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ABSTRAK 

 

 Tuti Wuryaningsih, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Daring 

Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati Tahun Pelajaran 

2021/2022. Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang dihadapi 

siswa kelas VIII ketika melaksanakan pembelajaran bahasa Arab secara daring di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati serta untuk mengetahui solusinya dalam 

mengatasi problematika tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

deskriptif di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati. Adapun metode pengumpulan 

data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif 

melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, display dan verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Problematika Pembelajaran 

Bahasa Arab Daring Siswa Kelas VIII Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati 

mempunyai dua sudut pandang berdasarkan guru dan siswa. Yaitu : Berdasarkan 

sudut pandang guru yaitu guru tidak bisa mengontrol anak dengan maksimal, 

tujuan pembelajaran kurang maksimal, fasilitas atau media pembelajaran yang 

tidak mendukung, kurangnya pemahaman siswa terhadap media pembelajaran 

daring, perbedaan latar belakang keluarga baik secara finansial maupun kondisi 

lingkungan. Berdasarkan sudut pandang siswa yaitu sulitnya koneksi internet, 

keterbatasan kuota data, motivasi belajar yang menurun, fasilitas atau media 

pembelajaran yang tidak mewadahi, kurangnya pemahaman orang tua terhadap 

kondisi siswa, sulit memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

(2) Solusi untuk mengatasi Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Daring 

Siswa Kelas VIII Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati mempunyai dua sudut 

pandang berdasarkan guru dan  siswa. Berdasarkan sudut pandang guru yaitu 

sabar sembari menunggu covid-19 usai, memfokuskan pada tujuan pembelajaran 

kemahiran menyima‟ dan berbicara, mengunakan aplikasi yang mudah digunakan 
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oleh siswa, memberikan pemahaman terhadap siswa terkait media pembelajarang 

daring, memberikan perhatian lebih terhadap siswa baik dari guru maupun orang 

tua. Berdasarkan sudut pandang siswa yaitu mencari koneksi internet yang lebih 

baik, membeli kuota, menumbuhkan motivasi belajar, menggunakan fasilitas 

daring secara berkelompok dan belajar lebih giat. 

Kata Kunci : Problematika, Pembelajaran bahasa Arab, Daring, Solusi 



vii 

 امللخص
 

درسة نلم مطف امثامنمطالب اثؼمل انلغة امؼرتية ػرب الإهرتهت  الكت، مشثويت ورايهنغسه 

ياكرات: لكية ك ، يوامبحث امؼلمي. 2021/2022امثاهوية احلكومية  امثامثة ابيت امؼام ادلرايس 

 0202، احلكومية اك الاسالميةانن اكميجاو، جامؼة سامؼلوم امرتتوية و ثب هيل املؼلمني

جراء ثؼمل  ا امبحثدف هذهي ىل مؼرفة املشالكت اميت يواهجها طالب امطف امثامن غند اإ اإ

 . كيفية حلها ومؼرفة امثاهوية احلكومية امثامثةة درساملانلغة امؼرتية ػرب الإهرتهت يف 

 مجع امبياانت ةليطر  امثاهوية احلكومية امثامثة. أ مادرسة امليف  وضفي هذا امبحث هو حبث هوغي

حتليل امبياانت  فامي يخؼلق ابمخلنيات نلمراكبة وامللاتالت وامخوجيق. املس خخدمة يه طريلة

املس خخدمة يه ثلنية حتليل امبينات امنوغية اموضفية من خالل مجع امبينات ثلليل املؼلوملت, 

 غرض امينات و امخحلق من امبيناحز

ىل أ ن: )امبحث جشري هخاجئ هذ  ثؼمل انلغة امؼرتية ػرب الإهرتهت مطالب امطف  مشالكت( 2اإ

ابيت دلهيم وهجيت هظر تناًء ػىل املؼمل وامطالب. تناًء  احلكومية امثامثة امثاهويةدرسة املامثامن يف 

 أ نػىل امنحو ال مثل ،  البل يس خطيع املؼمل امخحمك يف امطأ ن املؼمل ػىل وهجة هظر املؼمل ، 

و اختالف اخللفية امؼائةل مال وسائط امخؼمل اميت ل ثدمع ، أ ن  وأ هداف امخؼمل ميست مثامية ، 

 و تيئة.

وهفاد احلطة ، واخنفاض ادلافع  , ، ويه ضؼوتة الثطال ابلإهرتهت البتناًء ػىل وهجة هظر امط

مظروف امطالب ، وضؼوتة فهم اموادل  وػدم فهم , وسائط امخؼمل اميت ل ثدمع امامخؼلميي ، ، 

ثؼمل انلغة امؼرتية ػرب  الكتلول نلخغلة ػىل مشاحل( 0املؼمل. ) أ ملاهاية اميت املواد امخؼلمي 

تناء ابيت دلهيم وهجيت هظر  احلكومية امثامثة امثاهويةدرسة املالإهرتهت مطالب امطف امثامن يف 

وهجة هظر املؼمل ، ابمطرب ، وامرتكزي ػىل أ هداف امخؼمل ملهارات  تناء ػىلاملؼمل وامطالب. ػىل 

 واس خخدام امخطبيلات اميت ميكن اس خخداهما ثسهوةل من كبل امطالب ، ،مالكمالاس امتع وا

اغطاء امفهم ػىل امطالب غن وسائط ػرب ال هرتهت, اغطاء ال هامتم ال كرث ػىل امطالب اما من 

هه يبحث غن اثطال الب, ، وثلدمي امؼلاب . تناًء ػىل وهجة هظر امط كبل املؼمل واموادل فاإ
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امناء ادلافع امخؼمل, اس خخدام وسائط ػرب ال هرتهت فاجملموػات,  , رشاء احلطة, ابلإهرتهتال حسن 

 ينبغي امطالب أ ن يخؼمل ابجلد و الاجهتاد.

 

 احلل, ػرب الإهرتهت, ثؼمل انلغة امؼرتية املشالكت,املكامت ال ساس ية : 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, yeng tertanggal 22 Januari 1988 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah : 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba‟ Ba Be ب

 Ta‟ Ta Te ت

 Tsa‟ Ts Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha‟ H Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‟ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal Dz De dan zet ذ

 Ra‟ R Er ر

 Zal Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Shod S Es titik di bawah ص

 Dhod D De titik di bawah ض

 Tho‟ T Te titik di bawah ط

 Tdzo‟ Tz Te dan zet ظ

 Ain ...‟... Koma terbalik (diatas)„ ع

 Gain G Ge غ
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 Fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha‟ H Ha ه

 Hamzah ...‟... Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

II. Konsonan  Rangkap karena Tasydid (Syaddah) di tulis Rangkap : 

Syaddah atau tasydid dalam sistem penulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf dobel, yaitu dimana huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh : ٌ
 
َمة رَّ

َ
 ditulis  Mukarromah  ُمك

III. Ta’ Marbuthoh di akhir kata 

1. Bila dimatikan, di tulis h : 

 ditulis  Jaziirah  جزيرة 

 ditulis   Hadiyyah  هدية 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t : 

 هللا
َ
 ditulis  Ni‟matallahi ِنْعَمة

 

IV. Vocal 

Vocal bahasa Arab terdiri dari tiga macam, yaitu vocal tunggal, 

vocal rangkap dan vocal panjang. 

1. Vocal Tunggal 
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Vocal tunggal bahasa Arab adalah suatu kata yang lambangnya 

berupa tanda atau harokat, maka transliterasinya adalah : 

 

a. Fathah (  َ   ), maka dilambangkan dengan “a”. 

Contoh :   س  .ditulis   Nashara ً ص 

b. Kasroh (   َ ), maka dilambangkan dengan “i”. 

Contoh :   ل ِ  .ditulis   Sahila س 

c. Dhommah (   َ   ), maka dilambangkan dengan “u”. 

Contoh :   ق ت ل ditulis   Qutila. 

2. Vocal Rangkap 

Vocal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan berupa 

gabungan antara harokat dan huruf, maka transliterasinya berupa 

gabungan huruf, yaitu : 

a. Fathah + ya‟ mati, maka ditulis “ai”. 

Contoh :  ْأَْيِدْيِهم ditulis  aidhîhim 

b. Fathah + wawu mati, maka ditulis “au”. 

Contoh :   َتْوَرات ditulis  taurãt. 

3. Vocal Panjang 

Vocal panjang dalam bahasa Arab disebut dengan Maddah, 

yaitu harokat dan huruf, maka transliterasinya adalah : 

a. Fathah + Alif, maka ditulis ã (dengan garis diatas). 

Contoh :  ٌ
 
ِلَية

َ
 ditulis  Ãliyah عا

 

b. Fathah + Alif Maqsur, ditulis ã (dengan garis diatas). 

Contoh : ي ْسع ى ditulis  Yas‟ã 

c. Kasroh + Ya mati, maka ditulis i (dengan garis diatas). 

Contoh :   ْيب ج   ditulis  Mujîb ه 

d. Dhommah + wawu mati, maka ditulis u (dengan garis diatas). 

Contoh :   ة ز  ّْ  ditulis  Qorûroh ق س 
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V. Kata Sandang. 

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf Alif dan Lam (ال). Sedangkan dalam transliterasi Arab kata 

sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf 

Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah. 

 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah, maka ditulis Al. 

Contoh : اْلق ْسآى      ditulis  Al-Qur‟an 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakan 

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf 

Lam. 

Contoh : ٌَّت     السُّ  ditulis  As-Sunnah. 

3. Hamzah. 

Dibawah ini merupakan transliterasi untuk huruf Hamzah : 

a. Bila terletak di awal kata, maka hamzah ditulis berdasarkan 

bunyi vocal yang mengiringinya. 

Contoh :  َّإ ى ditulis  Inna 

b. Bila terletak di akhir kata, maka hamzah ditulis dengan 

apostrof („). 

Contoh : بء  ‟ditulis  Al-ma اْلو 

c. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vocal hidup, 

maka ditulis sesuai dengan bunyi vocalnya. 

Contoh : ب بئ ب  ditulis  Rabã‟ib ز 

d. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan 

lambang apostrof („). 

Contoh : ى ّْ ر   ditulis  Ta‟khud ت أْخ 
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HALAMAN MOTTO 

 

 

 وسعها
ّ

ف هللا نفسا ّلا
ّ
 ال يكل

“ Allah tidak membebani seseorang hamba melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya “1 

 مع العسر يسًرا
ّ
 ان

“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan “2 

 

  

                                                 
1
 Surat Al-Baqarah ayat 286 

2
 Surat Al-Insyirah ayat 6 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

1. Untuk Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Untuk Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 

3. Untuk Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 
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KATA PENGANTAR 

 

إى الحود هلل ًحودٍ ّ ًستعيٌَ ّ ًستغفسٍ, ّ ًعْذ ببهلل هي شسّز أًفسٌب ّ هي سيئبث أعوبلٌب, هي يِدٍ هلل فال 

هضل لَ, ّهي يضللَ فال ُبدي لَ. أشِد أى ال إلَ إال هللا ّ أشِد أى هحودا عبدٍ ّزسْلَ. اللِن صل على 

 هت. أهب بعد.هحود ّ على آلَ ّ أصحببَ ّهي تبعِن بإحسبى إلى يْم القيب

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penularan Covid 19 yang cukup cepat menyebabkan pemerintah 

mengeluarkan Surat Edaran (SE) pada tanggal 18 Maret 2020. Surat Edaran 

tersebut berisikan himbauan mengenai segala kegiatan baik di dalam maupun 

di luar  ruangan di semua sektor, untuk sementara waktu ditunda dengan 

harapan berkurangnya penyebaran covid-19. Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 24 maret 2020, juga mengeluarkan 

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Kebijakan 

Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID. Surat Edaran tersebut 

menjelaskan bahwa, proses belajar dilaksanakan di rumah melalui 

pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.
3
 Hal ini berdasarkan berita 

yang dikeluarkan oleh Kompas pada tanggal 28 Maret 2020, bahwa keberadaan 

virus COVID-19 memberikan dampak besar terhadap beberapa sektor terutama 

di bidang pendidikan. 

Perubahan sistem belajar pada masa Covid-19 menjadi tantangan 

tersendiri bagi guru dan siswa. Perubahan sistem belajar dari sistem belajar 

konvensional menjadi sistem pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang 

dilaksanakan secara mendadak menimbulkan berbagai problematika dalam 

proses pembelajarannya. Berdasarkan jurnal penelitian dan pengembangan 

pendidikan karya Asmuni dengan judul “ Problematika Pembelajaran Daring 

Di Masa Pandemi Covid-19dan Solusi Pemecahannya “ problematika yang 

didapatkan ketika pembelajaran daring adalah keterbatasan guru dalam 

mengontrol berlangsungnya pembelajaran daring, ketiadaan sarana penunjang 

                                                 
3
 Wahyu Aji Fatma Dewi “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran 

Darindarag Di Sekolah Dasar”, Jurnal  Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 2 Nomor 1 

April (2020) Hal 56 diakses pada tanggal 30 November 2020 pukul 07.58 
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pembelajaran daring dan ketiadaan kuota yang dibutuhkan dalam mengkases 

jaringan internet saat pembelajaran daring.
4
 

Seperti yang kita ketahui, ditengah kondisi Covid-19 ini pembelajaran 

bahasa Arab tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Kondisi 

tersebut menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran melalui daring (dalam jaringan) merupakan salah 

satu altenatif yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam 

pelaksanaannya pembelajaran bahasa Arab melalui daring ini menemui 

berbagai kendala. Berdasarkan Jurnal Uin Sunan Gunung Djati Bandung karya 

Nanang Kosim dan Imam Turmudzi dengan judul “Pembelajaran Bahasa Arab 

Melalui Daring; Problematika,  Solusi Dan Harapan ” problematika yang 

dihadapi ketika pembelajaran daring bahasa Arab seperti dalam pelafalan kata 

dan kalimat, materi yang sulit, kuota yang terbatas, media pembelajaran yang 

digunakan, minat dan motivasi , waktu yang tersedia, jaringan terbatas dan 

lingkungan belajar yang kurang mendukung. 
5
 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan 

jaringan internet untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. 

Pembelajaran daring umumnya dilaksanakan bersama antara guru dan siswa 

menggunakan teknologi digital seperti whatsapp, google classroom dan video 

converence.
6
 Metode pembelajaran ini berlaku pada semua  mata pelajaran, tak 

terkecuali bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan satu disiplin ilmu yang terdiri 

dari berbagai aspek keterampilan utama di dalamnya. Aspek keterampilan 

utama tersebut meliputi keterampilan mendengar, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca dan keterampilan menulis.
7
 Bahasa Arab diajarkan 

                                                 
4
Asmuni, Problematika Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19dan Solusi 

Pemecahannya Vol.7 No.4 9 (Jurnal Pedagogy: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan 

Pendidikan,2020),hlm.283 
5
 Nanang Kosim, Imam Turmudi, dkk “Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Daring; 

Problematika,  Solusi Dan Harapan”, Jurnal Uin Sunan Gunung Djati Bandung (2020) diakses 

pada tanggal 29 November 2021 pukul 19.20 
6
 Ali Sadikin “ Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19”, Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Biologi Vol 6, (Jambi : Universitas Jambi, 2020), hlm 216 diakses pada tanggal 11 

September 2021 pukul 22.19 
7
 Muhammad Alî al-Khûlî, Asalîb Tadrîs al-Lughah al-„Arabiyyah (Beirut: Dar al-Fikr, 

tt), hlm. 19-20. 
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pada lembaga pendidikan sebagai mata pelajaran dari tingkat dasar atau 

Madrasah Ibtidaiyah (kelas IV) sampai Perguruan Tinggi baik PTAI maupun 

PTU.
8
Pembelajaran bahasa Arab diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik secara lisan maupun tulis 

sehingga siswa mampu memahami sumber-sumber ajaran Islam seperti al-

Qur‟an dan al-Hadist. 

Hampir seluruh sekolah di Indonesia menerapkan pembelajaran secara 

daring, termasuk di Kabupaten Pati. Salah satu madrasah yang menggunakan 

pembelajaran bahasa Arab secara daring adalah MTs Negeri 3 Pati. Namun, 

keberadaan Covid-19 menghambat proses kegiatan belajar mengajar secara 

tatap muka sehingga penerapan sistem daring tidak semudah yang 

dibayangkan. 

 Berdasarkan wawancara kepada guru bahasa Arab MTs Negeri, dalam 

melaksanakan pembelajaran bahasa arab secara daring terdapat beberapa 

kendala yang menghambat proses pembelajaran, yaitu jaringan internet yang 

kurang baik, kurangnya pemahaman dan keterampilan di bidang teknologi, 

serta fitur handphone yang tidak memungkinkan untuk mendownload aplikasi 

pembelajaran.
9
 

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait 

problematika pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan secara daring di MTs 

Negeri 3 Pati sehingga judul skripsi yang dikemukakan, yaitu “ Problematika 

Pembelajaran Bahasa Arab Daring Siswa Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 3 Pati Tahun Ajaran 2020/2021”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apa saja problematika pembelajaran bahasa Arab daring siswa kelas VIII di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati? 

                                                 
8
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2011), hlm 89-90 
9
 Wawancara kepada guru bahasa Arab pada tanggal 6 desember melalui aplikasi wa 

pukul 07.12 
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2. Bagaimana solusi untuk mengatasi problematika pembelajaran bahasa Arab 

daring siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum untuk mengetahui problematika pembelajaran 

bahasa Arab secara daring siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 

Pati. Adapun tujuan secara khusus sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi siswa kelas VIII ketika 

melaksanakan pembelajaran bahasa Arab secara daring di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Pati. 

2. Untuk mengetahui solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi 

problematika pembelajaran bahasa Arab secara daring pada siswa kelas VIII 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuwan dalam 

dunia pendidikan tentang problematika pembelajaran bahasa Arab secara 

daring. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan motivasi 

untuk memahami problematika dalam mengajar bahasa Arab secara 

daring.  

b) Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat siswa untuk 

mempelajari bahasa Arab walaupun dilakukan secara daring. 

c) Bagi sekolah 

Penelitian ini merupakan bentuk konstribusi peneliti yang bersifat 

positif untuk meningkatkan efektivitas serta kualitas pembelajaran bahasa 

Arab secara daring. 

d) Bagi peneliti 
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Penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dan 

pengalaman tentang problematika pembelajaran bahasa Arab secara 

daring.  

E. Kajian Pustaka 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, peneliti membutuhkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian. 

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, Skripsi karya Arif Suprayitno dengan judul “ Problematika 

Pembelajaran Bahasa Arab Di MI Ma‟arif Petet Kulon Progo Tahun Ajaran 

2012/2013 (Tinjauan Metodologis) ”.
10

Skripsi ini membahas tentang 

bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab, problematika serta evaluasi yang 

ada di MI Ma‟arif Petet Kulon progo. Hasi penelitian ini menunjukan bahwa 

dalam pembelajaran bahasa Arab di MI Ma‟arif Petet Kulon Progo masih 

menggunakan metode konvensional dengan tujuan membekali siswa agar dapat 

memiliki keterampilan berbahasa. Buku yang digunakan ialah buku Ayo 

belajar berbahasa karangan agung wahyudi. Adapun evaluasi pembelajarannya 

dilaksanakan dengan cara memberika tugas rumah, memberikan tugas 

kelompok, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.  

Kedua, Jurnal karya Nanang Kosim, Imam Turmudi, Novy Maryani dan 

Abdul Hadi dengan judul “Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Daring; 

Problematika,  Solusi Dan Harapan”.
11

 Jurnal ini membahas tentang 

problematika, solusi dan harapan pembelajaran bahasa Arab melalui Daring 

pada mahasiswa Prodi PBI dan Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dengan teknik kuesioner dengan mengajukan sebanyak 9 pertanyaan 

terhadap 228 orang responden. Berdasarkan data ditemukan bahwa 

                                                 
10

 Arif Suprayitno “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Di MI Ma‟arif Petet Kulon 

Progo Tahun Ajaran 2012/2013 (Tinjauan Metodologis)”, Skripsi S1 Pendidikan Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Perpustakaan UIN SUKA, 2013).t.d 
11

 Nanang Kosim, Imam Turmudi, dkk “Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Daring; 

Problematika,  Solusi Dan Harapan”, Jurnal Uin Sunan Gunung Djati Bandung (2020) diakses 

pada tanggal 26 juli 2020 pukul 19.20 
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pembelajaran bahasa Arab berjalan dengan baik yakni sebanyak 77% 

responden menyatakan pembelajaran bahasa Arab melalui daring berjalan 

dengan baik, dan 94% dilaksanakan sesuai jadwal perkuliahan yang ditetapkan 

oleh fakultas. Bahan ajar yang digunakan adalah buku bahasa arab yang 

disusun oleh TIM penulis Lembaga Bahasa. Materi yang diperloleh melalui 

pembelajaran daring cukup diterima oleh mahasiswa (61%). Lebih dari 5 

media pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran daring, dan 

mayoritas (>67%) menggunakan Google Classroom. Terdapat 51% responden 

belum terbiasa melakukan pembelajaran bahasa Arab dengan sistem daring 

namun secara umum proses pembelajaran bahasa arab berjalan dengan baik. 

Problematika yang dihadapi oleh responden, 14% terdapat pada pelafalan kata 

dan kalimat, 22% responden menyatakan materi pelajaran yang dianggap 

terlalu banyak dan sulit dipahami, 14% terdapat pada lingkungan dan minat 

serta motivasi belajar mahasiswa dan 24% waktu yang tersedia untuk belajar 

dianggap terlalu sedikit.  

Ketiga, Artikel karya Wahyu Aji Fatma Dewi dengan judul “Dampak 

Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar”.
12

 

Artikel ini membahas tentang implementasi pembelajaran Daring di rumah 

pada siswa sekolah dasar akibat dari Covid 19. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui apakah pembelajaran Daring bisa berjalan secara baik dan efektif. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran 

daring di sekolah dasar dapat terlaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil data 3 artikel dan 6 berita yang menunjukan bahwa dampak 

COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di SD dapat terlaksana 

dengan cukup baik apabila adanya kerjasama antara guru, siswa dan orang tua 

dalam belajar di rumah. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah tata 

cara pembelajaran yang dilakukan secara Daring.. 

                                                 
12

 Wahyu Aji Fatma Dewi “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran 

Daring Di Sekolah Dasar”, Jurnal  Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 2 Nomor 1 April 

(2020) Hal 55-61 diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 18.43 
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Keempat, Jurnal karya Firman dan Sari Rahayu Rahman dengan judul 

“Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19”.
13

 Jurnal ini membahas 

tentang gambaran pelaksanaan pembelajaran online di Prodi Pendidikan 

Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sulawesi 

Barat (Unsulbar) sebagai upaya menekan penyebaran covid-19 di lingkungan 

kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mahasiswa telah memiliki 

fasilitas-fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran online; 

(2) pembelajaran online memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan 

mampu mendorong munculnya kemandirian belajar dan motivasi untuk lebih 

aktif dalam belajar; dan (3) pembelajaran jarak jauh mendorong munculnya 

perilaku social distancing dan meminimalisir munculnya keramaian mahasiswa 

sehingga dianggap dapat mengurangi potensi penyebaran Covid-19 di 

lingkungan kampus.   

Kelima, Jurnal karya Agus Purwanto, Rudy Pramono, Masduki Asbari, 

Priyono Budi Santoso, Laksmi Mayesti Wijayanti, Choi Chi Hyun, dan Ratna 

Setyowati Putri dengan judul “Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 

Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar”.
14

 Jurnal ini 

membahas tentang kendala proses belajar mengajar secara online di rumah 

akibat dari adanya pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode 

studi kasus eksplorasi dan pendekatan metode studi kasus kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini yaitu terdapat beberapa kendala yang dialami oleh murid, guru 

dan orang tua dalam kegiatan belajar mengajar online yaitu penguasaan 

teknologi masih kurang, penambahan biaya kuota internet, adanya pekerjan 

tambahan bagi orang tua dalam mendampingi anak belajar, komunikasi dan 

sosialisasi antar siswa, guru dan orang tua menjadi berkurang dan Jam kerja 

                                                 
13

 Firman dan Sari Rahayu Rahman “Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-

19” Jurnal Indonesian Journal of Educational Science (IJES)Volume 02, No 02 Maret 2020 

diakses pada tanggal 26 juli 2010 pukul 18.30 
14

 Agus Purwanto, Rudy Pramono, dkk“Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 

Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar”, journal of educate, pshycology, and 

counseling Volume 2  Nomor  1 (2020)  ISSN Online : 2716-4446 diakses pada yanggal 26 juli 

2020 pukul 19.00 
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yang menjadi tidak terbatas bagi guru karena harus berkomunikasi dan 

berkoordinasi dengan orang tua, guru lain, dan kepala sekolah.  

Letak perbedaan penelitian ini dengan kajian pustaka diatas adalah dari 

segi subjek dan objeknya. Adapun penelitian ini merupakan penelitian terkait 

problematika pembelajaran daring yang dilakukan di daerah terpelosok yang 

berada di kabupaten Pati sehingga penelitian ini memiliki unsur kebaruan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas tentang “Problematika 

Pembelajaran Bahasa Arab Daring Siswa Kelas VIII Di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Pati Tahun Ajaran 2020/2021” dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Daring Siswa Kelas VIII Di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati mempunyai dua sudut pandang 

berdasarkan guru dan siswa. 

a. Berdasarkan sudut pandang guru yaitu guru tidak bisa mengontrol 

anak dengan maksimal, tujuan pembelajaran kurang maksimal, 

fasilitas atau media pembelajaran yang tidak mendukung, 

kurangnya pemahaman siswa terhadap media pembelajaran, 

perbedaan latar belakang keluarga baik secara finansial maupun 

kondisi lingkungan. 

b. Berdasarkan sudut pandang siswa yaitu sulitnya koneksi internet, 

kuota habis, motivasi belajar yang menurun, fasilitas yang tidak 

mewadahi, kurangnya pemahaman orang tua terhadap kondisi 

siswa, sulit memahami materi pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru. 

2. Solusi untuk mengatasi Problematika Pembelajaran Bahasa Arab 

Daring Siswa Kelas VIII Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati 

mempunyai dua sudut pandang berdasarkan guru dan  siswa. 

a. Berdasarkan sudut pandang guru yaitu sabar sembari mengikuti 

perkembangan situasi covid-19, memfokuskan pada tujuan 

pembelajaran kemahiran menyima‟ dan berbicara, mengunakan 

aplikasi yang mudah digunakan oleh siswa, memberikan 

pemahaman terhadap siswa terkait media pembelajarang daring, 
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memberikan perhatian lebik terhadap siswa baik dari guru 

maupun orang tua. 

b. Berdasarkan sudut pandang siswa yaitu mencari koneksi internet 

yang lebih baik, membeli kuota dan menumpang wifi, 

menumbuhkan motivasi belajar, , memberikan pemahaman 

terhadap orang tua, menggunakan fasilitas daring secara 

berkelompok dan belajar lebih giat dengan mencoba 

menerjemahkan, tanya teman atau guru yang kebih paham tentang 

pembelajaran bahasa arab, mengubah pola belajar. 

 

B. Saran-saran 

Dari kajian teori dan hasil penelitian yang peneliti paparkan, penulis 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 

a. Kepada guru tentunya lebih tahu metode apa yang terbaik untuk 

siswanya, sehingga bisa menggunakan metode yang lebih beragam 

kepada siswanya apalagi situasi Covid-19 dituntut pada penguasaan 

teknologi pembelajaran berbasis e-learning. 

b. Kepada siswa hendaknya lebih meningkatkan motivasi belajar dan giat 

mengulas kembali materi pembelajaran yang disampaikan, apalagi bila 

dipraktikan sendiri di rumah agar mudah melekat dan membekas materi 

pembelajaran yang disampaikan. Juga harus menyiapkan sarana dan 

prasarana sebelum pembelajaran daring dimulai. 

c. Kepada orang tua hendaknya dapat memahami situasi kondisi sistem 

pembelajaran saat ini yang disebabkan Covid-19, sehingga tidak terjadi 

kesalah pahaman baik antara orang tua dan siswa ataupun orang tua 

dengan lembaga madrasah. Dan terus mendukung proses pembelajaran 

yang dijalani oleh anaknya bagaimanapun kondisinya. 

d. Dikarenakan keterbatasan penulis, terutama pendalaman kajian teori, 

indikator problematika pembelajaran daring dan solusi pembelajaran 

daring agar dapat dikembangkan dan dijabarkan lagi pada penelitian 

selanjutnya yang serupa. 
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C. Kata Penutup 

Alhamdulilah Robbil‟Alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sehingga dengan adanya skripsi ini 

bisa memberikan sumbangan penelitian dengan situasi pembelajaran 

daring, terutama dalam problematika pembelajaran bahasa arab dalam 

jaringan (daring) siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati 

serta solusinya. 

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih serta memohon 

petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT dan kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini dengan segala kerendahan 

hati penulis akan memperhatikan setiap saran dan kritik terhadap 

penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca pada umumnya. Aamiin. 
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