mahasiswa secara berjenjang 

e. Webinar pelatihan guru-guru bahasa Arab 

f. Daurah Al-quran 

g. Webinar pelatihan membaca al-quran, dan yang lainnya 

h. Pelatihan Imam dan Khotib 

i. Pelatihan Public Speaking (Retorika Berdakwah) 

j. Pembekalan Ilmu-ilmu syari terhadap mahasiswa 

k. Pelatihan Khutbah Jumat 
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l. Pelatihan guru-guru al-quran 

 

B. Program Intensif  Tahfizh Al-Qur’an 

1. Program Hafal Qur’an Target 30 Juz 

Program hafal quran dengan target 30 Juz adalah program hafalan 

mahasiswa tahap akhir yang akan di wisuda pada bulan Agustus 

2021. Mulai setoran hafalan dimulai pada bulan Januari sampai 

bulan Agustus sebelum acara wisuda. Terget setoran perhari adalah 

2 ½ halaman. 

2. Program Hafal Quran Target 20 Juz 

Program hafal quran dengan target 20 Juz adalah program hafalan 

mahasiswa tahap akhir yang akan di wisuda pada bulan Agustus 

2021. Mulai setoran hafalan dimulai pada bulan Januari sampai 

bulan Agustus sebelum acara wisuda. Terget setoran perhari adalah 

2 halaman. 

3. Program Hafal Quran Target 10 Juz 

Program hafal quran dengan target 10 Juz adalah program hafalan 

mahasiswa tahap akhir yang akan di wisuda pada bulan Agustus 

2021. Mulai setoran hafalan dimulai pada bulan Maret sampai bulan 

Agustus sebelum acara wisuda. Terget setoran perhari adalah 1 ½ 

halaman. 

4. Program Hafal Quran Target 5 Juz 

Program hafal quran dengan target 10 Juz adalah program hafalan 

mahasiswa tahap akhir yang akan di wisuda pada bulan Agustus 

2021. Mulai setoran hafalan dimulai pada bulan April sampai bulan 

Agustus sebelum acara wisuda. Target setoran perhari adalah satu 

halaman. 

5. Program Hafal Quran Target 2 Juz 

Program hafal quran dengan target 5 Juz adalah program hafalan 

mahasiswa tahap akhir yang akan di wisuda pada bulan Agustus 

2021. Mulai setoran hafalan dimulai pada bulan  sampai bulan April 

sebelum acara wisuda. Target setroran hafalan perhari adalah ½ 

halaman 
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C. Sistem dan Metodologi Hafalan Al-Qur’an
1
 

Penyetoran hafalan al-qur’an dengan metode Lauhun yaitu 

menyetorkan dan menyimakan hafalan baru kepada instruktur atau 

pembimbingnya.  Mengapa disebut lauh? Karena sebelum menghafal materi 

baru, ayat ditulis dulu di sabak (papan kecil terdiri dari batu) satu ayat ditulis 

sebagian atau separuhnya ayat dibaca berulang-ulang kali sampai terbayang 

letak baris dan posisinya, setelah itu tulisan dihapus lalu dibaca dengan 

hafalan. Setelah sebagian ayat ini hafal dan masuk ke memori otak, baru 

disempurnakan menghafal bagian ayat berikutnya dengan cara yang sama, 

yaitu ditulis terlebih dahulu di sabak (papan tulis kecil terdiri dari batu) 

dibaca bi al-nazhar berulang-ulang hingga lancar dan terbayang letak baris 

dan posisi ayat. Setelah itu tulisan dihapus, lalu dibaca dengan tanpa melihat 

tulisan (hafalan) hingga lancar tanpa ada salah dan telah terekam di memori 

otak. 

Kemudian potongan ayat pertama yang sudah dihafal dengan baik tadi 

dirangkaikan dengan potongan ayat berikutnya dan dihafal ulang berkali- kali 

tanpa ada salah. Setelah satu ayat ini dikuasai dan dihafal dengan baik dan 

lancar, baru boleh melangkah menghafal ayat berikutnya dengan cara yang 

sama. 

Sesudah ayat kedua dikuasai serta dihafal dengan baik dan lancar, 

maka ayat tersebut diulang lagi dengan merangkaikan ayat pertama dan 

kedua dengan hafalan baik, benar, dan lancar, baru boleh melangkah 

menghafal ayat berikutnya dengan cara yang sama pada ayat pertama dan 

kedua. 

Begitu seterusnya dari kalimat per kalimat, ayat per ayat, halaman per 

halaman. Tidak boleh terputus, tapi harus dirangkaikan dan di ulang-ulang 

terus hingga terekam di memori otak. 

Di era global dan teknologi canggih ini, alat sabak tidak lagi 

diperlukan dan pabriknya pun tidak ada. Para calon penghafal bisa 

menggunakan laptop, komputer atau dengan Hp yang sudah terinstal softwere 

al-Quran, dengan cara buka-tutup layar monitor atau buka tutup mata. Setelah 

berhasil menghafalkan ayat-ayat yang ditentukan, misalnya satu pojok dalam 

satu hari, dia menyetorkannya pada instruktur untuk disimak dan di-tashih 

serta mendapatkan bimbingan seperlunya.  

Pada waktu menyetor hafalan materi kedua, materi hafalan yang 

pertama harus disetor ulang. Begitu juga seterusnya, setelah setor materi baru 

                                                
1
 Metode hafalan al-quran ini disadur dari http://masjidemerald.com/artikel/view/ 

1291yang penyusun ambil pada hari Kamis, 07 Januari 2021 pukul 08.50 WIB.  

http://masjidemerald.com/artikel/view/%201291
http://masjidemerald.com/artikel/view/%201291
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diawali dengan menyetor materi lama minimal 4 halaman dan maksimal 10 

halaman. 

 

D. Sistem dan Metodologi Murojaah Hafalan 

Murojaah atau mengulang hafalan yang diperdengarkan kepada 

instruktur, pembimbing pada waktu “lauh” disebut deresan atau takrir (istilah 

di PTIQ/IIQ Jakarta).
2
 Metode murojaah adalah dengan cara membayangkan 

tulisan pada hafalan sehingga betul-betul dihafal dengan baik oleh 

mahasiswa. 

Praktiknya: Muraja’ah dilakukan dengan cara menyatukan hafalan setiap 

halaman menjadi 4 halaman untuk disetorkan secara langsung. 

 

E. Jadwal Setoran dan Murojaah Hafalan 

Untuk memudahkan setoran hafalan bagi calon 

Wisudawan/wisudawati angkatan 2021 ini,  maka dibuat jadwal setoran 

sebagai berikut : 

 

Hari Waktu Pembimbing/Instruktur Kegiatan 

Senin 08.00 sd 10.00 Ust. Miftah Wangsadanureja Setoran hafalan baru 

Selasa 08.00 sd 10.00 Ust. Miftah Wangsadanureja Setoran hafalan baru 

Kamis 08.00 sd 10.00 Ust. Miftah Wangsadanureja Murojaah hafalan 

lama 

Rabu 08.00 sd 10.00 Ust. Herman el-Khudry Setoran hafalan baru 

Sabtu 08.00 sd 10.00 Ust. Herman el-Khudry Setoran hafalan baru 

Ahad 08.00 sd 10.00 Ust. Herman el-Khudry Murojaah hafalan 

lama 

 

Adapun cara setoran hafalan menggunakan fasilitas zoom atau google 

meet yang sudah dibuatkan oleh pihak IT STAI al-Hidayah Bogor. 

 

F. Penilaian Tingkat Hafalan AL-Quran 

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan tingkat kekuatan 

hafalan mahasiswa. Ada beberapa kategori tingkat hafalan al-quran yang 

disusun sebagai berikut: 

 

 

                                                
2
 Ibid 
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G. Sistem Pemberian Syahadah dan Wisuda 

Sertifikat atau syahadah diberikan kepada peserta program intensif 

LDTBA berdasarkan banyaknya hafalan yang disimak oleh pembimbing 

selama mengikuti program intensif tahfizh Al-Qur’an.  

Acara pemberian syahadah dan wisuda ini digabungkan dengan acara 

wisuda kelulusan akademik di STAI Al-Hidayah Bogor. Semua peserta 

diwisuda menggunakan seragam khusus sebagai kegiatan akhir program 

intensif tahfizh yang juga sebagai bentuk serimonial perpisahan akademik 

para mahasiswa dengan STAI AL-Hidayah Bogor. Para peserta wisudawan 

tahfidz ini akan menggunakan selendang sesuai dengan target hafalan. 

 

H. Program Intensif Bahasa Arab 

Program intensif bahasa Arab adalah salah satu program penguatan 

keterampilan bahasa Arab dasar bagi para calon wisudawan dan wisudawati 

STAI Al-Hidayah Bogor. Target pencapaian dalam program intensif bahasa 

Arab ini diharapkan lulusan mahasiswa STAI Al-Hidayah ini menguasai 

empat keterampilan dasar berbahasa. Empat keterampilan tersebut adalah; 

keterampilan mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, 

dan keterampilan menulis. Berikut penjelasan singkat mengenai empat 

keterampilan berbahasa tersebut.
3
 

 

1. Maharatul Istima’ (Keterampilan Mendengar)  

Maharah ini adalah keterampilan dasar yang harus didapat pertama 

kali oleh seorang pembelajar bahasa. Karena mendengar adalah sarana 

pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesamanya. 

Seperti seorang anak kecil, sarana pertama kali yang mereka gunakan untuk 

bisa menirukan bahasa ibu mereka adalah dengan media mendengar. Entah 

mendengar dari percakapan orang tua, saudara ataupun lingkungan sekitar. 

                                                
3
 Penjelasan singkat tentang keterampilan berbahasa arab ini diambil dari 

https://fitk.uin-malang.ac.id/apa-saja-sih-keterampilan-berbahasa-arab/ yang diambil pada 

hari kamis tanggal 20 Januari 2021, pukul 11.36 WIB.  

No Kategori 
Kriteria Nilai Rata-Rata 

Nilai Akhir 
Tajwid Fasohah Mutqin 

1 Mumtaz 100 100 100 100 

2 Jayyid Jiddan 90 90 90 90-99 

3 Jayyid 80 80 80 80-89 

4 Maqbul 70 70 70 70-79 

https://fitk.uin-malang.ac.id/apa-saja-sih-keterampilan-berbahasa-arab/
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Dari keterampilan mendengar, seseorang akan mengenal kosa kata-kosa kata 

baru yang belum mereka ketahui. Mencerna bentuk-bentuk tarkib dalam 

percakapan bahasa arab dan memahami perubahan-perubahan kata yang 

disebabkan oleh bedanya latar waktu yang digunakan. 

 

2. Maharatul Kalam (Keterampilan Berbicara) 

Setelah cakap dalam keterampilan mendengar, biasanya seorang 

pembelajar bahasa akan memulai kalam (berbicara). Dengan kosa kata yang 

sudah mereka dapatkan, mereka akan mengembangkan dalam bentuk kalimat 

dan akhirnya menjadi satu ungkapan yang utuh yang dapat memahamkan 

lawan bicaranya. 

 

3. Maharatul Qira’ah (Keterampilan Membaca) 

Maharah ini ada pada tingkatan ketiga dalam keterampilan berbahasa 

arab. Karena Maharah Qiro’ah harus didasari dengan kalam dan istima’. 

Seseorang akan merasa kesulitan membaca jika tidak dimulai dengan 

keterampilan mendengar dan berbicara. Dalam artian, faktor utama seseorang 

kesulitan dalam membaca adalah belum sempurnanya pemahaman dia 

dengan mendengar dan menulis. 

 

4. Maharatul Kitabah (Keterampilan Menulis) 

Dan maharah yang terakhir adalah maharah kitabah. Setelah 

keterampilan yang tiga di atas, tujuan yang diharapkan dalam berbahasa arab 

adalah seseorang dapat menulis dengan bahasa arab yang benar. Dapat 

dipahami, sesuai dengan kaidah bahasa arab dan dapat memberi suatu 

masukan yang baru kepada pembaca atau pembelajar bahasa arab sendiri. 

 

I. Sistem dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat 

Maharatul Istima’ 

Tujuan pembelajaran bahasa Arab tingkat maharatul istima’ ini 

adalah meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengenal bunyi-bunyi 

bahasa Arab dan mahkrojnya, membedakan antara huruf-huruf yang berbeda, 

mampu menganalisa lambang-lambang suara atau kode-kode dalam bahasa 

Arab. Oleh karena itu sistem dan metodologi pembelajaran bahasa Arab pada 

tingkat istima’ ini adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.  

Dalam praktik pembelajaran istima ini adalah dengan cara 

memperbanyak mendengar ceramah-ceramah berbahasa Arab, melihat dan 

menyimak film-film Arab yang memuat nilai-nilai pendidikan.   
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J. Sistem dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat 

Maharatul Kalam 

Tujuan pembelajaran bahasa Arab pada tingkat maharatul kalam  ini 

adalah untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam berbicara bahasa 

Arab. Mampu mengucapkan ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab. oleh 

karena itu metode yang akan digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 

tingkat kalam ini adalah metode hiwar. Adapun buku yang akan menjadi 

buku pegangan adalah buku Bayna yadaik. 

 

K. Sistem dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat 

Maharatul Qiraah 

Tujuan pembelajaran bahasa Arab pada tingkat maharatul qiraah ini 

secara umum terbagi kepada dua tujuan; 1) reading for pleasure atau 

membaca untuk memperoleh kesenangan, dan 2) reading for information 

atau membaca untuk memperoleh informasi. Dari dua tujuan utama tersebut, 

maka secara garis besar tujuan keterampilan membaca bahasa Arab adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengenali naskah tulisan suatu bahasa; 

2. Memaknai dan menggunakan kosakata asing; 

3. Memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit dan implisit; 

4. Memahami makna konseptual; 

5. Memahami nilai komunikatif dari suatu kalimat; 

6. Memahami hubungan dalam kalimat, antarkalimat, antarparagraf; 

7. Menginterpretasi bacaan; 

8. Mengidentifikasi informasi penting dalam wacana; 

9. Membedakan antara gagasan utama dan gagasan penunjang; 

10. Menentukan hal-hal penting untuk dijadikan rangkuman; 

 

Berdasarkan tujuan-tujuan pembelajaran membaca di atas, maka 

metode pembelajaran yang akan digunakan adalah metode unzur wa qul 

(lihat dan katakan). Landasan metode ini adalah melihat sebuah kata 

kemudian diucapkan. Metode ini terdiri atas dua macam, yakni tariqah al-

kalimah dan tariqah al-jumlah. Dengan tariqah al-kalimah siswa melihat 

kata yang diucapkan guru dengan jelas dan ditunjuki, kemudian 

menirukannya dengan berulangkali. Setelah itu, guru membimbing siswa 

untuk menganalisis dan mengejanya hingga bentuk kata itu melekat di 

benaknya. Selanjutnya, siswa diberi kata-kata yang mirip sebagai upaya 

perbandingan. Sebagai pengembangan dari tariqah al-kalimah adalah tariqah 
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al-jumlah. Prinsif metode ini adalah bahwa kalimat (jumlah) merupakan 

kesatuan ide (wahdah al-ma’na), bukan kata apalagi huruf. Mengajarkannya 

adalah dengan cara: guru menyiapkan kalimat pendek yang mudah ditangkap 

siswa, atau beberapa kalimat yang saling berhubungan, dan menuliskannya di 

papan tulis. Setelah itu, guru mengucapkan kalimat tadi, diulang-ulang 

secukupnya oleh siswa, baik perseoangan maupun berkelompok. Selanjutnya, 

guru memberikan kalimat yang lain dengan cara yang sama. Terakhir, guru 

membimbing siswa menganalisis dari kalimat menuju kata hingga unsur-

unsur sebuah kata.
4
 

Adapun buku-buku yang akan dijadikan pembelajaran qiraah ini 

adalah buku-buku bahasa Arab, teutama buku-buku yang berkaitan dengan 

agama Islam. 

 

L. Sistem dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat 

Maharatul Kitabah 

Tujuan pembelajaran tingkat maharatul kitabah ini adalah melatih 

mahasiswa untuk membuat tulisan berbahasa Arab, yang disesuaikan dengan 

masing-masing tingkatan keterampilan. Untuk tingkat pemula; menyalin dan 

menulis satuan-satuan bahasa yang sederhana, menulis pertanyaan dan 

pernyataan sederhana, juga dapat menulis paragraf pendek. 

Untuk tingkat menengah, tujuan pembelajaran kitabah ini adalah 

hampir sama dengan tingkat pemula hanya saya ada tambahan yaitu menulis 

laporan pendek dan laporan dalam bahasa Arab. Sedangkan untuk tingkat 

lanjutan atau tingkat atas, selain poin-poin yang terdapat pada tingkat pemula 

dan menengah maka tambahan dari tingkat lanjutan ini adalah menulis surat, 

menulis berbagai jenis karangan. 

Metode pembelajaran yang akan digunakan adalah metode imla 

(dikte), untuk menulis kalimat2 sederhana, menyalin, dan untuk mempebagus 

tulisan arab juga akan menggunakan metode khat.   

 

M. Jadwal Belajar Intensif Bahasa Arab 

Jadwal belajar Intensif  Bahasa Arab, disusun sebagai berikut: 

Hari Waktu Pembimbing/Instruktur Ket 

Senin 20.00 sd 22.00 Ust. Miftah Wangsadanureja Baiyana Yadaik 

Selasa 20.00 sd 22.00 Ust. Miftah Wangsadanureja Baiyana Yadaik 

Kamis 20.00 sd 22.00 Ust. Miftah Wangsadanureja Baiyana Yadaik  

Rabu 20.00 sd 22.00 Ust. Herman el-Khudry Baiyana Yadaik 

                                                
4
 Nanang Kosim, Op.cit, hh. 60-61 



20 

Sabtu 20.00 sd 22.00 Ust. Herman el-Khudry Baiyana Yadaik 

Ahad 20.00 sd 22.00 Ust. Herman el-Khudry Baiyana Yadaik 

 

Adapun pembelajaran Intensif Bahasa Arab ini menggunakan fasilitas 

zoom atau google meet yang sudah dibuatkan oleh pihak IT STAI al-Hidayah 

Bogor. 

 

N. Penilaian Tingkat Keterampilan Bahasa Arab 

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengklasifikasikan tingkat 

keterampilan bahasa Arab mahasiswa. Ada beberapa kategori tingkat 

keterampilan bahasa Arab yang disusun sebagai berikut : 

 

 

O. Sistem Pemberian Syahadah dan Wisuda 

Sertifikat atau syahadah diberikan kepada peserta program intensif 

LDTBA  berdasarkan nilai akhir dari beberapa kriteria yang sudah disusun di 

atas. 

Acara pemberian syahadah dan wisuda ini digabungkan dengan acara 

wisuda kelulusan akademik di STAI Al-Hidayah Bogor. Semua peserta 

diwisuda menggunakan seragam khusus sebagai kegiatan akhir program 

intensif tahfizh yang juga sebagai bentuk serimonial perpisahan akademik 

para mahasiswa dengan STAI AL-Hidayah Bogor. Para peserta wisudawan 

keterampilan bahasa Arab ini akan menggunakan selendang sesuai dengan 

capaian nilai akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kategori 
Kriteria Nilai Rata-Rata Nilai 

Akhir Istima’ Kalam Qiraah Kitabah 

1 Mumtaz 100 100 100 100 100 

2 Jayyid Jiddan 90 90 90 90 90-99 

3 Jayyid 80 80 80 80 80-89 

4 Maqbul 70 70 70 70 70-79 
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Contoh Ijazah Wisuda Tahfidz dan Sertifikat Bahasa Arab 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



22 

Catatan: 

 




