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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang 

problematika guru dalam pembelajaran Qur’an Hadits selama pandemi 

Covid-19 di MAN Kapuas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Problematika Guru Dalam Pembelajaran Qur’an Hadits Selama 

Pandemi Covid-19 di MAN Kapuas, yaitu: 

a. Pembelajaran yang biasanya tatap muka berubah menjadi 

daring/online. 

b. Keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi 

pembelajaran. 

c. Siswa sering terlambat mengumpul tugas dikarenakan sinyal/kuota. 

d. Tidak dapat menjelaskan materi secara jelas dan terperinci karena 

menghemat biaya internet siswa.  

e. Jaringan internet yang terkadang naik turun. 

f. Media pembelajaran yang digunakan guru dominan monoton yang 

membuat para murid jenuh dan bosan.  

g. Tidak semua media yang digunakan dapat diakses oleh peserta 

didik. 

h. Pada saat praktik membaca Al-Qur’an maupun hadits ada sebagian 

yang masih kurang jelas bagi siswanya.  
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Selain itu adapula problematika yang berasal dari luar diri guru 

(eksternal) salahsatunya adalah sebagian siswa ada yang tidak mampu 

membeli kouta karena kondisi ekonomi. 

2. Solusi yang dilakukan Untuk Mengatasi Problematika Guru dalam 

Pembelajaran Qur’an Hadits Selama Pandemi Covid-19 di MAN 

Kapuas, yaitu: 

a. Mengupayakan pelaksanaan pembelajaran online secara maksimal. 

b. Mengikuti pelatihan di forum-forum tertentu, mengikuti bimbingan 

teknologi, mengikuti seminar dan lain-lain 

c. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan 

tugas dengan tenggat waktu.  

d. Memanfaatkan waktu diluar jam pelajaran untuk diskusi dengan 

peserta didik secara daring. 

e. Mengupayakan untuk mencari jaringan yang stabil. 

f. Membuat media/metode pembelajaran yang efektif dan efisien 

secara online. 

g. Menggunakan media yang familiar dan bisa diakses peserta didik. 

h. Meluangkan waktu untuk mengulang pembelajaran yang kurang 

jelas menggunakan videocall atau lainnya. 

Adapun solusi mengatasi problematika yang berasal dari luar diri 

guru yaitu pihak sekolah akan memberikan bantuan berupa uang tunai untuk 

membeli kouta internet, terlebih lagi pemerintah juga memberikan bantuan 

kuota internet kepada seluruh siswa.  
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B. Rekomendasi 

 

Dalam rangka peningkatan keterampilan guru dalam proses belajar 

mengajar selama pandemi Covid-19 di MAN Kapuas, maka penulis 

menyarankan kepada: 

1. Kepala Sekolah MAN Kapuas hendaknya memberikan bantuan berupa 

uang tunai untuk membeli kouta internet sebulan sekali agar siswa bisa 

mengikuti pembelajaran daring. 

2. Guru-guru MAN agar lebih memperhatikan kehadiran dan keaktifan 

siswanya dalam pembelajaran daring agar pembelajaran daring berjalan 

lancar dan sesuai tujuan pembelajaran. 

3. Orang tua siswa MAN Kapuas harus lebih memperhatikan anaknya 

yang melaksanakan pembelajaran daring di rumah agar anak tidak lupa 

dengan pelajaran dan tugasnya sebagai siswa. 

4. Siswa MAN Kapuas diharapkan lebih rajin dan lebih aktif dalam 

pembelajaran daring sehingga pembelajaran lebih mudah dipahami dan 

tugas pun cepat diselesaikan sehingga tujuan pembelajaran tercapai.


