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Lampiran 1.1 Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara untuk Guru 

Nama Sekolah  : 

Alamat Sekolah  : 

Nama Guru   : 

Hari/Tanggal wawancara : 

Tempat   :  

1. Bagaimana proses pembelajaran bahasa arab saat pandemi?  

2. Apakah pembelajaran bahasa arab dilakukan sesuai jam pelajaran? 

3. Apa saja jenis media teknologi yang digunakan saat proses pembelajaran daring? 

4. Media teknologi apa yang sering digunkan saat pandemi? 

5. Menurut bapa/ibu teknologi yang digunakan sudah memenuhi tujuan pembelajaran 

bahasa arab? 

6. Apakah aspek maharah bahasa arab dan media teknologi yang digunakan bisa 

disesuaikan? 

7. Apakah guru selalu menggunakan media teknologi yang sama saat pembelajaran bahasa 

arab? 

8. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat memanfaatkan media teknologi 

dalam pembelajaran bahasa arab? 

9. Bagaimana pemanfaatan guru dalam memenuhi aspek maharah dengan media teknologi 

pembelajaran? 

10. Apakah guru mengkhususkan media teknologi yang digunakan dengan aspek maharah 

yang dipelajari? 



11. Media teknologi apa saat pelajaran bahasa arab tentang istima? 

12. Media teknologi apa saat pelajaran bahasa arab tentang kalam? 

13. Media teknologi apa saat pelajaran bahasa arab tentang qiraah? 

14. Media teknologi apa saat pelajaran bahasa arab tentang kitabah? 

15. Metode dan strategi apa yang digunakan guru dalam pembelajaran daring? 

16. Bagaimana pola pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran daring ? (perorangan, 

kelompok, atau ceramah guru) 

17. Apakah proses pembelajaran menggunakan media teknologi dapat mengontrol seluruh 

siswa dari awal sampai akhir pembelajaran? 

18. Apa saja yang menjadi kendala utama saat memanfaatkan teknologi pembelajaran saat 

pandemi? 

19. Apakah memiliki kesulitan tersendiri saat menyesuaikan media teknologi dengan materi 

bahasa arab, khususnya dengan maharah bahasa arab? 

20. Bagaimana menurut anda siswa yang dihadapakan dengan pebelajaran bahasa arab daring 

saat ini ?  

21. Bagaimana cara guru melakukan evaluasi setelah menggunkan media teknologi 

pembelajaran daring? Apa bentuknya? 

22. Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah terhadap pemanfaatan media teknologi saat 

pandemi? 

 

 

 



Lampiran 1.2 Pedoman Observasi 

No Kegiatan Deskripsi 

1 Pengamatan sekolah yang 

melaksanakan pembelajaran daring 

Peneliti melakukan observasi di MAN 

Banjarmasin yang menerapkan 

pembelajaran bahasa arab secara daring 

2 Perngamatan pemlaksanaan proses 

pembelajaran daring  

Peneliti mengamati kegiatan guru dan 

murid dalam proses pembelajaran 

daring seutuhnya dengan 

memanfaatkan teknologi pembelajaran. 

3 Pengamatan tentang sarana dan 

prasarana 

Sarana dan prasaran meliputi alat-alat 

yang digunakan dalam belajar daring. 

 

Lampiran 1.3 Pedoman Dokumentasi 

No  Dokumentasi 

1 Dokumen profil MAN Banjarmasin 

2 Dokumen Pembelajaran Daring 

3 Foto Wawancara dengan responden 

 

 

 

 

 

 



KUMPULAN TRANSKIP WAWANCARA 

Transkip Wawancara 01 

Nama   : Raudhatun Nisa S.Pd.I  

Jabatan  : Guru Bahasa Arab MAN 1 (PNS) 

Tempat  : Via VN Whatapp 

Tema Wawancara : Pemanfataan teknologi pembelajaran saat pandemi. 

 Sebelumnya peneliti sudah meminta izin ibu Nisa, wawancara disepekati pada pukul 

10:00 pagi. Berikut gambaran wawancara yang peneliti lakukan. 

Peneliti : Assalamualaikum bu Nisa, saya ingin mewancarai ibu mengenai pemanfaatan 

teknologi pembelajaran. 

Ibu Nisa : Waalaikumasalam, iya sebelumnya kita sudah sepekati wawancara dilangsungkan 

lewat whatapp yaa,  

Peneliti : iya bu, baiklah langsung ulun mulai ya bu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, 

Ibu Nisa : baiklah, ibu akan jawab semampunya. 

Peneliti : Bagaimana proses pembelajaran bahasa arab saat pandemi? 

Ibu Nisa : alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, walau ada sedikit kendala, atau beberapa 

kendala yang harus dihadapi, tapi itu tidak hanya saya yg merasakan. 

Peneliti : apakah pembelajaran bahasa arab dilakukan sesuai jam pelajaran?  

Ibu Nisa : pembelajaran bahasa arab dipersingkat waktunya menjadi 1x30 menit setiap mata 

pelajaran, biasanya satu pelajaran ada 1x45 menit, untuk kelas 10 dan 11 ada 4 jam pelajaran 1 

minggu, jadi 4x45 menit dalam sebulan. 

Peneliti : apa saja jenis media teknologi yang dipakai saat proses pembelajaran bahasa arab? 

Ibu Nisa : biasanya proses pembelajaran bahasa arab saat pandemi ini menggunakan 

googleclassroom, disana biasanya saya menyampaikan materi, lewat video yang diedit dengan 

bantuan aplikasi canva, kinemaster, rekam suara, xrecorder, ppt. 

Peneliti : Menurut ibu teknologi yang digunakan sudah memenuhi tujuan pembelajaran bahasa 

arab? 

Ibu Nisa : menurut saya tujuan pembelajaran bahasa arab belum tercapai seseluruhnya karena 

hanya beberapa maharah yang bisa disampaikan. Dilihat dari nilai-nilai anak yang belum 

mengmpul nilai dari sekarang. 

Peneliti : Apakah aspek maharah bahasa arab dan media teknologi yang digunakan bisa 

disesuaikan? 



Ibu Nisa : sebagian maharah bisa disesuaikan dan ini membutuhkan perbuatan khusus mengenai 

teknologi pembelajaran dalam hal pembuatan materi dengan memanfaatkannya. 

Peneliti : Apakah guru selalu menggunakan media teknologi yang sama saat pembelajaran 

bahasa arab? 

Ibu Nisa: iya saya kebanyakan menggunakan googleclashroom atau whatapp dan zoom.  

Peneliti : Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat memanfaatkan media teknologi 

dalam pembelajaran bahasa arab? 

Ibu Nisa : langkah pertama yang saya lakukan adalah pembuatan materi bahasa arab yang harus 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Contoh untuk 

materi istima’ audio saya rekam suara atau mencari persamaan bahan di youtube. 

Peneliti : Apakah ibu mengkhususkan media teknologi yang digunakan dengan aspek maharah 

yang dipelajari? 

Ibu Nisa : iya contohnya untuk maharah kalam saya selalu menggunkan zoom, adapun yang 

lainnya hanya googleclassroom. 

Peneliti : Media teknologi apa saat pelajaran bahasa arab tentang istima? 

Ibu Nisa : sebenarnya teknologi yang saya pakai selalu menggunakan googleclassroom dan zoom 

disetiap pembelajaran maharah bahasa arab, akan tetapi dalam hal membuat materi dan evaluasi 

tentunya memanfaatkan teknologi tertentu misal canva, ppt, rekamsuara, xrecorder dll.  

Peneliti : Metode dan strategi apa yang digunakan guru dalam pembelajaran daring? 

Ibu Nisa : metode dan strategi yang sering saya gunakana saat pandemi ini metode langsung dan 

pengulangan. 

Peneliti : Bagaimana pola pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran daring ? 

(perorangan, kelompok, atau ceramah guru) 

Ibu Nisa :sering menggunakan perorangan. 

Peneliti : Apakah proses pembelajaran menggunakan media teknologi dapat mengontrol seluruh 

siswa dari awal sampai akhir pembelajaran? 

Ibu Nisa : tidak bisa mengontrol seluruh siswa dari awal sampai akhir pembelajaran, karena kita 

tidak tahu keadaan dan kondisi siswa disana. Lebih enaknya tatap muka bisa mengontrol secara 

langsung. 

Peneliti : Apa saja yang menjadi kendala utama saat memanfaatkan teknologi pembelajaran saat 

pandemi? 

Ibu Nisa : kendala yang saya rasakan adalan keterbatasan penggunaan teknologi karena masih 

dalam tahap belajar. 



Peneliti : Apakah memiliki kesulitan tersendiri saat menyesuaikan media teknologi dengan 

materi bahasa arab, khususnya dengan maharah bahasa arab? 

Ibu Nisa : kesulitan yang dirasakan pasti ada ya karena menyesuaikan materi dengan maharah 

bahasa arab, kendalanya dalam hal membuat materi harus benar-benar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

Peneliti : Bagaimana menurut anda siswa yang dihadapakan dengan pebelajaran bahasa arab 

daring saat ini ?  

Ibu Nisa : siswa dihadapkan dengan semua pelajaran secara daring tentunya penugasan-

penugasan yang mereka terima tidaklah sedikit yang membuat mereka jenuh, disini guru harus 

pintar-pintar memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. 

Peneliti : Bagaimana cara guru melakukan evaluasi setelah menggunkan media teknologi 

pembelajaran daring? Apa bentuknya? 

Ibu Nisa : Dalam hal evaluasi saya memanfaatkan googleform dan quizizz dalam ujian tengah 

semester atau akhir semester. 

Peneliti : Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah terhadap pemanfaatan media teknologi 

saat pandemi? 

Ibu Nisa : setiap guru selalu diawasi oleh pihak sekolah saat pembelajaran daring bahkan materi-

materi yang disampaikan harus dilaporkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transkip Wawancara 02 

Nama   : Ahmad Rozikin, S. Ag 

Jabatan  : Guru Bahasa Arab MAN 2 (PNS) 

Tempat  : Ruang guru MAN 2 

Tema Wawancara : Pemanfataan teknologi pembelajaran saat pandemi. 

 Sebelumnya peneliti sudah menyepakati waktu wawancar, wawancara disepekati pada 

pukul 12 siang. Berikut gambaran wawancara yang peneliti lakukan. 

Peneliti : Assalamualaikum bapa, saya akan melaksanakan wawancara mengenai pemanfaatan 

teknologi pembelajaran yang bapa gunakan dalam pembelajaran bahasa arab 

Pa Ahmad : Waalaikumasalam, siap saya akan jawab. 

Peneliti : baik pa, langsung ulun mulai ya wawancaranya, Bagaimana proses pembelajaran 

bahasa arab saat pandemi? 

Pa Ahmad : kebijakan yang dilakukan di MAN 2 Banjarmasin dalam mensikapi pembelajaran 

masa pandemi menggunakan sistem pembagian.  

Peneliti : apakah pembelajaran bahasa arab dilakukan sesuai jam pelajaran?  

Pa Ahmad : pembelajaran bahasa arab dipersingkat waktunya menjadi per 2 minggu sekali 

dengan alokasi waktu yaitu 1x35 perjam. 

Peneliti : apa saja jenis media teknologi yang dipakai saat proses pembelajaran bahasa arab? 

Pa Ahmad: saya menggunakan Googleclassroom, Zoom, PPT, Bandicam, Whastapp . 

Peneliti : Menurut bapa teknologi yang digunakan sudah memenuhi tujuan pembelajaran bahasa 

arab? 

Pa Ahmad: intinya teknologi itu adalah alat, bagaimana siswa bisa menerima pembelajaran 

tersebut tergantung kita yang mengolahnya. Ada berbagai macam karakter siswa dalam hal 

menanggapinya bagi yang serius hal ini bisa tercapai. 

Peneliti : Apakah aspek maharah bahasa arab dan media teknologi yang digunakan bisa 

disesuaikan? 

Pa Ahmad: dengan maharah-maharah yang menjadi tuntutan dalam belajar bahasa, tentunya 

kami sebagai pengajar mengupayakan dari sekian maharah itu semuanya tetap bisa dilaksanakan 

dan disesuaikan. 

Peneliti : Apakah guru selalu menggunakan media teknologi yang sama saat pembelajaran 

bahasa arab? 

Pa Ahmad: saya sering menggunakan googleclasroom, zoom dan lainnya 



Peneliti : Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat memanfaatkan media teknologi 

dalam pembelajaran bahasa arab? 

Pa Ahmad: karena keterbatasan waktu dalam hal ini saya memanfaatkan teknologi dengan cara 

penugasan-penugasan yang terarah saat pembelajaran berlangsung ataupun setelahnya. 

Peneliti : Apakah bapa mengkhususkan media teknologi yang digunakan dengan aspek maharah 

yang dipelajari? 

Pa Ahmad: iya biasanya untuk maharah istima dengan rekam suara setelah perintah yang terarah 

dari saya di googleclashroom. 

Peneliti : Media teknologi apa saat pelajaran bahasa arab tentang istima? 

Pa Ahmad:googleclassroom dan zoom menjadi aplikasi utama dalam menyampaikan materi baik 

itu maharah istima’, kalam, qira’ah maupun kitabah.  

Peneliti : Metode dan strategi apa yang digunakan guru dalam pembelajaran daring? 

Pa Ahmad: ini metode langsung sering saya gunakan. 

Peneliti : Bagaimana pola pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran daring ? 

(perorangan, kelompok, atau ceramah guru) 

Pa Ahmad: sangat flexibel tergantung materi apa yang disampaikan, kebanyakan perorangan. 

Peneliti : Apakah proses pembelajaran menggunakan media teknologi dapat mengontrol seluruh 

siswa dari awal sampai akhir pembelajaran? 

Pa Ahmad: karena sifatnya paraler ada 4 kelas yang diampu saat pembelajaran seluruhnya 

bersamaan tentunya ada beberapa yang tidak bisa dikontrol. 

Peneliti : Apa saja yang menjadi kendala utama saat memanfaatkan teknologi pembelajaran saat 

pandemi? 

Pa Ahmad: kendala dari aspek siswa biasanya mereka dirumah beralasan membantu orang tua, 

jaringan, kouta, hp terbatas. Kalau dari pengajar hal dari penguasaan IT, karena ada operator 

biasanya hal ini bisa diatasi dengan langsung menanyakannya.  

Peneliti : Apakah memiliki kesulitan tersendiri saat menyesuaikan media teknologi dengan 

materi bahasa arab, khususnya dengan maharah bahasa arab? 

Pa Ahmad: saya rasa selama kita mau belajar segala kesulitan bisa kita atasi, awalnya si memang 

sulit tapi dengan berjalannya waktu dan lebih terbiasa menggunkan IT maka semua itu bisa kita 

atasi. 

Peneliti : Bagaimana menurut anda siswa yang dihadapakan dengan pebelajaran bahasa arab 

daring saat ini ?  



Pa Ahmad: awalnya mereka tidak terbiasa dan tidak siap dengan pembelajaran daring, setelah 

ada masukan berupa motivasi dari pihak sekolah mereka sadar betapa pentingnya belajar 

walaupun daring. 

Peneliti : Bagaimana cara guru melakukan evaluasi setelah menggunkan media teknologi 

pembelajaran daring? Apa bentuknya? 

Pa Ahmad: Dalam hal evaluasi saya memanfaatkan telegram dan googleform dalam ujian tengah 

semester atau akhir semester. 

Peneliti : Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah terhadap pemanfaatan media teknologi 

saat pandemi? 

Pa Ahmad: dari wakamat selalu memotoring pengajar mengenai metode dan teknologi yang 

digunakan dan selalu ada evaluasi terus menerus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Transkip Wawancara 03 

Nama   : Rizal Maulana, S. Pd 

Jabatan  : Guru Bahasa Arab MAN 3 (PNS) 

Tempat  : Ruang Lab Bahasa 

Tema Wawancara : Pemanfataan teknologi pembelajaran saat pandemi. 

 Sebelumnya peneliti sudah menyepakati waktu wawancara, wawancara disepekati pada 

pukul 8 pagi. Berikut gambaran wawancara yang peneliti lakukan. 

Peneliti : Assalamualaikum bapa, saya akan melaksanakan wawancara mengenai pemanfaatan 

teknologi pembelajaran yang bapa gunakan dalam pembelajaran bahasa arab 

Pa Rizal : Waalaikumasalam, oke, sebisanya saya akan jawab. 

Peneliti : baik pa, langsung ulun mulai ya wawancaranya, Bagaimana proses pembelajaran 

bahasa arab saat pandemi? 

Pa Rizal: pembelajaran bahasa arab masa pandemi secara daring menggunakan e-learning 

madrasah. 

Peneliti : apakah pembelajaran bahasa arab dilakukan sesuai jam pelajaran?  

Pa Rizal: jadwal pembelajaran saat pandemi jauh berbeda dengan normal yaitu 2x45 menit 

perbulan dalam satu kelas 

Peneliti : apa saja jenis media teknologi yang dipakai saat proses pembelajaran bahasa arab? 

Pa Rizal: saya menggunakan e-learning madrasah, youtube, whatapps, ppt, dan word. 

Peneliti : Menurut bapa teknologi yang digunakan sudah memenuhi tujuan pembelajaran bahasa 

arab? 

Pa Rizal: tujuan pembelajaran bahasa arab sangat banyak khususnya keterampilan, karena ada 

pengurangan tatap muka sehingga sulit untuk mencapai tujuan pembelajran, jadi saya pilih 

materi yang menurut saya penting untuk disampaikan.  

Peneliti : Apakah aspek maharah bahasa arab dan media teknologi yang digunakan bisa 

disesuaikan? 

Pa Rizal: e-learning madrasah bisa mencakup semua maharah bahasa arab kecuali aspek qira’ah 

karena ada kesulitan saat mereka membca tidak diketahui apakah mereka membaca sendiri. 

Peneliti : Apakah guru selalu menggunakan media teknologi yang sama saat pembelajaran 

bahasa arab? 

Pa Rizal: saya menggunakan e-learning madrasah dalam setiap pembelajaran bahasa arab 



Peneliti : Apa saja langkah-langkah yang dilakukan guru saat memanfaatkan media teknologi 

dalam pembelajaran bahasa arab? 

Pa Rizal: langkah saya dalam memanfaatkan teknologi dalam hal materi saya mensiasatinya 

dengan mencari video yang sama materi di youtube dan ada juga saya yang buat video. 

Peneliti : Media teknologi apa saat pelajaran bahasa arab tentang istima? 

Pa Rizal: saya selalu menggunakan e-learning madrasah dalam hal pembelajaran bahasa arab 

baik itu maharah istima, kalam, qira’ah dan kitabah, untuk materi saya cari di youtube, adapun 

untuk arahan lanjutan saya gunakan whatapp, ada juga untuk bantuan pembuatan materi saya 

gunakan PPT dan word.  

Peneliti : Metode dan strategi apa yang digunakan guru dalam pembelajaran daring? 

Pa Rizal: ini metode langsung sering saya gunakan. 

Peneliti : Bagaimana pola pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran daring ? 

(perorangan, kelompok, atau ceramah guru) 

Pa Rizal: perorangan. 

Peneliti : Apakah proses pembelajaran menggunakan media teknologi dapat mengontrol seluruh 

siswa dari awal sampai akhir pembelajaran? 

Pa Rizal: untuk kontrol bisa dilakukan karena di e-learning madrasah ada absensi, tergantung 

kemandirian anak saat belajar. 

Peneliti : Apa saja yang menjadi kendala utama saat memanfaatkan teknologi pembelajaran saat 

pandemi? 

Pa Rizal: perkara kendala yang saya rasakan adalah infrastrukur karena aplikasi ini baru untuk 

pengembangannya diserakan ke madrasah, dalam hal perkara jaringan. 

Peneliti : Apakah memiliki kesulitan tersendiri saat menyesuaikan media teknologi dengan 

materi bahasa arab, khususnya dengan maharah bahasa arab? 

Pa Rizal: kesulitan itu ada karena materi video yang diambil dari orang lain jadi ada yang sesuai 

dan yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran bahasa arab. 

Peneliti : Bagaimana menurut anda siswa yang dihadapakan dengan pebelajaran bahasa arab 

daring saat ini ?  

Pa Rizal: perkara kendala dari siswa ada dua, pertama siswa belum familiar dengan teknologi 

pembelajaran, kesadaran dalam belajar mandiri masih rendah karena terbiasa dikontrol tapi 

dengan berjalannya waktu mereka terbiasa dan minat tersebut pulih dengan sendirinya. 

Peneliti : Bagaimana cara guru melakukan evaluasi setelah menggunkan media teknologi 

pembelajaran daring? Apa bentuknya? 

Pa Rizal: Dalam hal evaluasi saya memanfaatkan e-learning karena disana ada fitur ujian disana. 



Peneliti : Apakah ada pengawasan dari kepala sekolah terhadap pemanfaatan media teknologi 

saat pandemi? 

Pa Rizal: pengawasan ada dari pihak bidang kurikulum yang selalu mengawas setiap 

pembelajaran berlangsung, sering menanya operator terkait pembelajaran yang berlangsung dan 

di e-learning madrasah ada kontrolingnya dari pengawas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

 

Dokumentasi  

 

 



 

 

 



Lampiran 4 : 

 



 



 

 

 


