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ABSTRAK  

 
Muslahuddin As’ad, 2022, Manajemen Pembelajaran Blended Learning 
terhadap Kemampuan Akademik Mahasiswa i’dad Lughawy Ma’had Al-birr 
Universitas Muhammadiyah Makassar dibimbing oleh Abd. Aziz Muslimin 
dan Muhammad Ali Bakri. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa manajemen 
pembelajaran blended learning di qism i’dad lughawy Ma’had Al-birr 
Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 
research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Adapun lokasi penelitian ini 
dilakukan di Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar dengan 
menggunakan tekhnik wawancara kemudian diolah dengan menggunakan 
analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran 
bahasa Arab offline di qism i'dad lughawy Ma'had Al-birr telah berhasil dan 
harus terus ditingkatkan dengan menerapkan berbagai inovasi 
pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran bahasa Arab dengan model 
blended learning masih membutuhkan edukasi dan adaptasi. Adapun 
prestasi mahasiswa/i di qism i’dad lughawy berdasarkan hasil evaluasi 
Ujian Akhir Semester sudah mencapai target akademik, namun pada 
penguasaan materi perlu ditingkatkan agar keterampilan berbahasa arab 
dapat dikuasai dengan baik. Tantangan pembelajaran yang dihadapi 
dalam proses pembelajaran offline di qism i’dad lughawy sangat beragam 
diantaranya tidak meratanya kemampuan akademik mahasiswa dan 
metode pembelajaran yang terkesan monoton sehingga membutuhkan 
inovasi-inovasi pembelajaran, sedangkan dalam pembelajaran online 
ataupun blended learning di qism i’dad lughawy tantangannya lebih 
kompleks diantaranya, kendala jaringan yang tidak stabil, kuota internet 
yang terbatas dan pembelajaran yang tidak interaktif sehingga aspek 
kognitif, afektif dan psikomotorik sulit diimplementasikan dalam proses 
pembelajaran online. 
 
Kata kunci : Manajemen Pembelajaran, Tantangan Pembelajaran Blended 
Learning 
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ABSTRACT 

Muslahuddin As'ad, 2022, Management of Blended Learning on 
Academic Ability of i'dad Lughawy Ma'had Al-birr Students, University of 
Muhammadiyah Makassar, supervised by Abd. Aziz Muslimin and 
Muhammad Ali Bakri. 
 

This study aims to analyze the management of blended learning at 
qism i'dad lughawy Ma'had Al-birr, University of Muhammadiyah 
Makassar. 
This type of research uses field research which is descriptive qualitative. 
The location of this research was carried out at Ma'had Al-birr, University 
of Muhammadiyah Makassar using interview techniques and then 
processed using data reduction analysis, data presentation, and drawing 
conclusions. 

The results of this study indicate that the management of offline 
Arabic learning at qism i'dad lughawy Ma'had Al-birr has been successful 
and must continue to be improved by implementing various learning 
innovations. The management of Arabic learning with the blended learning 
model still requires education and adaptation. The student achievement at 
qism i'dad Lughawy based on the results of the UAS evaluation has 
reached the academic target, but the mastery of the material needs to be 
improved so that Arabic language skills can be mastered well. The 
learning challenges faced in the offline learning process at qism i'dad 
Lughawy are very diverse, including the unequal academic abilities of 
students and monotonous learning methods that require learning 
innovations, while in online learning or blended learning at qism i'dad 
lughawy the challenges are more complex, including unstable network 
constraints, limited internet quota and non-interactive learning so that 
cognitive, affective and psychomotor aspects are difficult to implement in 
the online learning process. 
 
Keywords: Learning Management, Blended Learning Challenges 
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 التجريد 

  لطالب  األكاديمية  القدرة  حول المدمج  التعليم  إدارة ،  2022 ،  أسعد  الدين مصالح 
مسلمين و محمد   عزيز. عبد  بإشراف ،  مكسر المحمدية  جامعة  ، البر  بمعهد  اللغوي  اإلعداد 
 .بكري علي  

  البر  بمعهد  اللغوي اإلعداد  قسم  في المدمج التعليم إدارة تحليل هو هدف هذا البحث 
 .مكسر  في المحمدية  جامعة  ،

.  النوعية الوصفية بطبيعته  يتميز الذي الميداني  البحث  البحث  من النوع هذا يستخدم 
  المقابلة  تقنيات  باستخدام  مكسر  محمدية بجامعة البر معهد  في  البحث  هذا إجراء تم 

 .النتائج  واستنتاج   البيانات  وعرض   البيانات  تقليل   تحليل باستخدام معالجته  ثم الشخصية 
  اإلعداد  قسم في المباشر العربية اللغة تعليم  إدارة أن إلى  البحث  هذا نتائج تشير

  ابتكارات  تطبيق  خالل  من ، تحسينها  في  االستمرار ويجب  ناجحة كانت  البر  بمعهد  اللغوي
  على تنفيذه يمكن  حتى المراجعة إلى بحاجة تزال ال إدارة التعليم المدمج .متنوعة  تعليمية
  نتائج  على بناء   اللغوي  اإلعداد  قسم في  أما التفوق األكاديمي لدى الطالب . األمثل  النحو
  والتفقه في المواد  التمكن  لكن  ،  األكاديمي المقنع  الهدف إلى  وصل قد  االختبار النهائي  تقييم 

  إن . بطريقة ممتازة العربية  اللغة مهارات  استيعاب  يمكن حتى  تطويرات  الزال بحاجة إلى 
  بما  ، للغاية  متنوعة  اللغوي  اإلعداد  قسم التعليم المباشر في  عملية  تواجه  التي  التعليم  تحديات 

  التي  التعليم والتدريس التعلم وطرق للطالب  المتكافئة غير األكاديمية القدرات  ذلك في
  تعد . لغوي  إعداد  قسم  في  المدمج التعلم  أو المباشر  ،أما التعليم تعليمية  ابتكارات  تتطلب 

  اإلنترنت  وخاصة فاتورة  ، المستقرة  غير  الشبكة  قيود  ذلك في بما  ،  تعقيد ا أكثر التحديات 
  والحركية  والعاطفية  المعرفية  الجوانب  تنفيذ  يصعب  بحيث  تفاعلي غير والتعليم ، محدودة

 .عن بعد  التعلم  عملية  في
 

 المدمج  التعليم  تحديات   ، التعلم إدارة: الرئيسية الكلمات 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah hak asasi bagi setiap orang, tanpa memandang 

kelas sosial, ras, pilihan politik, keyakinan, atau perbedaan fisik dan 

mental, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat 1 UUD 1945: 

“Setiap warga negara berhak atas kesempatan pendidikan yang sama.” 

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk 

mempersiapkan peserta didik yang siap menyongsong dan memiliki peran 

signifikan masa depan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau 

pelatihan. Sementara itu, sistem pendidikan nasional adalah suatu 

kesatuan yang utuh dari semua satuan pendidikan dan kegiatan yang 

terkait untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan adalah 

upaya membantu jiwa peserta didik, baik jasmani maupun rohani, transisi 

dari fitrahnya menuju peradaban manusia  yang lebih baik. 

Menurut Mulyasa. (2012:2), pendidikan adalah suatu proses yang 

berkesinambungan dan tidak berkesudahan yang ditujukan untuk 

terwujudnya sosok manusia masa depan yang berakar pada nilai-nilai 

budaya bangsa dan Pancasila. Merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan fungsi 

pendidikan, yang menyatakan: 

 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
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secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Republik Indonesia, 
“Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003:3) 
 

Pendidikan nasional dimaksudkan untuk menghasilkan individu 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang tangguh dan mandiri, serta rasa kebersamaan 

dan kewajiban negara. Tujuan pendidikan ini sejalan dengan konsep Islam 

yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, sebagaimana dinyatakan 

dalam QS.al-mujadilah/58:11. 

ِح اَّللَُّ لاُكْم  ُحوا ي اْفسا اِلِس فااْفسا جا ُحوا ِف اْلما سَّ ُنوا ِإذاا ِقيلا لاُكْم ت افا ا الَِّذينا آما ِإذاا   ۖ  َيا أاي ُّها وا
اٍت  ُنوا ِمْنُكْم واالَِّذينا أُوُتوا اْلِعْلما داراجا وااَّللَُّ ِباا  ۖ  ِقيلا اْنُشُزوا فااْنُشُزوا ي اْرفاِع اَّللَُّ الَِّذينا آما

ِبير  ُلونا خا  ت اْعما

Terjemahnya:  
 

"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

'Berlapang-lapanglah dalam majelis, lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 

'Berdirilah kamu', berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan."  

 

Manusia telah melakukan berbagai penelitian dan inovasi dalam 

upaya mengembangkan strategi belajar dalam menanggapi berbagai 

masalah dan tantangan pendidikan. Di era globalisasi ini, tidak mungkin 
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lagi mengabaikan dampak akselerasi pertumbuhan teknologi informasi di 

bidang pendidikan. Dunia pendidikan harus selalu dan terus menerus 

menyesuaikan kemajuan teknologi dengan upaya peningkatan mutu 

pendidikan, khususnya dengan mengadaptasi penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran (Muslimin, Abdul 

Azis,  Mutakallim : 73). 

Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang 

memiliki kecakapan hidup, sehingga mampu mengidentifikasi dan 

mengatasi permasalahan dalam diri dan lingkungan sekitarnya. Salah satu 

tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, setiap lembaga pendidikan harus senantiasa 

meningkatkan kualitasnya untuk menghasilkan lulusan yang berdaya 

saing tinggi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 

Evolusi teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan 

beberapa perubahan dalam proses pembelajaran, antara lain pergeseran 

dari pelatihan ke presentasi, dari ruang kelas ke mana saja dan kapan 

saja, dari kertas ke "on line" atau saluran, dari fasilitas fisik ke fasilitas 

jaringan, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. 

Terutama di awal tahun 2020, ketika COVID-19 memicu gejolak 

signifikan yang berdampak signifikan terutama di terhadap aspek 

kesehatan dan pendidikan. Disebabkan COVID-19, pemerintah 
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diharuskan mengesahkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang 

mewajibkan negara menerapkan sistem pembelajaran BDR. (2021:20, 

Solong). Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk melakukan 

pembatasan sosial dan menjaga jarak, memakai masker, serta konsisten 

mencuci tangan sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit. 

Dalam rangka meminimalisir penyebaran dan penularan Virus 

Corona di kampus Unismuh Makassar, maka rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM. 

Mengeluarkan surat edaran tertanggal 16 Maret 2020 yang diantara 

poinnya adalah bahwa perkuliahan tatap muka tidak dilakukan secara 

rutin. Ruang kelas tradisional telah diganti dengan ruang kelas digital 

berbasis web, dan digunakan SPADA serta aplikasi lain untuk melakukan 

proses pembelajaran online (http://news.unismuh.ac.id). 

Menyikapi Surat Edaran Pemerintah dan Surat Keputusan Rektor 

UNISMUH Makassar, Ma'had Al-birr sebagai bagian dari Kampus 

UNISMUH Makassar sepakat untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

online bagi seluruh mahasiswa Ma'had Al-birr UNISMUH Makassar 

melalui surat edaran Mudir ma’had Al-birr. 

Sejak didirikan pada tahun 1996, Ma'had Al-birr UNISMUH 

Makassar yang berkonsentrasi pada pengajaran bahasa Arab dan ilmu-

ilmu syariah selama ini hanya menggunakan mode pembelajaran 

konvensional (offline), tidak pernah mengadakan pembelajaran online 

(jarak jauh). Sejak Maret 2020, semua kegiatan pembelajaran telah 

http://news.unismuh.ac.id/
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dilakukan secara online, dan ada dua model pembelajaran yang 

dikembangkan sepanjang waktu, berkat gagasan pembelajaran online dan 

rumusan akhir dari formula terbaik untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. Pembelajaran full offline dilaksanakan oleh idarah Ma'had 

Al-birr UNISMUH Makassar pada awal semester ganjil tahun ajaran 2021-

2022, yang mewajibkan semua mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran 

tatap muka di dalam kelas. 

Berangkat dari uraian di atas, maka peneliti menggangap sangatlah 

relevan untuk mengangkat topik “Manajemen Pembelajaran Bended 

Learning terhadap Kemampuan Akademik Mahasiswa I’dad Ma’had Al-birr 

Universitas Muhammadiyah Makassar” sebagai objek kajian penelitian 

tesis ini.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka fokus 

utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Manajemen Pembelajaran blended learning di I’dad 

Lughawy Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar? 

2. Bagaimana Prestasi Akademik Mahasiswa I’dad Lughawy Ma’had Al-

birr Universitas Muhammadiyah Makassar? 

3. Apa saja Kendala yang dihadapi Dosen sebagai Pendidik dan 

Mahasiswa sebagai peserta didik dalam proses pembelajaran Offline 

dan pembelajaran Online di I’dad Lughawy Ma’had Al-birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis manajemen pembelajaran blended learning di 

I’dad Lughawy Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar 

2. Untuk menganalisis prestasi akademik mahasiswa I’dad Lughawi 

Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar 

3. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dosen sebagai pendidik 

dan mahasiswa sebagai peserta didik dalam proses pembelajaran 

Offline dan pembelajaran Online di I’dad Lughawy Ma’had Al-birr 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan baik secara teoritis maupun 

praktis. 

1. Aspek Konseptual 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelolaan 

pembelajaran, khususnya kombinasi pembelajaran offline dan online, 

dan idealnya akan memberikan kontribusi bagi manajemen pendidikan, 

terutama manajemen pembelajaran bahasa Arab di I’dad Lughawy 

Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Aspek Praktis 

a) Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

upaya meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. 
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b) Institusi dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai 

panduan untuk membangun gagasan pembelajaran blended learning 

c) Sebagai masukan bagi dosen dan idarah Ma'had Al-Birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar untuk meningkatkan manajemen 

pembelajaran. 

d) Sebagai sumber pengembangan strategi manajemen pembelajaran 

di I’dad Lughawy Ma’had Al-birr Universitas MuhammadiyahMMakassar. 

 



 
 

8 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian 

Berdasarkan usaha peninjauan terhadap hasil penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini, maka peneliti 

menemukan beberapa karya ilmiah berupa tesis, jurnal dan artikel yang 

relevan dengan penelitian ini, antara lain : 

1. Penelitian sebelumnya oleh Nanang Kosim, Imam Turmudi, Novy 

Maryani, dan Abdul Hadi berjudul “Pembelajaran Bahasa Arab Online: 

Masalah, Solusi, dan Harapan” diulas. Penelitian ini berupaya 

mengidentifikasi permasalahan, solusi, dan harapan terkait 

pembelajaran bahasa Arab online bagi mahasiswa Program Studi PBI, 

Jurusan PAI, Tarbiyah, dan Pusdiklat UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung. Metode penelitian menggabungkan pendekatan deskriptif 

dengan kuesioner dengan mengajukan sebanyak sembilan pertanyaan 

kepada 228 partisipan. Pembelajaran bahasa Arab online dapat 

dimanfaatkan dengan mempertimbangkan penyusunan modul 

pembelajaran dan TIK, serta kondisi siswa dan pengajar, sehingga 

pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, metode online 

ini dapat menjadi model pembelajaran bahasa Arab di masa depan 

kepada siswa. 

2. Tesis Eva Andriana (2021) dengan judul tesis “Manajemen 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Motivasi 
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Belajar Siswa pada masa Pandemi covid-19 di SMA negeri 11 

Makassar”  Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor manajemen 

pembelajaran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan semangat 

belajar siswa pada masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 11 

Makassar. Obyek penelitian ini adalah SMA Negeri 11 Makassar 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan 

melakukan tinjauan langsung ke lokasi penelitian 

3. Penelitian  sebelumnya oleh Najamuddin Petta Solong dengan tema " 

manajemen pembelajaran luring dan daring dalam pencapaian 

kompetensi ". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji 

manajemen pembelajaran offline dan online dalam konteks 

memperoleh keterampilan dasar. Kedua sistem pembelajaran ini 

memiliki persamaan dan perbedaan, serta kekuatan dan keterbatasan 

dalam proses pembelajaran dan efektivitas yang dapat dicapai; Hal ini 

tentunya bermuara pada pencapaian kompetensi inti yang dituangkan 

dalam kurikulum sesuai KMA 183 Tahun 2019. Metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif berpijak pada data lapangan, 

yaitu studi banding pembelajaran offline dan online untuk pencapaian 

keterampilan inti PAI. Temuan penelitian dan pembahasan 

menunjukkan bahwa pembelajaran offline dan online dikelola secara 

berbeda dalam hal metode, media, dan proses pembelajaran yang 

saling melengkapi dalam memperoleh keterampilan dasar. 
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4. Penelitian Asmuni sebelumnya bertajuk “Problematika Pembelajaran 

Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan pendidikan online 

selama pandemi COVID-19, serta potensi solusinya. Jenis penelitian ini 

terdiri dari studi literatur atau studi pustaka dengan menggunakan 

sumber data sekunder yang dikumpulkan dari buku teks, e-book, jurnal, 

peraturan perundang-undangan, dan website yang relevan. Hasil 

penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan pembelajaran online 

selama pandemi COVID-19 menghadirkan banyak tantangan bagi guru, 

siswa, dan orang tua. 

5. Artikel yang ditulis oleh Sampiril Taurus Tumaji adalah “Manajemen 

Pembelajaran Bahasa Arab”. Artikel ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan manajemen pembelajaran bahasa Arab untuk 

mencapai hasil belajar yang diinginkan. Diperlukan pengelolaan 

pembelajaran bahasa Arab yang baik, yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan/pengarahan, dan 

pemantauan/evaluasi, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

seefektif mungkin. Dalam esai ini, penulis menggunakan penelitian 

deskriptif dengan menawarkan gambaran lengkap dalam bentuk verbal 

atau numerik, menyajikan fakta-fakta dasar tentang suatu hubungan, 

dan menyelidiki suatu fenomena dan realitas sosial. Berdasarkan 

perdebatan tekstual tersebut, penulis menjelaskan bahwa manajemen 

pembelajaran bahasa Arab meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 
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penilaian pembelajaran untuk memenuhi tujuan pembelajaran secara 

efektif dan efisien. 

 

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

1. Defenisi Manajemen Pembelajaran 

Menurut Baharuddin (2007:11), belajar adalah suatu proses yang 

melibatkan baik kegiatan belajar mengajar, serta segala sesuatu yang 

memberikan kontribusi terhadap proses tersebut, seperti guru, siswa, 

sumber, media, metodologi, dan faktor lainnya. Manusia memperoleh 

beragam bakat, kemampuan, dan sikap melalui pembelajaran. 

 Di dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional  No. 20 tahun 

2003 (Republik indonesia, 2003:4) diyatakan bahwa : 

 “pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

 

Proses belajar mengajar menurut Baharuddin (2007:11) adalah 

suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi 

yang terjadi antara guru dengan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif 

dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum proses 

pengajaran dilakukan. 

Menurut Syafaruddin Irwan Nasution, manajemen pembelajaran 

menitikberatkan pada tekhnologi pendidikan, dimana teknologi adalah 

suatu struktur manusia, mesin, ide, prosedur, dan manajemen yang 

terintegrasi dan kompleks. Manajemen pembelajaran lebih terfokus secara 
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sempit dari sekedar pelayanan administrasi pendidikan karena dikaitkan 

dengan program pengajaran dalam suatu lembaga pendidikan. 

Manajemen pembelajaran berkaitan dengan gagasan strategi 

pembelajaran, dan tujuan yang ditetapkan guru untuk kelas akan 

berdampak pada seberapa baik kualitas guru itu mengajar. 

Adapun fungsi manajemen pembelajaran mencakup 4 hal : 

a. Perencanaan pembelajaran. 

Perencanaan juga dapat merujuk pada penyusunan materi, 

penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan, metode 

pengajaran, dan penilaian dalam alokasi waktu yang akan dilakukan 

dalam periode tertentu untuk mencapai tujuan perubahan kognitif siswa, 

ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

Perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan merupakan 

pencerminan implementasi konsep Islam yang bersumber dari Al-Qur'an 

dan hadits, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Hasyr/59:18 

بِ  ْت لِغاٍد واات َُّقوا اَّللَّا ِإنَّ اَّللَّا خا ما ا قادَّ ْنظُْر ن اْفسر ما ْلت ا ُنوا ات َُّقوا اَّللَّا وا ا الَِّذينا آما ير ِباا  َيا أاي ُّها
ُلونا   ت اْعما

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

(Kemenag, https://quran.kemenag.go.id (Diakses 14 Maret 2022). 

 

https://quran.kemenag.go.id/
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Sedangkan dalam perspektif sunnah, perencanaan disebutkan dalam 

sabda Rasulullah saw diriwayatkan hadist Bukhari(1987:2358): 

ذا راُسوُل هللِا  : أاخا را قاالا لَّما  -عاْن اْبِن ُعما سا لَّى هللُا عالاْيِه وا : )ُكْن ِف   -صا قاالا ِباْنِكِب، وا
تاِظْر   ْيتا فاالا ت ان ْ ِإذاا أاْمسا را )ي اُقْوُل(: وا انا اِْبُن ُعما ِبْيٍل(. واكا أانَّكا غارِْيبر أاْو عاابُِر سا نْ ياا كا الدُّ

ِمْن  ، وا راِضكا ِتكا ِلما اءا، واُخْذ ِمْن ِصحَّ اسا
تاِظِر امل ِإذاا أاْصباْحتا فاالا ت ان ْ ، وا بااحا يااِتكا الصَّ حا

. ْوِتكا  ِلما
Terjemahnya:   

Dari Ibnu Umar RA ia berkata, Rasulullah SAW telah memegang 

pundakku, lalu beliau bersabda : “jadilah engkau di dunia seakan-

akan orang asing, atau orang yang sedang menempuh perjalanan. 

Ibnu Umar berkata: “jika engkau di waktu sore maka jangan 

menunggu sampai waktu pagi, dan sebaliknya jika engkau berada 

di waktu pagi maka jangan menunggu sampai waktu sore hari,dan 

gunakanlah sehatmu untuk sakitmu, dan gunakanlah hidupmu 

untuk matimu. 

 

b. Pengorganisasian Pembelajaran 

Menurut Tjakraatmadja (2006: 123), yang dimaksud dengan 

“organisasi pembelajaran” adalah sebuah sistem yang selalu berkembang 

sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dialami para anggotanya 

sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. 

Dalam perspektif ajaran islam fungsi pengorganisasian disebut 

dengan istilah “at-tadbir” (pengaturan)  yang disebutkan di dalam Al-

Qur’an QS. al-Sajadah/32:4-5 
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ٍم ُُثَّ اسْ  ا ِف ِستَِّة أاَيَّ ُهما ن ا ا ب اي ْ ما اوااِت وااْْلاْرضا وا ما لاقا السَّ ا  اَّللَُّ الَِّذي خا واى عالاى اْلعاْرِش ما ت ا
ُرونا ) ِفيٍع أافاالا ت اتاذاكَّ اِء ِإَلا اْْلاْرِض ُُثَّ 4لاُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن واِلٍي واَلا شا ما بِيُر اْْلاْمرا ِمنا السَّ ( يُدا

ونا ) ناٍة ِمَّا ت اُعدُّ ارُُه أاْلفا سا انا ِمْقدا  ( 5ي اْعرُُج إِلاْيِه ِف ي اْوٍم كا
 

Terjemahnya: 

  “Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di 

antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di 

atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari padaNya seorang 

penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. Maka 

apakah kamu tidak memperhatikan? Dia mengatur urusan dari 

langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadaNya dalam satu 

hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.( 

Kemenag, https://quran.kemenag.go.id (Diakses 14 Maret 2022). 

 

c. Pelaksanaan pembelajaran 

 Pembelajaran dilakukan dengan mengimplementasikan apa yang 

telah direncanakan sebelumnya. Dalam penerapan pembelajaran, ada 

tiga tugas utama yang harus diselesaikan : 

1) Kegiatan pendahuluan 

Dalam rangka mempersiapkan siswa untuk pelajaran, mereka 

diberikan tugas awal. Guru harus mampu mengkondisikan lingkungan 

belajar sesuai dengan materi pelajaran yang akan diajarkan agar siswa 

terlibat dalam interaksi pembelajaran interaktif yang dapat menumbuhkan 

kesungguhan dan keseriusan siswa  di dalam belajar. 

2) Kegiatan utama (inti pembelajaran) 

Dalam kegiatan ini, guru yang profesional harus memiliki kemampuan-

kemampuan berikut ini :  

https://quran.kemenag.go.id/
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a) Penguasaan topik pembahasan 

b) Memiliki kapasitas untuk menggunakan suatu pendekatan 

pembelajaran  

c) Kemampuan memanfaatkan dan memilih media pembelajaran 

berdasarkan tujuan, isi topik, bakat siswa, dan standar media yang 

digunakan. 

3) Kegiatan penutup 

Kegiatan penutup merupakan tahap akhir dalam proses pembelajaran 

dan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa tentang 

apa yang telah mereka pelajari, Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

capaian belajar siswa dan sebagai indikator evaluasi keberhasilan guru 

dalam mengajar 

 

d. Pengawasan (controling) pembelajaran 

Supervisi sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Mustrari 

(2018:7) sering disebut sebagai pengendalian diri berupa penyesuaian 

perilaku agar terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap 

desain, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pembelajaran, proses 

pembelajaran dipantau. Pengawasan di dalam bahasa Arab memiliki 

makna yang sama dengan kata ar-Riqabah. Di dalam Alqur’an kata ini 

disebutkan pada beberapa ayat yang menunjukkan tentang adanya fungsi 

pengawasan, terutama pengawasan dari Allah, sebagaimana disebutkan 

dalam QS. An-Nisa/4:1 
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ا النَّاُس ات َُّقوا رابَّ  ا  َيا أاي ُّها ُهما باثَّ ِمن ْ ا وا ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ ٍة واخا ُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا لاقا ُكُم الَِّذي خا
انا عالاْيُكْم راِقيبا  اما ِإنَّ اَّللَّا كا اءاُلونا بِِه وااْْلاْرحا اءا واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسا ِنسا ِثياا وا اَلا كا  ارِجا

Terjemahnya: 

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 

hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

mengawasi kamu”. (Kemenag, https://quran.kemenag.go.id 

(Diakses 14 Maret 2022). 

 

e. Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi sangat penting dilakukan untuk menentukan sejauh mana 

tujuan telah dicapai, serta untuk mengidentifikasi tujuan pencapaian 

program pembelajaran yang sedang berlangsung di instansi pendidikan. 

Konsep evaluasi di dalam Al-Qur'an adalah pengingat bagi umat 

manusia untuk berhati-hati dalam bertindak. Penilaian Allah terhadap 

manusia menyiratkan bahwa manusia selalu berada di bawah 

pengawasan Allah. Adanya pengawasan Tuhan ini diharapkan mampu 

memotivasi manusia khususnya umat islam untuk lebih giat lagi dalam 

memperbanyak amalan dan menjalankan sunnah Nabi SAW, karena 

semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari 

kemudian, sebagaimana tertuang dalam QS. (29:2-3) 

ُنونا )أا  نَّا واُهْم َلا يُ ْفت ا ِسبا النَّاُس أاْن ُيْْتاُكوا أاْن ي اُقوُلوا آما نَّا 2حا ْد ف ات ا لاقا الَِّذينا ِمْن ق اْبِلِهْم ( وا
اِذِبنيا ) نَّ اْلكا ْعلاما لاي ا ُقوا وا دا ُ الَِّذينا صا نَّ اَّللَّ ْعلاما  ( 3ف الاي ا

https://quran.kemenag.go.id/
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Terjemahnya: 

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) 

mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? 

Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum 

mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang 

benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. 

Kemenag, https://quran.kemenag.go.id (Diakses 14 Maret 2022). 
 

Substansi dari ayat di atas adalah untuk mengetahui kekuatan iman 

seseorang; Allah mengevaluasinya melalui berbagai kesulitan dan 

cobaan, baik itu cobaan besar ataupun kecil. 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk 

mengevaluasi pembelajaran: 

1) Evaluasi Sumatif 

Evaluasi ini dilakukan dosen pada setiap akhir semester. Evaluasi 

sumatif berguna untuk memperoleh informasi tentang prestasi siswa, yang 

dijadikan acuan untuk menetapkan nilai akhir semester. 

2) Evaluasi Formatif 

Hal ini dilakukan pada akhir setiap pembelajaran. Penilaian ini 

terjadi di setiap mata pelajaran setelah proses pembelajaran dilakukan. 

Ajat Rukajat (2018:13) mengungkapkan bahwa fungsi penilaian 

dalam pembelajaran meliputi berbagai hal yaitu : penilaian pencapaian 

tujuan, mengukur (mengevaluasi) aspek pembelajaran yang bervariasi, 

menginspirasi dan memotivasi siswa untuk belajar, memberikan informasi 

untuk bimbingan dan konseling siswa, dan menjadi acuan dalam 

mengubah kurikulum.  

https://quran.kemenag.go.id/
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A. Manajemen Blended Learning  

Meidiana (2020:71-94) berpendapat bahwa keberhasilan suatu 

pelaksanaan pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari pemilihan model 

pembelajaran dan pendekatan pengajaran yang digunakan oleh pendidik. 

Hal ini menjadikan sebuah tantangan tersendiri bagi seorang pendidik 

dalam berinovasi maupun berkreasi dalam penggunaan media 

pembelajaran sesuai kebutuhan.  

Pembelajaran tatap muka (offline) merupakan pembelajaran di 

kelas yang membutuhkan kehadiran fisik dosen. Siswa berpartisipasi 

dalam percakapan verbal spontan dalam konteks fisik permanen selama 

pembelajaran tatap muka (C. M. Tang dan L. Y. Chaw: 79) 

Pembelajaran offline adalah penyampaian materi secara langsung 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran offline mengacu pada 

pembelajaran yang berlangsung sendiri di ruang kelas atau area belajar. 

Tentunya hal ini membuat guru lebih bersemangat untuk menyajikan 

materi yang lebih kreatif dan juga inovatif. 

Menurut Abdul Gofur dan Novita Safitri (2021:665), manajemen 

pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana lazimnya fungsi 

manajeman mencakup empat tahapan, yaitu: 

1. Perencanaan (planning)  

Pada tahapan ini, lembaga pendidikan menerapkan prosedur 

pembelajaran yang mengatur tentang studi tatap muka baik itu sebelum 

dan pasca pandemi. Ketika pembelajaran tatap muka normal proses 
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pembelajaran berjalan sebagaimana lazimnya tanpa harus menerapkan 

berbagai protokol kesehatan, sedangkan dalam pembelajaran tatap muka 

terbatas, sekolah menyiapkan ruang kelas dengan mengatur jarak, 

memasang tempat cuci tangan, mengecek suhu tubuh siswa, dan 

menjadwalkan siswa secara bergilir. Selain itu, pihak sekolah juga 

menghimbau kepada para siswa untuk terus memakai masker dan 

mematuhi peraturan kesehatan. Adaptasi dan kreativitas diperlukan agar 

pembelajaran berlangsung selama pandemi; namun inovasi yang 

digunakan sekolah belum optimal; guru dan sekolah masih berusaha 

beradaptasi dengan keadaan, dan kondisi jaringan internet yang 

menantang juga menjadi kendala. 

 

2. Pengorganisasian (Organizing)  

Pada tahap pengorganisasian, kinerja kepala sekolah sebagai 

pemimpin sekolah belum berjalan optimal, pelaksanaan supervisi dan 

bimbingan tidak berjalan, serta perlu adanya pelatihan dan pengarahan 

bagi guru untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas keilmuannya. 

3. Pelaksanaan (actuating)  

Selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, sekolah 

mempersiapkan pembelajaran sesuai protokol kesehatan COVID-19 

dengan mengatur jarak kursi, mengganti kursi yang rusak, menyediakan 

hand sanitizer, dan menata tempat cuci tangan. Desain kurikulum untuk 

mengatur alokasi dan mengurangi jam pelajaran. Sebagai bagian dari 

upaya menjaga lingkungan belajar yang kondusif dan produktif, guru 
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selalu menghimbau siswa untuk mematuhi protokol kesehatan dan 

memakai masker, karena siswa sering tidak melakukannya. Selain itu, 

guru mendapatkan pelatihan berupa pelatihan kurikulum pembelajaran 

mandiri yang mengarah pada sumber belajar seperti RPP, model 

pembelajaran, dan silabus guna memperdalam pemahaman 

pembelajaran. 

4. Pengawasan (Controlling).  

Kepala bidang Akademik dan juga bidang kemahasiswaan dan 

guru lainnya mengawasi pelaksanaan proses pembelajaran agar berjalan 

maksimal dengan menerapkan berbagai aturan akademik sehingga 

peserta didik selalu merasa diawasi dan termotivasi di dalam mengikuti 

pembelajaran. 

Adapun pendekatan pengajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran tatap muka sebagaimana dikutip dari Eva Andriana 

(2021:28)  selama ini sangat beragam dan meliputi: 

a. Metode ceramah (Preaching Method) 

Merupakan sebuah metode mengajar di mana informasi dan 

pengetahuan disampaikan secara lisan kepada sejumlah siswa yang 

biasanya berpartisipasi dalam pendidikan secara pasif. Dapat dikatakan 

bahwa ini adalah satu-satunya strategi yang paling ekonomis(terjangkau)  

dan paling efektif dalam mengatasi langkanya bahan referensi atau 

literatur sesuai dengan jangkauan daya beli dan pemahaman siswa. 
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b. Metode Diskusi 

Metode diskusi adalah suatu pendekatan untuk mempelajari atau 

mentransfer materi melalui diskusi sehingga pemahaman dan perilaku 

siswa berubah. Teknik ini bertujuan untuk menginspirasi siswa untuk 

berpikir, menyuarakan pendapat mereka sendiri, dan mengusulkan 

beberapa solusi yang layak untuk sebuah permasalahan. 

c. Metode resitasi 

Pendekatan penugasan (resitasi), juga dikenal sebagai metode 

pekerjaan rumah, terdiri dari menugaskan siswa tugas-tugas tertentu di 

luar waktu kelas. Sebagai salah satu jenis pendidikan kontemporer, teknik 

mengajar dengan penugasan memiliki kelebihan, antara lain kemampuan 

untuk menginspirasi dan meningkatkan kreativitas siswa, meningkatkan 

kemandirian, menanamkan rasa percaya diri terhadap apa yang telah 

dipelajari di kelas, dan menumbuhkan rasa kewajiban dan tanggung jawab 

pada siswa. Sedangkan kelemahan metode penugasan ini antara lain 

kesulitan dalam mengontrol peserta didik apalagi yang jumlahnya 

terkadang banyak, sehingga pelaksanaan tugas kelompok biasanya 

hanya dikerjakan oleh beberapa orang saja. 

e. Metode Latihan (drill) 

Teknik drill atau latihan adalah suatu bentuk pendidikan dan 

pengajaran yang melatih siswa pada materi pelajaran yang diberikan. 

Dalam pembelajaran bahasa Arab metode ini sering digunakan untuk 
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melatih kefasihan dan kelancaran berbahasa Arab dengan meminta siswa 

memberikan pidato bahasa Arab pada jam-jam terakhir pelajaran. 

Teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau manajemen 

berbasis pengetahuan meliputi penataan ruang belajar atau ruang kelas, 

bahan pelajaran, kegiatan dan waktu, siswa, sumber belajar, dan perilaku 

guru dalam mengajar. 

Inovasi dalam pendidikan online berbasis media semakin 

meningkat. Pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan dari 

pembelajaran berbasis sekolah offline menjadi pembelajaran online 

berbasis teknologi dalam sistem pendidikan Indonesia. 

Pembelajaran online adalah proses memperoleh pengetahuan 

menggunakan internet. Oleh karena itu, pembelajaran online 

diterjemahkan sebagai “network learning” atau “pembelajaran daring”. 

Dalam bahasa Inggris Pembelajaran online sering identik dengan e-

learning, internet learning (pembelajaran internet), web-based learning 

(pembelajaran berbasis web), tele-learning (pembelajaran jarak jauh), dan 

distributed learning (pembelajaran tersebar) dan lain sebagainya (Ali: 

2008) 

Dalam beberapa tahun terakhir, pembelajaran online sering 

digunakan sebagai sinonim untuk pembelajaran seluler atau m-learning, 

yang mengacu pada pembelajaran online melalui perangkat komunikasi 

seluler seperti komputer tablet dan ponsel pintar. Interaksi yang terjadi 

selama proses pembelajaran terjadi selama e-learning. Interaksi dalam 
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pembelajaran meliputi interaksi antara pembelajar dengan guru atau 

fasilitator dengan pembelajar lain, dan dengan materi pembelajaran itu 

sendiri (Moore, 1989). 

Pada dasarnya, ada dua bentuk e-learning: sinkron dan asinkron. 

Sinkron artinya terjadi secara bersamaan. Pendidik dan siswa secara 

bersamaan terlibat dalam proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan 

untuk interaksi online antara pendidik dan siswa. Untuk melaksanakan 

pembelajaran sinkron, instruktur dan siswa harus secara bersamaan 

mengakses internet. Guru mendistribusikan bahan ajar dalam bentuk 

makalah atau slide presentasi, dan siswa dapat langsung mengakses 

presentasi online. Pembelajaran sinkron adalah simulasi berbasis internet 

dari kelas tradisional di mana semua siswa terhubung. Sedangkan 

pembelajaran sinkron sering disebut sebagai kelas virtual. Pembelajaran 

asinkron adalah pembelajaran yang dilakukan secara tertunda, artinya 

pembelajaran tidak harus dilakukan secara online tetapi dilakukan dengan 

sistem LMS (Learning Management system), dimana materi telah 

disiapkan oleh guru/dosen sehingga dapat diakses oleh 

mahasiswa/mahasiswa secara fleksibel yang dapat dilakukan kapanpun 

dan dimanapun. (Hartanto, W.: 2016). 

Proses pembelajaran siswa berbasis e-learning membutuhkan 

sarana dan prasarana pendukung agar pembelajaran dapat berlangsung 

secara efektif (Rustiani, et al., 2019). Sarana dan prasarana e-learning 

antara lain smartphone, komputer/laptop, aplikasi, dan jaringan internet. 
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Menurut Dunwill (2016), minimal ada enam (6) prinsip dasar 

pembelajaran online yang harus diperhatikan : 

a. Interaksi antara siswa dengan instruktur pengajar 

Komunikasi antara siswa dan instruktur berkorelasi positif dengan 

hasil belajar; semakin besar komunikasi, semakin baik hasil belajarnya. 

Oleh karena itu pendidikan online harus mencakup fasilitas atau forum 

interaktif. Selain itu, pembelajaran online harus mendorong peserta didik 

untuk terlibat dalam diskusi, dan penyedia pembelajaran online harus 

memiliki kebijakan dan kriteria untuk "menanggapi" pertanyaan siswa. 

 

b. Kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik 

Sama halnya dengan pembelajaran tatap muka (offline), peserta 

didik harus diberi ruang dan dilatih untuk berkolaborasi. Praktek ini 

meningkatkan keterampilan sosial dan meminimalkan persepsi pelajar 

tentang persaingan negatif dan isolasi. Lingkungan belajar kooperatif 

harus dibina tidak hanya melalui tugas kelompok, tetapi juga dengan 

membina lingkungan yang mendukung di mana siswa saling mengenal, 

berkomunikasi, dan membantu antar peserta didik.  

 
c. Suasana belajar interaktif 

Pada prinsipnya, belajar adalah proses aktif. Oleh karena itu, sistem 

dan desain pembelajaran harus dipusatkan kepada siswa, sedangkan 

instruktur atau pendidik hanya sebagai fasilitator bukan satu-satunya  

sumber pengetahuan yang mengajar secara satu arah. Guru//dosen harus 
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memiliki peran dalam memantau, membantu, dan membimbing siswa 

secara individu ketika mereka memiliki pertanyaan atau mengalami 

kesulitan ataupun menghadapi permasalahan belajar. 

 
d. Umpan balik cepat 

Peserta didik harus menerima umpan balik tentang capaian belajara 

dan prestasi akademik mereka. Umpan balik sangat penting karena dapat 

dimanfaatkan oleh siswa sebagai indikator apakah mereka telah mencapai 

tujuan pembelajaran secara keseluruhan atau tidak. Dengan demikian, 

mereka dapat melakukan perencanaan kegiatan belajar selanjutnya. 

Dalam pembelajaran online, pelajar memiliki harapan yang sangat tinggi, 

dan mereka biasanya mengantisipasi umpan balik yang cepat atau 

segera. Dalam pembelajaran online, umpan balik cepat dapat diberikan 

oleh sistem otomatis, surat elektronik, atau pesan. Saat ini, banyak 

program pembelajaran online menggunakan alat media sosial seperti 

Facebook dan whatshapp untuk menawarkan umpan balik kepada pelajar. 

Secara alami, jika pelaksanaan pembelajaran online menggunakan 

perangkat lunak khusus seperti Mekanisme Manajemen Pembelajaran 

(LMS), sistem pemberi umpan balik ini biasanya telah terintegrasi dan 

terkoneksi dengan kelas vitualnya. 

 
e. Tujuan pembelajaran yang rasional dan terjangkau 

Seringkali kita memiliki harapan yang terlalu tinggi untuk 

pembelajaran online, yang mengakibatkan perumusan tujuan 
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pembelajaran yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar pelajar. 

Akibatnya, banyak siswa kehilangan motivasi dan gagal menyelesaikan 

pendidikan online mereka. Kita harus menetapkan tujuan pembelajaran 

yang dapat diterima yang cukup ambisius untuk menstimulasi dan 

mensugesti motivasi belajar siswa agar hasil belajar bukan diluar 

ekspektasi 

 
f. Memahami perbedaan antara siswa 

Pertimbangan penting juga harus diperhatikan adalah perlakuan 

yang sama bagi semua murid, tanpa memandang latar belakang sosial 

ekonomi mereka; mereka harus diperlakukan dengan standar akademik 

yang sama. 

 

Di era teknologi informasi saat ini, pembelajaran online dan offline 

muncul sebagai pola pembelajaran yang berbeda. Pembelajaran online 

membutuhkan koneksi internet dan perangkat seperti ponsel Android dan 

komputer, tetapi pembelajaran offline tidak. Di masa pandemi COVID-19, 

pentingnya pembelajaran model seperti ini menjadi lebih jelas, sehingga 

semua kampus menerapkan yang semula pembelajaran tatap muka 

berubah menjadi pembelajaran online termasuk di program I’dad Lughawi 

Ma’had Al-birr UNISMUH Makassar. Meski demikian selama era New 

Normal pemerintah mengizinkan perguruan tinggi untuk bergantian antara 

belajar tatap muka dan online dan memadukan kedua model 

pembelajaran tersebut. Namun, instruktur harus melakukan adaptasi 

pembelajaran online dan offline untuk memenuhi tujuan bahan ajar. 
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Kombinasi model pembelajaran konvensional/tradisional (offline) 

dengan pembelajaran berbasis komputer (online) yang lebih dikenal 

dengan istilah blended learning atau hybrid learning merupakan 

keputusan demokratis untuk menjembatani derasnya arus penyebaran 

sumber belajar elektronik (e-learning) dan kesulitan melepaskan diri dari 

pemanfaatan sumber-sumber belajar yang digunakan dalam ruang kelas. 

Artinya, bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan belum 

mampu menggantikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka karena 

metode interaksi tatap muka konvensional masih jauh lebih efektif 

dibandingkan pembelajaran online atau e-learning. Selain itu, 

keterbatasan dalam aksesibilitas Internet, perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software), serta pembiayaan sering menjadi hambatan 

dalam memaksimalkan sumber-sumber belajar online (Yaumi, 2018). 

Meskipun pembelajaran tatap muka jauh lebih efektif dalam proses 

pembelajaran, terkadang perlu dipadukan dengan model pembelajaran 

online agar tujuan pencapaian pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal dan pendidik dapat memenuhi tanggung jawab mengajar online 

meskipun berada di luar daerah. 

Blended learning menggabungkan komponen kegiatan tatap muka 

terstruktur dan praktik dunia nyata secara seimbang dan sistematis. Model 

pembelajaran online maupun metode pembelajaran tradisional masing-

masing memiliki kekurangan. Pembelajaran online dalam waktu yang 

lama akan menyebabkan kejenuhan dan kebosanan. Selain itu juga akan 
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membentuk kepribadian siswa yang egois dan anti sosial 

kemasyarakatan. Mereka cenderung akan individual, begitu juga dengan 

pembelajaran konvensioanal jika dilakukan secara terus menerus tanpa 

adanya variasi dan inovasi pembelajaran akan menimbulkan kebosanan . 

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut dan agar kedua 

model pembelajaran ini tetap terakomodir maka perlu menerapkan model 

pembelajaran blended learning untuk mengatasi kelemahan dari masing-

masing paradigma dan model pembelajaran. 

 

 

 

2. Prestasi Akademik 

A. Pengertian Prestasi Akademik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 895) prestasi 

adalah: “Penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan 

kemudian ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh 

pengajar”. 

Seseorang terlibat aktif dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuannya, tetapi prosesnya lebih sulit dari yang diperkirakan 

mengingat tantangan yang harus dihadapi untuk mendapatkan hasil yang 

spektakuler membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. 

Prestasi belajar mencerminkan tingkat dimana siswa dapat 

mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan dalam setiap bidang 

studi. Berdasarkan  definisi di atas maka dapat dipahami bhawa prestasi 
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belajar adalah hasil usaha belajar siswa yang ditunjukkan dengan nilai tes 

atau angka yang diberikan oleh guru/dosen sebagai pendidik. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Akademik 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar Menurut 

Slameto (2010: 54) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu : 

1) Faktor internal : 

a. Faktor keterbatasan fisik, yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh.  

b. Faktor psikologis dan kejiwaan, yaitu inteligensi, perhatian, minat, 

bakat, motivasi, kematangan dan kesiapan.  

c. Faktor ketahanan tubuh , yaitu kelelahan fisik yang terlihat dengan 

lemahnya kondisi tubuh dan timbul kecenderungan untuk 

membaringan tubuh, sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat 

dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan 

motivasi  terlihat semakin berkurang.  

 

2) Faktor eksternal :  

a. Faktor keluarga, meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

perhatian orang tua dan latar belakang kebudayaan.  

b. Faktor sekolah, meliputi metode mengajar, kurikulum, interaksi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 
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pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar, dan 

tugas rumah.  

c. Faktor masyarakat, meliputi aktifitas siswa di tengah masyarakat, 

media, lingkungan pergaulan, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 

3. Indikator Prestasi Akademik 

Pengungkapan hasil belajar meliputi seluruh ranah psikologis yang 

berubah sebagai akibat dari pengalaman dan proses belajar mahasiswa. 

Namun, pada kenyataannya untuk dapat mengungkapkan hal tersebut 

sangatlah sulit dikarenakan beberapa perubahan hasil belajar ada yang 

bersifat intangible (tidak dapat diraba). 

Untuk mengungkap hasil belajar atau prestasi belajar pada ketiga 

ranah (afektif, kognitif dan psikomotorik) diperlukan patokan-patokan atau 

indikator-indikator sebagai penunjuk bahwa seseorang telah berhasil 

meraih prestasi pada tingkat tertentu, karena pengetahuan dan 

pemahaman yang mendalam mengenai indikator-indikator prestasi belajar 

sangat diperlukan ketika seseorang melakukan proses evaluasi hasil 

pembelajaran. 

Tujuan dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam 

mengenai jenis-jenis prestasi belajar dan indikator-indikatornya adalah 

agar pemilihan dan pengunaan alat evaluasi akan menjadi lebih tepat, 

reliabel dan valid. Dalam hal ini Muhibbin Syah (2006: 214) 

mengemukakan bahwa: “Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data 
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hasil belajar siswa sebagaimana yang terurai di atas adalah mengetahui 

garis-garis besar indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu) dikaitkan 

dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur”.  

Agar lebih mudah dalam memahami hubungan antara jenis-jenis 

belajar dengan indikator-indikatornya, berikut ini tabel yang merupakan 

rangkuman dari tabel jenis, indikator, dan cara evaluasi prestasi 

Tabel 1.1 : Indikator dan evaluasi prestasi 

Aspek Indikator Cara Evaluasi 

A. Kognitif  

1. Pengamatan  

 

 

2. Ingatan  

 

 

 

3. Pemahaman 

 

 

 

 4. Aplikasi/ 

penerapan 

 

  

5. Analisis 

(pemeriksaan 

dan penilaian 

secara teliti)  

1. Mampu menunjukkan  

2. Mampu mengkomparasikan  

3. Mampu menghubungkan 

  

1. Mampu menyebutkan  

2. Mampu menunjukkan 

kembali  

 

1. Dapat menjelaskan 

 2. Dapat mendefinisikan 

dengan lisan sendiri  

 

1. Dapat memberikan contoh  

2. Dapat menggunakan secara 

tepat  

 

1. Dapat menguraikan 

 2. Dapat mengklasifikasikan/ 

memilahmilah  

 

1. Tes lisan  

2. Tes tertulis  

3. Observasi.  

 

1. Tes lisan  

2. Tes tertulis 

3. Observasi  

 

1. Tes lisan  

2. Tes tertulis  

 

 

1. Tes tertulis 

Pemberian tugas 

 2. Observasi  

 

1. Tes tertulis 

 2. Pemberian 

tugas 
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6. Sintesis 

(membuat 

paduan baru 

dan utuh) 

 

1. Dapat menghubungkan 

materi-materi, sehingga 

menjadi kesatuan baru  

2. Dapat menyimpulkan 

 3. Dapat menggeneralisasikan 

(membuat prinsip umum) 

 

 

 1. Tes tertulis  

2. Pemberian 

tugas 

B. Afektif 

1. Penerimaan 

  

 

2. Sambutan 

 

 

 

 3. Apresiasi 

(sikap 

menghargai)  

 

 

 

4. Internalisasi 

(pendalaman)  

 

 

 

5. Karakterisasi 

(penghayatan) 

1. Menunjukkan sikap 

menerima  

2. Menunjukkan sikap menolak  

 

1. Kesediaan 

berpartisipasi/terlibat  

2. kesediaan memanfaatkan  

 

1. Menganggap penting dan 

bermanfaat  

2. Menganggap indah dan 

harmonis  

3. Mengagumi  

 

1. Mengakui dan meyakini 

 2. Mengingkari 

 

 

 

1. Melembagakan atau 

meniadakan  

2. Menjelmakan dalam pribadi 

dan perilaku sehari-hari 

Tes tertulis 

 2. Tes skala sikap 

3. Observasi  

 

1. Tes skala sikap 

2. Pemberian 

tugas  

3. Observasi  

1. Tes skala sikap 

2. Pemberian 

tugas  

3. Observasi  

 

 

1. Tes skala sikap 

2. Pemberian 

tugas ekspresif 

dan tugas proyektif 

 

1. Pemberian 

tugas ekspresif 

dan proyektif 

 2. Observasi 
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C. Psikomotorik 

1.Keterampilan 

bergerak dan 

bertindak 

 

 2. Kecakapan 

ekspresi verbal 

dan non-verbal 

1. Kecakapan 

mengkoordinasikan gerak 

mata, tangan, kaki, dan 

anggota tubuh lainnya. 

  

1. Kefasihan 

melafalkan/menucapkan 

 2. Kecakapan membuat mimik 

dan gerak jasmani 

1. Observais  

2. Tes tindakan 

  

 

 

1. Tes lisan 

 2. Observasi 

 3. Tes tindakan 

Sumber Data : Muhibbin Syah (2006: 214). 

 

 

3. Kendala Pembelajaran  

a. Kendala Pembelajaran offline  

Pada dasarnya pembelajaran diselenggarakan sebagai upaya 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, kemampuan untuk 

mengkonstruksi pengetahuan baru, dan kemampuan untuk dapat 

menguasai materi pelajaran dengan baik. 

Agar dapat mencapai berbagai kemampuan yang sudah disebutkan 

di atas, maka pembelajaran perlu dirancang atau didesain dengan sebaik 

mungkin dengan melibatkan interaksi peserta didik, pendidik atau guru, 

dan sumber belajar pada sebuah lingkungan belajar. 

Selanjutnya, pembelajaran harus diselenggarakan dengan tujuan 

untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan sebaik-baiknya. 

Sebab itu, tak bisa dipungkiri bahwa seiring perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, diperlukan pembaharuan-pembaharuan 
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desain pembelajaran. Meski selalu dinilai berjalan dengan lancar dan juga 

efektif, namun pembelajaran offline tentu juga memiliki berbagai kendala : 

1) Jarak dalam Menempuh Pembelajaran  

Aktivitas pembelajaran luring memiliki kelemahan yakni 

membutuhkan ruang kelas secara fisik. Sehingga siswa dan guru harus 

bertemu, bertatap muka di tempat dan waktu yang sama, dan harus 

berinteraksi secara langsung. Artinya, dibutuhkan waktu untuk menempuh 

jarak demi menimba ilmu, etika, dan psikologis. 

2) Waktu Pembelajaran 

Selain jarak, waktu untuk menimba ilmu secara luring juga 

dibutuhkan keseragaman. Siswa harus berkumpul di tempat yang sama 

dan sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, sehingga diperlukan 

kedisiplinan yang tinggi agar dapat hadir tepat waktu. Jika terlalu lama 

santai, tentu hal ini jadi masalah bagi siswa untuk penyesuaian. 

3) Kurangnya Kemandirian  

Kelas belajar luring atau tradisional masih kurang jika dibandingkan 

dengan pembelajaran daring. Hal ini karena siswa harus dituntun untuk 

belajar dan kadang harus dipaksa guru untuk fokus pada pembelajaran. 

Oleh sebab itu, siswa kurang memiliki kesadaran untuk belajar dan minim 

kemandirian di dalam memproleh ilmu. 

4) Keterbatasan Pengetahuan Teknologi 

Dosen dan mahasiswa merasa dimudahkan dengan adanya 

kemudahan belajar langsung, sehingga tidak bisa atau tidak mampu 
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mengeksplorasi kemampuannya menggunakan teknologi dan informasi 

seperti laptop, PC, penggunaan aplikasi di internet, dan lain 

sebagainya.(https://penerbitdeepublish.com) 

 

b. Kendala Pembelajaran online 

Pergeseran proses pembelajaran yang mulanya dilaksanakan 

secara tatap muka menjadi tatap maya dan online merupakan sebuah 

adaptasi baru yang mau tidak mau harus dilaksanakan bagi semua orang 

yang terlibat dalam proses pendidikan. Pengenalan tiba-tiba dari proses 

pembelajaran online mengharuskan semua guru dan siswa mengadopsi 

penggunaan teknologi dan jaringan internet. Ini mungkin menjadi 

penyebab timbulnya masalah dengan pembelajaran online. Baik dosen 

dan mahasiswa menghadapi sejumlah masalah selama proses 

pembelajaran online. 

Berbagai kendala dalam proses pembelajaran daring ini dialami 

baik oleh guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik.  

A. Kendala peserta didik  

Asmuni (2020) menjelaskan melalui penelitiannya permasalahan 

yang dihadapi siswa saat pembelajaran online, diantaranya: 

a) Kurangnya fasilitas yang menunjang. Tidak semua siswa memiliki 

akses ke sumber daya pendukung pembelajaran, seperti komputer, 

laptop, atau smartphone; Akibatnya, siswa yang tidak memiliki 

perangkat android terpaksa menyelesaikan tugas secara manual dan 

sering terlambat dalam mengumpulkannya. 

https://penerbitdeepublish.com/
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b) Masalah aksesibilitas ke jaringan internet. Hal ini terjadi pada 

beberapa siswa yang bertempat tinggal di tempat dengan ketersediaan 

jaringan internet yang terbatas. Sehingga sangat menantang bagi 

siswa untuk menerima materi atau topik yang disampaikan oleh guru 

melalui aplikasi penunjang pembelajaran. 

c) Ketiadaan kuota untuk mengakses jaringan internet. Siswa harus 

memiliki kuota untuk dapat mengakses Internet selama proses 

pembelajaran online. Biasanya, ketika menggunakan aplikasi yang 

menunjang pembelajaran siswa, siswa menghabiskan lebih banyak 

kuota internet daripada biasanya. Sementara itu, menjadi masalah 

bagi siswa dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah, karena 

mereka sering kekurangan dana untuk membeli kuota. 

d) Suasana belajar siswa kurang kondusif. Menerapkan pembelajaran 

online mengharuskan siswa belajar di rumah. Tentunya lingkungan 

belajar di rumah sangat berbeda dengan di sekolah, di mana guru 

biasanya memantau dan mendukung siswa secara langsung selama 

proses pembelajaran. Tidak sama dengan di rumah, di mana anak-

anak diharapkan bebas belajar dengan tetap mempertahankan standar 

dan kualitas belajar yang sama. 

e) Kesulitan memahami isi materi yang diberikan guru. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar dosen hanya menyampaikan materi 

pembelajaran dalam bentuk file, yang kemudian dikirimkan melalui 

aplikasi seperti WhatsApp atau Google Classroom, dan mahasiswa 
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diwajibkan untuk mempelajari materi yang diberikan. Karena 

kemampuan siswa beragam dalam memahami suatu mata pelajaran, 

sebagian besar mereka merasa kesulitan untuk memahami materi 

yang disampaikan oleh guru dengan cara tersebut. 

f) Siswa bosan dan jenuh. Durasi pembelajaran online yang terlalu lama 

dapat mengakibatkan kebosanan dan masalah fisik pada siswa 

tertentu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustakim (2020), siswa 

yang mengikuti pembelajaran online mengalami gejala fisik seperti 

sakit kepala, sulit tidur, mata lelah, dan keluhan fisik lainnya. 

 

B. Kendala Pendidik  

Asmuni (2020) juga menjelaskan mengenai problematika 

pembelajaran daring yang dialami oleh guru diantaranya: 

a) Ketidaksiapan guru untuk pembelajaran online. Peralihan metode 

pembelajaran menjadi daring secara mendadak ini membuat guru 

kurang memiliki kesiapan yang matang terutama dalam menggunakan 

dan memanfaatkan teknologi informasi berbasis jaringan internet untuk 

menunjang proses pembelajaran secara daring, Oleh karena itu, guru 

harus mampu beradaptasi dengan teknik pembelajaran online ini. 

Terutama dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi informasi 

berbasis internet dalam mengoperasikan IT yang menunjang proses 

pembelajaran daring.  
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b) Keterbatasan kapasitas jaringan internet. Tidak hanya siswa yang 

mengalami masalah dengan jaringan internet, namun terkadang dosen 

juga demikian. Jaringan atau koneksi internet yang tidak konsisten 

membuat dosen kesulitan dalam memberikan pengajaran secara 

online kepada mahasiswanya. 

Hasil yang diperoleh pada persamaan dan perbedaan antara 

manajemen pembelajaran offline dan online mengungkapkan bahwa ada 

perbedaan yang jelas antara strategi dan media yang digunakan. Dari 

pengamatan di atas menunjukkan bahwa proses pembelajaran offline dan 

online pada masa epidemi memiliki unsur yang berbeda dan serupa, yang 

berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas 

pembelajaran, khususnya kemudahan belajar dan daya tarik peserta didik. 

Hal ini juga diakui oleh guru bahwa mengelola pembelajaran luring (tatap 

muka) sangat jarang dilakukan karena sama saja jika mengajar proses 

luring, gurupun tetap mempersiapkan video pembelajaran yang dilakukan 

pada saat daring. Pernyataan yang berbeda dari peserta didik bahwa 

mereka ingin belajar pada proses luring karena dari sini mereka tidak 

merasa bosan dan jenuh dalam menerima pembelajaran. 

 

C. Kerangka Pikir 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang bertujuan dan 

sengaja agar peserta didik dapat secara aktif dapat mengembangkan 

potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
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diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kemampuan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Manajemen pembelajaran memiliki peranan penting dalam proses 

pendidikan, dimana diharapkan tujuan pembelajaran akan tercapai melalui 

pengelolaan proses pembelajaran, sehingga langkah-langkah dalam 

proses pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dapat 

mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran secara umum. Dengan 

manajemen pembelajaran yang tepat yang ditetapkan oleh guru, akan ada 

dampak yang menguntungkan pada pembelajaran, dan siswa akan lebih 

terlibat dalam pembelajaran mereka, memungkinkan mereka untuk 

mencapai tujuan mereka. Motivasi belajar selalu dikaitan dengan prestasi 

belajar jika strategi pembelajaran bahasa arab yang digunakan tepat 

maka akan meningkatkan motivasi belajar siswa yang yang akan 

berpengaruh positif terhadap prestasi akademiknya. 

Adapun kerangka pikir dari implementasi teori di atas adalah 

sebagai berikut :  
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
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B AB  III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan 

kualitatif.  Menurut Nawawi dalam Andasia (2020:70)  jenis penelitian yang 

digunakan adalah sistem pencarian data yang dibangun dengan analisis 

dan dituangkan ke dalam kata-kata, atau kalimat, bukan angka. 

Sedangkan menurut Sugiono (2009:8) penelitian kualitatif  adalah 

penelitian yang berdasarkan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, proses pemaknaan 

(perspektif subjek) lebih ditekankan. Kajian teoritis digunakan sebagai 

pedoman untuk memastikan bahwa fokus penelitian konsisten dengan 

kenyataan di lapangan. Selain itu, kajian teoritis bermanfaat untuk 

memberikan gambaran latar belakang penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil penelitian. 

Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam setting alam 

(natural setting). Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian lapangan dengan sifat kualitatif. 

Menurut William Chang (2014:30) penelitian kualitatif berusaha 

menjawab pertanyaan “mengapa?” Suatu uraian deskriptif diperlukan 

dalam melukiskan suatu kenyataan secara argumentatif. Di dalam 

pertanyaan “mengapa” tersirat jawaban tentang latar belakang, alasan 
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atau motivasi suatu tindakan manusia.  Tujuan penelitian kualitatif adalah 

untuk "menemukan", sedangkan penelitian kuantitatif adalah "mencari 

bukti". Penelitian ini berfokus pada eksplorasi masalah (bukan penelitian 

lahan kosong) dan interpretasi (penafsiran yang berdasar dan 

bertanggung jawab sesuai kenyataan). 

 

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah Ma’had Al-

Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama 1 bulan mulai tanggal 

27 Juni 2022 sampai 27 Juli 2022 selama pembelajaran dilakukan secara 

offline (tatap muka) yang berlokasi di Jalan Sultan Alauddin No. 259, 

Makassar, Sulawesi Selatan 

 

C. Data Analisis dan Penentuan Informan 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

dua, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari 

pelaku yang mengamati dan berpartisipasi dalam proses penelitian. Data 

primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asalnya 

(tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek 

(orang) secara individual atau kelompok, pengamatan objek aktual, 

peristiwa atau aktivitas, dan hasil pengujian. Data primer juga dikenal 

sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Bagi 
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peneliti untuk mengakses data primer, mereka harus mengumpulkannya 

secara langsung. 

Data primer dalam penelitian ini adalah Dosen dan Mahasiswa 

Qismul I’dad Lughawi Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

2. Data Sekunder 

Menurut Sutrisno Hadi (1993:11), data sekunder adalah data yang 

dapat melengkapi data primer tetapi tidak berasal dari sumber primer. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil penelitian yang relevan 

yang dipublikasikan dalam jurnal, tesis, buku, dan format lainnya. 

 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengukur proses-proses 

alam dan sosial yang diamati (Kadir Ahmad: 106). Selain kajian, instrumen 

yang dapat diwujudkan sebagai objek antara lain angket, daftar periksa, 

petunjuk wawancara, soal tes, inventarisasi, skala (skala), dan 

sebagainya. Penelitian ini didukung oleh perpustakaan (Library Research) 

yaitu mengumpulkan data dari buku-buku referensi lainnya. 

Instrumen penelitian ini berupa pedoman wawancara, yaitu 

panduan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk 

mewawancarai informan yang telah diidentifikasi sebagai sumber data 

potensial untuk penelitian ini. Peneliti juga memanfaatkan kuesioner 

Google Forms untuk mencatat pengamatan terkait manajemen 
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pembelajaran program i'dad lughawy Ma'had Al-birr UNISMUH Makassar 

serta kamera untuk mengabadikan proses penelitian dan juga coreldraw 

untuk memvisualkan berbagai hasil penelitian dalam bentuk gambar. 

Selain melakukan studi pustaka, peneliti juga mengumpulkan bahan-

bahan referensi yang digunakan dalam penelitian ini. 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk melakukan penelitian yang tepat, teknik pengumpulan data 

juga diperlukan. Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti untuk menyusun tesis ini: 

A. Teknik Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data 

yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman 

gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara 

tidak langsung. Dalam penelitian ini, yang diobservasi adalah bagaimana 

manajemen pembelajaran offline (luring), online (daring) serta model 

pembelajaran blended learning di qism I’dad Lughawy Ma’had Al-Birr 

UNISMUH Makassar. 

B. Teknik Wawancara 

Informan yang diposisikan sebagai narasumber merupakan sumber 

data yang penting dalam penelitian kualitatif; oleh karena itu wawancara 

diperlukan untuk memperoleh data dari sumber data. Menurut kutipan 

Sugiono dari teori Esteberg, ada tiga jenis wawancara, yaitu : terstruktur, 

semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur melibatkan 
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pedoman wawancara yang terperinci, wawancara semi terstruktur 

dilaksanakan lebih bebas daripada wawancara terstruktur (bentuk 

pedoman wawancara yang digunakan tidak disusun secara sistematis, 

tetapi hanya sesuai dengan pokok pikiran yang ditanyakan).  

Adapun yang tekhnik digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

menggunakan wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti 

memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengajukan pertanyaan yang 

berkaitan dengan topik. 

C. Dokumentasi 

Prosedur dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa 

data tertulis yang berisi informasi, penjelasan, dan pandangan mengenai 

fenomena yang masih aktual dan relevan dengan subjek penelitian. 

D. Teknik Analisis Data 

Pada tahap ini, data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan 

atau studi lapangan diproses dan kemudian dianalisis. Dalam pengolahan 

analisis data ini, dipergunakan beberapa metode, yaitu: 

1. Pendekatan induktif, yaitu suatu metode penulisan yang berdasarkan 

pada hal-hal yang bersifat khusus dan hasil analisa tersebut dapat 

dipakai sebagai kesimpulan yang bersifat umum. 

2. Pendekatan deduktif, yaitu metode penulisan atau penjelasan dengan 

bertolak dari pengetahuan bersifat umum. Atau mengolah data dan 

meganalisa dari hal-hal yang sifatnya umum guna mendapatkan 

kesimpulan yang bersifat khusus. 
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3. Pendekatan komparatif, yaitu analisis data yang membandingkan 

pendapat yang berbeda kemudian pendapat tersebut di rumuskan 

menjadi kesimpulan yang bersifat objektif. 

 

F. Pengujian Keabsahan Data 

Agar dapat menguji keabsahan data guna mengukur validasi hasil 

penelitian ini, maka dilakukan dengan trigulasi. Trigulasi adalah teknik 

pengumpulan data yang mengintegrasikan beberapa teknik pengumpulan 

data dan sumber data terkini. Observasi lapangan juga dilakukan secara 

bertahap dan terus menerus dengan fokus penelitian yaitu manajemen 

pembelajaran offline dan pembelajaran blended learning pada 

Kemampuan Akademik Mahasiswa I'dad Lughawy ma’had Al-birr 

UNISMUH Makassar, selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang 

yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini. Tahapan 

penelitian ini tetap konsisten dalam kerangka proses penelitian yang 

saling terkait dan sistematis, sehingga hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari 

keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan 

dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat 

dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif. 
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B AB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Deskripsi Geografis 

Ma’had Al-Birr Makassar merupakan sebuah lembaga pendidikan 

yang bergerak di bidang pengajaran bahasa Arab dan ilmu-ilmu 

keislaman. Lembaga pendidikan tersebut menempati areal di dalam 

kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.  

  Ma'had Al-Birr Makassar berupaya menghasilkan lulusan muslim 

yang berilmu keislaman, mahir menerjemahkan dan berkomunikasi dalam 

bahasa Arab, ahli dalam menyebarkan prinsip-prinsip Islam dan bahasa 

Arab, serta mampu merespon isu-isu keagamaan kontemporer yang 

muncul di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut Ma'had Al-Birr 

Makassar menyediakan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, radio 

insania, asrama mahasiswa, dan laboratorium bahasa/audiovisual untuk 

menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dan kondusif bagi siswa 

untuk mempercepat penguasaan pengetahuan bahasa Arab dan Islam. 

Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar resmi 

didirikan pada tahun 1996. Kehadiran Ma'had Al-Birr di kota Makassar ini 

karena prakarsa K.H. Djamaluddin Amien dan kemitraan yang telah 

terjalin erat antara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Jakarta dengan 

Yayasan Dâr el-Birr yang berkedudukan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).   
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Kerjasama ini terjalin dengan PP Muhammadiyah karena 

Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia 

yang memiliki landasan yang sangat kuat, baik secara hukum maupun 

penerimaan masyarakat, sehingga diharapkan dapat membantu dan 

mendukung tujuan dan kegiatan pendidikan dan dakwah yang dijalankan 

oleh Yayasan Dâr el-Bir. Meskipun ada kerjasama antara kedua belah 

pihak, namun pengelolaan Ma'had Al-Birr bersifat mandiri/otonom, yang 

diberi kewenangan penuh atas segala kebijakan yang akan dan sedang 

dijalankan secara internal, dan Muhammadiyah sebagai pelindung dari 

semua kebijakan tersebut.  Adapun penempatan Ma'had ini dan beberapa 

ma'had lainnya di Universitas Muhammadiyah, karena jenjang pendidikan 

Ma'had berada pada jenjang D2 yang merupakan salah satu jenjang 

perguruan tinggi. 

 Yayasan Dâr el-Birr ini sendiri merupakan yayasan yang dibentuk 

oleh para pengusaha-pengusaha muslim di Uni Emirat Arab.  Para 

pengusaha tersebut mengumpulkan dana untuk selanjutnya disalurkan 

kepada negara-negara muslim dalam rangka membangun dan 

mengembangkan lembaga-lembaga keislaman, seperti masjid, panti 

asuhan, dan lain-lain. Setelah lembaga pendidikan ini resmi berdiri, maka 

atas restu para donatur tersebut maka digunakanlah nama yayasan Dâr 

el-Birr sebagai nama lembaga.  

 Dalam perkembangan selanjutnya, yayasan Dâr el-Birr yang 

berkantor pusat di Dubai, berubah nama menjadi AMCF (Asia Muslim 
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Charity Foundation) pada tahun 2002 dan memfokuskan aktifitasnya pada 

pengembangan dan pembinaan lembaga-lembaga pendidikan Islam. 

AMCF saat ini berkantor pusat di Jakarta namun masih tetap mendapat 

dukungan dana dari para donatur muslim di Dubai, UEA. Adapun donator 

utama dari yayasan ini adalah Syekh Muhammad Muhammad Thayyib al-

Khoory. 

  Hingga akhir tahun 2020, selain Ma’had Al-Birr Makassar yang 

telah berdiri lebih dahulu, AMCF sudah mendirikan dan mengelola 

sebanyak dua puluh lembaga pendidikan Islam setingkat diploma dua 

untuk putra maupun putri yang tersebar di beberapa wilayah propinsi di 

Indonesia, antara lain di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang dan Solo.  

Tabel 1.2 data Ma’had-ma’had AMCF 

NO NAMA MA’HAD KOTA/DAERAH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Al-Birr  

Utsman bin ‘Affan  

Dzun Nurain 

Ali bin Abi Thalib 

Hasan bin Ali 

Az-Zubair bin ‘Awwam 

Husain bin Ali 

Al-‘Imarat  

Umar bin Khattab 

Khalid bin Walid  

Makassar 

Jakarta 

Jakarta 

Yogyakarta 

Samarinda 

Padang 

Gorontalo 

Bandung 

Surabaya 

Mataram 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18  

19 

20 

Bilal bin Rabah  

Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah  

Al-Khansa’ 

Abu Bakar As-Shiddiq  

Abdurrahman bin ‘Auf 

Sa’ad bin Abi Waqqash 

Sa’id bin Zaid 

Thalhah bin ‘Ubaidillah 

Al-Kazhim 

Asy-syafi’i 

Sorong 

Medan 

Pontianak 

Surakarta 

Malang 

Palembang 

Batam 

Palu 

Ternate 

Palangkaraya 

Sumber data : Profil Ma’had Al-birr 

b. Deskripsi Kelembagaan 

Nama Instituti  : Ma’had Al-Birr UNISMUH Makassar 

Status Lembaga   : Swasta 

Provinsi   : Sulawesi Selatan 

Kecamatan  : Rappocini 

Kelurahan  : Gunung Sari 

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar, 

Sulawesi Selatan 

Telepon/Fax : (0411) 881584 - (0411) 881583 

E-mail : albirr_amcf@telkom.net 

 

 

mailto:albirr_amcf@telkom.net
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a. Visi dan Misi Lembaga 

“Menjadi Ma`had Bahasa Arab yang Terkemukan dan Model dalam 

memajukan dan memadukan pendidikan bahasa Arab, dakwah dan 

pengabdian pada masyarakat.” 

 

b. Visi dan Misi Lembaga 

1. Menghasilkan Da`i yang mumpuni dalam bidang bahasa Arab, 

berakhlak mulia, berkompetensi akademik dan profesional tinggi 

serta berkarakter pembelajar sepanjang hidup. 

2. Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan optimal untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Arab dan dakwah 

Islamiyah. 

3. Menumbuhkan semangat cinta dan menyebarluaskan bahasa Arab, 

hafal Al-Qur`an, Ilmu syar`i, seni Islam bagi kemaslahatan ummat 

manusia. 

c. Mudir Ma’had 

Tabel 1.3 Data Mudir Ma’had Albirr 

No Nama Mudir Periode 

1.  KH. Djamaluddin Amin 1996 s/d 1997 

2.  H. Abdul Hamid, Lc, M.A. 1997 s/d 1999 

3.  Syekh Mohammad al-Khatib 1999 s/d 2000 

4.  Ust. Mushaddiq Arif, Lc. 2000 s/d 2002 

5.  KH. Lukman Abd. Shamad, Lc. 2002 s/d sekarang 

Sumber Data : Mudir Ma’had Al-birr KH.Lukman Abd. Shamad, Lc 
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Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, maka mudir di Ma’had 

Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar sejak tahun 1996 sampai 

saat ini telah mengalami pergantian sebanyak 5 kali. 

 

d. Distribusi Mahasiswa dan Mahasiswi Tahun Akademik 2021/2022 

Tabel 1.4 Data mahasiswa i’dad Ma’had Al-Birr 

NO MUSTAWA/LEVEL JUMLAH MAHASISWA 

1.  M1 13 orang 

2.  M2 147 orang 

3.  M3 60 orang 

4.  M4 54 orang 

TOTAL 274 orang 

Sumber Data : Idarah Ma’had Al-birr 

 

Tabel 1.5 Data mahasiswi i’dad Ma’had Al-Birr 

NO MUSTAWA/LEVEL JUMLAH MAHASISWI 

1.  M2 183 

2.  M3 78 

3.  M4 122 

TOTAL 383 

Sumber Data : Idarah Ma’had Al-birr 
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e. Struktur Organisasi Ma’had Al-Birr Tahun Akademik 2021/2022 

Direktur Ma’had  : K.H. Lukman Abd. Shamad, Lc. 

Wakil Direktur  : Dr. Muh. Ali Bakri, M. Pd. 

Kabid Akademik  : Anshar Sultan, Lc., M.A. 

Kabid Kemahasiswaan : Muktashim Billah, Lc., M.H. 

Kabid AIK & Kerjasama : Zainal Abidin, S.H., M.H. 

Struktur Organisasi 

Gambar 1.2 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Idarah Ma’had Al-birr 

 

f. Tenaga Pendidik 

 Dalam hubungannya dengan pengajaran bahasa Arab, dapat 

dikatakan Ma’had Al-Birr memiliki peluang yang sangat besar untuk 

mempercepat proses pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap 

materi-materi bahasa Arab. Hal tersebut dapat terjadi karena Ma’had Al-

MUDIR 

WAKIL MUDIR 

KABID II KABID III KABID I 

DOSEN 

DEKAN FAI 

REKTOR 
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Birr didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mampu 

mewujudkan hal itu.  

Semua dosen yang mengajar di Ma’had Al-Birr adalah merupakan 

alumni-alumni perguruan tinggi Islam Timur Tengah, seperti Arab Saudi, 

Mesir, Syiria, Sudan, Pakistan, dan lain-lain, ataupun cabang dari 

universitas-universitas tersebut (seperti LIPIA Jakarta yang merupakan 

cabang dari Universitas Imam Muhammad bin Sa’ud Riyadh). Di samping 

itu, tenaga pendidiknya memiliki stratifikasi pendidikan mulai dari tingkat 

Strata Satu (S1) sampai kepada tingkat Strata Tiga (S3). Adapun tenaga 

pendidiknya disebut Ustadz/ustadzah (dosen) untuk menyesuaikan 

dengan bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Arab.  

Sekarang ini, AMCF telah mendirikan banyak lembaga pendidikan 

bahasa arab selain al-Birr yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada 1 

september 2020, pengelolaan ma’had-ma’had AMCF berpindah tangan 

kepada PP Muhammadiyah pusat. Sehingga telah dilakukan penyerahan 

program, aset, dan sarana dan prasarana dari AMCF kepada PP 

Muhammadiyah di Jakarta 

Tabel 1.6 daftar nama-nama dosen putra 

No. Nama Dosen Pend Alumni 

1.  Andi Asdar Yusuf Sikki, Lc., M.A. S2 UMI Makassar 

2.  Aliman, Lc., M.A. S2 UMI Makassar 

3.  Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H S2 UIN Makassar 
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4.  
Muhammad Radhi Almardhi, Lc., 

M.A. 
S2 KIIFAL Sudan 

5.  La Sahidin, Lc. S1 LIPIA Jakarta 

6.  Amri Amir, Lc. S1 Al-Qasim KSA 

7.  Muzakkir Ahlisan, Lc. S1 LIPIA Jakarta 

8.  Syuaib, Lc. S1 LIPIA Jakarta 

9.  Syafaat Rudin, S.H.I. S1 UNISMUH Makassar 

10.  Muhammad Yasin, Lc., M.A. S2 Sudan 

11.  Muslahuddin As’ad, Lc S1 LIPIA Jakarta 

12.  Nastain, S.H.I., M.H. S2 UIN Alauddin 

13.  Rizal Mananu, S.H.I., M.H. S2 UIN Alauddin 

14.  Abriansyah, Lc. S1 LIPIA Jakarta 

15.  Harianto Fernandes, Lc. S1 UIM Madinah 

16.  Ryas Maududdin, Lc. S1 Al-Azhar Kairo 

Sumber Data : Idarah Ma’had Al-birr 

 

Tabel 1.7 daftar nama-nama dosen putri 

No. Nama Dosen Pend Alumni 

1.  Dr. Andi Satrianingsih, Lc., 

M.Th.I. 
S3 UIN Alauddin 

2.  Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I. S2 UIN Alauddin 

3.  Ummu Fadhilah Imran, Lc., M.Pd. S2 UIN Alauddin 

4.  Nur Asia Hamzah, Lc., M.A. S2 Al-Azhar Kairo 
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5.  Nurul Ilmah, Lc. S1 LIPIA Jakarta 

6.  Musyirah, Lc. S1 LIPIA Jakarta 

7.  Naimah, Lc. S1 LIPIA Jakarta 

8.  Nur Wahidah, Lc. S1 LIPIA Jakarta 

9.  Nakira Turrasyidah, Lc. S1 LIPIA Jakarta 

10.  Jusmaliah, S.H. S1 UNISMUH Makassar 

11.  Ermawati B., S.H. S1 UNISMUH Makassar 

12.  Fitria Yusuf, S.H. S1 UNISMUH Makassar 

13.  Nur Azizah, S.H. S1 UNISMUH Makassar 

14.  
Syahida Asia Al Muqarramah, S.H. S1 UNISMUH Makassar 

15.  Zulhijjah, S.H S1 UNISMUH Makassar 

16.  Risnawati Hannang, S.H. S1 UNISMUH Makassar 

17.  Nur Asriana Ningsih, S.H. S1 UNISMUH Makassar 

Sumber Data : Idarah Ma’had Al-birr 

Tenaga pendidik adalah tenaga profesional yang memiliki tugas 

utama menyebarluaskan ilmu pengatahuan melalui pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat sedangkan tenaga kependidikan 

adalah tenaga fungsional yang berperan mendukung suksesnya proses 

belajar mengajar dalam pelayan bidang administratif. Keberhasilan 

pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan ditentukan oleh ketersediaan 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kualifikasi akademik dan 

kompetensi seorang pendidik dalam mengajar sangat mempengaruhi 
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proses dan hasil pembelajaran. Tenaga pendidik merupakan ujung 

tombak bagi keberhasilan tujuan pendidikan. Tenaga pendidik yang 

mencintai tugasnya, mempunyai ruh dan semangat idealisme tinggi, 

berdedikasi dan mempunyai integritas moral tangguh, mempunyai 

kecakapan menejerial dan mampu menjadi teladan dalam segala hal bagi 

anak didiknya. Mereka harus dipersiapkan sedemikian rupa agar mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dengan 

senantiasa meningkatkan diri dan memperbaharui pengetahuan 

(refresh/up-date), bersikap terbuka terhadap hal-hal baru (open mind) dan 

bersikap bersedia membantu (helpful) (Novrian Satria Perdana :2015)  

Peran tenaga pendidik yang di lingkunan ma’had dikenal dengan 

nama ustadz bukan hanya sebagai pemberi pembelajaran sehari-hari 

berdiri di depan kelas untuk menyajikan materinya, melainkan juga 

sebagai pengembang bahan pembelajaran. Peranan seperti ini sangat 

diharapkan untuk dilakukan karena ustadz yang sangat memahami secara 

komprehensif tentang peserta didik. Ustadz perlu memahami karakteristik 

peserta didik, tujuan, strategi pembelajaran, instrumen penilaian, bahan 

pembelajaran, dan teknik evaluasi yang baik. Jika setiap ustadz 

menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 

pembelajaran dan mau melaksanakan tanggungjawab ini, maka proses 

pembelajaran akan berjalan secara efektif dan efesien, yang akhirnya 

mutu pendidikan dapat dicapai.(Ali Bakri, Muhammad : 2019) 
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c. Program pendidikan yang ada di Ma’had al-Birr  

Ma’had al-Birr memiliki berbagai program yang bisa dipilih. 

diantaranya adalah:  

1. I’dad lughawi (persiapan bahasa) 

Mahasiswa yang mengambil jurusan ini akan belajar selama 4 

semester. Kuliah dilakasanakan selama 5 hari dalam sepekan. Dari hari 

senin sampai hari jum’at. Perkuliahan menggunakan bahasa arab. 

Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum LIPIA (cabang universitas 

muhammad ibnu sa’ud di Jakarta).  

2. Jurusan Hukum Keluarga (s1)  

Jurusan ini merupakan hasil kerjasama antara Ma’had Al-Birr 

dengan UNISMUH Makassar. Mengkombinasikan kurikulum Syari’ah yang 

ada di LIPIA Jakarta dengan kurikulum Hukum keluarga milik DIKTI. 

Mahasiswa akan menempuh perkuliahan selama 8 semester. Perkuliahan 

menggunakan bahasa arab dan bahasa indonesia.  

3. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) (S1)  

Jurusan ini merupakan hasil kerjasama antara Ma’had al-Birr 

dengan UNISMUH Makassar. Mahasiswa akan menempuh kuliah selama 

delapan semester.  

4. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) (S1)  

Jurusan yang mempelajari bahasa arab, lebih tepatnya jurusan 

yang mempersiapkan dan mencetak guru-guru bahasa arab yang akan 

terjun ke tengah-tengah masyarakat. 

https://www.arobiyahinstitute.com/2020/11/lipia-tempat-belajar-bahasa-arab-gratis.html
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5. Tahfidz al-Qur’an.  

Merupakan program unggulan untuk menghafal Al-Qur’an, yang 

diharapkan dapat mencetak generasi-generasi yang menghafal A-Qur’an 

dan siap terjun ke lapangan dakwah. 

Setelah integrasi antara ma'had al-Birr dan Unismuh Makassar 

yang terjadi pada tahun 2020, maka mahasiswa ma'had hanya 

membutuhkan  8 semester saja (4 tahun) untuk menyelesaikan studi 

jenjang s1. Itu artinya setelah lulus dari i'dad lughawi, mahasiswa 

langsung masuk ke semester 5 di masing-masing jurusan yang dipilihnya 

(KPI, Hukum Keluarga, PBA). 

 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Manajemen Pembelajaran qism I’dad Lughawy Ma’had Al-Birr  

Manajemen merupakan faktor utama yang menentukan efektifitas 

suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan program-

programnya, termasuk dalam ranah pendidikan. Manajemen 

pembelajaran yang baik akan menghasilkan produk yang baik; jika 

manajemen di bawah standar, outputnya juga akan di bawah standar. 

Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan adalah 

empat fungsi utama manajemen yang juga diimplementasikan dalam 

manajemen pembelajaran. 

A. Manajemen Pembelajaran offline qism I’dad Lughawy  

Proses pembelajaran di qism i’dad lughawi Ma’had Al-birr sejak 

berdirinya pada tahun 1996 hanya menerapkan satu metode 
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pembelajaran, yaitu model pembelajaran tradisional dengan 

mengandalkan kehadiran dosen di kelas, sehingga pembelajaran tatap 

muka dan interaksi secara langsung terjadi antara dosen dan mahasiswa 

di dalam kelas. 

Ma'had Al-Birr, sebagai lembaga yang menggunakan bahasa Arab 

sebagai bahasa utama dalam proses belajar mengajar di kelas dan 

menggunakan LIPIA Jakarta sebagai acuan dalam pembelajaran bahasa 

Arab, selalu mengutamakan penguasaan maharat lughawiyyah, yang 

terdiri dari Al- istima', al-kalam, al-qiroah, dan al-kitabah. 

Perencanaan merupakan faktor terpenting dalam menentukan 

keberhasilan suatu proyek, oleh karena itu perencanaan harus matang 

agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan kabid 1 bagian akademik 

terkait dengan perencanaan pembelajaran di qism i’dad lughawi Ma’had 

Al-birr : 

 “Manajemen perencanaan pembelajaran di I’dad Lughawy 

biasanya selalu dipersiapkan sebelum proses pembelajaran, 

sehingga persiapan sudah tuntas sebelum awal semester baru. 

Persiapan atau rencana tersebut antara lain penyusunan jadwal 

perkuliahan, pembagian jam mengajar secara merata, meminta 

agar dosen membuat silabus dan RPP, serta meminta dosen 

bersedia mengajar baik pada sesi pagi maupun siang hari”. (Anshar 

Sultan, Lc, M.A, kabid akademik, wawancara tanggal 23 Juni 2022) 

 

Implementasi manajemen pembelajaran offline qism i’dad lughawy  

dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 1.8 implementasi manajemen pembelajaran offline 
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No Item Implementasi 

1.  Perencanaan 

− Perencanaan Pembelajaran 

− Penyusunan Kurikulum 

− Penggunaan Media Pembelajaran 

− Metode Pembelajaran 

− Alokasi waktu  

2.  Pengorganisasian 

− Memberikan nasehat dan motivasi 

− Memaparkan dan menjelaskan materi 

− Merangkum dan mengevaluasi 

pemahaman mahasiswa terhadap materi 

pembelajaran 

3.  Pengawasan 

− Sidak mudir ma’had di setiap kelas 

− Angket Kepuasan Mahasiswa 

− Laporan capaian materi pembelajaran 

4.  Evaluasi 

− Evaluasi Formatif :  

Penyelesaian tugas-tugas 

− Evaluasi Sumatif :  

UTS 

UAS 

Sumber Data : Kabid 1 Akademik 

 

a. Manajemen Perencanaan Pembelajaran  

1. Perencanaan Pembelajaran 



62 
 

 
 

Perencanaan pembelajaran di qism I’dad Lughawi dilakukan 

dengan penyusunan kalender akademik dan penjadwalan pembelajaran.  

Kabid 1 Akademik qism I’dad Lughawy menyusun kalender 

akademik dan mengagendakan berbagai agenda akademik berdasarkan 

edaran  Universitas Muhammadiyah Makassar, meskipun terkadang 

dilakukan berbagai inovasi dan penyesuaian untuk mengoptimalkan target 

capaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. 

Tabel 1.9 Kalender Akademik 

No. Agenda Akademik Waktu Pelaksanaan 

1 Semester Genap T.A 2021-2022 1 Maret - 8 Juli 2022 

2 UTS 17-25 Mei 2022 

3 UAS 14-22 juli 2022 

4 Pengumuman Hasil UAS 29 Juli 2022 

5 Penginputan Hasil UAS di SIMAK 28 Juli 2022 

Sumber Data : Kabid 1 Akademik 

Adapun penjadwalan pembelajaran disusun berdasarkan jumlah 

mata kuliah dan jumlah sks di setiap tingkatan. Pendistribusian jadwal 

pelajaran dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1. 10 Jadwal Perkuliahan 

 LEVEL I 

J
a

m
  Hari 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 

1 Arabiyyah Qiroah Arabiyyah Arabiyyah Khat 

2 Arabiyyah Qiroah Tahriri Tadribat Tadribat 
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Sumber data : Kabid 1 Akademik 

 LEVEL II 

J
a

m
  Hari 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 

1 Sharf Tahriri Sharf Muhammadiyah Qur’an 

2 Tahriri Tahriri Kitabah Muhammadiyah Qur’an 

3 Tahriri Hadist Nahwu Qiroah Qiroah 

4 Tafsir Qiroah Nahwu Nahwu Qiroah 

5 Tafsir Kitabah Qiroah Nahwu Hadist 

Sumber data : Kabid 1 Akademik 

 LEVEL III 

J
a

m
  Hari 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 

1 Qur’an Tafsir Tauhid Hadist Nahwu 

2 Nahwu Tafsir Fiqh Tahriri Hadist 

3 Nahwu Qur’an Fiqh Tahriri Qiroah 

4 Tauhid Kitabah Qiroah Adab Sharf 

5 Qiroah Tarikh Tarikh Adab Sharf 

Sumber data : Kabid 1 Akademik 

 LEVEL IV 

J
a m
  Hari 

3 Tadribat Qur’an Qiroah Tadribat Tadribat 

4 Tahriri Qur’an Arabiyyah Tafsir Qiroah 

5 Tahriri Arabiyyah Tadribat Tafsir Arabiyyah 



64 
 

 
 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 

1 Mantiq Sharf Adab Tarbiyah Tahriri 

2 Mantiq Sharf Adab Qur’an Tahriri 

3 Qiroah Tarikh Hadist Qur’an Nahwu 

4 Tauhid Ushul Fiqh Kitabah Balaghah Nahwu 

5 Tafsir Ushul Fiqh Fiqh Balaghah Qiroah 

Sumber data : Kabid 1 Akademik 

 

2. Penyusunan Kurikulum 

Kurikulum pembelajaran yang digunakan oleh Ma’had Al-Birr 

merujuk kepada kurikulum yang dipakai oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta. LIPIA Jakarta adalah cabang dari 

Universitas Islam Imam Ibnu Su’ud, Riyadh, Arab Saudi yang didirikan 

dengan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, 

sejak tahun 1982. 

Pemilihan kurikulum ini sendiri dikarenakan kurikulum ini dianggap 

sebagai kurikulum terbaik yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Arab terkini. Diantara keunggulan dari kurikulum dan sistem perkuliahan 

ini adalah digunakannya bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

perkuliahan, disusun berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan  

berorientasi pada empat keterampilan dasar berbahasa, yaitu Maharatul 

Istima’, Maharatul Kalam, Maharatul Qira’ah, dan Maharatul Kitabah. 

Adapun mata kuliah yang diajarkan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.11 Daftar Mata Kuliah Qism I’dad Lughawy 

MUSTAWA AWWAL (SEMESTER I) 
 

No 
Kode 
MK 

MATA 
KULIAH 

Hissoh 
Bobot 
SKS 

BUKU AJAR 

1 101012 Qur'an I 2 2 
Surah Al-Jin - 

Al-Mursalat 

2 101022 Tafsir I 2 2 
Durus Minal 

Quranil Karim 

3 101032 Tahriri I 3 2 

At-Ta'bir 

Almuwajjah Lil 

Mubtadiin 

4 101043 Arabiyyah 7 3 
Al-Arabiyyah 

Baina Yadaik 

5 101053 Tadribat 6 3 
adribat Alal 

Anmath 

6 101063 Qira'ah I 4 3 
At-Ta'bir Lil 

Mustawa Awwal 

7 101072 Khat 1 3 Kurrasatul Khat 

Total Hissoh/SKS 25 17 

 
 

MUSTAWA TSANI (SEMESTER II) 

No 
Kode 
MK 

MATA 
KULIAH 

Hissoh 
Bobot 
SKS 

BUKU AJAR 

1 102012 Qur'an II 2 2 
Surah Al-Mulk - 

An-Nuh 

2 102022 Tafsir II 2 2 
Durus Minal 

Quranil Karim 

3 102032 Hadits I 2 2 
Hadits Lil 

Mustawa Tsani 

4 102043 Tahriri II 4 3 
Ta'bir Lil 

Mustawa Tsani 

5 102053 Nahwu I 4 3 
Nahwu Lil 

Mustawa Tsani 
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6 102062 Sharaf I 2 3 
Sharf Lil 

Mustawa Tsani 

7 102073 Qira’ah II 5  
Qiroah Lil 

Mustawa Tsani 

8 102082 Kitabah I 2 3 
Kitabah Lil 

Mustawa Tsani 

9 102092 
Kemuhamma 

diyahan 
2  

Lamhatun 
Sariáh An 
Jamíyyah 

Muhammadiyah 

Total Hissoh/SKS 25 21 

 

MUSTAWA TSALIS (SEMESTER III) 

No 
Kode 
MK 

MATA 
KULIAH 

Hissoh 
Bobot 
SKS 

BUKU AJAR 

1 103012 Qur'an II 2 2 

Surah Al- 

Jumuah – 

At-Tahrim 

2 103022 
Ulumul 

Qur’an 
2 2 

Muqaddimah fii 
‘Ulumil Qur’an 

3 103032 
Ulumul 

Hadist 
2 2 

Muqaddimat fii 
‘Ulumil Hadits 

4 103042 Tauhid I 2 2 
Tauhid Lil 

Mustawa Tsalis 

5 103052 Fikih I 2 2 
Fiqh Lil Mustawa 

Tsalis 

6 103062 Tarikh I 2 2 
Tarikh Lil 

Mustawa Tsalis 

7 103072 Tahriri III 2 2 
Ta'bir Lil 

Mustawa Tsalis 

8 103082 Qira’ah III 3 2 
Qiroah Lil 

Mustawa Tsalis 

9 103092 Nahwu II 3 2 
Nahwu Lil 

Mustawa Tsalis 

10 103102 Sharaf II 2 2 Sharf Lil 
Mustawa Tsalis 



67 
 

 
 

11 103112 Adab I 2 2 Adab Lil 
Mustawa Tsalis 

12 103122 Kitabah II 1 2 Kitabah Lil 
Mustawa Tsalis 

Total Hissoh/SKS 25 24 

 
 
 

MUSTAWA RABI’ (SEMESTER IV) 

No 
Kode 
MK 

MATA 
KULIAH 

Hissoh 
Bobot 
SKS 

BUKU AJAR 

1 104012 Qur'an IV 2 2 
Surah Al- 

Mujadilah – 
Ash-Shaf 

2 104022 Tafsir III 1 2 
Durus Minal 

Quranil Karim 

3 104032 Hadist II 1 2 
Hadits Lil 

Mustawa Rabi' 

4 104042 Tauhid II 1 2 
Tauhid Lil 

Mustawa Rabi' 

5 104052 Fikih II 1 2 
Fiqh Lil Mustawa 

Rabi' 

6 104062 Ushul Fikih 2 2 
Ushul Fiqh 

(Syaikh Shalih 
Al-Utsaimin) 

7 104072 Tarikh II 1 2 
Shuwar Minat 
Tarikh Islamy 

8 104082 Ilmu Mantiq 2 2 
Muqaddimah fii 

‘Ilmil Mantiq 

9 104092 Tahriri IV 2 2 
Ta'bir Lil 

Mustawa Rabi' 

10 104100 Qira’ah IV 2 
Non 

SKS 
Qiroah Lil 

Mustawa Rabi' 

11 104112 Nahwu III 2 2 Nahwu Lil 
Mustawa Rabi' 

12 104122 Sharaf III 2 2 Sharf Lil 
Mustawa Rabi' 

13 104130 Balaghah 2 
Non 

SKS 
Balaghah Lil 

Mustawa Rabi' 

14 104140 Adab II 2 Non Adab Lil 
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SKS Mustawa Rabi' 

15 104150 Kitabah III 1 
Non 

SKS 
Kitabah Lil 

Mustawa Rabi' 

16 104162 Bahast Ilmiy 1 2 
Dalil Kitabah Al 
Bahts Al 'Ilmi Al 

Mukhtashar 

Total Hissoh/SKS 25 24 

 

Dalam 2 semester terakhir mata kuliah bahast ilmiy di level 4 

ditiadakan dan diganti dengan mata kuliah tarbiyah amaliyah praktek 

mengajar agar memberikan pengalaman mahasiswa mengajarkan bahasa 

Arab dengan beragam topik bahasan, sehingga mereka siap untuk 

diterjunkan mengajar di berbagai pondok pesantren yang ada di sulawesi 

selatan. 

3. Penggunaan Media Pembelajaran 

Proses pembelajaran di qism i’dad lughawi Ma’had Al-birr sejak 

berdirinya pada tahun 1996 hanya menerapkan satu model pembelajaran, 

yaitu model pembelajaran tradisional dengan mengandalkan kehadiran 

dosen di kelas, sehingga pembelajaran tatap muka dan interaksi secara 

langsung terjadi antara dosen dan mahasiswa. 

Model pembelajaran ini menggunakan media pembelajaran yang 

beragam, diantaranya : papan tulis, spidol, lcd, dan audio visual. 

4. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran yang digunakan dalam proses perkuliahan 

disesuaikan dengan spesifikasi mata kuliahnya, antara lain metode 

ceramah, diskusi, dll. 
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5. Alokasi waktu 

Pemetaan waktu perkuliahan dan kalender akademik untuk 

Program I’dad Lughawi diatur sebagaimana berikut: 

a. Waktu Kuliah 

1. Perkuliahan terbagi 2 (dua) sesi: pagi dan sore. 

2. Perkuliahan efektif 16 (enam belas) pekan per semester di luar hari-

hari ujian. 

Dalam sepekan 5 (lima) hari kuliah efektif, dimulai dari hari Senin 

hingga Jum’at. Dalam sehari 5 (lima) hissoh/jam perkuliahan. Setiap 

hissoh/jam perkuliahan berdurasi 50 (lima puluh) menit. Waktu istirahat 

selama 10 menit kecuali hari Jum’at istirahat ditiadakan. (Pedoman 

Integrasi Pendidikan Ma’had Al-birr Unismuh Makassar,24) 

 

b. Manajemen Pengorganisasian Pembelajaran  

Setelah perencanaan, manajemen pembelajaran berikutnya adalah 

pengorganisasian, di mana guru/dosen berusaha untuk memastikan 

pelaksanaan tugas yang tidak ambigu dengan menentukan dan memilih 

metode dan media yang paling sesuai dengan karakter maupun topik 

pembahasan yang diajarkan. 

Berikut hasil wawancara peneliti dengan kabid 1 bagian akademik 

ma’had Al-birr Unismuh Makassar : 

"Penyelenggaraan pembelajaran meliputi berbagai persiapan, 

antara lain kesiapan peralatan, koordinasi pembelajaran, serta 

penentuan dan pemilihan metode dan media yang paling relevan 
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dengan sifat pokok bahasan dan topik pembahasan” (Anshar 

Sultan, Lc, M.A, kabid akademik, wawancara tanggal 23 Juni 2022) 

 

Adapun pengorganisasian pembelajaran mencakup tiga aspek : 

1. Kegiatan pendahuluan 

Sesuai SOP pembelajaran yang selama ini telah diimplementasikan 

untuk mempersiapkan mahasiswa menerima pelajaran, dosen 

memberikan mereka beberapa nasehat dan motivasi. Dosen harus 

mampu mengkondisikan lingkungan belajar sesuai dengan materi 

pelajaran yang akan diajarkan agar mahasiswa terlibat dalam interaksi 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. 

2. Kegiatan inti 

Pada tahapan ini dosen memaparkan materi pelajaran dengan 

menggunakan berbagai metode pembelajaran yang relevan dengan 

karakter materi pelajaran sehingga memudahkan mahasiswa memahami 

dan menguasai materi tersebut. 

3. Kegiatan penutup 

Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam proses pembelajaran. 

Dosen memberikan rangkuman materi pelajaran dan mengevaluasi sejauh 

mana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi tersebut dengan 

memberikan tugas. 

c. Manajemen Pengawasan Pembelajaran  

Langkah pengawasan pembelajaran di qism i’dad lughawy Ma’had 

Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan dengan beberapa 

cara, diantaranya : 
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1. Sidak mudir ma’had di setiap kelas 

Mudir melakukan pemantauan secara langsung dari kelas ke kelas 

untuk mengontrol proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Dalam 

proses pemantauan ini mudir akan melihat kedisiplinan mahasiswa 

maupun dosen serta menilai metode pembelajaran yang dilakukan oleh 

dosen. 

2. Angket Kepuasan Mahasiswa 

Pada langkah ini pihak mahasiswa/i akan mengisi angket 

pertanyaan terkait kepuasan mahasiswa/i terhadap metode pengajaran 

dosen ma’had Al-birr  

3. Laporan capaian materi pembelajaran 

Kabid 1 akademik akan berkoordinasi dengan ketua tingkat untuk 

meninjau target capaian materi pembelajaran persemester 

 

d. Manajemen Evaluasi Pembelajaran  

Sistem evaluasi pembelajaran di qism i’dad lughawy ma’had Al-birr 

terbagi dua : 

1.Pengerjaan tugas-tugas 

Pada tahap ini mahasiswa/i akan mengerjakan tugas-tugas yang 

terdapat pada buku paket, baik itu dikerjakan di dalam kelas atau menjadi 

tugas tambahan di rumah/asrama. 

2.UTS dan UAS 
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Sistem evaluasi ini mencakup ujian tengah semester (UTS) dan 

ujian akhir semester (UAS), evaluasi ini dilakukan untuk mengukur 

prestasi akademik mahasiswa/i. 

Wawancara yang peneliti lakukan melalui Google Form dengan 74 

mahasiswi Qism I'dad Lughawy di empat kelas yang berbeda pada tanggal 28 

Juni 2022 mengenai manajemen pembelajaran offline (tatap muka) dan 

pembelajaran online (daring) menimbulkan berbagai tanggapan dan pendapat, 

dengan mayoritas lebih memilih model pembelajaran tatap muka langsung di 

kelas daripada pembelajaran online karena berbagai alasan, mulai dari kualitas 

jaringan, interaksi yang terjadi antara dosen dengan mahasiswa yang tidak 

maksimal, dan berbagai kesulitan dalam menguasai dan memahami materi 

pelajaran. Hal ini dapat terlihat dalam diagram balok berikut ini :  

Gambar 1.3 Respon Mahasiswa terhadap Pembelajaran Offline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Google Form 
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Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa mahasiswi qism i’dad 

lughawy Ma’had Al-birr dari lima opsi jawaban yang ada mereka lebih 

memilih pembelajaran offline (tatap muka) karena dengan pembelajaran 

langsung di kelas mereka dapat memahami materi pembelajaran dengan 

baik. 

 

 

B. Manajemen Pembelajaran Blended Learning di Qism I’dad 

Lughawy  Ma’had Al-Birr  

Mekanisme perkuliahan online di Qism i'dad Ma'had Al-birr telah 

mengalami berbagai perubahan pola pembelajaran. Pada semester genap 

tahun ajaran 2019-2020, pembelajaran di awal semester biasanya 

dilakukan secara tatap muka; Namun, surat edaran no. 4 menuntut 

pembelajaran dari rumah, dan pada 16 Maret 2020 rektor UNISMUH 

Makassar Prof. Dr. H Abdul Rahman Rahim SE, MM. mengeluarkan surat 

edaran yang menyatakan bahwa kuliah tatap muka secara reguler tidak 

lagi diadakan. Kelas klasikal di ruang kelas telah diganti dengan kelas 

digital berbasis web, SPADA, dan aplikasi lainnya, maka mulai saat itu 

perkuliahan di Qism I'dad Lughawi dilakukan secara online hingga akhir 

semester, dimana pada saat itu dosen melakukan proses perkuliahan 

memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran, seperti zoom meeting, 

google classroom, dan lain-lain. 

Selain metode konvensional dan virtual, proses perkuliahan di 

Ma'had Al-birr terkadang diselingi dengan metode blended learning, yaitu 
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metode pembelajaran campuran yang menggabungkan metode 

pembelajaran langsung (sinkron) dengan metode pembelajaran 

mandiri/tidak langsung yang dapat dilakukan di mana saja (asinkron). 

Metode pembelajaran blended learning  dianggap sebagai pilihan paling 

efektif untuk pembelajaran jarak jauh seperti yang ada saat ini. 

Blended learning diterapkan di Ma'had Al-Birr agar pembelajaran 

lebih fleksibel. Meskipun menekankan pada kemandirian belajar, tetap 

harus ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. 

Konsep blended learning yang diterapkan di Ma’had Al-birr 

UNISMUH Makassar mencakup : 

1. Kombinasi antara strategi pembelajaran 

2. Kombinasi antara metode pembelajaran 

3. Kombinasi antara online learning dengan pembelajaran tatap muka 

Dengan memadukan berbagai strategi, metodologi, dan teknik 

pengajaran, blended learning bertujuan untuk membantu siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajarannya secara optimal. Tiga komponen 

blended learning adalah pembelajaran online, pembelajaran tatap muka, 

dan pembelajaran mandiri. 

Beberapa langkah diperlukan untuk memastikan efektivitas proses 

model pembelajaran ini. Hal ini untuk menjamin agar proses pembelajaran 

tetap berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. penerapan model 

blended learning tidak boleh sembarangan, agar proses pembelajaran 

menjadi teratur. Jangan sampai model pembelajaran blended 
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learning dilakukan asal-asalan sehingga proses pembelajaran menjadi 

berantakan. 

No Langkah Implementasi 

1 Perencanaan 

− Kabid Akademik mengidentifikasi 

urgensi dalam pelaksanaan 

pembelajaran menggunakan 

metode blended learning dan 

mendata sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam penerapan metode 

pembelajaran campuran ini. 

− Merancang metodologi pembelajaran 

dengan menggunakan teknik 

pembelajaran campuran. Ini 

melibatkan penentuan platform mana 

yang akan digunakan untuk 

mendukung pembelajaran 

asinkron/tidak langsung dan aplikasi 

mana yang akan digunakan untuk 

memfasilitasi pembelajaran online jika 

pembelajaran langsung tidak mungkin 

dilakukan. 

2 Pengorganisasian − Mensosialisasikan kebijakan yang 
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diambil kepada mahasiswa. Hal ini 

sangat penting karena blended 

learning bagi masyarakat awam 

merupakan hal yang asing. 

Sedangkan dalam 

pelaksanaannya, blended 

learning tidak hanya membutuhkan 

kesiapan dosen dan infrastrukturnya 

saja, melainkan juga kesiapan 

mahasiswa. Maka untuk mengetahui 

hal tersebut kabid 1 bagian akademik 

sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan model pembelajaran ini 

membuat simulasi terlebih dahulu 

untuk mengetahui kendala apa saja 

yang dihadapi oleh mahasiswa 

sehingga hal tersebut dapat segera 

diatasi. 

3 Pengawasan 

− Pengawasan pembelajaran dilakukan 

dengan mengoptimalkan peran ketua 

kelas dibawah supervisi dosen yang 

mengajar secara tatap muka maupun 
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daring,untuk selanjutnya dilaporkan 

ke kabid akademik untuk dilakukan 

tindak lanjut 

4 Evaluasi 

− Melakukan liqa maftuh (pertemuan) 

dengan mahasiswa terkait proses 

pembelajaran secara virtual dengan  

 

Wawancara peneliti dengan beberapa mahasiswi qism I’dad 

Lughawy terkait efektifitas metode blended learning mengatakan bahwa : 

“Langkah-langkah pengembangan untuk pembelajaran yang 

menggunakan model blended learning perlu dirancang dengan 

baik oleh pendidik agar peserta didik tidak merasa kesulitan 

secara teknis. Apalagi hal ini membutuhkan proses untuk 

beradaptasi terhadap model yg diterapkan oleh dosen baik 

pembelajaran yang dilakukan secara offline beralih ke online 

ataupun sebaliknya. Karena sebagai peserta didik harus 

mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar suatu 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Misalnya pada 

saat online, peserta didik harus mempersiapkan handphone dan 

kuota internet untuk mendapatkan informasi dari guru. Sedangkan 

pada saat online beralih ke offline peserta didik harus 

mempersiapkan mentalnya” (Fitri Rahmayanti, Mahasiswi 

semester 4 I’dad Lughawy, wawancara tanggal 28 Juni 2022) 

Model pembelajaran ini belum terlalu relevan diterapkan dalam 

proses perkuliahan di Ma’had Al-birr Unismuh Makassar meskipun model 

pembelajaran ini memiliki beberapa keunggulan : 
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1. Lebih fleksibel 

Model pembelajaran blended learning memiliki fleksibelitas 

sehingga mahasiswa tidak harus setiap hari datang ke kelas. Dosen dan 

mahasiswa dapat menegosiasikan proporsi pembelajaran online, mandiri, 

dan tatap muka berdasarkan kebutuhan dan kondisi mahasiswa. Lama 

dan waktu pembelajaran juga tidak mengikat sehingga dosen dan 

mahasiswa dapat membuat kesepakatan pembelajaran sinkron dilakukan 

dan aplikasi atau media apa yang akan digunakan dalam pembelajaran 

sinkron maupun asinkron. 

2. Menghemat Biaya & Waktu 

Model pembelajaran blended learning memungkinkan dosen dan 

mahasiswa untuk lebih menghemat biaya dan waktu. Dosen dapat 

menghemat penggunaan kertas karena dapat dilakukan secara paperless. 

worksheet, handout, dan alat bantu belajar lainnya yang sebelumnya 

harus dicetak atau disalin sekarang dapat diunggah dan siswa dapat 

mengunduhnya di laptop atau perangkat seluler mereka. Selain hemat 

biaya, dosen dan mahasiswa bisa menghemat waktu dengan tidak harus 

mengeluarkan biaya untuk datang ke kampus. 

3. Penyampaian materi lebih interaktif 

Konsep blended learning memungkinkan dosen menyampaikan 

materi pelajaran yang disajikan melalui internet dan dibuat sedemikian 

rupa sehingga lebih menarik dan interaktif agar lebih mendetail dan 

menarik perhatian siswa. Dosen menjadi lebih kreatif karena dapat 



79 
 

 
 

merancang media belajar yang bisa digunakan sesuai dengan cara belajar 

setiap mahasiswa.  

4. Lebih efektif dan efisien 

Setiap siswa memiliki kepribadian dan metode belajar. Beberapa 

siswa merasa nyaman belajar di pagi hari, siang hari, dan bahkan di 

malam hari. Ada siswa lain yang lebih suka belajar di rumah, di kedai kopi, 

atau di kelas. Dengan menggunakan strategi blended learning ini, siswa 

dapat memilih waktu dan lokasi belajar mereka sendiri. Metode blended 

learning yang dirancang dengan baik tidak hanya dapat membantu siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga dapat menumbuhkan 

kemandirian dan tanggung jawab siswa. 

Paradigma pembelajaran terpadu ini diterapkan pada qism I'dad 

Lughawy dalam pelaksanaan UAS berbasis online guna memaksimalkan 

efektivitas dan efisiensi anggaran. 

Berikut pernyataan Dr. Ali Bakri terkait blended learning di qism 

i'dad lughawi: 

“Pelaksanaan pembelajaran online di Ma'had Al-birr yang sudah 

berjalan kurang lebih tiga semester ini tidak boleh ditinggalkan dan 

dilupakan, melainkan konsep pembelajaran ini harus tetap 

dipertahankan meski tidak seluruhnya melalui penerapan UAS 

berbasis online melalui layanan SPADA atau google formulir." (Dr. 

Ali Bakri, M.Pd. wakil Mudir Ma’had Al-birr, wawancara tanggal 20 

Juli 2022) 

 

Adapun berkaitan dengan model pembelajaran blended learning 

(kombinasi pembelajaran online dan offline) ketika peneliti menanyakan 

apakah model pembelajaran ini dapat menjadi solusi yang terbaik untuk 
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adaptasi pembelajaran di qism i’dad lughawy saat ini, maka mereka juga 

memberikan respon beragam, berikut diagramnya : 

Gambar 1.4 Respon mahasiswa terhadap blended learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : Google Form 

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa model 

pembelajaran hybrid learning belum mampu diterapkan di qism i’dad 

lughawy secara maksimal, karena masih membutuhkan proses adaptasi 

dan kesiapan dari dosen dan juga mahasiswa. 

 

2. Prestasi akademik mahasiswa I’dad Lughawi Ma’had Al-birr 

Universitas Muhammadiyah Makassar 

Unsur terpenting dalam manajemen pembelajaran adalah 

evaluasi pembelajaran, yaitu proses mengumpulkan, menganalisis, dan 
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menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan 

ketercapaian tujuan pembelajaran. 

Evaluasi yang dilakukan di qism I’dad Lughawy mencakup evaluasi 

proses belajar dan evaluasi hasil belajar. Dalam evaluasi proses belajar 

kabid akademik akan mengecek ketercapaian target pembelajaran di 

dalam kelas, adapun evaluasi hasil belajar dilakukan dua kali dalam satu 

semester yaitu setelah pelaksanaan UTS dan UAS. 

Adapun hasil UAS Mahasiswa I’dad Lughawy semester 4 tahun 

ajaran 2021/2022  secara offline dapat dilihat pada data berikut ini : 

   Tabel 1.12 Hasil UAS Mahasiswa I’dad Lughawy semester 4 (A) pagi 
 

 

SESI 
PESERTA JUMLAH 

HASIL PRESENTASE 

L TL L TL 

Pagi 
Ikhwan 70 58 12 

85,3% 14,7% Akhwat 72 63 9 

Total 142 121 21 

Sumber Data : Kabid 1 Akademik  

Tabel 1.13 Hasil UAS Mahasiswa I’dad Lughawy semester 4  sore 
 

 

SESI 
PESERTA JUMLAH 

HASIL PRESENTASE 

L TL L TL 

Sore 
Ikhwan 54 50 4 

92,3% 7,7% Akhwat 50 46 4 

Total 104 96 8 

Sumber Data : Kabid 1 Akademik  

Adapun hasil UAS Mahasiswa I’dad Lughawy semester 4 tahun 

ajaran 2021/2022  secara online dapat dilihat pada data berikut ini : 

   Tabel 1.14 Hasil UAS Mahasiswa I’dad semester 4 secara online 
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SESI 
PESERTA JUMLAH 

HASIL PRESENTASE 

L TL L TL 

Pagi 
Ikhwan 36 31 5 

92,1% 7,9% Akhwat 53 51 2 

Total 89 82 7 

Sumber Data : Kabid 1 Akademik  

Berdasarkan data di atas hasil UAS mahasiswa i’dad lughawy 

semester 4 baik secara offline maupun online tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan, atau tidak mengalami penurunan nilai akademik. 

Perbedaan kemampuan akademik mahasiswa/i i’dad lughawy terlihat 

pada penguasaan materi, mahasiswa/i yang mengikuti pembelajaran 

secara offline cenderung lebih unggul dalam penguasaan materi 

dibanding mahasiswa/i yang mengikuti pembelajaran online ataupun 

blended learning. 

Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa melalui pelaksanaan 

UAS yang dilakukan secara online baik itu melalui google form atau 

SPADA UNISMUH Makassar ketika peneliti tanyakan kepada beberapa 

mahasiswi qism I’dad Lughawy juga mendapatkan respon dan jawaban 

yang beragam dari mahasiswi, berikut diagramnya : 

Gambar 1.5 Respon mahasiswa terhadap  

pelaksanaan UAS secara online 
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Sumber Data : Google Form 

 Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa mayoritas 

mahasiswa qism I’dad Lughawy menginginkan pelaksanaan UAS juga 

dilakukan secara langsung di dalam kelas, bukan secara daring melalui 

berbagai aplikasi pembelajaran. 

 

3. Kendala-kendala pembelajaran di qism i’dad lughawy ma’had 

Al-birr 

a. Kendala-kendala pembelajaran offline 

Model pembelajaran tatap muka atau pembelajaran konvensional 

secara teori merupakan model pembelajaran terbaik yang pernah 

diterapkan pada program i'dad lughawy Ma'had Al-birr UNISMUH 

Makassar; Namun, dalam proses pelaksanaannya juga menghadapi 

berbagai kendala-kendala dan tantangan yang beragam, baik itu karena 

faktor-faktor internal maupun eksternal. 



84 
 

 
 

Faktor –faktor yang menjadi kendala efektivitas pembelajaran offline 

adalah sebagai berikut :  

1. Latar belakang pendidikan dan bakat intelektual siswa sangat 

beragam sehingga mereka tidak terbiasa dengan paradigma 

pembelajaran yang digunakan di Ma'had Al-birr, khususnya siswa 

dari sekolah umum yang tidak fasih yang belum terlalu familiar 

dengan bahasa Arab. 

2. Metode pengajaran di dalam kelas terkesan monoton sehingga 

menyebabkan siswa merasa bosan, yang akan mempengaruhi 

motivasi dan semangatnya untuk belajar. 

3. Lingkungan belajar dan tempat tinggal siswa beragam. Mahasiswa 

yang tinggal di asrama selalu dikondisikan dalam lingkungan belajar, 

sehingga semua jadwal di asrama disinkronkan dengan waktu 

belajar siswa di kelas, dan berbagai program di asrama dirancang 

untuk memperkuat dan memperdalam materi-materi pembelajaran di 

dalam kelas. Selain itu mahasiswa asrama juga selalu berada di 

bawah pengawasan kabid 3 sebagai penanggung jawab asrama.  

Berbeda dengan mahasiswa yang berdomisili di luar asrama yang 

materi pembelajarannya hanya terbatas di dalam kelas, sehingga 

biah lughawiyyah dan tarbawiyyah tidak bisa berjalan dengan 

maksimal. 

4. Jumlah sub/tema yang akan dibahas terlalu banyak, dan tingkat 

capaian pembelajaran yang diharapkan terlalu tinggi, sehingga hal 
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tersebut menghambat dosen mentransfer ilmu secara efektif kepada 

seluruh mahasiswa. 

b. Kendala-kendala pembelajaran blended learning 

Adapun pembelajaran online di qism i'dad Lughawy adalah suatu 

hal yang baru dilakukan seiring dengan adanya pandemi covid 19 

sehingga model pembelajaran ini masih membutuhkan edukasi dan 

adaptasi dari dosen dan juga mahasiswa. Oleh karena itu, dosen dan 

mahasiswa harus menyesuaikan diri dengan gaya belajar ini. Apalagi 

pembelajaran online ini menggunakan metode synchronous training yaitu 

kelas nyata, namun bersifat maya (virtual). 

Diantara faktor –faktor yang menjadi kendala yang menghambat 

efektifitas proses pembelajaran blended learning di qism i’dad lughawy 

adalah : 

1. Kualitas jaringan yang tidak mendukung 

Pembelajaran online adalah pembelajaran yang mengandalkan 

kekuatan jaringan internet, dan yang tidak kalah pentingnya adalah 

peralatan yang digunakan harus mendukungnya. sedangkan beberapa 

mahasiswa dan mahasiswi qism i’dad lughawy berasal dari berbagai 

pelosok Sulawesi Selatan maupun luar Sulawesi yang jauh dari perkotaan 

sehingga sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran online di 

tempat mereka berdomisili tidaklah memadai sehingga hal ini akan 

berdampak signifikan terhadap kualitas kegiatan pembelajaran dan juga 

output dari hasil pembelajaran. 
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2. Interaksi pembelajaran tidak maksimal 

Pembelajaran virtual merupakan salah satu bentuk pendidikan jarak 

jauh dimana interaksi antara dosen sebagai pendidik dan mahasiswa 

sebagai mahasiswa, serta interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa 

yang lain tidak berjalan secara optimal, yang berdampak signifikan 

terhadap proses transfer pengetahuan dan penguasaan mahasiswa 

terhadap materi yang diajarkan. Terlebih lagi di dalam proses 

pembelajaran bahasa arab yang membutuhkan interaksi antara dosen 

dengan mahasiswa secara aktif untuk melatih kecakapan menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis mahasiswa, dan semua hal itu mustahil 

dilakukan secara maksimal dalam proses pembelajaran online 

 

3. Sulit mengevaluasi kompetensi mahasiswa 

Pembelajaran di qism i'dad lughawy FAI UNISMUH Makassar 

adalah pembelajaran bahasa Arab 100 persen. Pembelajaran bahasa 

Arab dapat berfungsi secara ideal jika memaksimalkan empat 

kemampuan berbahasa: maharatul istima', maharatul kalam, maharatul 

qiroah, dan maharatul kitabah; namun, sangat sulit untuk mengukur 

keempat keterampilan ini dalam pembelajaran online. 

Aspek yang paling dominan dalam mengukur kemampuan 

berbahasa arab mahasiswa adalah kemampuan mereka mengolah kata 

dan merangkainya menjadi sebuah kalimat dengan berpatokan pada 

kaidah-kaidah berbahasa arab yang benar. 
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Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang mahasiswi 

terkait dengan problem pembelajaran bahasa Arab secara online 

mengatakan : 

“Kesulitan belajar bahasa Arab online adalah kurangnya 

mumarosah Lughoh (pengalaman berbicara bahasa Arab); 

pembelajaran online membuat siswa kurang mahir berbicara 

karena bahasa yang diperoleh sangat jarang digunakan.” 

(Rasbuhul Yani, Mahasiswi semester 5 Ahwal Syakhsiyah, 

wawancara tanggal 29 juni 2022) 

 
 

 

4. Suasana pelaksanaan UAS online tidak sakral 

Ujian Akhir Semester merupakan salah satu instrumen yang untuk 

menguji tingkat kemampuan akademik mahasiswa. 

Untuk memperoleh hasil ujian yang maksimal, siswa akan 

mempersiapkan diri dengan menciptakan suasana belajar baik secara 

individu maupun kelompok, sehingga suasana ujian ini akan memotivasi 

siswa untuk lebih giat dalam belajar terutama di ruang ujian yang diawasi 

oleh seorang supervisor tentunya akan semakin menambah kesakralan 

ujian, sedangkan dalam pelaksanaan UAS online suasana seperti ini tidak 

ada, sehingga tentunya akan berdampak signifikan terhadap motivasi dan 

prestasi siswa, terutama apabila menggunakan aplikasi tertentu dan 

diakses secara bersamaan oleh ratusan mahasiswa hal ini bisa saja 

membuat aplikasi tersebut mengalami server down (gangguan), seperti 

yang pernah terjadi ketika mahasiswa qism i’dad lughawy yang berjumlah 

kurang lebih 600 orang mengakses SPADA secara bersamaan pada saat 

simulasi pelaksanaan UAS melalui SPADA. Berdasarkan hasil wawancara 
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peneliti dengan ust Muktasim billah sebagai kabid 2 kemahasiswaan qism 

i’dad Lughawy Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar : 

 “ pelaksanaan UAS berbasis online di SPADA UNISMUH 

Makassar masih dalam tahap percobaan, karena  di kalangan 

dosen UNISMUH Makassar sendiri belum memaksimalkan 

pengoperasian pembelajaran melalui program SPADA, oleh karena 

itu setelah kami melakukan simulasi pelaksanaan UAS secara 

online di SPADA UNISMUH Makassar, kami menemui berbagai 

kendala yaitu server down karena diakses secara bersamaan pada 

waktu yang bersamaan oleh ratusan mahasiswa dan mahasiswi, 

maka untuk mengatasi problem server down ini pelaksanaan UAS 

berbasis online di SPADA UNISMUH Makassar dibagi persesi saja, 

ada sesi pagi dan sore agar akses ke situs tidak terlalu padat 

karena diakses oleh ratusan mahasiswa di waktu yang bersamaan. 

Sesi pagi untuk level 3 dan 4, sedangkan sesi siang untuk level 1 

dan 2” (Muktasim billah, Lc,M.A, kabid 2 bagian kemahasiswaan 

dan dosen qism i’dad lughawy UNISMUH Makassar, wawancara 

dilakukan pada tanggal 2 juli 2022)  
 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sejumlah dosen dan 

mahasiswa tentang kendala belajar bahasa Arab secara online, 

tanggapan mereka hampir sama ketika mengeluhkan masalah kualitas 

jaringan, keterlibatan mahasiswa, dan efektivitas pembelajaran. 

Tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah sarana dan 

prasarana yang digunakan untuk menunjang pembelajaran secara online 

agar berjalan dengan maksimal belum memadai sehingga sangat 

berpengaruh besar terhadap hasil pembelajaran. 

Gambar 1.6 Kendala-kendala pembelajaran online 
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Sumber Data : Google Form 

Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kendala 

dan tantangan pembelajaran bahasa arab secara online sangatlah 

beragam yaitu : kesulitan melafalkan kata (14%), materi yang sulit 

dipahami mahasiswa(22%), Kuota internet terbatas (3%), media 

pembelajaran yang tidak akuntabel(7%), minat dan motivasi mahasiswa 

yang kurang (14%),waktu yang tersedia (24%), Lingkungan belajar yang 

tidak kondusif (7%). 

 

 

 

 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan pemaparan data di atas  dan berbagai temuan di 

lapangan, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 
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1. Manajemen pembelajaran pembelajaran blended learning di qism I’dad 

Lughawi Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Manajemen pembelajaran offline di i’dad lughawy Ma’had Al-birr 

UNISMUH Makassar selama ini sudah berjalan baik, terbukti dengan 

pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan berjalan maksimal sesuai 

dengan agenda dan standar akademik yang ada. Pembelajaran offline ini 

tidak terbatas pada pembelajaran di dalam kelas saja, akan tetapi 

diintegrasikan dengan berbagai kajian-kajian keislaman yang rutin 

dilakukan di masjid atau berbagai pelatihan-pelatihan yang mengasah dan 

melatih keterampilan berbahasa mahasiswa. 

Adapun mekanisme penerapan manajemen pembelajaran ini 

mencakup perencanaan yaitu perencanaan proses pembelajaran selama 

satu semester, meliputi penjadwalan, pendistribusian jam mengajar ke 

seluruh dosen i’dad lughawy, penyesuain berbagai agenda akademik 

dengan kalender akademik UNISMUH Makassar dan penentuan 

penasehat akademik di setiap level yang ada. Pengorganisasian 

pembelajaran diimplementasikan dengan menerapkan konsep dan teori 

pembelajaran di dalam kelas sehingga berjalan sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara 

langsung di dalam kelas dengan menggunakan berbagai metode 

pembelajaran baik itu metode ceramah, diskusi, resitasi dan metode driil, 

penggunaan metode ini sangat ditentukan oleh karakter mata kuliah yang 

diampuh dosen mata kuliah tersebut. Evaluasi pembelajaran offline 
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mencakup dua aspek yaitu evaluasi proses belajar dan evaluasi hasil 

belajar.  

Adapun manajemen pembelajaran online di i’dad lughawy ma’had 

Al-birr Unismuh Makassar  dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi 

manajamen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran online sangat 

urgent dilakukan karena model pembelajaran ini membutuhkan adaptasi 

dan persiapan yang lebih matang dari pembelajaran tatap muka secara 

langsung di dalam kelas, perencanaan pembelajaran dilakukan dengan 

pemetaan kelas, pembuatan jadwal mengajar, dan penentuan dosen yang 

akan mengajar secara online. 

Pengorganisasian pembelajaran online mencakup penerapan 

konsep dan teori pembelajaran sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan, maka langkah pertama yang dilakukan sebelum proses 

pembelajaran adalah melakukan sosialisasi terkait prosedur 

pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada 

mahasiswa terkait pembelajaran online dan juga untuk mengidentifikasi 

berbagai kendala yang akan dihadapi mahasiswa di dalam proses 

pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran online dengan model 

Synchronous, yaitu dilakukan pada waktu yang sama. Proses 

pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara pendidik dan peserta 

didik sehingga memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara dosen 

dan mahasiswa secara online. Evaluasi pembelajaran online dilakukan 
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untuk mengetahui tingkat ketercapaian target pembelajaran, untuk 

selanjutnya dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai 

tantangan dan kendala pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan hasil evaluasi proses pembelajaran offline dan proses 

pembelajaran online maka pihak idarah ma’had Al-birr merumuskan 

konsep belajar blended learning dengan mengelompokkan mahasiswa 

kepada dua kelompok, kelompok yang belajarnya secara online dan 

kelompok yang lain belajar secara offline di dalam kelas.  

Blended learning diimplementasikan karena beberapa faktor yang 

tidak memungkinkan melakukan  pembelajaran secara langsung di dalam 

kelas, diantaranya karena sakit, dosen di luar kota dan lain-lain, akan 

tetapi seiring dengan berjalannya waktu konsep blended learning ini harus 

segera dirumuskan secara matang agar menjadi sistem pembelajaran 

alternatif yang  terintegrasi dalam Learning Management System. 

 

2. Prestasi Akademik Mahasiswa/i I’dad Lughawy Ma’had Al-birr 

Qism i’dad lughawy Ma’had Al-birr Makassar selama ini hanya 

menggunakan satu metode pembelajaran yaitu metode traditional learning 

(offline), metode ini merupakan metode paling relevan dan sangat cocok 

diimplementasikan di qism i’dad lughawy yang berorientasi  pada 

pembelajaran bahasa arab. Pembelajaran bahasa arab mencakup empat 

maharat lughawiyyah (keterampilan berbahasa) yaitu istima’, kalam, 

qiroah dan kitabah. Capaian tujuan pembelajaran bahasa arab yang 

meliputi kemahiran menyimak, kemahiran berbicara, kemahiran membaca, 
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dan kemahiran menulis hanya bisa maksimal dilakukan jika pembelajaran 

dilakukan secara tatap muka di ruangan belajar. Namun karena adanya 

pembatasan kegiatan masyarakat, social distancing maka pembelajaran 

tatap muka dialihkan ke pembelajaran online belajar dari rumah. 

Pembelajaran bahasa arab offline dan blended learning di qism 

I’dad Lughawy dinilai merupakan model pembelajaran terbaik dalam 

proses pembelajaran bahasa arab. Karena hal ini mampu memadukan 

kedua model pembelajaran offline dan online sehingga keduanya saling 

melengkapi. Tingkat keberhasilan proses pembelajaran dapat diukur 

dengan berbagai indikator yaitu : 

a. Hasil belajar meningkat 

Proses pembelajaran yang dilakukan secara maksimal akan sangat 

menentukan output dari pembelajaran tersebut, dan diantara hal yang bisa 

dijadikan indikator efektifitas pembelajaran adalah keberhasilan 

mahasiswa memperoleh nilai yang tinggi dalam Ujian Akhir semester 

merupakan bukti nyata dari keberhasilan proses pembelajaran. 

b. Jumlah mahasiswa baru mengalami peningkatan 

Membludaknya jumlah pendaftaran mahasiswa baru dalam sebuah 

institusi pendidikan menandakan bahwa masyarakat memiliki perhatian 

besar terhadap lembaga pendidikan tersebut. 

c. Penguasaan Maharat Lughawiyyah (keterampilan berbahasa arab)  

Dalam proses pembelajaran bahasa arab cara yang paling 

sederhana  untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran adalah 
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kemampuan mahasiswa/i di dalam menguasai empat keterampilan 

berbahasa yang mencakup keterampilan menyimak, keterampilan 

berbicara, keterampilan membaca dan menulis terutama kefasihan di 

dalam berkomunikasi.  

d. Mencetak alumni yang memiliki wawasan keislaman yang luas 

Ma’had Al-birr yang berorientasi pada pendidikan dan dakwah 

memiliki misi melahirkan dai’ dan dai’yah dengan wawasan keislaman 

yang luas untuk disebar ke pelosok-pelosok daerah untuk memberikan 

pencerahan dan pemahaman keislaman yang benar di tengah-tengah 

masyarakat. Langkah ini merupakan  salah satu daya tarik masyarakat 

sehingga mereka antusias menjadikan ma’had Al-birr sebagai destinasi 

mereka melanjutkan pendidikan bagi anak-anak mereka. 

 

3. Kendala pembelajaran offline dan pembelajaran blended learning di 

qism I’dad Lughawy Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

Berdasarkan hasil penelitian terkait manajemen pembelajaran 

blended learning di qism i’dad lughawy Ma’had Al-birr UNISMUH 

Makassar, maka bisa dikatakan bahwa manajemen pembelajaran offline 

di qism i’dad lughawy sudah berjalan dengan baik, sedangkan 

pembelajaran blended learning masih membutuhkan edukasi adaptasi 

yang lebih matang sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan 

terhadap prestasi akademik mahasiswa/i i’dad lughawy Ma’had Al-birr. 
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Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dosen sebagai tenaga 

pendidik dalam pembelajaran offline,diantaranya : latar belakang 

pendidikan mahasiswa yang beragam, metode mengajar dosen yang 

terkesan monoton sehingga hal tersebut menimbulkan kejenuhan, 

sub/tema pembahasan terlalu padat dan target capaian pembelajaran 

yang terlalu tinggi. Sedangkan dalam proses pembelajaran online 

tantangan dan kendala pembelajaran lebih kompleks dibandingkan 

pembelajaran offline,diantaranya : jaringan yang tidak stabil, kuota internet 

yang terbatas, interaksi antar pendidik dan peserta didik tidak berjalan 

maksimal, pelaksanaan ujian tidak terasa sakral, dan sulit mengukur 

tingkat kompetensi mahasiswa/i. 
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B AB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan dari pembahasan peneliti mengenai 

manajamen pembelajaran blended learning terhadap kemampuan 

akademik mahasiswa i’dad lughawy universitas muhammadiyah 

makassar sebagai berikut : 

1. Manajemen pembelajaran tatap muka (offline) di program I’dad 

Lughawi Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar  

selama ini sudah berjalan baik terbukti dengan pelaksanaan 

pembelajaran yang efektif dan berjalan maksimal sesuai dengan 

agenda dan standar akademik yang ada. Sedangkan pelaksanaan 

pembelajaran blended learning dengan model sinkron (dilakukan 

pada waktu yang sama) ataupun asinkron masih membutuhkan 

adaptasi dan persiapan yang lebih matang dan kurang cocok 

diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa arab di qism I’dad 

Lughawy Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar 

karena belum mampu mengoptimalkan empat skill berbahasa arab 

secara maksimal. 

2. Berdasarkan data hasil penelitian tingkat kelulusan mahasiswa/i i’dad 

lughawy Ma’had Al-birr tidak memiliki perbedaan signifikan baik itu 

pembelajaran offline ataupun blended learning dengan presentase 

kelulusan 90% .Namun peneliti  melihat bahwa hasil tersebut belum 
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bisa dijadikan acuan untuk membandingkan prestasi akademik 

mahasiswa lulusan offline dan online karena bisa saja hal itu terjadi 

karena pada saat itu pelaksanaan Ujian Akhir Semester dilakukan 

secara bersamaan baik itu mahasiswa offline dan online melalui 

SPADA, sehingga sebahagian mahasiswa offline belum terlalu 

familiar dengan pembelajaran secara online sehingga mereka 

mengalami berbagai kendala dalam proses pelaksanaan UAS , 

apalagi jenis soal yang disajikan juga hanya terbatas pada pilihan 

ganda, mencocokkan jawaban dll, sedangakn soal yang menggali 

kemampuan ta’bir (merangkai kata) mahasiswa tidak ada di format 

ujian berbasis online. Perbedaan yang sangat mencolok akan terlihat 

disaat mereka digabungkan dalam satu ruangan belajar offline, akan 

tampak jelas bahwa mahasiswa yang mengikuti pembelajaran offline 

jauh lebih unggul dibandingkan mahasiswa mengikuti pembelajaran  

online. 

3. Kendala pembelajaran tatap offline di qism I’dad Lughawy Ma’had Al-

birr Universitas Muhammadiyah Makassar diantaranya adalah : latar 

belakang pendidikan mahasiswa yang beragam, metode mengajar 

dosen yang terkesan monoton sehingga hal tersebut menimbulkan 

kejenuhan, sub/tema pembahasan yang terlalu padat dan target 

capaian pembelajaran yang terlalu tinggi. Sedangkan dalam proses 

pembelajaran online tantangan dan kendala pembelajaran lebih 

kompleks dibandingkan pembelajaran offline,diantaranya : jaringan 
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yang tidak stabil, kuota internet yang terbatas, interaksi antar 

pendidik dan peserta didik tidak berjalan maksimal, pelaksanaan 

ujian tidak terasa sakral, dan sulitnya mengukur tingkat kompetensi 

mahasiswa. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi 

sumbangsih pemikiran yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan 

kualitas dan mutu pendidikan di qism i’dad Lughawy Ma’had Al-birr 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Adapun saran penulis sebagai 

berikut : 

1. Implementasi pembelajaran offline di qism I’dad Lughawy selama ini 

sudah berjalan efektif dan harus selalu ditingkatkan dengan 

menggunakan berbagai inovasi-inovasi terbaru agar pembelajaran 

efektif dan menyenangkan. Sedangkan implementasi pembelajaran 

blended learning di qism I’dad Lughawy yang telah diterapkan selama 

beberapa semester masih membutuhkan edukasi dan adaptasi dari 

kalangan dosen dan mahasiswa, maka perlu pemantapan konsep 

terkait pembelajaran blended learning agar bisa berjalan maksimal 

dan menghasilkan output yang luar biasa. 

2. Mencari metode terbaik untuk pembelajaran blended learning agar 

prestasi mahasiswa/i maksimal, baik itu pada nilai akademik ataupun 

penguasaan materi, serta mencari metode yang cocok untuk 
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mengoptimalkan penguasaan empat keterampilan berbahasa pada 

pembelajaran blended learning 

3. Berbagai kendala pembelajaran offline bisa dioptimalkan jika proses 

seleksi mahasiswa baru berjalan ketat dan aturan-aturan perkuliahan 

harus diterapkan, serta pemberian tugas tambahan di rumah untuk 

menstimulasi mahasiswa mengulangi pelajaran yang disampaikan di 

dalam kelas, sedangkan kendala-kendala pembelajaran online bisa 

diatasi jika perangkat-perangkat pendukung yang memadai, serta 

adanya edukasi yang cukup terhadap dosen dan mahasiswa sehingga 

mereka mampu beradaptasi dengan model pembelajaran seperti ini. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Menurut anda bagaimana manajemen pembelajaran offline dan  

online dalam lingkup I’dad Lughawi Ma’had Al-Birr FAI Universitas 

Muhammadiyah Makassar? 

2. Menurut anda apakah pembelajaran online di I’dad Lughawi Ma’had 

Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar sudah berjalan efektif? 

3. Menurut anda bagaimana cara yang efektif untuk 

mengimplementasikan pembelajaran blended learning/hibryd 

learning saat ini? 

4. Menurut anda apa yang harus dievaluasi untuk perbaikan mutu 

pembelajaran online? 

5. Menurut anda apakah  dosen/guru mampu mengelola pembelajaran 

dengan baik, tidak hanya menuntaskan materi pembelajaran, tetapi 

lebih memprioritaskan penguasaan dan peningkatan kompetensi 

peserta didik ? 

6. Menurut anda apakah kurikulum yang diterapkan selama ini mampu 

untuk mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan 

sosial, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa? 

7. Menurut anda apakah sistem pembelajaran online dapat mencapai 

tujuan pendidikan dari aspek kognitif,afektif, dan psikomotorik 

terhadap peserta didik? 

8. Menurut anda problema apa saja yang dihadapi dalam pembelajaran 

bahasa Arab secara daring? 



 
 

 
 

9. Apa harapan anda  terhadap pembelajaran bahasa Arab, baik itu 

secara offline maupun online sebagai solusi untuk menyelesaikan 

problematika dan berbagai tantangan pembelajaran? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANGKET PENELITIAN 
 

A. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET  

1. Sebelum mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut, kami mohon 

bapak/ibu saudara(i),  bersedia membaca terlebih dahulu petunjuk 

pengisian ini. 

2. Jawablah pertanyaan dari setiap bagian dengan satu jawaban yang 

paling sesuai menurut bapak/ibu/ saudara(i), sehingga tidak ada 

pertanyaan yang tidak terjawab. Pilihlah 1 dari 3 alternatif jawaban, 

yaitu : 

a. SS (Sangat Setuju) 

b. S (Setuju) 

c. RG (Ragu) 

d. TS (Tidak Setuju) 

e. STS (Sangat Tidak Setuju) 

3. Dari setiap pertanyaan pilihlah salah satu jawaban yang paling 

sesuai, lalu berilah tanda (X) pada item jawaban yang tersedia. 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

No Pernyataan SS S RG TS STS 

1.  
Dapat memahami materi pelajaran 

secara offline (luring) dengan baik 
   

  



 
 

 
 

2.  
Tidak dapat memahami materi pelajaran 

secara daring (online) dengan baik 
   

  

3.  
Kualitas jaringan saat proses 

pembelajaran daring sangat baik 
   

  

4.  
Kualitas pembelajaran tatap muka 

(offline) sangat baik 
   

  

5.  
Kualitas pembelajaran daring (online) 

sangat baik 
   

  

6.  

Mengkombinasikan pembelajaran (hybrid 

learning) antara model pembelajaran 

offline dan online merupakan solusi yang 

terbaik saat ini 

   

  

7.  
Pemaparan Materi saat proses 

pembelajaran daring 
   

  

8.  
Pelaksanan UAS yang dilakukan secara 

online berjalan sangat efektif 
   

  

9.  
Evaluasi materi pembelajaran daring 

(online) 
   

  

10.  Interaksi yang terjalin antar pendidik dan 

peserta didik pada saat pembelajaran 

     



 
 

 
 

offline berjalan dengat sangat baik 

11.  

Interaksi yang terjalin antar pendidik dan 

peserta didik pada saat pembelajaran 

online berjalan dengat sangat baik 
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