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MOTTO 

 

 فَِإنَّ َمَع ٱْلعُْسِر يُْسًرا

 

 إِنَّ َمَع ٱْلعُْسِر يُْسًرا

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 

(QS. As-Syarh: 5-6)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Rilis 

Grafika, 2009), hlm. 596. 
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ABSTRAK 

Hamasliko Mahdawati, 15420015, Pemanfaatan Media Sosial Facebook & 

Instagram sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia (Studi Deskriptif 

pada Akun Grup Facebook Belajar Bahasa Arab & Akun Instagram 

@Arabiyahtalks). Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang bertujuan 

untuk menggambarkan bagaimana pemanfaatan media sosial facebook & instagram 

dalam proses pembelajaran bahasa Arab di Indonesia sehingga media sosial bukan 

hanya berfungsi sebagai hiburan (entertainment), tetapi juga sebagai pendidikan 

(education). Adapun objek dalam penelitian ini adalah Akun Grup Facebook Belajar 

Bahasa Arab dan Akun Instagram @Arabiyahtalks. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif yang 

dikembangkan oleh Miles & Huberman, yaitu : pengumpulan data, reduksi data, 

penjelasan data dan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pemanfaatan media sosial 

facebook & instagram sebagai media pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan 

oleh Akun Grup Facebook Belajar Bahasa Arab & Akun Instagram @Arabiyahtalks 

termasuk dalam pola pemanfaatan media di luar situasi kelas. Pengelolaan kedua 

akun tersebut bersifat mandiri yaitu terlepas dari lembaga pendidikan formal dan 

tidak mengacu pada kurikulum yang ada di sekolah maupun madrasah. 

Kata kunci : Pemanfaatan, Media Sosial, Facebook, Instagram, Pembelajaran 

Bahasa Arab 

  



 
 

 جتريد

 وسائل التواصل االجتماعي الفيسبوك من نتفاعاإل، 51004451داوايت ، حم سليقامح

موعة جمتعلم اللغة العربية يف إندونيسيا )دراسة وصفية على حساب لوسيلة يف   رامغاالنستو 
البحث قسم تعليم (. Arabiyahtalks@االنستغرام  و  Belajar Bahasa Arabوك بالفيس

اللغة اللغة العربية  كلية العلوم الرتبوية و أتهيل املعلمني يف جامعة سوانن كاليجاكا 
 .0405اإلسالمية احلكومية بيوكياكرات 

ائل كيفية استخدام وس  هو البحث الوصفي النوعي الذي يهدف إىل شرحهذا البحث 
يث ال تعمل علم اللغة العربية حبيف عملية تاإلنستغرام و  الفيسبوكالتواصل االجتماعي 
 ا البحثيف هذ موضوع البحثرتبية. لرتفيه ، بل تعمل أيًضا لجتماعي وسائل التواصل اال

استخدام . Arabiyahtalks@ اإلنستغرام  و  Belajar Bahasa Arabالفيسبوك موعة اجمل يعين
بينما  ظة واملقابالت والتوثيق.املالح ذا البحثه م  البياانت يفجلتقنيات الباحث 

 & Milesويره بواسطة مت تطتفاعلي حتليل البياانت تخدم تقنية حتليل البياانت منوذج تس

Huberman البياانت واالستنتاجات. شرحالبياانت و  خفض: مج  البياانت و و، وه 
و بوك الفيسوسائل التواصل االجتماعي من  إلنتفاعاالبحث هي :  يف هذ نتائجال 

 و  Belajar Bahasa Arabالفيسبوك موعة اليت تقوم هبا اجمل بيةلتعلم اللغة العر  اإلنستغرام
خارج مواقف الفصل  لمتضمن يف منط استخدام الوسائ Arabiyahtalks@ اإلنستغرام 
إدارة احلسابني مستقلة ، أي بصرف النظر عن املؤسسات التعليمية الرمسية وال . الدراسي

 .يف املدرسة تشري إىل املناهج
 
 

 م ,اإلنستغرا,  الفيسبوك ,الوسائل التواصل االجتماعي  , نتفاعإلااالكلمات الرئيسية : 
   تعلم اللغة العربية



 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi Arab-latin merujuk pada SKB Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 

158/1987 dan 0543b/U/1987. 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

B ب
ͩ
ā B Be 

 Tā T Te ت

 Śā’ Ś Es titik diatas ث

 Jim J Je ج

 Hā’ Ḥ Ha titk 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 ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Waw W We و

 Hā’ H Ha ه

 Hamzah …’… Apostrof ء

 Yā Y Ye ي

  

2. Konsonan Rangkap (Syaddah) 

Syaddah atau tasydid yang di dalam sistem penelitian Arab 

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

diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: ُمتََعق ِّدَْين  ditulis  muta’aqqidain 

دَّة    ditulis  ‘iddah  عِّ

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: نعمة هللاا  ditulis  ni’matullah 

 ditulis  zakatul-fitri زكاة الفطر  

4. Vocal pendek 

 ََ  (fathah) ditulis a contoh   ََضَرب ditulis  daraba 

 َِّ  (kasrah) ditulis i contoh  َم  ditulis  fahima فَهِّ

 َُ  (dammah) ditulis u contoh  َُكتِّب ditulis  kutiba 

5. Vocal panjang 

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

 ditulis  jāhiliyyah جاهلية

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

 ditulis  yas’ā يسعى

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

 ditulis  majīd مجيد

d. Dammah + waw mati, ditulis ū (garis diatas) 

 ditulis  furūd فروض

6. Vocal rangkap 

a. Fathah + yā mati, ditulis ai 

 ditulis  bainakum بينكم 



 
 

b. Fathah + waw mati, ditulis au 

 ditulis  qaul  قول

7. Vocal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan 

dengan apostrof 

 ditulis  a’antum  أ أنتم

 ditulis  u’iddat  أعد ت

 ditulis  la’in syakartum لئن شكرتم

8. Kata sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis  al-qurān القران

 ditulis  al-qiyās القياس

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I-nya. 

 ditulis  asy-syams الشمس

 ’ditulis  as-samā السماء
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial dimana setiap individu akan 

berinteraksi dengan individu lainnya. Interaksi yang terjadi bisa dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung. Berkembangnya ilmu pengetahuan 

dan teknologi juga mempengaruhi cara berinteraksi setiap individu. Banyak 

inovasi-inovasi yang telah dilakukan untuk mempermudah pekerjaan 

manusia, salah satunya adalah internet. Internet adalah konvergensi dari 

berbagai media terdahulu seperti komputer, televisi, radio, dan telepon.2 

Menurut Lani Sidharta, secara umum internet harus dipandang sebagai 

sumber daya informasi walaupun secara fisik internet adalah interkoneksi 

antar jaringan komputer. Isi internet adalah informasi, layaknya suatu 

database atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap. 

Bahkan internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena 

hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti hiburan, 

bisnis, olah raga, dan lain sebagainya.3 

                                                           
2 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat, ed.1 cet.7, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2014) hlm. 136. 
3 Masykur, “Peran internet dalam peningkatan prestasi belajar pendidikan Agama Islam siswa 

di SD Al-Fatah Driyorejo Gresik”, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2010. hlm 20. 
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Perkembangan teknologi yang sangat pesat terus melahirkan 

kemudahan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satunya 

adalah dengan adanya media sosial yang semakin memudahkan para 

penggunanya untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. 

Melalui media sosial, dua individu yang berbeda tempat bisa melakukan 

interaksi seperti sedang bertatap muka (face to face).  

Media sosial merupakan salah satu bagian dari internet. Dengan 

menjamurnya handphone di kalangan masyarakat membuat kita semakin 

mudah mengakses internet kapanpun dan dimanapun, begitupun juga dengan 

media sosial. Hampir sebagian besar masyarakat telah menggunakan media 

sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan 

internet yang tinggi berdasarkan hasil survey yang di lakukan oleh we are 

social pada bulan Juli tahun 2020 yang menunjukkan bahwa 3,96 milyar orang 

telah menggunakan media sosial atau sekitar 51% dari total penduduk di 

dunia.4 

Kehadiran dan kecepatan perkembangan teknologi terjadi dalam 

segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan.  Salah satu produk 

teknologi yang sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah 

media elektronik. Pemanfaatan media elektronik dalam proses pembelajaran 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperluas 

                                                           
4 Simon Kemp, “More Than Half of The People on Earth Now Use Socia Media”, 

http://wearesocial.com/blog/2020/07/more-than-half-of-the-people-on-earth-now-use-social-media, 

diakses pada 16 September 2020. 

http://wearesocial.com/blog/2020/07/more-than-half-of-the-people-on-earth-now-use-social-media


22 
 

 
 

jaringan pendidikan sehingga ilmu pengetahuan lebih mudah diakses, 

disimpan dan dipublikasikan.  

Hal ini juga berimplikasi pada pembelajaran bahasa Arab dewasa ini.  

Penggunaan media elektronik dalam proses pembelajaran bahasa Arab  

menawarkan berbagai kemungkinan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa Arab. Bagi pelajar, hadirnya media elektronik dapat 

menjadi motivasi untuk memperoleh banyak pengetahuan dan informasi 

terkait bahasa Arab tanpa batas yang ada di internet. Begitupula dengan 

pengajar yang juga dapat memanfaatkan media elektronik sebagai media 

dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

Pembelajaran bahasa Arab ini juga bisa dilaksanakan dimana-mana 

baik formal maupun informal, di dalam kelas maupun di luar kelas. Di masa 

pandemi Covid-19 ini, kegiatan pembelajaran didalam kelas dialihkan pada 

sistem pembelajaran daring (dalam jaringan). Hal ini sesuai dengan Surat 

Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan 

Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-

19). Pembelajaran secara daring ini dapat dilakukan melalui grup di media 

sosial seperti whatsapp, telegram, instagram, aplikasi zoom ataupun media 

lainnya.5 Di Indonesia pembelajaran melalui media sosial sudah mulai banyak 

dilakukan diantaranya melalui grup facebook, channel youtube, dan akun 

                                                           
5Sri Harnani, “Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19”, 

https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/efektivitas-pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-covid-

19, diakses 22 September 2020. 

https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/efektivitas-pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-covid-19
https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/efektivitas-pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-covid-19
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instagram pembelajaran. Hal ini menjadi nilai positif dalam dunia pendidikan 

sehingga media sosial dapat memberikan manfaat bagi para pendidik dan 

pelajar di Indonesia.  

Ada beberapa akun yang memanfaatkan media sosial sebagai media 

pembelajaran bahasa Arab di Indonesia, diantaranya adalah grup facebook 

Belajar Bahasa Arab dan akun instagram @Arabiyahtalks. Grup facebook 

Belajar Bahasa Arab dibuat sudah cukup lama yakni sejak 12 April tahun 

2012. Grup ini memiliki tujuan menjadi wadah bagi para anggotanya untuk 

belajar bahasa Arab secara bersama-sama. Sedangkan akun instagram 

Arabiyahtalks pertama kali dibuat pada bulan Maret tahun 2020 dimana masa 

Pandemi Covid-19 dimulai. Akun Arabiyahtalks bertujuan ingin membantu 

pelajar atau pemula yang baru ingin belajar bahasa Arab melalui konten 

edukatif, informatif, kreatif serta tips dan trik seputar bahasa Arab. 

Dari pemaparan uraian-uraian diatas, penulis bermaksud untuk 

mengadakan penelitian tentang pemanfaatan media sosial sebagai media 

pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Pada awalnya penulis ingin mengkaji 

tentang media sosial facebook, instagram dan youtube. Namun karena 

keterbatasan data yang penulis dapatkan maka objek yang dikaji adalah media 

sosial facebook dan instagram saja, sehingga tema penelitian ini menjadi 

“Pemanfaatan Media Sosial Facebook & Instagram sebagai Media 

Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia (Studi Deskriptif Kualitatif pada 

Akun Grup Facebook Belajar Bahasa Arab dan Akun Instagram 

@Arabiyahtalks)”.  Dalam penelitian ini penulis berusaha menggambarkan 
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bagaimana pemanfaatan media sosial sebagai media dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab di Indonesia yang dilakukan oleh akun Grup 

facebook Belajar Bahasa Arab dan akun instagram @Arabiyahtalks. Penulis 

ingin menunjukkan bahwasanya fungsi media sosial bukan hanya sebagai 

hiburan (entertainment), tetapi juga dapat difungsikan sebagai pendidikan 

(education).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Agar lebih fokus dalam penelitian ini, maka penulis membatasi 

masalah yang akan diteliti. Tujuan dari pembatasan masalah ini agar 

penelitian yang akan dilakukan dapat tercapai pada sasaran dan tujuannya. 

Penelitian dibatasi pada lingkup wilayah Negara Indonesia di era Pandemi 

Covid-19. Penulis juga membatasi objek penelitian yaitu pada penggunaan 

media dari sudut pandang sebagai admin media sosial saja. Berdasarkan latar 

belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemanfaatan akun media sosial Grup Facebook  Belajar 

Bahasa Arab & Akun Instagram @Arabiyahtalks sebagai media 

pembelajaran bahasa Arab di Indonesia? 

2. Apa saja perbedaan di antara akun media sosial Grup Facebook  Belajar 

Bahasa Arab & Akun Instagram @Arabiyahtalks dalam 

pemanfaatannya sebagai media pembelajaran bahasa Arab di Indonesia? 
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3. Apa kekurangan & kelebihan media sosial  facebook  & instagram 

dalam pemanfaatannya sebagai media pembelajaran bahasa Arab di 

Indonesia? 

4. Bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan akun grup facebook dan 

akun instagram dalam pemanfaatannya sebagai media pembelajaran 

bahasa Arab? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Proses pemanfaatan  akun media sosial Grup Facebook  Belajar Bahasa 

Arab & Akun @Instagram Arabiyahtalks sebagai media pembelajaran 

bahasa Arab di Indonesia. 

b. Perbedaan di antara akun media sosial Grup Facebook  Belajar Bahasa 

Arab & Akun Instagram @Arabiyahtalks dalam pemanfaatannya 

sebagai media pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. 

c. Kekurangan & kelebihan media sosial facebook & instagram dalam 

pemanfaatannya sebagai media pembelajaran bahasa Arab. 

d. Langkah-langkah dalam pembuatan akun grup facebook dan instagram 

dalam pemanfaatannya sebagai media pembelajaran bahasa Arab. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Manfaat Teoritis 
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1) Menambah pengetahuan mengenai pemanfaatan media sosial dalam 

pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. 

2) Memperkaya keilmuan dan menambah wawasan bagi penulis dan 

pembaca umumnya dalam bidang bahasa Arab. 

b. Manfaat Praktis 

1) Memberikan informasi kepada guru bahasa Arab mengenai 

pemanfaatan media sosial dalam pembelajaran bahasa Arab di 

Indonesia. 

2) Menjadi referensi yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para 

guru dan mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan referensi 

untuk menyusun tugas akhir skripsi. 

3) Memberikan gambaran kepada guru bahwa media sosial adalah 

salah satu media alternatif dan inovatif yang bisa di pertimbangkan 

penerapannya dalam pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. 

4) Guru dapat meningkatkan keterampilan dan pemilihan penggunaan 

media pembelajaran yang tepat. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan hasil pencarian literatur, penulis menemukan beberapa 

penlitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik dengan penelitian ini. 

Telaah pustaka ini dilakukan guna mengetahui letak persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa yang sesuai 

dengan penelitian penulis 
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Pertama, Skripsi Ahmad Taufiq Ma’mun yang berjudul “Efektivitas 

Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Media Sosial Whatsapp di Program 

BISA (Belajar Islam dan Bahasa Arab)” Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas pembelajaran bahasa Arab melalui media sosial 

whatsapp pada program BISA, serta uji cobanya terhadap peserta angkatan 

ke-12 dan ke-13 Sleman.6 Skripsi ini memiliki fokus yang sama yaitu 

pemanfaatan  media sosial sebagai media pembelajaran bahasa Arab akan 

tetapi yang membedakan adalah media sosial yang digunakan  berupa 

whatsapp, sedangkan penulis sendiri meneliti tentang  facebook dan 

instagram. 

Kedua, Skripsi Joko Warsito yang berjudul “Eksperimentasi Media 

Pembelajaran Bahasa Arab Berbais Facebook di Pusat Pengembangan 

Bahasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Ajaran 

2016/2017 ”  Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji media sosial 

facebook sebagai media alternatif dalam pembelajaran Bahasa Arab  bagi 

mahasiswa di Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.7 Skripsi ini 

memiliki kesamaan yaitu fokus pada media sosial sebagai media 

pembelajaran Bahasa Arab, akan tetapi yang membedakan adalah penelitian 

                                                           
6 Ahmad Taufiq Ma’mun, “Efektivitas Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Media Sosial 

Whatsapp di Program BISA (Belajar Islam dan Bahasa Arab)” , Skripsi  Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 
7Joko Warsito, “Eksperimentasi Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbais Facebook di 

Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Ajaran 

2016/2017 ”, Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
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tersebut hanya mengkaji satu media sosial saja yaitu facebook sedangkan 

penulis sendiri mengkaji media sosial  facebook dan instagram.  

Ketiga, Skripsi Shevina Griselda yang berjudul “Efektivitas Akun 

Instagram @komplek.hindunanisah dalam Pemenuhan Kebutuhan Inormasi 

Peantren Tahfidz (Studi Deskriptif Kuantitatif kepada Followers Akun 

Instagram @komplek.hindunanisah)” Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas akun instagram @komplek.hindunanisah dalam 

pemenuhan kebutuhan informasi pesantren tahfidz.8 Pada skripsi ini 

memiliki persamaan yaitu pemanfaatan media sosial akan tetapi fokus 

penelitannya berbeda yaitu media sosial sebagai media informasi sedangkan 

penulis mengkaji media sosial sebagai media pembelajaran.   

Keempat, Jurnal karya Mayasari Sasmito (2015) berjudul 

“Pemanfaatan Media Sosial Facebook sebagai Media Pembelajaran Bahasa 

Indonesia” Jurnal ini mengungkapkan bahwa meda sosial Facebook dapat 

digunakan oleh guru untuk bersosialisasi dengan peserta didik tentang 

berbagai materi pelajaran bahasa Indonesia baik berupa link, gambar, dan 

video. Selain itu, guru juga dapat berperan aktif dengan cara membuat grup 

yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia.9 Jurnal ini 

memiliki fokus yang sama yaitu pemanfaatan  media sosial sebagai media 

                                                           
8Shevina Griselda, “Efektivitas Akun Instagram @komplek.hindunanisah dalam 

Pemenuhan Kebutuhan Inormasi Peantren Tahfidz (Studi Deskriptif Kuantitatif kepada Followers 

Akun Instagram @komplek.hindunanisah)”, Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2018. 
9 Mayasari Sasmito, “Pemanfaatan Media Sosial Facebook Untuk Media Pembelajaran 

Bahasa Indonesia”, Jurnal Nasional UMP, Vol. 1, No. 2, 2015, diakses 16 September 2020. 
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pembelajaran bahasa, akan tetapi yang membedakan adalah materi yang 

dikaji yaitu bahasa Indonesia sedangkan penulis mengkaji tentang bahasa 

Arab. 

E. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan agar mudah 

dipahami, maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kajian 

pustaka, dan sistematika pembahasan. 

BAB II membahas tentang kajian teori dan metode penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

BAB III  berisi tentang objek yang akan diteliti yaitu media sosial  

facebook dan instagram. Pada bab ini juga akan dijelaskan tentang beberapa 

akun media sosial yang akan diteliti. 

BAB  IV berisi pemaparan data tentang pemanfaatan media sosial  

facebook dan instagram sebagai media pembelajaran bahasa Arab di 

Indonesia. 

BAB V berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata 

penutup.  

Bagian akhir penulis mencantumkan lampiran-lampiran sebagai 

bukti dan syarat keabsahan dan kelengkapan skripsi ini. Pada bagian akhir 
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berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran 

yang terkait dengan penelitian. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan hasil penelitian tentang pemanfaatan media sosial 

facebook dan instagram sebagai media pembelajaran bahasa Arab di 

Indonesia yang dilakukan oleh akun Grup Facebook Belajar Bahasa Arab 

dan Akun Instagram @Arabiyahtalks,  maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran bahasa Arab 

pada penelitian ini masuk ke dalam Pola Pemanfaatan Media di Luar 

Situasi Kelas. Penggunaan media ini bersifat bebas yaitu tidak 

terprogram sesuai tuntutan kurikulum dan tanpa dikontrol atau diawasi  

oleh pendidik atau pihak sekolah. Kedua akun yaitu Grup Facebook 

Belajar Bahasa Arab dan Akun Instagram @Arabiyahtalks sama-sama 

memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran bahasa Arab di 

luar jam pelajaran kelas. Pengelolaan kedua akun tersebut bersifat 

mandiri yaitu terlepas dari lembaga pendidikan formal dan tidak 

mengacu pada kurikulum yang ada di sekolah maupun madrasah.  

2. Perbedaan akun Grup Facebook Belajar Bahasa Arab dan Akun 

Instagram @Arabiyahtalks dalam pemanfaatannya sebagai media 

pembelajaran bahasa Arab di Indonesia meliputi tentang pengelolaan 

akun, akses materi oleh pengguna media sosial, proses pembuatan 

materi, materi yang dibagikan, fitur yang digunakan untuk berbagi 
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materi bahasa Arab, dan respon admin terhadap umpan balik yang 

diberikan anggota. 

3. Kelebihan media sosial ketika digunakan sebagai media pembelajaran 

bahasa Arab di Indonesia. Kelebihan tersebut diantaranya dapat 

menjangkau pengguna media sosial yang mayoritas adalah pelajar, 

menjadi media alternatif dalam pembelajaran bahasa Arab, terdapat 

berbagai fitur yang sangat membantu dalam proses pembelajaran, dapat 

diakses kapan dan dimana saja, materi dapat disampaikan dengan bahasa 

pergaulan sehari-hari (tidak terlalu formal seperti di buku), dapat 

bertukar pandangan dan pengetahuan tentang bahasa Arab dari berbagai 

pihak. 

4. Kekurangan dari media sosial yang digunakan sebagai media 

pembelajaran bahasa Arab di Indonesia antara lain materi yang disajikan 

terbatas, jika konten/materi sudah banyak terkadang membuat kesulitan 

pembelajar dalam men-scroll materi yang sudah dibagikan di waktu 

sebelumnya, pembelajaran kurang begitu fokus karena materi yang 

dibagikan sangat beragam, dan bergantung pada jaringan internet 

sehingga apabila tidak ada jaringan internet yang terhubung maka kita 

akan kesulitan dalam mengakses media sosial. 

B. Saran 

Berkaitan dengan pemanfaatan media sosial sebagai media 

pembelajaran  bahasa Arab dalam skripsi ini, penulis mengajukan beberapa 

saran yang bersifat mendukung. Saran-saran tersebut antara lain : 
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1. Admin akun media sosial, diharapkan lebih mengoptimalkan lagi fitur-

fitur yang tersedia pada media sosial dan lebih aktif lagi dalam 

mengelola akun terutama dalam proses pembagian materi. 

2. Bagi pendidik bahasa Arab, diharapkan dapat memilih dan 

menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Salah 

satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki.  

3. Calon Peneliti 

a. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat membahas lebih luas 

tentang pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran 

bahasa Arab di Indonesia.  

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya, 

dengan memperhatikan kekurangan dan kesalahan yang ada dalam 

skripsi ini untuk diperbaiki oleh peneliti yang baru. 

4. Pemerintah Indonesia 

Untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan 

media sosial sebagai media pembelajaran, penulis berharap kepada 

pihak pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan memperluas 

jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia, khususnya untuk daerah 

pelosok. Sehingga adanya kemajuan teknologi ini dapat dimanfaatkan 

secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

C. Penutup  

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha kuasa, atas 

pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 
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dengan kemudahan yang diawali dengan pra observasi, persiapan 

penelitian, penelitian hingga menganalisis data hasil wawancara dan tes. 

Penulis  sangat  berterima kasih  apabila dari  para calon  penulis  atau 

pembaca bisa memberikan kritik dan saran sehingga karya ini bisa lebih 

baik untuk ke depannya. 

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi andil 

yang mendukung demi kemajuan dunia pendidikan di manapun khususnya 

pendidikan bahasa Arab di Indonesia. Penulis sangat berterima kasih 

kepada semua pihak yang telah ikut andil positif dalam penelitian skripsi 

ini. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan mereka.
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