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ABSTRAK 

 

Alivia Fatimatuzzahroh, Evaluasi Program Pembelajaran Bahasa Arab Melalui 

Daring Di MTsN 1 Gunungkidul Tahun Pelajaran 2020/2021, Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

Evaluasi pembelajaran mempunyai kedudukan penting dalam program 

pembelajaran. Dalam pelaksanannya, evaluasi dapat berlangsung di tengah proses 

kegiatan pembelajaran atau bahkan selama proses pembelajaran. Evaluasi sangat 

berguna untuk perbaikan dalam melakukan kegiatan pembelajaran atau aktifitas 

yang dilakukan, baik yang sudah maupun yang sedang berlangsung serta untuk 

pengembangan program pengajaran berikutnya di masa yang akan datang. Pada saat 

pandemi Covid 19 sekarang ini, guru dalam proses pembelajaran daring mengalami 

kesulitan. Siswa harus belajar dari rumah yang pada akhirnya merasakan kesulitan 

terutama mata pelajaran bahasa Arab, sehingga banyak siswa yang memiliki nilai 

di bawah KKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis 

evaluasi konteks, input, proses, dan produks pada pembelajaran Bahasa Arab di 

MTsN 1 Gunungkidul. 

Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif jenis 

penelitian lapangan, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta 

fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Tempat penelitian di 

MTsN 1 Gunungkidul. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan 

langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Evaluasi konteks program 

pembelajaran bahasa Arab di MTsN 1 Gunungkidul sejalan dengan visi dan misi 

madrasah. Guru sudah memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dan sebagian 

siswa belum bisa dikatakan memiliki kemampuan dasar bahasa Arab. Evaluasi 

masukan program pembelajaran bahasa Arab di MTsN 1 Gunungkidul pada 

Sumber daya bahan meliputi kurikulum ada tetapi tidak lengkap, dan bahan ajar 

hanya bersumber pada buku teks pelajaran. Sumber daya alat dan media tersedia 

secara konvesional, sementara untuk multimedia belum tersedia. Evaluasi proses 

program pembelajaran daring bahasa Arab di MTsN 1 Gunungkidul, guru sudah 

memiliki RPP sesuai dengan standar proses, alat dan media ada, tetapi belum 

dioptimalkan penggunaanya. Evaluasi hasil (product) program pembelajaran 

Bahasa Arab di MTsN 1 Gunungkidul, hasil prestasi akademik siswa pada 

pembelajaran Bahasa Arab perolehan rata-rata nilai tertinggi yaitu 80. Perolehan 

nilai tertinggi berada di atas nilai KKM 71. Hal ini berarti bahwa pembelajaran 

Bahasa Arab dinyatakan telah tuntas.  

 

Kata Kunci: Evaluasi program, pembelajaran bahasa arab, pembelajaran daring 
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 التجريد

 
كونوغ   ١أليفيا فاطمة الزهراء, تقديربرنامج تعليم اللغة العربية عبراالنترنت في المدرسة الثناوية الحكومية 

, قسم تعليم اللغة العربية, كلية التربية والتعليم, الجامعة االسالمية الحكومية ٢٠٢٠/٢٠٢١كيدول عام الدراسي 

 . ٢٠٢١سونان كليجوكو يوكياكرتا, 

كان تقديرالتعليم في برنامج التعليم ذا منزلة مهمة. وتنفيذه يكون أثناء عملية التعليم أو لمدتها. أفاد          

تقديرالتعليم إصالحا لتنفيذ عملية التعليم سواء كان قد تعلّم أو سيتعلّم ولتطوير برنامج التعليم الالحقة في 

ن المشكالت في عملية التعليم عبراإلنترنت. ومنها أن  عندما انتشر الوباء الكورونا واجه المعلموالمستقبل. و

فيستصعبوا  في فهم ما يشرحه المعلم, وبخاصة في المادة اللغة العربية.  الطالب يجب عليهم الدرس من البيت

لذا حصل الطالب النتيجة أقل من حد التقدير األدنى. كان الغرض من هذا البحث إلطالع تحليل تقويم القرينة 

   كونوغ كيدول. ١في المدرسة الثناوية الحكومية  والعملية  واإلنتاج عن تعليم اللغة العربية والمدخل

في هذا البحث, كان منهجه البحث النوعي وهو من البحث الميداني, وهو دراسة عن أرض الوقع ثم            

لمدرسة االذي يتأمل فيه الباحث هو شرح و صّور فيه الحادثة والواقعة الظاهرة ويكون مطابقا بالواقع. والمكان 

كونوغ كيدول. وأما طريقة جمع البيانات بطريقة المراقبة والمقابلة والتوثيق. ثم طريقة  ١الثناوية الحكومية 

 تحليل البيانات بطريقة تخفيض البيانات وتقديم البيانات والالستنتاج.

برنامج تعليم اللغة العربية في المدرسة موافق  وصارت نتائج البحث كالتالي: أوال أن تقديرعالقة          

لرؤية المدرسة ورسالتها. ثانيا كان المعلمون لديهم فعل المؤهالت األكاديمية المناسبة وبينما الطالب ليس 

لجميعهم مهارات أساسية في اللغة العربية. ثالثا أن تقدير برنامج تعليم اللغة العربية في المدرسة على الموارد 

ون منهاج التدريس غير أنّه ليس كامال, وكان مواد التعليمية مقصورة من الكتب المقررة فقط. رابعا تشمل ك

أّن الموارد من األدوات والوسائل موجود ولكنه كالسكيا, وبين أّن الوسائل المتعددة لم يتوافر. خامسا يملك 

 ألدوات والوسائل, لكن لّما استخدموهالمعلمون تنفيذ خطط التدريس الموافق لمستوى العملية التعليمية, وا

 . وهذا يكون أعلى من٨٠باالقتناء. سادسا حصل الطالب النتيجة في المادة اللغة العربية تقديرالعام األعلى 

 . وعلى هذا يدّل أّن تعليم اللغة العربية في المدرسة يكون تاما.٧١حد التقدير األدنى وهو:

 

التعليم عبر اإلنترنت, اللغة العربية كلمة مرشدة : تقدير البرنامج, تعليم  
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 َمْن َساَر َعلَى الدَّْرِب َوَصلَ 
 

“Barang Siapa Berjalan Pada Jalannya, Maka Dia Akan Sampai  
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KATA PENGANTAR 

 

ّ َرّبّ العَالَّمْيَن. نَْحَمدُهُ وَنْستَّعْينُهُ َونَ  ّمْن ْستَْغّفُرهُ َوَنعُْوذُ بّاللّ الَحْمدُ لِّلّ

َسيّّئَاّت اَْعَماّلنَا، َمْن يَْهّد هللاُ فاَلَُمّضلَّ لَهُ، َوَمْن  ُسُرْوُر اَْنفُّسنَا َوّمنْ 

يُْضّلْل فاَلَ َهاّدَي لَهُ, أَْشَهدُ أَْن ََلإّلهَ إاّلَّ هللاُ َوْحدَهُ الَ َشّرْيَك لَهُ 

دًا َعبْ  ٍد َوَعلَى َوأَْشَهدُأَنَّ ُمَحمَّ دُهُ َوَرُسْولُهُ، اَللُّهمَّ َصّلّ َعلَى َسيّّّدنَا ُمَحمَّ

ا بَْعدُ  ْم أَْجَمّعْيَن. أَمَّ  . آّلّه َوَصْحبّّه َوباّرْك َوَسلّّ
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Berikut pola transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri 

Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 

0543b/1987. Adapun uraiannya secara garis besar sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Fonem konsonan dalam bahasa Arab dalam sistem penulisan dilambangkan 

menggunakan huruf, dalam transliterasi yang disajikan sebagian dilambangkan 

menggunakan huruf dan sebagian lain menggunakan tanda, serta sebagian lagi 

ditandai dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 śa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha ḥ Ha (dengan titik di bawah) ح

  kha Kh Ka dan Ha خ

 dal D De د

 źal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy Es dan Ye ش

 şad ṣ Es (dengan titik di bawah) ص

 ḍ De (dengan titik di bawah)  ض

 ṭ Te (dengan titik di bawah)  ط

 ẓ Tet (dengan titik di bawah)  ظ

 ain ‘- koma terbalik di atas‘ ع

 gain G Ge غ
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 F Ef  ف

 Q Qi  ق

 K Ka  ك

 L El  ل

 M Em  م

 N En  ن

 W W  و

 H Ha  ھ

  hamzah …‟… Apostrof ء

  Y Ye  ي

 

B. Ta’ Marbutah 

Transitelarsi Ta‟ Marbuṭah ada dua macam, yaitu: 

1. Ta‟ Marbuṭah hidup 

Ta‟ Marbuṭah Hidup atau huruf ta yang mendapat harokat fathah, 

kasrah, dan dhammah, transliterasinya /t/. 

2. Ta‟ Marbuṭah mati 

Ta‟ Marbuṭah mendapat harakat sukun, transliterasinya /h/. Jika ada 

kata berkahiran ta‟ marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan 

sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah di 

transilerasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl - َرْوَضةُ ااْلَْطفَلْ 

 - rauḍatul aṭfāl 

َرةْ   al-madιnah al-munawwarah - اْلَمّدْينَةُ اْلُمنَوَّ

 - al-madιnatul munawwarah 

 ṭalḥah - َطْلَحةْ 

C. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, yakni terdiri 

dari vokal tunggal dan vokal rangkap. 
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1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal dalam Bahasa Arab lambing berupa tanda atau harakat, 

transiliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Keterangan 

 ََ  Fathah A A 

 َّ  Kasrah I I 

 َُ  Dammah U U 

Contoh:  

 Yadribu - يَْضّربُ  Doroba - َضَربَ 

 Kutiba - ُكتّبَ  Syaroba - َشَربَ 

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya adalah: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Fathah dan ya Ai a dan i _ي َ

 Fathah dan _و َ

wawu 

Au a dan u 

 

D. Maddah 

Maddah atau vocal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Keterangan 

 اَ 
Fathah dan alif 

atau ya 
A  a dan garis di atas 

Kasrah dan ya I اّ   i dan garis di atas 

 اُ 
Dammah dan 

wawu 
U  u dan garis di atas 
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E. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku 

ketika berada di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal, ia tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 Akala - اََكلَ 

 Ta’kuluna - تَْعُكلُْونَ 

 An-nau’u - اَلنَّْوءُ 

 

F. Syaddah (tasydid) 

Transliterasi tanda syaddah dilambangkan dengan hurus yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh: 

 Rabbana - َربَّنَا

لَ   Nazzala - نَزَّ

 Al-hajju - اَْلَحج  

 

G. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yakni huruf/diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

ُجلُ   ar-rajulu - اَلرَّ

 asy-syamsu - الشَّْمسُ 

 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 

dengan yang digarsikan didepan dan sesuai dengan bunyinya. 
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Contoh:  

 ar-qalamu - اَْلقاََلمُ 

 al-badi’u - اَْلبَّدْيعُ 

 

H. Huruf Kapital 

Huruf Kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nma diri, dan 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahuluhi oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. 

Contoh: 

دٌ إاّلَّ َرُسْولُ   wa ma Muhammadun illa rasul - َوَما ُمَحمَّ

 

I. Penulisan Kata-kata 

Setiap kata baik berupa fi‟il, isim ataupun huruf, pada dasarnya ditulis 

terpisah. Hanya kata tertentu dalam penulisan huruf Arab ysng lazim 

diarangkaikan dengan kata lain karena terdapat huruf atau harakat yang 

dihilangkang, maka dalam transliterasi penulisan kata tersebut dapat 

dilakukan dengan cara terpisah setiap kata tau dapat dirangkaikan. 

Contoh:   

 Ibrahim al-khalil - إّْبَراّهْيُم اْلَخّلْيلُ 

 - Ibrahim al-khalil 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi perkembangan 

bangsa dan Negara. Kemajuan suatu bangsa bergantung kepada cara bangsa 

tersebut mengenali, menghargai, dan memanfaatkan sumber daya manusia. 

Pendidikan juga sebagai investasi jangka panjang yang mampu menyiapkan 

kualitas sumber daya manusia yang handal, berkontribusi terhadap bangsa, siap 

bersaing dalam pada era globalisasi.  

Di samping itu tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesa Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dijelaskan bahwa: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.1  

Guru memiliki tantangan tersendiri untuk membuat siswa berhasil 

sehingga memiliki kualitas yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hal. 2 
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diharapkan. Pada proses pembelajaran guru harus bisa membuat proses kegiatan 

pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan agar para siswa tidak merasa 

bosan. Seperti dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 31-32, 

yang berbunyi: 

ُٓؤاَلٓ  َمآّء َه  ئَّكّة فَقَاَل أَۢنّبُءْونّي بّأَسأ
ٓ َملَ  َمآَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهمأ َعلَى ٱلأ َسأ ّء إّن ُكنتُمأ َوَعلََّم َءادََم ٱألأ

ّدقّيَن   َحّكيُم  ٣١َص  عَّليُم ٱلأ ٓۖٓ إّنََّك أَنَت ٱلأ تَنَا َم لَنَآ إاّلَّ َما َعلَّمأ نََك اَل ّعلأ َح   ٣٢ قَالُواْ ُسبأ

Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

memang benar orang-orang yang benar!" 

Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui 

selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; 

sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana".2 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk Allah 

yang dianugerahi potensi untuk mengetahui kebenaran yang ada di bumi dan 

dapat membagikan kebenaran berupa ilmu pengetahuan kepada sesama manusia, 

yang dalam hal ini adalah kebenaran ilmu pengetahuan yang dapat disampaikan 

guru kepada siswa. 

Awal tahun 2020, dunia diguncang dengan adanya wabah virus corona 

(covid-19) yang melanda hampir seluruh penjuru dunia, tak terkecuali negara 

Indonesia. Perubahan cepat dalam kehidupan manusia karena virus tersebut 

berakibat mempengaruhi pendidikan dan layanan sekolah. Semua proses 

kegiatan pembelajaran yang terjadi secara formal, dipaksa berubah total menjadi 

pembelajaran jarak jauh (daring) dari rumah. Penutupan sekolah dan kegiatan 

                                                             
2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: , 2012), hal 6 
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pembelajaran daring dari rumah berlaku hampir seluruh negara yang 

menyebabkan banyak ketidakpastian dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Berbagai isu utama harus diperhatikan dan diselesaikan, resiko kesehatan dan 

keamanan murid dan keluarga, guru, dan tenaga kependidikan baik di lembaga 

formal mauapun non formal. Isu yang lain adalah terkait dengan penjaminan 

mutu pelaksanaan pembelajaran dan penilaian, juga potensi sumber daya 

manusia. Tantangan sesungguhnya untuk kita semua, pendidik, orangtua adalah 

apakah kita bisa segera berpihak pada kepentingan semua dan setiap anak 

memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.3 

Dalam dunia pendidikan di Indonesia dapat kita lihat masih sering 

terjadi perubahan kurikulum, seperti kita ketahui sekarang kurikulum yang 

terbaru kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan pengembangan kurikulum 

yang telah ada sebelumnya. Adanya perubahan kurikulum di Indonesia tidak 

terlepas dari perubahan zaman yang semakin berkembang, secara bersamaan 

pula kurikulum harus menyesuaikan hal tersebut.4 Kurikulum 2013 merupakan 

pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya. Kurikulum 2013 

menekankan pada peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang 

meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selain itu, 

pembelajaran lebih bersifat tematik integratif dalam semua mata pelajaran. 

Kurikulum bahasa Arab di madrasah selanjutnya masuk dalam model 

kurikulum 2013. Model kurikulum berupaya mengintegrasikan semua mata 

                                                             
3 Najelaa Shihab, dkk, Guru Belajar, Sekolah Lawan Corona, (Surat kabar edisi khusus – 

bulan April, 2020) hal. 4 
4 M. Fadlillah, Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 17 
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pelajaran dengan kehidupan sosial. Materi yang diperoleh dari sekolah, pada 

akhirnya dapat diimplementasikan secara jelas dan nyata dalam kehidupan.5  

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kurikulum 2013 merupakan 

kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan 

kemampuan soft skill dan hard skill yang berupa pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan.6 

Evaluasi pembelajaran mempunyai kedudukan penting dalam program 

pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian integral dari program pembelajaran 

dan merupakan tahap terakhir dari tiga tahap (pengukuran, tes, evaluasi). 

Meskipun sebagai tahap terakhir, bukan berarti evaluasi baru bisa dilaksanakan 

di akhir program atau di akhir tatap muka pembelajaran. Dalam pelaksanannya, 

evaluasi dapat berlangsung di tengah proses kegiatan pembelajaran atau bahkan 

selama proses pembelajaran.7 Evaluasi sangat berguna untuk perbaikan dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran atau aktifitas yang dilakukan, baik yang 

sudah maupun yang sedang berlangsung serta untuk pengembangan program 

pengajaran berikutnya di masa yang akan datang. Maka evaluasi harus bisa 

mempertanggungjawabkan semua dalam kegiatan tersebut. 

Dalam sistem pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu komponen 

penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan 

pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan balikan (feed-

                                                             
5 Sembodo Ardi Widodo, Pengembangan Dan Pemertahanan Bahasa Arab Melalui 

Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: al Mahāra Jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab, Vol. 6, No.2, Desember 2020/1442 H) 
6 M. Fadlillah, Implentasi ….. hal. 16 
7 M. Ainin, dkk, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2006), 

hal. 3  
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back) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan 

kegiatan pembelajaran. Istilah-istilah seperti ulangan harian, ujian akhir 

semester, tes tertulis, dan sebagainya pada dasarnya merupakan bagian dari 

sistem evaluasi itu sendiri (Arifin, 2013: 2) 

Kenyataan menunjukkan bahwa beberapa sekolah pada umumnya 

belum memiliki program pembelajaran yang baik dan rinci seperti yang 

diharapkan. Sama halnya dengan MTsN 1 Gunungkidul, seringkali program 

pembelajaran yang dibuat oleh guru tidak selamanya efektif dan dapat 

dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya program pembelajaran Bahasa 

Arab. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengajaran guru yang kurang sesuai 

dengan RPP, kurangnya penggunaan alat bantu pembelajaran, dan kondisi 

lingkungan yang kurang mendukung. Hasil Observasi pada hari Selasa, 9 Maret 

2021. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Budiarto, M.S.I, selaku 

guru Bahasa Arab MTsN 1 Gunungkidul pada hari Selasa, 9 Maret 2021: 

“Pembelajaran Bahasa Arab disini menurut saya kurang memuaskan, karena 

siswa belum dapat memahami Bahasa Arab dengan sepenuhnya. Memang 

disini terdapat beberapa kegiatan yang mendukung Bahasa Arab, tapi karena 

hal itu beberapa siswa menganggap kegiatan tersebut hanya sebagai peraturan. 

Harapan saya para siswa dapat berkomunikasi dengan Bahasa Arab walau 

masih sebatas komunikasi sederhana, mungkin itu baru bisa disebut berhasil 

dalam proses pembelajaran Bahasa Arab”. 

 

Pada saat pandemi Covid 19 sekarang ini, berdasarkan dari observasi 

yang dilakukan di MTsN 1 Gunungkidul, daerah ini memiliki keterbatasan 

fasilitas jaringan untuk akses internet, sehingga guru dalam proses 

pembelajaran daring mengalami kesulitan. Siswa harus belajar dari rumah yang 
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pada akhirnya merasakan kesulitan terutama mata pelajaran bahasa Arab. Hasil 

belajar siswa pada penilaian akhir semester, nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

sebesar 73 dengan ketuntasan kriteria minimum (KKM) adalah 69. Hal ini 

merupakan pengaruh dari proses pembelajaran daring tanpa dibimbing oleh 

guru sehingga berpengaruh pada hasil belajar karena siswa merasa kesulitan 

untuk belajar. Sehingga banyak siswa yang memiliki nilai di bawah KKM. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

evaluasi terhadap program pembelajaran Bahasa arab di MTsN 1 Gunungkidul, 

dan diharapkan pendidik dapat melaksanakan program pembelajaran dengan 

baik, sehingga peserta didik dapat termotivasi dalam pembelajaran Bahasa arab. 

Dengan demikian akan tumbuhlah generasi-generasi Islami yang berkarakter 

dan memiliki intelek. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan: 

1. Bagaimana evaluasi konteks dalam program pembelajaran Bahasa Arab 

menggunakan Model CIPP di MTsN 1 Gunungkidul? 

2. Bagaimana evaluasi masukan (input) dalam program pembelajaran Bahasa 

Arab menggunakan Model CIPP di MTsN 1 Gunungkidul? 

3. Bagaimana evaluasi proses dalam program pembelajaran Bahasa Arab 

menggunakan Model CIPP di MTsN 1 Gunungkidul? 
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4. Bagaimana evaluasi hasil dalam program pembelajaran Bahasa Arab 

menggunakan Model CIPP di MTsN 1 Gunungkidul? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini 

bertujuan: 

a. Untuk mengetahui evaluasi konteks dalam program pembelajaran 

Bahasa Arab menggunakan Model CIPP di MTsN 1 Gunungkidul. 

b. Untuk mengetahui evaluasi masukan (input) dalam program 

pembelajaran Bahasa Arab menggunakan Model CIPP di MTsN 1 

Gunungkidul. 

c. Untuk mengetahui evaluasi proses dalam program pembelajaran 

Bahasa Arab menggunakan Model CIPP di MTsN 1 Gunungkidul. 

d. Untuk mengetahui evaluasi hasil dalam program pembelajaran Bahasa 

Arab menggunakan Model CIPP di MTsN 1 Gunungkidul. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi dunia pendidikan, bagi pihak-

pihak yang bertanggung jawab dalam pendidikan, dan bagi pendidik di 

MTsN 1 Gunungkidul dalam meningkatkan mutu pembelajaran melalui 

pelaksanaan evaluasi yang baik, sehingga didapatkan hasil belajar yang 

optimal. 
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b. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, pengalaman dan 

wawasan yang berharga kepada penulis tentang pelaksanaan evaluasi 

program pembelajaran Bahasa Arab di MTsN 1 Gunungkidul. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah suatu uraian sistematis tentang keterangan-

keterangan yang telah dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Dari beberapa pustaka yang sekiranya relevan dengan 

skripsi yang penulis kerjakan, penulis mengambil beberapa pustaka:  

Pertama, Skripsi saudari Khodijah Ummul Mukminin (2015), dengan 

judul “Evaluasi Program Pembelajaran Bahasa Arab Siswa Kelas X Madrasah 

Aliyah di Pondok Modern Assalaam Temanggung”, Skripsi Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Skripsi ini membahas tentang evaluasi program pembelajaran bahasa arab sama 

dengan yang penulis kerjakan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudari 

Khodijah Ummul Mukminin dengan penulis terletak pada pelaksanaan 

pembelajaran. Skripsi saudari Khadijah, pelaksanaan pembelajaran dilakukan 

dengan tatap muka di kelas, sedangkan dalam skripsi ini pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan melalui sistem daring. 

Kedua, skripsi saudara Hasan Fajari (2016), “Pelaksanaan Evaluasi 

Pembelajaran Bahasa Arab Di SMA Negeri 1 Way Serdang”, Skripsi Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan 
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evaluasi pembelajaran bahasa arab. Perbedaan penelitian yang dilakukan saudari 

Hasan Fajari dengan peneliti adalah objek evaluasi. Peneliti membahas evaluasi 

program pembelajaran bahasa arab secara keseluruhan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, sampi hasil akhir. Sedangkan skripsi yang disusun oleh saudari 

Hasan Fajari membahas pelaksanaan evaluasi pembelajaran bahasa arab. 

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh saudari Kurnia Fatimah (2016), 

“Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab Berdasarkan KTSP Di SMP 

YABAKII 1 Kesugihan Kabupaten Cilacap”, Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri 

Purwokerto. Skripsi tersebut membahas tentang evaluasi pembelajaran bahasa 

arab. Perbedaan penelitian yang dilakukan saudari Kurnia Fatimah dengan 

peneliti adalah objek evaluasi. Peneliti membahas evaluasi program 

pembelajaran bahasa arab secara keseluruhan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, sampi hasil akhir. Sedangkan skripsi yang disusun oleh saudari 

Kurnia Fatimah membahas evaluasi pembelajaran bahasa arab saja. 

Dari ketiga penelitian yang sudah ada tersebut, diantara persamaan dan 

perbedaan yang lain yakni dimana persamaannya adalah jenis penelitian yang 

digunakan deskriptif kualitatif dan sama-sama meneliti tentang evaluasi 

pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan perbedaannya yaitu dari sisi 

pelaksanaan, subyek maupun obyek penelitian. Pada penelitian terdahulu 

penelitian dilaksanakan pada evaluasi pelaksanaan pembelajaran melalui 

pembelajaran di kelas, sedangkan penelitian ini meneliti tentang evaluasi 
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program pembelajaran yang dilaksanakan melalui daring. Oleh karena itu 

penelitian ini memiliki unsur kebaruan.   

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dan lebih mengerti isi secara keseluruhan dari 

penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan untuk 

memaparkan secara rinci dan jelas. Sistematika pembahasan yang digunakan 

yaitu dengan cara membagi menjadi lima bab, dan di dalam tiap-tiap bab 

tersebut terdiri dari beberapa sub bab.  

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta 

sistematika pembahasan.  

Bab II Kajian Teori dan Metode Penelitian yang terdiri dari evaluasi 

pembelajaran, program pembelajaran, pembelajaran bahasa Arab, pendidikan 

daring (PJJ). Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data.  

Bab III Gambaran Umum Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Gunungkidul (MTsN 

1 Gunungkidul) antara lain tentang sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan 

misi, kurikulum, dan kegiatan pendukung. 

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan yang berisi tentang data hasil 

penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan, saran, dan kata penutup. 
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Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, biodata 

penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Evaluasi konteks program pembelajaran bahasa Arab di MTsN 1 

Gunungkidul sejalan dengan visi dan misi madrasah. Hasil analisis SWOT, 

secara internal kurang memiliki kekuatan dan tantangan. Hal ini dapat 

dilihat dari potensi madrasah yang kurang sesuai. Sumber daya pendukung 

yang dimiliki sekolah ada, tetapi kurang sesuai dengan ketentuan. Hal ini 

dapat terlihat dari kelengkapan kurikulum, bahan ajar dan media yang 

belum lengkap. Guru sudah memiliki kualifikasi akademik yang sesuai 

dan sebagian siswa belum bisa dikatakan memiliki kemampuan dasar 

bahasa Arab. 

2. Evaluasi masukan program pembelajaran bahasa Arab di MTsN 1 

Gunungkidul pada Sumber daya bahan meliputi kurikulum ada tetapi tidak 

lengkap, dan bahan ajar hanya bersumber pada buku teks pelajaran. 

Sumber daya alat dan media tersedia secara konvesional, sementara untuk 

multimedia belum tersedia. Pembuatan dan penggunaan alat sebagai media 

juga tidak dioptimalkan. Sumber daya manusia meliputi guru dan siswa. 

Guru sudah memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan 

yang sesuai, sehingga guru sudah memiliki kompetensi pedagogik dan 

profesional dalam pembelajaran bahasa Arab. Siswa belum bisa dikatakan 
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sudah memiliki kompetensi dasar sepenuhnya, karena siswa berasal dari 

latar belakang sekolah yang berbeda-beda. Adapun faktor penghambat 

dalam pembelajaran Bahasa Arab siswa bukan karena faktor guru maupun 

diri siswa, latar belakang pendidikan yang berbeda juga dapat 

mempengaruhi dalam proses pembelajaran.  

3. Evaluasi proses program pembelajaran daring bahasa Arab di MTsN 1 

Gunungkidul, guru sudah memiliki RPP sesuai dengan standar proses, alat 

dan media ada, tetapi belum dioptimalkan penggunaanya. Buku teks 

pelajaran sudah sesuai dengan jumlah siswa dan bahan ajar sudah tersedia 

dengan baik. Selama proses pembelajaran kegiatan eksplorasi sudah 

dilaksanakan oleh guru. Kegiatan elaborasi dan konfirmasi tidak sesuai 

dengan standar proses pembelajaran. Hal ini terlihat belum semua 

dilaksanakan oleh guru secara optimal. Kegiatan penutup pelajaran sudah 

dilakukan oleh guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Akhir 

proses pembelajaran sudah dilakukan kegiatan refleksi terhadap hasil 

pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 

4. Evaluasi hasil (product) program pembelajaran Bahasa Arab di MTsN 1 

Gunungkidul, hasil prestasi akademik siswa pada pembelajaran Bahasa 

Arab perolehan rata-rata nilai tertinggi yaitu 80. Perolehan nilai tertinggi 

berada di atas nilai KKM 71. Hal ini berarti bahwa pembelajaran Bahasa 

Arab dinyatakan telah tuntas. Sedangkan hasil prestasi akademik siswa 

pada pembelajaran Bahasa Arab perolehan rata-rata nilai terendah yaitu 



107 
 

65. Perolehan nilai terendah berada di bawah nilai KKM 68. Hal ini berarti 

bahwa pembelajaran Bahasa Arab dinyatakan belum tuntas.  

B. Saran-saran 

Ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan berdasarkan temuan 

penulis di lapangan khusus bagi guru dan siswa di MTsN 1 Gunungkidul:  

1. Guru 

a. Guru terus memberi pelayanan pembelajaran pada peserta didik 

walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring sesuai tuntutan 

kurikulum darurat. 

b. Guru rutin melakukan evaluasi pembelajaran sebagai acuan 

sejauhmana tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

diajarkan. 

c. Guru untuk lebih belajar lagi dalam penguasan teknologi sebagai 

bekal pembelajaran daring seperti saat pandemi. 

2. Peserta didik 

a. Harus lebih semangat dalam mempelajari bahasa Arab, karena 

mengingat fungsi bahasa Arab dalam kehidupan banyak sekali 

manfaatnya. 

b. Harus lebih menyadari bahwa fungsi evaluasi sebagai alat ukur 

kemampuan peserta didik, sehingga harus bersikap jujur pada saat 

melaksanakan evaluasi. 

c. Agar meningkatkan penguasaan teknologi sebagai bekal 

pembelajaran daring. 
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C. Kata Penutup 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini meskipun masih banyak kekurangan sana sini dan 

jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum 

sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi 

sempurnanya skripsi ini sangat penulis harapkan.  

Akhirnya teriring doa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pembaca umumnya. 

 

 

Gunungkidul, 12 Juli 2021 

Penulis, 

 

 

Alivia Fatimatuzzahroh 

NIM. 17104020071 
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