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ABSTRAK 

Fuad Meifudin, Implementasi Pembelajaran Daring dan Luring 

pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Masa Pandemi Covid-19 di Kelas VII 

MTs Al-Islam Kedungreja Tahun Ajaran 2020/2021. Skripsi, 

Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, 2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

implementasi pembelajaran daring dan luring, bagaimana problematika 

yang terjadi, dan juga bagaimana solusi yang diterapkan sekolah dalam 

pembelajaran daring dan luring pada pelajaran bahasa Arab siswa kelas 

VII MTs Al-Islam Kedungreja Tahun Ajaran 2020/2021. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study) 

dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 

metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data 

menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) proses 

pembelajaran bahasa Arab melelui sistem daring di kelas VII MTs Al-

Islam Kedungreja menggunakan whatsapp group sebagai media 

pembelajaran dan pembelajaran luring dilaksanakan melalui pembagian 

shift (2) problematika pada pembelajaran daring yaitu berkaitan dengan 

sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman orang tua maupun guru, 

ketidaksiapan guru maupun orang tua yang ditinjau dari segi waktu, 

media pembelajaran, Komunikasi, maupun biaya. Problematika yang 

terjadi pada pembelajaran luring yaitu mengenai pengadaan sarana dan 

protokol kesehatan, pembagian waktu atau jadwal dan juga penerapan 

social distancing (3) solusi yang dilaksanakan oleh MTs Al-Islam 

Kedungreja yaitu melaksanakan pembelajaran dengan satu minggu 

daring dan satu minggu luring. Metode ini dirancang untuk menyiasati 

penyampaian kurikulum agar tidak berbelit saat disampaikan kepada 

siswa. 

Kata Kunci : Pembelajaran Bahasa Arab, Sistem Daring dan 

Luring, Problematika 
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ملخص البحث

العربية  لغةفي درس التنفيذ التعلم عبر اإلنترنت وغير المتصل  ،فؤاد ميف الدين

لعام ل كيدونجريجا  مدرسة الثناوية اإلسالمية السابع الفصل في  19-كوفيدأثناء جائحة 

 تأهيل المدّرسين و علوم التربوية، يوجياكارتا: كلية . أطروحة0202/0202الدراسي 

 .0202، ان كاليجاكا األسالميّة الخحكومية بجوكجاكرتافي جامعة سون

، التعلم عبر اإلنترنت وغير المتصلإلى معرفة كيفية تنفيذ البحث  اتهدف هذ

ي التعلم ف المدرسة، وكذلك كيفية تطبيق الحلول من قبل وكيفية المشكالت التي تحدث

درسة ملسابع من اللغة العربية لطالب الصف ا درسعبر اإلنترنت وغير المتصل في 

 .0202/0202للعام الدراسي  كيدونجريجا  الثناوية اإلسالمية

يستخدم هذا البحث نهج دراسة الحالة مع نوع البحث النوعي. تم جمع البيانات 

باستخدام طرق المراقبة والمقابلة والتوثيق. استخدم تحليل البيانات تقنيات تحليل البيانات 

 الوصفية النوعية.

( عملية تعلم اللغة العربية من خالل نظام 2إلى أن: )لبحث اال اهذتشير نتائج 

وعة باستخدام مجم كيدونجريجا مدرسة الثناوية اإلسالميةاإلنترنت في الصف السابع 

 (0) دوريةبإستخدام جدوال ال الواتس آب كوسيلة للتعلم والتعلم دون اتصال باإلنترنت تتم

هم أولياء األمور عدم ف، وبالمرافق والبنية التحتية اقالتعلم عبر اإلنترنت متعل فيالمشاكل 

 ،د المعلمين وأولياء من حيث الوقت، ووسائل التعلم، والتواصلوعدم استعدا ،المعلمين و

 للواءحاوالتكاليف. تتعلق المشكالت التي تحدث في التعلم غير المتصل بشراء المرافق 

( الحل الذي تنفذه 3) لتباعد االجتماعيالصحية وتقسيم الوقت أو الجداول وكذلك تطبيق ا

هو إجراء التعلم بأسبوع واحد عبر اإلنترنت  كيدونجريجا مدرسة الثناوية اإلسالمية

تم تصميم هذه الطريقة لاللتفاف حول تسليم المنهج وأسبوع واحد خارج اإلنترنت. م

.بحيث ال يكون معقًدا عند تسليمه للطالب

مشكالت، التعلم عبر اإلنترنتنظام ، ة العربيةتعلم اللغ :األساسيةالكلمات 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keterangan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar 

urutanya sebagai berikut: 

1. Huruf Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem selain 

tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan 

dengan tanda dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan 

tanda sekaligus. 

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan 

huruf latin.  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S|a S| Es (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 H{a H{ Ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Z|al Z| Zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 S{ad S{ Es (dengan titik dibawah) ص

 D{ad D{ De (dengan titik dibawah) ض

 T{a T{ Te (dengan titik dibawah) ط

 Z{a Z{ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain ..’.. Koma terbalik diatas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هى

 Hamzah .`.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

-----ؘ--- Fath{ah A A 

-----ؘ--- Kasrah I i 

-----ؘ--- D{ammah U u 

b) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf 
Nama 

..ي  ؘ...  
Fath{ah dan 

ya 
Ai a dan i 

..و  ؘ...  
Fath{ah dan 

wau 
Au a dan u 

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

Yang 
Fath{ah dan alif 

atau ya 
A< 

a dan garis 

diatas 

ي--ؘ--  Kasrah dan ya I< 
i dan garis 

diatas 

...وؘ...  D{ammah dan wau U< 
u dan garis 

diatas 
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4. Ta Marbut{ah

Transliterasi untuk ta marbut{ah ada dua, yaitu: 

1) Ta marbut{ah hidup

Ta marbut{ah yang hidup atau mendapat harkat fath{ah, 

kasrah dan d{ammah. Transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta marbut{ah mati

Ta marbut{ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir 

katanya ta marbut{ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata 

sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbut{ah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh:  َالَ فَ طَ الَ َةَ ضَ و َر  – raud{ah al-at{fa>l / raud{atul at{fa>l.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau  tanda 

tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah 

itu. 

Contoh: ر ب َّن ا – rabbana>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam sistem transliterasinya kata
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sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

ditranliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti 

kata sandang itu. 

Contoh: َّلَ جَ الر – ar-rajulu

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan 

dan sesuai dengan bunyinya. 

Contoh:  َمَ لَ الق – al-qalamu

Baik diikuti oleh syamsiah ataupun qamariah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanda sambung / hubung. 

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya terletak 

di tengah dan di akhir kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa Alif. 

Contoh:  َأ ك ل – akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, 

ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan 
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huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena 

ada huruf atau harakat yang dihilanghkan maka dalam 

transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua 

cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  َقَ ازَ الرََّيَرخَ َوَ ل َ َاللَ َنََّإ ََو َ ي   

- Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n 

- Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf 

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  َلَروَ سَ َرَ ّلََّإ ََدَرمََّاَم َ مَ َو  -Wa ma> Muhammadun illa> rasu>l 

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak ditetapkannya peraturan mengenai proses 

pembelajaran selama masa pandemi covid-19 pada Surat Edaran 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa 

Darurat Covid-19, salah satu pokok penting dalam edaran ini 

adalah mengenai pembelajaran daring atau jarak jauh.1 

Pembelajaran daring ditujukan untuk memutus rantai covid-19, 

pandemi covid-19 tidak kunjung membaik hingga memasuki tahun 

ajaran baru 2020/2021. Namun sudah terlihat banyak perubahan 

yang dilakukan di bidang pendidikan sebagai upaya penyesuaian 

antara kurikulum dan pembelajaran dengan kondisi saat ini, dapat 

dilihat dari berbagai kejadian yang terjadi di lapangan bahwa 

sejumlah sekolah menerapkan metode pembelajaran daring.  

Pembelajaran adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik 

sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik 

melakukan proses belajar.2 Sedangkan menurut Triyanto, 

pembelajaran adalah aspek kegiatan yang kompleks dan tidak dapat 

dijelaskan sepenuhnya. Secara sederhana, pembelajaran bisa 

1 Kemendikbud, diakses pada tanggal 20 Februari 2020 
2 Aprida, Pane & M. Darwis Dasopang. 2017. “Belajar dan Pembelajaran”. Jurnal 

kajian ilmu-ilmu keislaman. vol .3. no.2 hlm. 337 
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diartikan sebagai produk interaksi yang berkelanjutan antara 

pengembangan dan pengalaman hidup.3 

Pembelajaran daring merupakan salah satu cara 

menanggulangi masalah pendidikan tentang penyelenggaraan 

pembelajaran. Daring adalah metode pembelajaran yang 

menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning 

Manajement System (LMS), seperti Zoom, Google Meet, Google 

Drive, dan sebagainya. Kegiatan daring diantaranya kelas online, 

webinar, seluruh kegiatan dilakukan menggunakan jaringan internet 

dan komputer.4 Sedangkan luring menurut KBBI adalah akronim 

dari luar jaringan, terputus dari jaringan komputer. Misalnya belajar 

memakai buku pegangan siswa atau pertemuan secara tatap muka.5 

Hampir seluruh sekolah di Indonesia menerapkan 

pembelajaran secara daring, termasuk di Kabupaten Cilacap. Salah 

satu sekolah yang menerapkan pembelajaran daring di Kabupaten 

Cilacap adalah MTs Al-Islam Kedungreja, di sekolah ini selain 

menerapkan metode daring juga menerapkan metode luring, dimana 

pembelajarannya seminggu daring dan seminggu luring secara 

bergantian. 

Adapun materi yang diajarkan salah satunya adalah bahasa 

Arab. Secara linguistik bahasa Arab bagi bangsa Indonesia 

merupakan bahasa asing, bukan bahasa ibu. Pembelajaran bahasa 

3 Triyanto. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 

2009). hlm. 19. 
4 Hasibuan, MS & Simarmata, Janner & Acai Sudirman, E-learning: Implementasi, 

Strategi dan Inovasinya. (Medan: Yayasan Kita Menulis. 2019) 
5 Sunendar, Dadang, dkk. (Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima). Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020) 
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Arab sebagai bahasa asing bagi pelajar Indonesia, pasti berbeda 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia bagi mereka sebagai bahasa 

ibu. Dari sinilah bahasa asing baru dipelajarinya itu akan selalu 

dipengaruhi oleh struktur kata dan kalimat bahasa ibu yang sudah 

mendominasi. Mempelajari bahasa Arab saat ini merupakan suatu 

yang sangat penting, karena banyak sumber-sumber ilmu yang 

ditulis menggunakan bahasa Arab. Apalagi bagi umat muslim yang 

sumber utamanya adalah Al-Qur’an dan Hadist yang tentunya 

berbahasa Arab. Membahas tentang penerapan teknologi daring dan 

luring secara bergantian dalam pembelajan bahasa Arab yang 

dimaksudkan adalah bagaimana pembelajaran tersebut dapat 

menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai proses pelaksanaan metode pembelajaran gabungan 

antara daring dan luring (blended learning) di Kelas VII MTs Al-

Islam Kedungreja dengan alasan di MTs tersebut menggunakan 

metode daring dan luring bergantian, yaitu seminggu daring dan 

seminggu luring yang menurut peneliti unik. Terlebih saat ini sedang 

adanya wabah covid-19, sehingga dapat menambah referensi bagi 

guru atau pendidik lain dalam melaksanakan pembelajaran pelajaran 

bahasa Arab masa pandemi. 

Dari penjelasan diatas, maka disini peneliti mencoba 

mengangkat persoalan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul 

“Implementasi Pembelajaran Daring Dan Luring Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Arab Masa Pandemi Covid-19 di Kelas VII MTs 

Al-Islam Kedungreja Cilacap Tahun Ajaran 2020/2021” supaya 
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bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh guru dalam memilih metode 

yang sesuai dalam pembelajaran yang akan datang. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang 

dimiliki oleh peneliti, maka penelitian ini akan difokuskan pada 

bagaimana proses pembelajaran daring dan luring masa pandemi dan 

apa saja kendala yang dialami pada saat pembelajaran. Oleh karena 

itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan pembelajaran daring dan

luring mata pelajaran bahasa Arab siswa kelas VII MTs Al-Islam

Kedungreja Cilacap?

2. Apa saja problem atau masalah yang dihadapi dalam proses

pembelajaran daring dan luring di kelas VII MTs Al-Islam

Kedungreja Cilacap?

3. Bagaimana solusi yang diberikan oleh madrasah dalam

menyikapi problematika pembelajaran bahasa Arab daring dan

luring di kelas VII MTs Al-Islam Kedungreja Cilacap?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran daring dan

luring mata pelajaran bahasa Arab siswa kelas VII MTs Al-

Islam Kedungreja Cilacap.

b. Mengetahui apa saja problem atau masalah yang dihadapi

pada saat proses pembelajaran daring dan luring di Kelas VII

MTs Al-Islam Kedungreja Cilacap.

c. Mengetahui solusi yang diberikan oleh madrasah dalam

menyikapi problematika pembelajaran bahasa Arab daring

dan luring di kelas VII MTs Al-Islam Kedungreja Cilacap.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala

berfikir bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi salah

satu bahan referensi mengenai pembelajaran daring dan

luring dalam proses pembelajaran Bahasa Arab.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

a) Mengembangkan daya pikir peneliti dan

mengamalkan ilmu Pendidikan Bahasa Arab yang

telah didapatkan di perguruan tinggi.

b) Sebagai catatan ilmiah untuk menambah

pengetahuan terhadap pemahaman materi Bahasa
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Arab, khususnya mengenai proses pembelajaran 

Bahasa Arab dalam sistem daring dan luring. 

c) Diharapkan agar karya tulis ini merupakan cerminan

bagi peneliti selanjutnya, disamping sebagai

persyaratan guna memperoleh gelar strata satu (S1)

pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2) Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca

sebagai wawasan ilmu pengetahuan pendidikan dan untuk

meningkatkan mutu Pendidikan Bahasa Arab di masa

mendatang.

3) Bagi Guru

Dapat menjadi acuan bagi guru dalam membimbing dan

membina siswa dalam proses pembelajaran Bahasa Arab

dengan memilih metode yang tepat dalam sistem daring

dan luring di masa pandemi covid-19.

4) Bagi Siswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuat siswa

tertarik untuk belajar Bahasa Arab dengan lebih giat serta

tidak menjadikan kondisi pandemi covid-19 sebagai alas

an untuk malas belajar.

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, sejauh ini 

penelitian yang membahas tentang pembelajaran daring dan luring 

masih belum banyak. Berikut penulis mencantumkan beberapa 
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penelitian yang relevan dengan Implementasi Pembelajaran Daring 

dan Luring dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Nanang Kosim, Imam 

Turmudi, Novy Maryani, dan Abdul Hadi tentang “Pembelajaran 

Bahasa Arab Melalui Daring; Problematika, Solusi Dan Harapan”.6 

Hasil penelitian dalam jurnal ini menyimpulkan, bahwa 

Pembelajaran bahasa Arab melalui daring secara umum dapat 

berjalan dengan baik. Namun demikian terdapat kendala dan 

problematika yang dihadapi baik oleh mahasiswa maupun dosen. 

Diantara problematika yang terjadi dalam pembelajaran bahasa arab 

secara daring adalah problematika lingusitik dan problematika non-

linguistik. 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ali Sadikin dan Afreni 

Hamidah tentang “Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-

19”.7 Hasil penelitian pada jurnal ini menyimpulkan, bahwa Hasil 

penelitian menunjukkan mahasiswa memiliki sarana dan prasarana 

untuk melaksanakan pembelajaran daring. Pembelajaran daring 

efektif untuk mengatasi pembelajaran yang memungkinan dosen dan 

mahasiswa berinteraksi dalam kelas virual yang dapat diakses 

dimana saja dan kapan saja. Pembelajaran daring dapat membuat 

mahasiswa belajar mandiri dan motivasinya meningkat. Namun, ada 

kelemahan pembelajaran daring mahasiswa tidak terawasi dengan 

baik selama proses pembelajaran daring. Lemah sinyal internet dan 

mahalnya biaya kuato menjadi tantangan tersendiri pembelajaran 

                                                 
6 Nanang kosim, Imam Turmudi, Novy Maryani, & Abdul Hadi. “Pembelajaran 

Bahasa Arab Melalui Daring; Problematika,  Solusi Dan Harapan” 
7 Ali Sadikin, & Afreni Hamidah. “Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-

19”. Biodik. (2020). hlm. 214-224. 
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daring. Akan tetapi pembelajaran daring dapat menekan penyebaran 

Covid-19 di perguruan tinggi.  

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Wati Susanti tentang 

“Implementasi Pembelajaran Secara Daring Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam tingkat SMP Di Masa Pandemi COVID-

19”.8 Hasil penelitian pada jurnal ini menyimpulkan, bahwa 

Perencanaan Pembelajaran Daring pada masa kondisi khusus 

pandemi virus Covid-19 pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMPN 1 Pariaman dilakukan secara mendadak karena 

perubahan sistem pembelajaran yang sudah direncanakan secara 

tatap muka langsung berubah menjadi sistem pembelajaran jarak 

jauh (PJJ) dan Belajar Dari Rumah (BDR) secara daring dan 

kombinasi daring dengan luring. Hal ini dimaksudkan agar proses 

pembelajaran tetap berjalan walau dalam keadaan kondisi khusus 

Covid-19. Perubahan tersebut berupa perubahan silabus, waktu,dan 

metode pembelajarannya yang dimaksudkan agar peserta ddik tetap 

dapat melakukakan nya dan tidak proses pembelajarannnya dan tidak 

tertinggal materi pembelajarannya walaupun dalam keadaan 

pandemi covid-19.  

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Wahyu Aji Fatma Dewi 

tentang “Dampak COVID-19 Terhadap Pembelajaran Daring Di 

Sekolah Dasar”.9 Hasil penelitian pada jurnal ini menyimpulkan, 

bahwa untuk memutus rantai penularan pandemik COVID-19 

pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah sekarang menjadi 

8 Wati Susanti. “Implementasi Pembeajaran Secara Daring Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam tingkat SMP Di Masa Pandemi COVID-19”. Inovasi 

Pendidikan. (2020). Vol 7. No 2 
9 Wahyu Aji Fatma Dewi. “Dampak COVID-19 Terhadap Pembelajaran Daring 

di Sekolah Dasar”. Edukatif:jurnal Ilmu Pendidikan. (2020). hlm. 55-61. 
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belajar di rumah dengan menggunakan berbagai macam aplikasi 

seperti ruang guru, class room, zoom, google doc, google from, 

maupun melalui grup whatsapp. Kegiatan belajar dapat berjalan baik 

dan efektif sesuai dengan kreatifitas guru dalam memberikan materi 

dan soal latihan kepada siswa, dari soal-soal latihan yang dikerjakan 

oleh siswa dapat digunakan untuk nilai harian siswa.  

Dari kajian pustaka diatas terdapat perbedaan dalam 

penelitian ini, yaitu dari segi subyek dan obyeknya dan juga peneitian 

kali ini merupakan perpaduan antara pembelajaran daring dan luring 

yang masih jarang karya ilmiah membahasnya. Jadi penelitian ini 

memiliki unsur pembaruan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu: 

Bagian Awal, terdiri dari halaman sampul, halaman judul, 

halaman pernyataan keaslian, halaman surat persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, halaman pedoman transliterasi Arab, halaman abstrak, 

halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar 

lampiran. 

Bagian Kedua, terdiri dari beberapa bab, yaitu: 

BAB I : berisi tentang pendahuluan yang didalamnya 

memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II : berisi landasan teori, kerangka berpikir, metode 

penelitian, dan analisis data yang digunakan. 

BAB 

III 

: berisi gambaran umum MTs Al-Islam Kedungreja 

yang meliputi letak geografis, sejarah singkat 

berdirinya sekolah, struktur organisasi, visi dan misi, 

data guru dan siswa, serta sarana dan prasarana 

sekolah yang dimiliki. 

BAB 

IV 

: yaitu Hasil dan Pembahasan, berisi uraian jawaban 

atas masalah yang dirumuskan di bab pendahulan 

dengan jelas, sistematis dan tuntas. Dalam bab ini 

menjelaskan tentang proses pembelajaran bahasa 

arab dengan menggunaan metode daring dan luring 

pada masa pandemi covid-19 di MTs AL-Islam 

Kedungreja yang meliputi: penerapan metode daring 

dan luring, proses pembelajaran yang mencakup 

perencanaan, tujuan, sumber materi pembelajaran 

serta kendala yang dialami dalam penerapan 

pembelajaran daring dan luring. 

BAB V : bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Bagian Akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

yang berkaitan dengan penelitian. 



 63 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Siswa kelas VII MTs Al-Islam Kedungreja melaksanakan

pembelajaran melalui daring dan luring. Pembelajaran daring

dilaksanakan melalui group WhatsApp dengan mengirimkan

materi, tugas dan video pembelajaran, melakukan diskusi

kelompok dan juga memberikan evaluasi melalui penugasan

yang dikumpulkan dengan mengirimkan WhatsApp kepada guru.

2. Pembelajaran luring yang dilakukan oleh MTs Al-Islam

Kedungreja melalui shift-shift yang dibagi. Melaksanakan

pembelajaran dengan protokol yang sudah disiapkan oleh

sekolah dan melakukan pembelajaran tatap muka dengan metode

teacher center.

3. Problematika yang terjadi pada pembelajaran daring yaitu

berkaitan dengan sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman

orang tua maupun guru, ketidaksiapan guru maupun orang tua

yang ditinjau dari segi waktu, media pembelajaran, Komunikasi,

maupun biaya. Problematika yang terjadi pada pembelajaran

luring yaitu mengenai pengadaan sarana dan protokol kesehatan,

pembagian waktu atau jadwal dan juga penerapan social

distancing.

4. Solusi yang dilakukan oleh sekolah berkaitan dengan adanya

pembelajaran bahasa Arab pada masa pandemi Covid-19 ini
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pihak MTs Al-Islam Kedungreja menerapkan pembelajaran 

daring yang dilakukan dengan mengirimkan materi dan 

penugasan melalui grup WhatsApp dan diselingi video yang 

diambil dari Youtube. Selain itu, MTs Al-Islam Kedungreja juga 

menerapkan pembelajaran luring yang dilaksanakan 

menggunakan urutan shift. 

B. Saran 

1. Kepada Guru Bidang Studi Bahasa Arab

Hendaknya guru lebih meningkatkan kompetensi dalam 

pembelajaran, yaitu terkait dengan kemampuannya dalam 

mengelola kelas serta pemahamannya terhadap peserta didik 

terutama dalam pembelajaran daring dan luring. Salah satu di 

antaranya adalah dengan cara memperhatikan keberagaman 

siswa di dalam kelas, karena mengingat kemampuan siswa 

sangat beragam. Dan juga memberikan media pembelajaran yang 

menarik agar peserta didik tidak bosan ketika pembelajaran 

daring maupun luring 

2. Kepada Siswa

Disarankan kepada siswa untuk lebih dan terus 

meningkatkan minatnya dalam belajar khususnya dalam 

mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab sangat membantu 

dalam memahami pelajaran-pelajaran agama yang lain, serta 

memudahkan dalam mempelajari dan memahami Al-Quran. Dan 

juga memperhatikan apa yang guru sampaikan dalam 

pembelajaran. 
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