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MOTTO 

  

  إِنَّ َمَع العُْسِر يُْسًرا

“Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

( QS As Syarh [ 94] ayat 6 )
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 Al Qur’an Surah Al insyiroh [94] ayat 6 
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ABSTRAK 

 

Hasan Rizki (14420083), "Pengaruh implementasi video pembelaaran 

kinemaster terhadap peningkatan minat belajar Bahasa Arab siswa kelas VII MTs 

Daarul „Ulum 02 Sinar Melati Yogyakarta (Studi Eksperimentasi Minat Belajar)". 

Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pengaruh video  kinemaster 

terhadap minat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas VII MTs 

Daarul „Ulum 02 Sinar Melati Yogyakarta. (2) Mengetahui perbedaan minat 

belajar bahasa Arab antara siswa kelas kontrol dan siswa kelas eksperimen. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif 

dengan jenis penelitiannya adalah field research (penelitian lapangan). Objek 

penelitiannya adalah kelas VII A (kelas eksperimen) dan VII B (kelas kontrol). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Para siswa memiliki minat yang 

baik dengan mayoritas siswa yang menyukai media video pembelajaran yang di 

sampaikan oleh guru. (2) Minat belajar siswa kelas VII MTs Daarul „Ulum 02 

Sinar Melati Yogyakarta tahun ajaran 2021/2022 meningkat dengan adanya 

penerapan media video pembelajaran. Hal tersebut didasarkan pada hasil analisis 

data melalui uji-T. Hasil menunjukkan bahwa para siswa di kelas eksperimen 

semakin meningkat minat belajarnya dengan rata-rata nilai gain sebesar 3.60. 

Sedangkan para siswa di kelas kontrol mempunyai nilai minat belajar bahasa Arab 

yang menurun dengan rata-rata gain sebesar -1,80 yang menghasilkan nilai 

signifikansi 0.851 yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini 

membuktikan bahwa penerapan treatment berupa media video kinemaster dapat 

meningkatkan minat belajar siswa kelas eksperimen di dalam pembelajaran 

bahasa Arab lebih tinggi daripada minat belajar siswa kelas kontrol yang 

menerapkan media power point. 

 

Kata Kunci :Pengaruh, Video, kinemaster, Minat, Pembelajaran, Bahasa 

Arab, MTs Daarul „Ulum 02 Sinar Melati.  
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 امتجريد

انلغة امعربية يف ثعلمي  لامئة عىل كيناماس تارام فيديوثطبيق وسائل ام أ ثر يف  ، " (84424413) حسن رزيق

)دراسة  2224/8224كيااكرات امس نة ادلراس ية يو 2 دار امعلوم لهليةنلصف امسابع املدرسة امثناوية الإسالمية ال  

امرتبوية وثأ لهيل املعلمني. جامعة سوانن اكميجااك الإسالمية امعلوم  لكية  يوكيااكرات:امبحث. امتعمل (".  واععجتريبية دل

 . 2428احلكومية يوكيااكرات .

درسة املتوسطة ابمل يف امصف امسابع معرعة دواعع امطالب( 8هي : )ع و أ ما امهدف من لهذا امبحث 

( ملعرعة امفروق يف دواعع ثعمل انلغة امعربية بني 2يف ثعلمي انلغة امعربية. ) يوكيااكرات 2لهلية دار امعلوم الإسالمية ال  

امطالب يف امفصل امتحمك  و امفصل امتجريب. لهذا امبحث لهو حبث جترييب ذو ملاربة مكية مع هوع امبحث لهو امبحث 

)امفصل  باء. موضع لهذا امبحث لهو امفصل امسابع املآمف )امفصل امتجريب( وامسابع ام (field research)امليداين 

  امتحمك (. 

وسائط امفيديو مع غامبية امطالب اذلين حيبون ي امفأ ل اجلليب ذامطالب  (8: ) بحث عامي ييلام  جئثظهر هتا

، يزداد ادلواعع امتعلميية نلطالب من امفصل  لامئة عىل كيناماس تارام فيديوام  ( بتطبيق وسائل2اميت يطبلها املعمل. )

. لهذا يعمتد عىل هتاجئ حتليل امبياانت من 2824/2224 يوكيااكرات 2دار امعلوم  لهليةال   امثناوية امسابع يف املدرسة

. وأ ما امطالب يف 3,64اذلي يظهر أ ن امطالب يف امفصل امتجرييب زاد حاعزمه يف امتعمل كدر ”t“ خالل اختبار

مما يعين أ هنا اكهت هممة جًدا.  4.158بلمية ثبلغ  8,14-متحمك  دلهيم هلص يف احلاعز متعمل انلغة امعربية كدر امفصل ا

يف ثعمل انلغة امعربية كادر عىل رعع دواعع ثعمل امطالب  لامئة عىل كيناماس تارام فيديوام  ثطبيق وسائللهذا يثبت عىل أ ن 

 الب يف امفصل امتحمك  يف ثعمل انلغة امعربية.دواعع ثعمل امط  يف امفصل امتجريب أ عىل من

، ثعلمي، انلعة امعربية دواعع، كينامس تار، امفيديووسائل،  , أ ثراملكامت امرئيس ية :  
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 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi Arab-latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

1. Konsonan tunggal  

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Bā B Be ب

 Tā T Te ت

 Ṡā‟ Ṡ Es titik di atas ث

 Jim J Je ج

 Hā‟ Ḥ Ha titik di bawah ح

 Khā‟ Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet titik di atas ذ

 Rā‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Ṣād Ṣ Es titik di bawah ص

 Dād Ḍ De titik di bawah ض

 Tā Ṭ Te titik di bawah ط

 Zā‟ Ẓ Zet titik di bawah ظ

 Ayn ... „... Koma terbalik (di atas)„ ع

 Gayn G Ge غ

 Fā‟ F Ef ؼ

 Qāf Q Qi ؽ

 Kāf K Ka ؾ

 Lām L El ؿ

 Mīm M Em ـ
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 Nūn N En ف

 Waw W We ك

 Hā‟ H Ha ق

 Hamzah ...‟... Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

  

2. Konsonan Rangkap (Syaddah) 

Syaddah atau tasydid yang di dalam sistem penulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu.  

Contoh:  ُمتَػَعِقَدْين ditulis  muta‟aqqidain 

  ditulis   „iddah  ِعدَّة 

3. Ta‟ Marbutah 

Transliterasi untuk Ta‟ marbutah ada dua macam yaitu  

a. Bila dimatikan, ditulis h: 

Contoh: هبة  ditulis  hibah 

  ditulis   jizyah  جزية

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya).  

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

Contoh: هللا نعمة ditulis   ni‟matullah 

  ditulis  zakatul-fitri الفطر زكاة
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4. Vokal pendek 

  َ (fathah) ditulis a contoh َََضَرب   ditulis  daraba  

  َ (kasroh) ditulis i contoh َََفِهم   ditulis fahima  

  َ (dammah) ditulis u contoh ََُكِتب  ditulis kutiba  

5. Vokal panjang 

a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   jāhiliyyah  جاهلية

b. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas) 

يسعيَ  ditulis   yas‟ā 

c. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis   majīd   جميد

d. Dammah + waw mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

  ditulis   furūd  فركض

6. Vokal rangkap 

a. Fathah + yā mati, ditulis ai 

 ditulis   bainakum   بينكم

b. Fathah + waw mati, ditulis au 

 ditulis   qaul   قوؿ
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7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis   a‟antum  اانتم

 ditulis   u‟iddat  اعدت

 ditulis   la‟in syakartum شكرمت لئن

8. Kata sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qurān  القراف

 ditulis   al-Qiyās القياس

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

 ditulis   asy-syams الشمس

  ‟ditulis   as-samā السماء
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KATA PENGANTAR 
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Alhamdulillah, rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan tenaga profesional yang melakukan tugas pokok dan 

fungsi meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap peserta 

didik/siswa, karena apresiasi tinggi suatu bangsa terhadap guru sebagai 

penyandang profesi yang bermartabat merupakan pencerminan sekaligus 

sebagai salah satu ukuran martabat suatu bangsa.
2
 

Seorang guru yang profesional harus menjadi pribadi yang mampu 

mengundang daya tarik peserta didik, salah satunya dengan kreatifitas selama 

mengajar. Hal ini penting mengingat guru dituntut berkreasi agar peserta 

didik dapat menyerap ilmu lebih optimal. Kemampuan guru dalam berkreasi 

sangat diharapkan dikuasai oleh seorang guru. Karena hal itu berdampak 

besar terhadap keberhasilan guru dalam mengajar. Cara paling baik bagi guru 

untuk mengembangkan kreativitas siswa salah satunya melalui media-media 

pembelajaran yang kreatif. 

Guru yang ideal selalu mengadakan pembaharuan dalam penggunaan 

media pembelajaran. pemilihan media pembelajaran yang tepat pada saat 

proses pembelajaran sangatlah diperlukan untuk tercapainya tujuan 

pembelajaran. dengan menggunakan media yang tepat, maksud dari informasi 

maupun pesan yang disampaikan oleh penyampai pesan dapat diterima 

                                                           
2
 Meity H.Idris,Dkk (2014) , menjadi pendidik yang menyenangkan & profesional 

(implementasi pada pendidikan anak usia dini.hlm iv. 



 

3 
 

dengan jelas oleh penerima pesan. Begitu juga ketika media digunakan dalam 

proses pembelajaran di kelas. Informasi yang disampaikan guru sebagai 

penyampai pesan di kelas, dapat diterima dengan jelas oleh siswa sebagai 

penerima pesan di kelas. Pemanfaatan media yang baik serta memadai 

diharapkan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa 

sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik.
3
 

Pada masa pandemi covid 19 ini yang memaksa pembelajaran 

dilaksanakan secara online menjadikan tugas baru bagi para pendidik untuk 

lebih aktif dalam mengembangkan media dalam pembelajaran dikarenakan 

penyampaian materi hanya dapat di akses melaui media online tanpa bertatap 

muka. Sudah hampir dua tahun pembelajaran dilaksanakan secara 

daring/online sehingga menimbulkan masalah baru bagi para peserta didik 

maupun para pendidik itu sendiri. Salah satu dari masalah tersebut adalah 

hilangnya minat belajar siswa yang sebabkan oleh beberapa masalah. 

 Salah satunya adalah kurangnya kreatifitas guru dalam 

mengembangkan media pembelajaran. Guru hanya memberikan materi dan 

latihan tanpa memperhatikan media pembelajaran yang dipakai. Sehingga 

siswa jenuh, bosan dan cenderung tidak memperhatikan dalam proses 

pembelajaran. Hal itu yang melatarbelakangi rendahnya minat siswa untuk 

belajar. Guru seyogyanya mampu menggunakan media secara maksimal 

termasuk dalam mengikuti perkembangan teknologi masa kini seperti 

membuat media Video pembelajaran Kinemaster. 

 

                                                           
3
 Mufidatul Aisiyah. Skripsi, Judul “Kreatifitas guru PAI dalam penggunaan media 

elektronika untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas V SD negeri 2 Kutosari 

Kebumen”2015. hlm.2 
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Di MTs Daarul „Ulum 2 Sinar Melati Sleman peneliti menemukan 

salah satu guru bahasa arab yang memiliki banyak kreatifitas, diantaranya 

kreatifitas mengembangkan media pembelajaran bahasa arab dengan 

menggunakan media video kinemaster yang dapat di oprasikan melalui 

semartphone. Hasil teknologi yang sangat canggih ini diharap mampu 

membantu para guru untuk menjadi pendidik yang lebih kreatif dan dapat 

merubah kesan anak yang beranggapan bahwa pelajaran bahasa arab sulit dan 

membosankan menjadi pelajaran yang menyenangkan dan diharapkan dapat 

mempengaruhi minat belajar siswa.  

Dengan demikian, melihat problematika tersebut penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian terhadap “ PENGARUH IMPLEMANTASI 

MEDIA PEMBELAJARAN KINEMASTER DALAM MENINGKATKAN 

MINAT BELAJAR BAHASA ARAB SISWA KELAS VII MTs DAARUL 

„ULUM 2 SINAR MELATI SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 

2021/2022 ” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan dalam penelitian, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Seberapa besar peningkatan minat belajar bahasa arab dalam implementasi 

media video pembelajaran kinemaster pada siswa kelas VII di MTs Daarul 

„Ulum 2 Sinar Melati tahun ajaran 2021/2022?  

 

 



 

5 
 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian in adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

implementasi video kinemaster dalam pembelajaran bahasa arab untuk 

siswa kelas VII di MTs Daarul „Ulum 2 Sinar Melati Sleman. 

2) Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 

wawasan bagi dunia pendidikan dan juga mampu menambah referensi 

pada penelitian sejenis yang akan di lakukan di masa yang akan 

datang. 

1) Sebagai sumbangan pemikiran untuk meningkatkan mutu 

pendidikan pada umumnya. 

2) Sebagai bahan informasi ilmiah mengenai kratifitas guru dalam 

menggunakan media dalam pembelajaran bahasa arab sesuai 

dengan perkembangan teknologi masa kini. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru 

Memberi masukan pada guru untuk mengembangkan media 

video berbasis kinemaster yang di oprsikan melalui smartphone 

dalam meningkatkan pembelajaran Bahasa arab. 

2) Bagi Siswa 
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Siswa dapat terbantu dengan adanya media pembelajaran yang 

menjadi tidak monoton membuat siswa merasa tidak bosan dan 

pembelajaran menjadi menyenangkan. 

3) Bagi Sekolah

a) Meningkatkan mutu pendidikan sekolah.

b) Membantu dalam meningkatkan prestasi sekolah.

c) Menambah referensi dalam pembelajaran.

4) Peneliti

Penelitian ini sebagai pengalaman baru dalam penelitian, 

karena dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang implementasi media video berbasis 

kinemaster dalam meningkatkan minat belajar siswa. Juga 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan alternatif media yang 

baru, kreatif dan efektif pada siswa dan guru. 

D. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang memiliki referensi dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan di antaranya : 

Pertama : Skripsi dari saudara Litia Ristianti tahun 2019 dengan judul “ 

Penerapan Media Video Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran SKI di Kelas VII MTs Pradigma Palembang” Penelitian ini memiliki 

kemiripan dengan yang penulis lakukan yaitu pada media video, 

mempengaruhi minat, adapun perbedaan yang perlu diperhatikan seperti pada 
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mata pelajaran, media video yang digunakan yaitu media video berbasis kine 

master yang mudah digukan melalui semartphone
4
 

Kedua : skripsi dari saudara Musyrif Kamal J.Haq tahun 2017 dengan 

judul “Pengaruh penggunaan Media Smartphone sebagai sumber belajar 

terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik mata kuliah studi fiqih 

mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam UIN MALIKI MALANG “ 

penelitian ini bertujuan meng etahui penggunaan media smartphone sebagai 

sumber belajar terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik pada 

pembelajaran Fiqih .berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu 

pada variabel pembelajaran bahasa Arab dan fokus penelitiannya pada minat 

belajar siswa.
5
 

Ketiga : skripsi dari saudari Siti Umami “Pengaruh Media Pembelajaran 

VCD terhadap prestasi belajar Fiqih siswa kelas VII MTs N Bantul Kota Tahun 

Ajaran 2008/2009”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media 

pembelejaran VCD terhadap prestasi belajar siswa. Adapun perbedaan dengan 

penelitian yang penulis ambil adalah pada media pembelajaran bahasa arab, 

pengaruh dan tempat penelitian . 
6
 

Keempat : Jurnal dari saudara Soekamto, Elfizar dan Asriyani dengan 

judul Media Pembelajaran Bahasa Arab untuk Siswa Madrasah Ibtidaiyah. 

                                                           
4
 Litia Ristianti dengan judul “ Penerapan Media Video Dalam Meningkatkan Minat 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran SKI di Kelas VII MTs Pradigma Palembang”jurusan 

pendidikan agama uin raden fatah palembang tahun 2019 (http://eprints.radenfatah.ac.id) 
5
 Musyrif kamal J.Haq tesis dengan judul “pengaruh penggunaan media smartphone 

sebagai sumber belajar terhadap otivasi belajar dan orestasi akademik mata kuliah fiqih 

mahasiswa jurusan pendidikan agama uin maliki malang..2017(http://etheses.uin-

malang.ac.id/12493/1/15770055.pdf) 
6
 Siti Umami “Pengaruh Media Pembelajaran VCD terhadap prestasi belajar Fiqih 

siswa kelas VII MTs N Bantul Kota Tahun Ajaran 2008/2009” 

http://etheses.uin-malang.ac.id/12493/1/15770055.pdf
http://etheses.uin-malang.ac.id/12493/1/15770055.pdf
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Penelitian ini membahas tentang media pembelajaran Bahasa Arab, Penelitian 

ini menggunakan media Adobe Flash CS4 Proffesional, sedangkan dalam 

perancangannya menggunakan Storyboard, Struktur Navigasi, dan Flowchart. 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana penulis 

lebih memfokuskan pada kreativitas guru dalam menyiapkan media 

pembelajaran terhadap minat belajar siswa. Serta yang menjadi objek kelas VII 

di MTs Daarul „Ulum 2 Sinar Melati Sleman Yogyakarta .
7
  

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasana ini di maksudkan untuk memberi gambaran isi 

skripsi secara keseluruhan . penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut; 

Bab I pendahuluan membahas Latar belakang Masalah, Rumusan masalah, 

Tujuan, Manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. 

Bab II membahas tentang kajian teori dan metode penelitian yang telah 

dilaksanakan. 

Bab III membahas tentang gambaran umum MTs Daarul „Ulum 02 Sinar 

Melati Sleman Yogyakarta meliputi ; letak geografis, sejarah berdirinya, visi 

dan misi,strukutur organisasi sekolah, keadaan guru dan siswa serta sarana 

prasarana. 

Bab IV membahas pemaparan data tentang pembelajaran bahasa arab di 

kelas VII A di MTs Daarul „Ulum 02 Sinar Melati Sleman Yogyakarta  

                                                           
7
 Soekamto,Elfizar dan Asriyani dengan judul Media Pembelajaran Bahasa Arab untuk 

Siswa Madrasah Ibtidaiyah (http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jepin/article/view/22069) 

http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jepin/article/view/22069
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Bab V membahas penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, kata 

penutup. Pada bagian akhir berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup, peneliti, 

dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan 

media video berbasis kinemaster di dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 

VII MTs Daarul „Ulum 02 Sinar Melati, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Dengan penerapan media power point yang telah diterapkan oleh 

guru, minat belajar siswa telah terhitung baik. Dari data kuantitatif 

yang peneliti dapatkan, para siswa telah menyukai pembelajaran 

bahasa Arab yang dikemas melalui media power pooint tersebut. Akan 

tetapi data kualitatif yang peneliti dapatkan dari observasi dan 

wawancara tidak terstruktur, menunjukkan bahwa para siswa kurang 

antusias dan kebingungan mengikuti pembelajaran online tersebut. 

Ketika media video berbasis kinemaster diterapkan sebagai peninkat 

minat di kelas eksperimen, ada peningkatan minat yang lebih tinggi di 

bandingkan dengan kelas kontrol tanpa menerapkan media berbasis 

kinemaster, beriringan dengan respon positif secara kualitatif dari para 

siswa di kelas eksperimen. 

2. Minat di kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki perbedaan sejak 

sebelum dilaksanakan treatment. Terbukti dari uji-T yang dilakukan 

dan menunjukkan hasil pretest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dengan rata-rata kelas 

eksperimen sebesar 78.38 dan kelas kontrol sebesar 73.20. Setelah di 

laksanakan uji-T pada data posttest dari kedua kelas tersebut, hasil 

menunjukkan bahwa data posttest pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol memiliki perbedaan yang signifikan dengan rata-rata kelas 

eksperimen sebesar 82.77 dan kelas kontrol sebesar 71.40. hal ini 

menunjukkan bahwa nilai gain dari keduanya terpaut jauh yaitu 

dengan rata-rata nilai gain kelas eksperimen sebesar 97 dan kelas 

kontrol sebesar -36 dengan perbedaan yang signifikan. Dari hasil 

analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media video berbasis 

kinemaster dapat memberikan pengaruh pada peningkatan minat 

belajar siswa. 

pembelajaran bahasa Arab, peneliti mengajukan beberapa saran yaitu: 

1. Bagi guru bahasa Arab 

a. Hendaknya mulai mencoba menerapkan media pembelajaran baru 

salah satunya media video berbasis kinemaster dalam pembelajaran 

bahasa Arab guna meningkatkan minat dan motivasi siswa terhadap 

pembelajaran bahasa Arab. 

b. Hendaknya guru dapat menambahkan lebih banyak inovasi dalam 

setrategi pembelajaran terlebih dalam pembelajaran online, Seperti 

membuat link youtub pembelajaran bahasa arab, buku digital dan 

B. Saran 

Berkaitan dengan penerapan media berbasis kinemaster dalam 
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berbagai hal yang membuat siswa lebih dapat mengeksplor 

pengetahuan diri mereka di dalam pembelajaran bahasa Arab. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

a. Hendaknya peneliti lebih teliti dalam memilih kelas kontrol dan 

eksperimen, dengan mempertimbangkan jumlah, kemampuan, dan 

latar belakang siswa. Agar lebih mudah dalam pemantauan dan 

lebih berimbang. 

b. Hendaknya penelitian eksperimen yang mengutamakan data 

kuantitatif juga dapat mempertimbangkan data kualitatif, untuk 

memperkuat hasil penelitian. 

3. Bagi siswa  

a. Hendaknya lebih kteatif lagi dalam mengembangkan diri di dalam 

pembelajaran kelas online.  

b. Hendaknya untuk cepat beradaptasi dalam mengikuti model 

pembelajaran secara online. 

Puji syukur yang teramat mendalam  atas pertolongan-Nya, atas 

kasih dan sayang-Nya sehingga telah selesailah penyusunan skripsi dengan 

baik. Peneliti berharap karya ilmiah ini nantinya dapat bermanfaat dan 

memberi inspirasi yang berarti bagi kemajuan pendidikan ke arah yang 

lebih baik, dan sebagai referensi para peneliti selanjutnya. 

 

C. Kata Penutup 
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