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نَّ  

Artinya: "Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada 

niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang 

diniatkannya." (HR. Bukhari dan Muslim)
1 

  
 
 
 

“Pengetahuan yang dipadu dengan kreativitas adalah kombinasi 

yang tepat untuk memperoleh keberhasilan.”  

                                                           
1
Masyono, Innamal A’malu Binniyat, 

https://masyono.staff.ugm.ac.id/2017/09/29/halo-dunia /. Diakses pada tanggal 29 September 

2017. 

https://masyono.staff.ugm.ac.id/2017/09/29/halo-dunia%20/
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ABSTRAK 

Siti Chairun Nisyah, Analisis Kreativitas Guru Bahasa Arab pada 

Pembelajaran Daring ditengah Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Minat 

Belajar pada Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2020-2021 

(Studi Kasus di MA Nur Iman Mlangi Yogyakarta). Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kreativitas guru bahasa 

Arab dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas XI MA Nur Iman Mlangi 

Yogyakarta, untuk mengetahui minat belajar siswa terhadap kreativitas yang 

diberikan saat pembelajaran daring bahasa Arab, dan untuk mengetahui peran 

sekolah dalam mendukung kreativitas guru. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasi non partisipan yang 

dilakukan di MA Nur Iman Mlangi, penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 4 metode 

yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. subyek penelitiannya 

adalah guru bahasa Arab, Siswa, Kepala Madrasah dan Karyawan, Sedangkan 

teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif 

melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, analisa data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merencanakan proses 

pembelajaran daring untuk menumbuhkan minat belajar siswa dibutuhkan 

perencanaan mulai dari sebelum pelaksanaan sampai materi itu tersampaikan. 

Guru di MA Nur Iman  Mlangi mengembangkan kreativitasnya dengan cara 

mengembangkan media pembelajaran yang menarik seperti memberikan 

video pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru kemudian siswa menulis apa 

yang didengar dari video tersebut lalu mempresentasikannya. Kemudian, 

Strategi pembelajaran yang digunakan guru bahasa Arab di MA Nur Iman 

Mlangi lebih memilih menggunakan strategi pembelajaran berbasis inquiri 

dan strategi CTL, dalam pemakaian metode yaitu dengan mengaplikasikan 

beberapa metode diskusi online dan tanyanjawab antar kelompok. Untuk 

minat belajar siswa kelas XI MA Nur Iman Mlangi dalam pembelajaran 

daring bahasa Arab ini dapat disimpulkan bahwa minat belajar mereka tinggi 

ditunjukkan dari hasil kuesioner yang mengatakan bahwa mereka merasa 

senang dengan metode pembelajaran yang digunakan dan mereka selalu 

mengikuti proses pembelajaran daring dari awal hingga akhir. Adapun peran 

sekolah dalam mendukung kreativitas guru bahasa Arab di sekolah yaitu 

Mengadakan rapat dinas dengan semua guru untuk memberi arahan kepada 

guru agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan selalu 

mengevaluasi kinerja guru untuk meningkatkan kreativitas dalam 

pembelajaran. Mengirim guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, 

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), workshop pembelajaran 



 

viii 

 

berbasis IT, seminar, pelatihan kurikulum 2013, penyusunan perangkat 

mengajar. Serta Menyediakan alat peraga, sarana dan prasarana yang baik 

untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Kata Kunci : Kreativitas Guru Bahasa Arab, Minat Belajar, Pembelajaran Daring 
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 امللخص

يف Covid-19   حتليل إبداع معلمي اللغة العربية يف التعلم عرب اإلنرتنت وسط جائحة، سيىت خري النساء
املدرسة  دراسة حالة يف ) 2021-2020زايدة االهتمام ابلتعلم يف طالب الصف احلادي عشر للعام الدراسي 

. البحث العلمى. قسم تعليم اللغة العربية ، كلية العلوم (  Nur Iman Mlangi Yogyakartaالعالية 
 .2021احلكومية ، يوكياكرات ، الرتبوية وأتهيل املعلمني ، جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية 

 املدرسة العالية  هتدف هذه الدراسة إىل حتديد شكل إبداع معلم اللغة العربية يف زايدة اهتمام الطالب ابلتعلم يف الفصل احلادي عشر
Nur Iman Mlangi Yogyakarta ، وحتديد دور ، لتحديد اهتمام الطالب بتعلم اإلبداع أثناء تعلم اللغة العربية عرب اإلنرتنت

 املدارس يف احتضان ودعم إبداع املعلم.

،  Nur Iman Mlangi املدرسة العاليةهذه الدراسة عبارة عن دراسة قائمة على املالحظة غري مشاركة يف 
تستخدم هذه الدراسة نوع حبث نوعي ، ويتم تنفيذ تقنيات مجع البياانت أبربع طرق وهي املالحظة 

, ناظر المدرسةبياانت. وموضوعات البحث هي مدرسو اللغة العربية, واملقابالت والتوثيق واالست

تستخدم تقنية حتليل البياانت تقنيات وصفية لتحليل البياانت النوعية من خالل مراحل  فيما .والموظفون
 .واستخالص النتائج ,وحتليل البياانت ,وتقليل البياانت ,مجع البياانت

ية التعلم عرب اإلنرتنت لتعزيز اهتمام الطالب ابلتعلم ، كان التخطيط أظهرت النتائج أنه عند التخطيط لعمل
بتطوير  Nur Iman Mlangi املدرسة العاليةضرورايا من قبل التنفيذ حىت تسليم املواد. يقوم املعلمون يف 

علم مث إبداعاهتم من خالل تطوير وسائط تعليمية مثرية لالهتمام مثل توفري مقاطع فيديو تعليمية من صنع امل
، تفضل اسرتاتيجية التعلم املستخدمة من بعد ذلك  يكتب الطالب ما يسمعونه من الفيديو مث يقدمونه.

استخدام اسرتاتيجيات التعلم القائم على   Nur Iman Mlangi املدرسة العالية قبل مدرس اللغة العربية يف
Inquiri اسرتاتيجيات وCTL ، يق عدة طرق للمناقشة عرب ، أي من خالل تطبيف استخدام األسلو

املدرسة  اإلنرتنت والسؤال واجلواب بني اجملموعات. من أجل االهتمام التعليمي لطالب الصف احلادي عشر
يف تعلم اللغة العربية عرب اإلنرتنت ، ميكن استنتاج أن اهتمامهم الكبري  Nur Iman Mlangi العالية

م سعداء بطريقة التعلم املستخدمة ويتبعون دائماا عملية ابلتعلم يظهر من نتائج االستبيان الذي يقول إهن
يتمثل دور املدرسة يف دعم إبداع معلمي اللغة العربية يف املدارس  .التعلم عرب اإلنرتنت من البداية إىل النهاية

يف عقد اجتماعات رمسية مع مجيع املعلمني لتقدمي التوجيه للمعلمني حىت يتمكنوا من أداء واجباهتم على 
إرسال املعلمني حلضور التدريبات  .أفضل وجه ممكن وتقييم أداء املعلم دائماا لزايدة اإلبداع يف التعلم

،)MGMP استشارة معلم املوضوع( ، ورش العمل التعليمية القائمة على تكنولوجيا املعلومات ، والندوات ، والتدريب على املناهج الدراسية لعام
 .فضال عن توفري الوسائل التعليمية اجليدة واملرافق والبنية التحتية ملساعدة املعلمني يف تنفيذ التعلم، وإعداد أدوات التدريس.  2013

 إبداع معلم اللغة العربية ، اهتمام التعلم ، التعلم عرب اإلنرتنت: الكلمات الرئيسيات
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai pada skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

1. Huruf Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda 

dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa Ṡ ث
Es (dengan titik 

diatas) 

 Jim J Je ج

 ḥa Ḥ ح
Ha (dengan titik 

dibawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ذ
Zet (dengantitik 

diatas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز
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 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 ṣad Ṣ ص
Es (dengan titik 

dibawah) 

 ḍad Ḍ ض
De (dengan titik 

dibawah) 

 ṭa Ṭ ط
Te (dengan titik 

dibawah) 

 ẓa Ẓ ظ
Zet (dengan titik 

dibawah) 

 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 ه

 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. 
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a. Vokal tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ــ ـ   Fathah A A 

ــ ـ   Kasrah I I 

ــ ـ   Dammah U U 

 

b. Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 

Tanda dan Huruf Nama 
Gabungan 

Huruf 
Nama 

ِ  Fathah dan ya Ai A dan I ...َ..يأ

ِ  Fathah dan wau Au A dan U ...َ..وأ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ... .. ا .... ..ي
Fathah dan alif 

atau ya 
ā 

a dan garis di 

atas 

ـ يـ ـ   Kasrah dan ya ī 
i dan garis di 

atas 

 Dammah dan wau ū ... ..و
u dan garis 

di atas 
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4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : 

a. Ta marbutah hidup 

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta marbutah mati 

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh :   ن اف ذ ة  الف ْصل – naafidzah al-fashli/ naafidzatul fashli 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf double, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah itu. 

Contoh : دَّة  iddah‘ – ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu : ال . namun, dalam sistem transliterasinya kata sandang itu 

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata 

sandang yang diikuti oleh huruf qomariah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh : السماء 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qomariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 
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Contoh : الكتاب 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, itu hanya terletak di 

tengah dan diakhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh :   أك ل - akala 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il. Isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata 

tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa 

pula dirangkaikan. 

Contoh : اهل السنة 

- Ahlu as-sunnah 

- Ahlussunnah 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam tulisan Arab 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 capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. 

Contoh : ََِِّوَماُِمَحم ِلإِد  َِرُسوأ
َّ
ال  

Wa ma Muhammadun illa rasul. 

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila 

dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalua penulisan 

itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan. 
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KATA PENGANTAR 

ِ يم  ح 
ِالرَّ من 

حأ ِالرَّ ِهللا  م 
سأ  ب 

ِوالصالةِوالسالمِعلىِخاتمِاْلنبياءِواملرسلين,ِ الحمدِهللِربِالعاملين,

ِسيدناِمحمدِاملبعوثِرحمةِللعاملين,ِوعلىِآلهِوصحبهِأجمعين.ِأماِبعد.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan 

limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat 

beserta salam kita hadiah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. 

Beserta semua keluarga dan para sahabat serta juga para pengikut sunnahnya 

sampai akhir zaman. 

Alhamdulillah, adalah kata sebagai rasa syukur yang teramat dalam 

kepada Allah SWT. Atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Analisis Kreativitas Guru 

Bahasa Arab pada Pembelajaran Daring ditengah Pandemi Covid-19 dalam 

Meningkatkan Minat Belajar pada Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2020-2021 

(Studi Kasus di MA Nur Iman Mlangi Yogyakarta)” 

Penulis menyadari atas keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki  

bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud jika tidak mendapatkan 

bantuan, bimbingan, do’a dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

peneliti mengucapkan terimakasih yang tulus kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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3. Bapak Dr. Nurhadi, S.Ag. MA., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

4. Bapak Nurul Huda, S.S., M.Pd.I., selaku Dosen Penasihat Akademik 

yang telah memberikan arahan dan bimbingan nya. 

5. Ibu Dr. Dailatus Syamsiyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang senantiasa memberikan arahan bimbingan serta saran kepada 

penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Segenap Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

7. Bapak Ali Rohmat, selaku kepala sekolah dan Guru Bahasa Arab kelas 

XI MA Nur Iman Mlangi Yogyakarta yang telah berkenan menerima dan 

memberi izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Madrasah 

tersebut serta membantu peneliti selama penelitian berlangsung. 

8. Guru dan staf karyawan serta siswa kelas XI MA Nur Iman Mlangi 

Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam 

melaksanakan penelitian. 

9. Kepada Ayahanda tercinta Alm. Pauzi dan Ibunda Yusra, yang telah 

memberikan nasihat, bimbingan, semangat, cinta dan do’anya yang tak 

pernah putus. 

10. Kakak dan Kakak Ipar tercinta kak Dani & bang Syukran, kak Unna & 

bang Ferdi, dan adik tersayang Fauzan yang telah memberikan 

kesabaran, semangat dan do’a kepada penulis. Serta kepada keponakan 

yang lucu-lucu Fani, Khalid, Naura, dan Izi. 

11. Keluarga Besar Dame 3, Mak Unan yang senantiasa memberikan 

semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, wak Ima, cik 

Ami, mak Idis, tante Wida, kak Lia, bang Dana, bang Salman, Akbar, 

Dina, Dzakwan, Nia, Sasa dan Lala. 

12. Teman-teman seperjuangan Al-Mahabbah, terkhusus PBA-B 2017 yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. 
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13. Sahabat-sahabat ku Rara, Audina, Ayu, Ika, Tuti, Izza, Uswah, Yulia, 

Shofia yang telah memberikan semangat, do’a dan saran kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada teman-teman Asosma 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. 

14. Kepada BTS,TXT, dan Enhypen yang telah menemani penulis selama 

mengerjakan skripsi ini melalui lagu-lagunya yang membuat penulis 

tambah semangat, serta keluarga besar INDOMY. 

15. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya atas bantuan,do’a dan dukungannya kepada penulis. 

 

 

Yogyakarta, 25 Maret 2021 

Penulis, 

 

 

Siti Chairun Nisyah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Arab merupakan salah satu bagian utama dari tradisi dunia 

Islam namun tetap saja kesulitan demi kesulitan dalam belajar bahasa Arab 

senantiasa mengemuka. Begitu juga dengan pesan-pesan ayat Al-Qur’an yang 

memberikan isyarat bagaimana bahasa Arab menjadi sebuah alat yang paralel 

dengan keberadaan Al-Qur’an itu sendiri. Pembelajaran bahasa Arab 

senantiasa dipandang semata-mata sebagai bagian dari belajar agama. 

Sehingga ketika belajar bahasa Arab, anggapan yang muncul adalah belajar 

agama. Padahal, sebagai bahasa yang juga digunakan dalam komunikasi 

antarbangsa, bahasa Arab menempati posisi yang tidak kalah pentingnya 

dengan bahasa lainnya, seperti bahasa Inggris.2 

Bahasa Arab sebagai mata pelajaran tidak dapat dilepaskan dari mata 

pelajaran lain yang berada dalam struktur kurikulum. Di Indonesia sendiri, 

yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah banyak diterapkan 

pelajaran bahasa Arab disekolah-sekolah baik sekolah negri, swasta maupun 

sekolah internasional sekalipun. Tujuan seseorang mempelajari bahasa Arab 

juga bervariasi, ada yang mempelajari bahasa Arab karena bertujuan untuk 

memperdalam ilmu agama, ada juga yang belajar untuk diajarkan kembali 

atau mengajari kepada pesera didiknya, dan adapula yang mempelajari bahasa 

Arab karena ingin melanjutkan studinya ke Timur Tengah. 

Di Indonesia, bahasa Arab merupakan pelajaran wajib di lingkungan 

pondok dan madrasah. Dalam proses belajar mengajar, pendidik dan metode 

mengajarnya merupakan unsur penting, karena pendidik sebagai penengah 

                                                           
2
 Ismail Suardi Wekke, Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah, ( Yogyakarta: 

Deepublish, 2018), Hlm. 1. 
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antara anak didik dan buku pelajaran.
3
 Guru sebagai proses pengendali 

lajunya proses pembelajaran dan bertanggung jawab atas tugas 

kependidikannya. Guru berperan penting dalam membimbing, mengajar, dan 

mengevaluasi proses pembelajaran bagi siswa. Sebagus apapun kurikulum 

dan perencanaan, kualitas guru tetaplah tergantung pada mutu guru itu 

sendiri.
4
 Peranan seorang guru sangat dibutuhkan keberadaannya dalam 

proses belajar mengajar. Mengajar adalah sesuatu yang kompleks. Tidak 

hanya sekedar menyampaikan informasi dari guru ke siswa, akan tetapi 

banyak kegiatan maupun tindakan yang dilakukan, untuk itu kreativitas guru 

dalam mengatur dan memfasilitasi pembelajaran mutlak diperlukan.
5
 

Kreativitas seorang guru dalam pembelajaran akan berpengaruh dalam 

menumbuhkan minat belajar siswa khususnya dalam belajar bahasa Arab. 

Minat adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Dalam belajar mengajar seorang guru yang kreatif dapat 

menumbuhkan dampak positif bagi siswa, sehingga siswa menjadi tidak 

jenuh dalam belajar dan terciptalah suasana belajar yang menyenangkan serta 

mempermudah siswa untuk memahami materi yang diberikan. 

Namun, ditengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 

bulan februari kemarin, banyak aktivitas masyarakat yang harus dihentikan 

ataupun dibatasi, salah satunya aktivitas belajar mengajar, yang pada awalnya 

belajar harus secara langsung bertatap muka dan berada dalam lingkungan 

sekolah menjadi belajar secara Daring atau online dan berada di rumah atau 

dimana saja yang bisa terjangkau oleh jaringan internet. Dalam melakukan 

pembelajaran Daring terdapat beberapa media yang digunakan oleh guru 

dalam menyampaikan pembelajarannya seperti melalui Whatsapp, zoom, 

google meet, google classroom, dan lain-lain. 

                                                           
3
 Ibrahim Abdul ‘Alim, Al-Muwajjah Al-Fanni Li Mudarris Al-Lughah Al-

Arabiyyah, (Kairo: Daar Al-Ma’arif, 1968), Hlm. 31. 
4
 Jamal Ma’ruf Asmani, 7 Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional, 

(Yogyakarta: Power Books, 2009) Hlm. 25. 
5
 Sri Narwati, Creative Learning Kiat Menjadi Guru Kreatif dan Favorit, ( 

Yogyakarta: Familia, 2017 ), Hlm. 24. 
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Guru Bahasa Arab di MA Nur Iman Mlangi menyatakan bahwa beliau 

sangat kesulitan menyesuaikan sistem pembelajaran masa pandemi ini. Hal 

ini disebabkan pembelajaran bahasa Arab adalah sebuah mata pelajaran yang 

mengharuskan adanya interaksi guru dengan murid maupun murid dengan 

guru, sehingga sistem pembelajaran pada masa pandemi yang tidak 

memperbolehkan adanya pembelajaran tatap muka ini tentunya sangat 

mengganggu proses pembelajaran. Saat inilah tantangan baru seorang guru 

diuji, dimana guru harus meningkatkan kreativitas lebih untuk merangsang 

siswanya dalam mengembangkan kecakapan berfikir maupun melakukan 

tindakan, dan kreativitas yang membuat minat belajar mereka jauh lebih 

antusias sehingga mengikuti pembelajaran hingga akhir, terutama dalam 

pembelajaran bahasa Arab.
6
 Dimana pembelajaran bahasa Arab ini banyak 

siswa yang masih menganggapnya sebagai pembelajaran yang sulit dan 

membosankan. Jadi, langkah pembelajaran via Daring ini harus dilakukan 

seefektif mungkin. Guru jangan hanya membebani murid dalam tugas-tugas 

yang dihantarkan dalam belajar di rumah.
7
 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin melakukan 

suatu penelitian sebagai upaya dalam menganalisis kreativitas yang mampu 

membuat minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab secara daring 

ditengah pandemi ini meningkat, maka penelitian tentang “Analisis 

Kreativitas Guru Bahasa Arab pada Pembelajaran Daring ditengah 

Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Minat Belajar pada Siswa 

Kelas XI Tahun Ajaran 2020-2021 (Studi Kasus di MA Nur Iman Mlangi 

Yogyakarta)” perlu dilakukan agar dapat membantu guru bahasa Arab 

lainnya dalam meningkatkan ide-ide mengajar yang kreatif dan menarik. 

                                                           
6
 Ali Rohmat, Kepala Madrasah Aliyah Nur Iman Mlangi Yogyakarta, Wawancara 

pada tanggal 10 Juni 2021. 
7
Rizqon Halal Syah Aji, “Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: 

Sekolah,Keterampilan, dan Proses Pembelajaran”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i  No. 5, 

Vol. 5, 2020. Hlm. 400. 
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B. Batasan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh 

peneliti, maka penelitian skripsi ini akan difokuskan pada analisis kreativitas 

guru bahasa Arab pada pembelajaran daring ditengah pandemi covid-19 

dalam meningkatkan minat belajar pada siswa kelas XI tahun ajaran 2020-

2021 (studi kasus di MA Nur Iman Mlangi Yogyakarta). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana bentuk kreativitas guru bahasa Arab pada pembelajaran 

daring siswa kelas XI MA Nur Iman Mlangi Yogyakarta ditengah 

pandemi Covid-19 Tahun Ajaran 2020-2021? 

2. Bagaimana dampak kreativitas terhadap minat belajar siswa kelas XI 

pada pembelajaran daring bahasa Arab di MA Nur Iman Mlangi 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2020-2021? 

3. Bagaimana peran kepala sekolah dalam mendukung  kreativitas guru 

bahasa Arab di MA Nur Iman Mlangi Yogyakarta pada pembelajaran 

daring? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk kreativitas guru bahasa Arab pada 

pembelajaran daring siswa kelas XI MA Nur Iman Mlangi Yogyakarta 

ditengah pandemi Covid-19 Tahun Ajaran 2020-2021. 

b. Untuk mengetahui dampak kreativitas terhadap minat belajar siswa 

kelas XI pada pembelajaran daring bahasa Arab di MA Nur Iman 

Mlangi Yogyakarta Tahun Ajaran 2020-2021. 

c. Untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam mendukung  

kreativitas guru bahasa Arab di MA Nur Iman Mlangi Yogyakarta 

pada pembelajaran daring. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan, harapan yang diperoleh 

dari kegunaan/manfaat penelitian kali ini terbagi menjadi dua, yaitu : 

a. Secara Teoritis 

1) Untuk memberi sumbangsih ilmu dan pengetahuan yang 

berkaitan dengan kreativitas guru dalam menumbuhkan minat 

belajar siswa dalam pembelajaran daring. 

2) Sebagai khazanah pengetahuan atau literature kepustakakaan 

dalam bidang pendidikan terutama tentang kreativitas guru dalam 

pembelajaran bahasa Arab. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan yang efektif dan efisien 

kepada sekolah XI MA Nur Iman Mlangi Yogyakarta untuk lebih 

mendukung  kreativitas - kreativitas guru bahasa Arab dalam 

mengajar. 

2) Bagi Guru 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan lebih mengenai kreativitas-kreativitas yang baik 

digunakan dalam mengajar sehingga dapat menciptakan suasana 

pembelajaran yang bervariatif dan penuh semangat dari para 

siswa serta dapat meningkatkan minat siswa terhadap bahasa 

Arab. 

3) Bagi Siswa 

Melalui kreativitas yang di tampilkan guru dalam mengajar 

diharapkan dapat membuat siswa mempunyai minat belajar 

bahasa Arab lebih dalam lagi meskipun dalam pembelajaran 

Daring. 
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4) Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan acuan atau 

referensi dalam mengembangkan kreativitas baru dalam mengajar 

bahasa Arab ketika menjadi pendidik nantinya. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan penelurusan peneliti terhadap berbagai 

literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan 

dengan fokus permasalahan yang diteliti.
8
 Penelitian ini bukanlah satu-

satunya penelitian yang pernah mengkaji kreativitas guru bahasa Arab dalam 

meningkatkan minat belajar siswa. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang 

mempunyai kemiripan tema atau relevan dengan penelitian ini. Beberapa 

hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: 

Penelitian Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rikhatul Wardah 2021 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Kreativitas 

Guru PAI Dalam Menumbuhkan Minat Belajar Siswa Melalui Pembelajaran 

Daring di MTsN 1 Lamongan.”
9
 Dalam penelitian ini penulis menerangkan 

tentang kreativitas guru PAI untuk menumbah minat belajar siswa dan hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa : (1) Bentuk kreativitas guru PAI di 

sekolah tersebut dalam menumbuhkan minat belajar siswa melalui 

pembelajaran daring di MTsN 1 Lamongan terlaksana dalam perencanaan 

serta strategi pembelajaran, pemakaian metode, serta media yang beragam. 

Didalam perencanaan pembelajaran dengan selalu menyusun RPP serta 

menyediakan media pembelajaran. Selanjutnya, didalam strategi 

pembelajaran dengan mengaplikasikan strategi Inquiry dan Student Active 

Learning; (2) Faktor pendukung kreativitas guru PAI dalam menumbuhkan 

minat belajar siswa melalui pembelajaran daring di MTsN 1 Lamongan yaitu 

                                                           
8
 Sembodo Ardi Widodo, dkk. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA 

Fakultas Tarbiyah, (Yogyakarta: Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006) Hlm. 

13. 
9
 Rikhatul Wardah, Kreativitas Guru PAI Dalam Menumbuhkan Minat Belajar 

Siswa Melalui Pembelajaran Daring di MTsN 1 Lamongan, Skripsi Pendidikan AgamaIslam, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, (Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2021). 
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kesukaan guru membaca, melihat, mencari informasi terkait media dan 

metode pembelajaran sehingga bisa menambah pengetahuannya tentang 

kreativitas dalam mengajar, adanya keaktifan guru dalam mengikuti pelatihan 

untuk guru PAI, keaktifan guru untuk berdiskusi dan saling sharing dengan 

guru lainnya dalam sebuah forum; (3) Faktor penghambat kreativitas dan 

solusinya bagi guru PAI dalam menumbuhkan minat belajar siswa melalui 

pembelajaran daring di MTsN 1 Lamongan diantaranya ialah: kemahiran 

yang dipunyai oleh guru, kemampuan siswa yang berbeda-beda, susahnya 

jaringan internet yang dimiliki siswa, keterbatasan tatap muka sehingga sulit 

berinteraksi. Solusinya bisa diatasi dengan mengikuti pelatihan guru agar bisa 

meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran daring, DLL.  

Letak Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah, 

penelitian ini membahas tentang bentuk kreativitas guru bahasa Arab dalam 

meningkatkan minat belajar siswa. Sedangkan penelitian diatas membas 

tentang Kreativitas guru PAI dalam menumbuhkan minat belajar siswa. 

Penelitian Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nola Roza tahun 2015 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul 

“Pengaruh Lingkungan Pendidikan Terhadap Minat Belajar Bahasa Arab 

Siswa Kelas VIII MTsN Wonokromo Bantul, Yogyakarta Tahun Ajaran 

2014/2015”
10

 skripsi ini menerangkan hasil penelitiannya yaitu bertujuan 

untuk mengetahui lingkungan pendidikan siswa, mengetahui minat belajar 

bahasa Arab siswa, mengetahui pengaruh lingkungan pendidikan terhadap 

minat belajar bahasa Arab siswa, serta mengetahui lingkungan pendidikan 

apa yang paling berpengaruh terhadap minat belajar bahasa Arab siswa kelas 

VIII MTsN Wonokromo Bantul, Yogyakarta. Terdapat perbedaan pada 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu, penelitian 

ini membahas tentang pengaruh lingkungan, sedangkan pada penelitian yang 

akan dilakukan adalah tentang kreativitas gurunya. 

                                                           
10

 Nola Roza, Pengaruh Lingkungan Pendidikan Terhadap Minat Belajar Bahasa 

Arab Siswa Kelas VIII MTsN Wonokromo Bantul, Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015, 

Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, (Yogyakarta: 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2015) 
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Penelitian Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nandya Noviantari tahun 

2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul 

“Pengaruh Kreativitas Guru Terhadap Minat Belajar Siswa di SD 

Muhammadiyah 09 Malang”
11

 skripsi ini menerangkan hasil penelitiannya 

yaitu : (1) Bentuk kreativitas guru terdiri dari berbagai macam, misal 

mengajar dengan alat peraga yang sesungguhnya atau bisa melalui kegiatan 

praktik langsung seperti outing class yang sesuai dengan materi yang 

berlangsung sehingga bisa menerangkan kosa kata dengan mudah karena ada 

objek nya; (2) Pengaruh kreativitas guru terhadap minat belajar siswa di SD 

Muhammadiyah 09 Malang telah terbukti signifikan dalam hasil perhitungan 

yang ditunjukkan peneliti. 

Letak perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian ini adalah 

metode yang dipakai yaitu, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

kuantitatif, sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan ialah 

metode kualitatif. 

Penelitian Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Ita Fitriyani tahun 

2020 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Kreativitas 

Guru dalam Pembelajaran Bahasa Arab Guna Meningkatkan Minat Belajar 

Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Bukateja Kabupaten Purbalingga”
12

 skripsi ini 

menerangkan hasil penelitiannya yaitu : (1) Bentuk kreativitas guru yang 

dapat meningkatkan minat belajar siswa ialah dengan menginovasi metode, 

media dan juga teknik evaluasinya menjadi lebih mengarah pada kebutuhan, 

menarik perhatian dan ketertarikan siswa; (2) Bentuk kreativitas guru dalam 

pembelajaran Bahasa Arab dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu : kreativitas 

                                                           
11

 Nandya Noviantari, Pengaruh Kreativitas Guru Terhadap Minat Belajar Siswa di 

SD Muhammadiyah 09 Malang, Skripsi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, (Malang: Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017) 
12

 Ita Fitriyani, Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Bahasa Arab Guna 

Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Bukateja Kabupaten Purbalingga, 

Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, (Purwokerto: 

Perpustakaan IAIN Purwokerto, 2020) 
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guru dalam perencanaan pembelajaran dan kreativitas guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

Dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan metode yang dipakai, 

yaitu pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif, sedangkan 

pada penelitian yang akan peneliti lakukan ialah metode kualitatif. 

Penelitian Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Wenti Panjaitan tahun 

2021 Universitas Jambi dengan judul “Analisis Kreativitas Guru dalam 

Merancang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Melalui Pembelajaran Daring 

pada Kelas Tinggi di Sekolah Dasar”
13

 skripsi ini menerangkan hasil 

penelitiannya yaitu : (1) Berdasarkan hasil penelitian, guru kelas tinggi di 

SDN 64 Muara bulian sudah merancang pembelajaran daring dengan baik; 

(2) Kreativitas guru dalam merancang pembelajaran diwujudkan dengan 

merancang pelaksanaan pembelajaran daring berupa video pembelajaran 

animasi dan merancang evaluasi pembelajaran dimana guru membuat soal-

soal objektif kemudian dibagikan ke Grup Whatsapp. 

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan skripsi penulis yaitu 

terletak pada pembahasannya, dimana penulis membahas tentang bentuk 

kreativitas guru dalam menumbuhkan minat belajar siswa, sedangkan pada 

penelitian tersebut membahas tentang kreativitas guru dalam merancang 

pembelajaran jarak jauh. 

Penelitian Keenam, Jurnal Karya Amatullah Faaizatul Maghfirah 

dengan judul “Kreativitas Dosen dalam Meningkat Minat Belajar Bahasa 

Arab Mahasiswa di IAIN Surakarta”
14

 jurnal ini menerangkan hasil 

penelitiannya bahwa bentuk kreativitas yang dapat meningkatkan minat 

                                                           
13

 Ita Fitriyani, Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Bahasa Arab Guna 

Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Bukateja Kabupaten Purbalingga, 

Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, (Purwokerto: 

Perpustakaan IAIN Purwokerto, 2020) 
14

 Amatullah Faaizatul Maghfirah. Januari 2017. Kreativitas Dosen dalam 

Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Mahasiswa di IAIN Surakarta. Jurnal of 

Multidisciplinary Studies, Vol.1. No.1. 
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belajar mahasiswa ialah menginovasi metode, media, sumber belajar, maupun 

teknik evaluasinya. Bisa dengan mendatangkan native speaker, atau 

melakukan kunjungan ke lembaga-lembaga masyhur atau mahasiswanya fasih 

dalam berbahasa Arab. Selain itu, penghargaan jugabisa menambah motivasi 

dan minat mahasiswa untuk lebih semangat dalam belajar bahasa Arab. 

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan skripsi penulis yaitu 

terletak pada pembahasannya, dimana penulis membahas tentang bentuk 

kreativitas guru dalam menumbuhkan minat belajar siswa dalam 

pembelajaran daring, sedangkan pada penelitian tersebut membahas tentang 

kreativitas dosen dalam meningkatkan minat belajar mahasiswanya dalam 

pembelajaran luring. 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang ditulis secra rinci dan 

sistematis. Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang isi skripsi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penulis membagi 

sistematika menjadi 3 bagian, yaitu : 

1. Bagian awal, terdiri dari beberapa halaman yang berisi halaman sampul, 

judul, pernyataan keaslian, surat persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. 

2. Bagian kedua, terdiri dari beberapa bab, yaitu : 

BAB I : Pendahuluan yang berisi antara lain, latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Berisi tentang landasan teori, metode penelitian, dan analisis 

data yang digunakan. 

BAB III : Berisi tentang gambaran umum MA Nur Iman Mlangi 

Yogyakarta. Gambaran umum ini meliputi letak geografis, 

sejarah berdiri dan perkembangannya, visi dan misi, struktur 

organisasi, keadaan guru dan siswa. 
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BAB IV : Berisi laporan hasil penelitian yang meliputi penyajian data 

dan analisis data yang membahas tentang “Analisis 

Kreativitas Guru Bahasa Arab pada Pembelajaran Daring 

ditengah Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Minat 

Belajar pada Siswa Kelas XI Tahun Ajaran 2020-2021 (Studi 

Kasus di MA Nur Iman Mlangi Yogyakarta)”. 

BAB V : Berisi Penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran.Bagian akhir, berisi daftar pustaka yang 

digunakan sebagai rujukan serta acuan bagi penulis dan 

lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap kreativitas guru bahasa 

Arab pada pembelajaran daring ditengah pandemi covid-19 dalam 

meningkatkan minat belajar pada siswa kelas XI tahun ajaran 2020-2021 

(studi kasus di MA Nur Iman Mlangi Yogyakarta), Peneliti menyimpulkan 

bahwa : 

1. Bentuk kreativitas guru bahasa Arab dalam menumbuhkan minat belajar 

siswa kelas XI melalui pembelajaran daring di MA Nur Iman Mlangi 

terlaksana dalam perencanaan, strategi, metode serta media. Dalam 

merencanakan proses pembelajaran daring guru di MA Nur Iman Mlangi 

mengembangkan kreativitasnya dengan cara mengembangkan media 

pembelajaran yang menarik seperti memberikan video pembelajaran yang 

sudah dibuat oleh guru kemudian siswa menulis apa yang didengar dari 

video tersebut lalu mempresentasikannya dan juga guru mendengarkan 

kepada siswa lagu berbahasa Arab yang kemudian siswa menuliskan lirik 

yang di dengar dari lagu tersebut. Kemudian, dalam strategi pembelajaran 

guru bahasa Arab di MA Nur Iman Mlangi lebih memilih menggunakan 

strategi pembelajaran berbasis inquiri dan strategi CTL. Selanjutnya, 

dalam pemakaian metode yaitu dengan mengaplikasikan beberapa metode 

yaitu antara lain: 1) metode “firqotul muahhil” (kelompok para ahli). 

Dalam metode ini guru memberikan tugas terstuktur kepada peserta didik. 

Tugas tersebut dikerjakan secara berkelompok. 2) metode diskusi serta 

tanya jawab yang bertujuan untuk memahami minat siswa dalam 

pembelajaran, dan untuk melihat keberanian siswa dalam menyampaikan 

pendapatnya saat diskusi. Pada penggunaan media pembelajaran secara 

daring ini antara lain : 1) Media whatsapp group, zoom, dan google meet. 

2) pemanfaatan aplikasi youtube, dimana guru dapat memberikan bahan 
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ajar berupa video pembelajaran, dan kemudian bisa di share linknya ke 

whatsaap group yang mana siswa dapat melihat video tersebut dan guru 

pun dapat dengan mudah memberi tugas. Dalam hal ini menurut peneliti 

guru sudah memberikan kreativitasnya dengan optimal dalam 

mengembangkan strategi, metode, dan media yang menarik. 

2. Minat belajar siswa kelas XI MA Nur Iman Mlangi dalam pembelajaran 

daring bahasa Arab yaitu mereka merasa cukup senang dalam mengikuti 

pembelajaran bahasa Arab secara daring karena guru menjelaskan 

pelajaran dengan baik dan mengajar penuh semangat. Dalam mengajar 

guru selalu melakukan diskusi kelompok sehingga siswa dapat 

mengemukakan pendapatnya mengenai materi pembelajaran yang telah 

disampaikan. 

Dalam belajar, Guru juga selalu membuat media pembelajaran yang 

menarik, sehingga membuat siswa senang dengan metode pembelajaran 

yang digunakan dan mereka selalu mengikuti proses pembelajaran daring 

dari awal hingga akhir. Dalam belajar mengajar guru kadang-kadang 

mengadakan game/kuis saat pembelajaran sehingga siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran dan guru memberikan reward/penghargaan 

kepada siswa yang menjawab dengan benar. 

3. Peran sekolah dalam mendukung kreativitas guru bahasa Arab di sekolah 

yaitu 1) Mengadakan rapat dinas dengan semua guru untuk memberi 

arahan kepada guru agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik 

mungkin dan selalu mengevaluasi kinerja guru untuk meningkatkan 

kreativitas dalam pembelajaran. 2) Mengirim guru-guru untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), 

workshop pembelajaran berbasis IT, seminar, pelatihan kurikulum 2013, 

penyusunan perangkat mengajar. 3) Menyediakan alat peraga, sarana dan 

prasarana yang baik untuk membantu guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. 



59 
 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis laksanakan di MA Nur 

Iman Mlangi Yogyakarta, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan serta penyempurnaan terhadap kreativitas guru bahasa 

Arab dalam menumbuhkan minat belajar siswa melalui pembelajaran daring 

ini. Dan penulis menginginkan guru bahasa Arab agar memakai beragam 

jenis strategi pembelajaran yang lebih menarik lagi atau membuat strategi 

yang baru agar dapat membuat suasana pembelajaran menyenangkan dan 

siswa menjadi aktif dalam diskusi online. 

Selanjutnya, bagi peserta didik sendiri, harus selalu memaksimalkan 

belajarnya serta menumbuhkan minatnya dalam bahasa Arab. Dan juga harus 

bersemangat belajar bersama walaupun via daring ini. Siswa tidak boleh 

bermalas-malasan dan tidak pula menyepelakan materi yang disampaikan 

oleh guru agar mendapatkan pengetahuan dan nilai yang maksimal meskipun 

pembelajaran daring. Dan sebisa mungkin harus menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan oleh guru tepat waktu. 
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