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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله 
 وصحبه ومن اهتدى هبداه، أما بعد

Perkenalan Singkat Mengenai Al Utrujjah 

Al Utrujjah merupakan sebuah wadah 

yang menjadi wasilah pendidikan bagi kaum 

muslimin utamanya di bidang Al-Quran dan 

bahasa arab, yang bertujuan untuk membentuk 

masyarakat madani yang tidak hanya mampu 

menghafalkan Al-Quran dan berbahasa arab, 

namun lebih dari itu mereka mampu 

memahami dan mengamalkan isi Al-Quran 

dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut, 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam 

bersabda: 
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ِة، َطْعُمَها َطي ٌِب   اْلُمْؤِمُن الَِّذى يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َويَْعَمُل بِِه َكاألُتُْرجَّ

 َوِريُحَها َطي ِبٌ 

"Orang mukmin yang membaca Al-Quran dan 

mengamalkannya bagaikan buah Utrujjah, 

rasanya enak dan baunya harum (HR. 

Bukhari)" 
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Struktur Pengurus Program Mudah 

Ketua Yayasan Alutrujjah : Muh Nur 

Alamsyah, S.H 

Ketua Program Mudah  : Alief Prasetya, 

S.Pd 

Pengurus/Anggota 

1. Nur Azizah, A.Ma 

2. Helmi 

3. Lathifah 
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Perkenalan Singkat Program Hafalan 

MUDAH ( Mufradat Yaumiyyah )  

Program hafalan MUDAH merupakan 

program bahasa Arab online dasar melalui 

aplikasi  yang ditujukan kepada para pemula 

yang ingin mempelajari bahasa Arab. Program 

ini memberikan kepada kita kosa kata sehari-

hari yang sering kita gunakan untuk difahami 

dan dihafalkan. kita disuguhkan poster-poster 

bahasa arab yang menarik dan juga video 

contoh pengucapannya agar mempermudah 

para peserta dalam mengucapkan dan 

menghafalkannya. Serta memberikan contoh 

penggunaan kosa katanya dalam sebuah 

kalimat. Program Mudah merupakan program 

leveling yang terdiri dari 10 level dengan 

tingkat kesulitan yang bertahap, setiap level 

berkisaran satu bulan dengan kurang lebih 100 
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mufrodat (kosa kata) yang telah ditentukan dan 

di setiap  akhir levelnya terdapat ikhtibar ( ujian 

). 

Level 1 – 4 materi berupa poster mufrodat serta 

video dan contoh kalimat. 

Level 5 – 7 materi berupa hiwar (percakapan) 

yang didalamnya terdapat mufrodat baru 

Level 8 – 10 materi berupa nash (teks bahasa 

Arab) yang didalamnya terdapat mufrodat baru.  
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Latar Belakang Program Mudah 

 Bahasa Arab merupakan bahasa yang 

mulia. Diturunkannya Al Quranul Karim 

dengan bahasa Arab dan hadis-hadis Nabi yang 

agung yang sering kita baca dan dengarkan 

serta dibukukannya kitab-kitab Ulama Islam 

dengan bahasa Arab cukup menjadi bukti 

bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling 

Allah muliakan. Seorang muslim memiliki 

kewajiban untuk mempelajari Agamanya dan 

seperti yang kita ketahui bahwa sumber Islam 

yaitu Al Quran dan As Sunnah keduanya 

berbahasa Arab. Oleh karena itu tidak 

diragukan lagi pentingnya dan wajibnya 

mempelajari bahasa Arab yang merupakan 

jembatan bagi kita kaum muslimin untuk 

mempelajari Islam. 
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 Mufrodat (kosa kata) merupakan satu 

dari tiga unsur bahasa Arab yang wajib 

dipelajari setiap orang yang ingin menguasai 

bahasa Arab. Keterampilan-keterampilan 

berbahasa yaitu istima’ (mendengar), kalam 

(berbicara), qiroah (membaca), dan kitabah 

(menulis) perlu dikuasai agar seseorang mahir 

berbahasa. Mufrodat (kosa kata) memiliki 

peran penting di keempat keterampilan 

tersebut, dimana seluruh keterampilan itu 

memerlukan mufrodat untuk dikuasai. Semakin 

banyak Mufrodat yang dikuasai maka akan 

mempermudah untuk memahami bahasa Arab. 

 Problematika pembelajaran bahasa 

Arab di Indonesia tidak jarang kita temui. Tak 

sedikit kaum muslimin yang tidak tertarik 

untuk mempelajari Bahasa yang mulia ini. 

Sebagian dari mereka belum memahami 
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pentingnya bahasa Arab namun banyak juga 

yang sudah paham namun tetap enggan 

mempelajarinya karena berfikir kalau bahasa 

Arab itu sulit. Salah satu penyebabnya adalah 

kebanyakan dari kaum muslimin yang belajar 

bahasa Arab tidak memulai dari dasar dan 

langsung memulai dari hal yang sulit(seperti 

Nahwu Sharaf). 

 Karena masalah dan problematika 

itulah kami membuat program Mudah 

(Mufrodat Yaumiyyah) program belajar bahasa 

Arab dasar untuk pemula yang mudah-

mudahan bisa mengatasi problematika yang 

ada. 
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Tujuan Program Mudah 

Adapun tujuan program Mudah adalah  

1. Menyebarluaskan bahasa Arab untuk kaum 

muslimin terutama di Indonesia  

2. Memahamkan kaum muslimin mudahnya 

bahasa Arab 

3. Mengajarkan bahasa Arab dari materi yang 

terpenting dan termudah 

4. Menumbuhkan rasa cinta kepada bahasa 

Arab yang dengannya akan menumbuhkan 

rasa cinta kepada Al Quran dan kitab-kitab 

Ulama Salaf. 
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Target Peserta 

1. Peserta menghafal +1000 mufrodat harian  

2. Peserta mengetahui contoh penggunaan 

mufrodat yang telah dihafalkan 

3. Peserta menghafal -+ 24 hiwar harian dalam 

kategori yang berbeda² 

4. Peserta dapat membaca naskah Arab dan 

memahaminya 

5. Peserta mencintai bahasa Arab  

6. Peserta mencintai Al Quran dan Kitab² 

Ulama dgn perantara bahasa Arab. 
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Pendaftaran Program Mudah 

- Pendaftaran program Mudah dibuka setiap 

bulan 

- Poster pendaftaran program Mudah akan 

disebarkan di sosial media Alutrujjah jika 

pendaftaran dibuka 

- Setelah melengkapi seluruh persyaratan, 

peserta mendaftarkan diri melalui link yang 

telah disediakan ( di web alutrujjah.id ). 

Setelah pendaftaran berhasil peserta 

diarahkan untuk menyimpan kontak admin 

dan akan dimasukkan ke grup sesuai 

jadwal. 

Persyaratan Peserta 

1. Muslim/ah 

2. Bisa membaca Al Quran 
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3. Komitmen dalam mengikuti program 

Persyaratan Teknis 

1. Mempunyai aplikasi Whatsapp 

2. Mempunyai jaringan internet yang memadai 

3. Mengikuti akun sosial media Alutrujjah 

4. Repost program di status sosial media 

5. Membagikan poster program. di grup-grup 

whatsapp 
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Fasilitas dan Benefit 

1. Program gratis 

2. Konsultasi seputar bahasa Arab 

3. Poster dan Video kosa kata bahasa Arab 

4. Motivasi bahasa Arab 

5. E-Sertifikat bagi yang lulus setiap levelnya 

6. Quiz 
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Arahan-Arahan Terkait Program 

1. Diharapkan kepada setiap peserta untuk 

bersungguh-sungguh dan saling 

menyemangati satu sama lain dalam mengikuti 

program ini 

2. Mematuhi aturan-aturan dan tata tertib yang 

telah ditetapkan oleh pihak pelaksana 

3. Memperhatikan adab-adab kepada sesama 

peserta dan kepada Musyrif/ahnya agar 

mendatangkan keberkahan ilmu  

4. Siap menerima konsekuensi yang diberikan 

oleh pihak pelaksana jika melakukan 

pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah 

ditetapkan. 
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Tata Tertib Grup Program Mudah 

Program Mudah berjalan melalui 2 grup, 

berikut ini adalah Grup dan peraturan Grup 

yang perlu untuk diperhatikan dan diamalkan. 

1. Grup Materi dan Pengumuman Umum  

- Grup ini berisi Materi hafalan mufrodat dan 

pengumuman lainnya yang berkaitan 

dengan program. 

- Hanya admin yang dapat memposting di 

grup. 

- Diwajibkan kepada seluruh peserta untuk 

memasuki grup ini. 

 

2. Grup Setoran  

- Peserta menyetorkan hafalannya pada grup 

ini sesuai teknis yang telah dijelaskan. 
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- Setiap grup terdiri dari 1 musyrif/ah dan +-

20 peserta  

- Peserta tidak diperkenankan memposting 

kecuali setoran hafalan dan yang berkaitan 

dengan itu. 
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Mekanisme Setoran Program Hafalan 

Mudah 

• Teknis Penyetoran Hafalan 

1. Peserta pertama  

Menyetor hafalan melalui VN(Voice Note) ke 

grup 

Menulis namanya di list absen 

2. Peserta kedua  

Mengecek hafalan peserta pertama 

Menulis nilai hafalan pertama 

Menulis namanya di list absen 

Menyetor hafalan melalui vn ke grup setoran 

3. Peserta Ketiga 

Mengecek hafalan peserta kedua 
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Menulis nilai hafalan peserta kedua 

Menulis namanya di list absen 

Menyetor hafalan melalui vn ke grup setoran 

4. Peserta keempat dan seterusnya kurang 

lebih sama sperti diatas 

 

• Mengoreksi Hafalan 

Hafalan akan saling diperiksa oleh sesama 

peserta 

Untuk hafalan terakhir akan diperiksa oleh 

Musyrifah 

Jika ada hafalan yg salah maka menegurnya 

lewat JAPRI(Jalur Pribadi) 
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• Jadwal Setoran 

Jadwal setoran adalah hari Senin - Jum'at. 

Peserta menyetorkan hafalan setoran mufrodat 

1 dihari tersebut. Keesokan harinya peserta 

menyetor hafalan setoran mufrodat 2, 

dilanjutkan dengan muroja'ah setoran 

mufrodat 1 sebelumnya, begitu seterusnya 

Contoh:  

Senin: Setoran 01 

Selasa: Setoran 02 + murojaah setoran 01( 

Setoran sebelumnya ) 

Rabu: Setoran 03 + murojaah setoran 02 ( 

Setoran sebelumnya ) 

Kamis: Setoran 04 + murojaah setoran 03 ( 

Setoran sebelumnya ) 



20 
 

Jum'at: Setoran 05 + murojaah setoran 04 ( 

Setoran sebelumnya ) 

Pekan selanjutnya, setiap hari setor hafalan 

setoran baru + murojaah setoran sebelumnya 

Waktu murojaah peserta adalah hari Sabtu-

Ahad. Setiap hari sabtu-ahad murojaah hafalan 

setoran dari yang pertama sampai setoran 

terakhir. Jika hafalan sudah banyak maka bisa 

menyicil hafalan setiap 5 setoran 

• Waktu Setoran 

Waktu Setoran dimulai pukul 05.00 WIB 

setiap harinya  

Batas akhir setoran pukul 21.00 WIB 

Waktu Revisi Waktu revisi setoran yang 

masih salah, dan waktu mengoreksi berakhir 

pada pukul 22.00 WIB 


