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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penyusunan tugas akhir ini 

berpedoman pada surat keterangan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan 

kebudayaan republik indonesia nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis 

besar sebagai berikut: 

1. Huruf Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem penulisan bahas Arab 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan 

sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak ا

dilambangkan 

tidak 

dilambangkan 

 bā’ b be ب

 tā‘ t te ت

 sā ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 jīm j je ج

 ḥā‘ ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 khā‘ kh ka dan ha خ

 dāl d de د

 zāl ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 rā‘ r er ر

 zai z zet ز

 sīn s es س

 syīn sy es dan ye ش
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 ṣād ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍād ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ koma terbalik di‘ ع

atas 

 - gain g غ

 - fā‘ f ف

 - qāf q ق

 - kāf k ك

 - lām L ل

 - mīm m م

 - nūn n ن

 - wāwu w و

 - ħā h هـ

 hamzah ’ apostrof ء

 - yā’ y ي
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

---  َ--  Fatḥah A A 

---  َ--  Kasrah I I 

---  َ--  ḍammah U U 

 

b) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

Nama 

 Fatḥah dan ya Ai a dan i ... .ي  

 Fatḥah dan .. ..و  

wawu 

Au a dan u 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

dan Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 ....ا

 ... .ي

Fatḥah dan 

alif atau ya 

Ā a dan garis di 

atas 
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 Kasrah dan ... ..ي

ya 

Ī i dan garis di 

atas 

 ḍammah ... ..و

dan wawu 

Ū u dan garis di 

atas 

4. Ta Marbuṭah 

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua, yaitu: 

1) Ta marbuṭah hidup 

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah 

transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta marbuṭah mati 

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

Jika pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandangan al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan /h/.  

Contoh:   م ف ة  ا لن و   .gurfah al-  naumi / gurfatun naumi – غ ر 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem bahasa Arab dilambangkan dalam 

tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi tanda syaddah dilambangkan 

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan hurf yang diberi tanda syaddah 

tersebut. 

Contoh:   ف عَّل - fa’ala 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf 

, yaitu: ال namun, dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata 

sandang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qamariah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 



 
 

xvi 
 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kara sandang itu. 

Contoh:   س  as-syamsu - الشَّم 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Contoh:   ر  al-qomaru – ا لق م 

Baik diikuti huruf syamsiah atau huruf qomariah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sambung/hubung. 

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, hal ini hanya terletak di tengah dan 

di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh:    أ  aqraa – ا ق ر 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata baik isim, fi’il maupun huruf ditulis terpisah, hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkai dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut dapat dilakukan dengan 

cara terpisah perkata atau dapat dirangkai. 

Contoh:   كَّة ر  ا ل ى ا لم  ص  ن  ا لم  ت  م  ر   Sirtu mina al miṣra ila al makkata - س 

- Sirtu minal miṣra ilal makkata 

9. Huruf Kapital 

Huruf kapital digunakan dalam penulisan huruf awal, nama diri, dan permulaan 

kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang. Maka yang ditulis huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan hruuf awal kata sandang. 

Contoh:  َّدٌ ا ّل مَّ ح  ا م  م  ٌل و  سو   wa mā Muhammadun illā rasūl -  ر 
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ABSTRAK 

Khalimatus Sakdiyah. “Efektivitas Penggunaan Media Ruangkelas by 

Ruangguru Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pembelajaran Bahasa Arab Siswa 

Kelas VIII MTsN 1 Trenggalek Tahun Ajaran 2020/2021” Skripsi. Yogyakarta: 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

Penelitian ini dilatar belakangi pembelajaran jarak jaub (online) yang 

dilaksanakan di MTsN 1 Trenggalek pada tahun ajaran 2020/2021 akibat adanya 

pandemi Covid-19. Hal ini mengakibatkan adanya kesulitan siswa kelas VIII terutama 

dalam aspek pembelajaran bab peng-‘iroban. Dalam kondisi demikian, sistem 

pembelajaran melalui RuangKelas menjadi salah satu alternatif yang digunakan oleh 

pihak sekolah dalam menunjang proses pembelajaran bahasa Arab.  

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui 

desain penelitian eksperimen true-eksperimental “pretest-posttest control group 

design”. Sedangkan, teknik sampling yang digunakan adalah random sampling, yakni 

siswa kelas VIII MTsN 1 Trenggalek yang diambil tiga kelas sebagai kelas eksperimen, 

kelas kontrol, dan kelas uji coba. Kemudian teknik perolehan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan konsep tes pilihan ganda, dan teknik analisis data 

dilakukan melalui uji-T.  

 Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penggunaan RuangKelas dianggap lebih 

efektif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan hasil 

peningkatan nilai pre-test dengan nilai rata-rata 79.354 dan posttest dengan nilai rata-

rata 89.032. Peningkatan hasil nilai dari proses pembelajaran RuangKelas mencapai 

angka 9.678, sedangkan melalui Whatsapp mencapai angka 66.187 dan posttest 71.750 

dengan jumlah total nilai hanya mencapai angka nilai 5.563.  

Kata Kunci: MTsN 1 Trenggalek, RuangKelas, Efektivitas Pembelajaran jarak jauh. 
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 ملخص البحث

في تعلم اللغة العربية لطالب الفصل الثامن في تعلم اللغة العربية   RuangGuruبوسطة  RuangKelas، "فعاليةحليمة السعدية 

في مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكمية ترنجاليك". البحث. يوجياكارتا: كلية العلوم التربوية وتأهيل العلمين، جامعة سونان كاليجاكا 

 .0202اإلسالمية الحكومية يوجياكارتا، 

ترنجاليك في العام  2 تعلم عن بعد )عبر اإلنترنت( الذي تم تنفيذه في مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكوميةتناقش هذه الدراسة نظام ال

وقد أدى ذلك إلى صعوبات لدى طالب الفصل الثامن ، خاصة  .(Covid-19) 21-بسبب جائحة كوفيد 0202/0202الدراسي 

دعم  يصبح نظام التعلم من أحد البدائل التي تستخدمها المدرسة في في جوانب تعلم فصل اإلعراب والتفسير. في مثل هذه الظروف ،

 عملية تعلم اللغة العربية.

خالل باستخدام منهج كمي من خالل تصميم بحث تجريبي حقيقي "تصميم مجموعة ضابطة   RuangKelasتم إجراء هذا البحث

المدرسة  فئةنات المستخدمة هي أخذ العينات العشوائية ، وتحديداً القبل االختبار وبعد االختبار. وفي الوقت نفسه ، كانت تقنية أخذ العي

بأخذ ثالث فئات كمادة للفصل التجريبي. وفئة الضبط وفئة التجربة ، ثم تم تنفيذ تقنية  ترنجاليك. 2المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

ن خالل متعدد ، وتم تنفيذ تقنيات تحليل البيانات مالحصول على البيانات في هذه الدراسة باستخدام مفهوم اختبارات االختيار من 

 t. اختبار

ويمكن مالحظة ذلك من مقارنة نتائج  .يعتبر أكثر فاعلية في عملية التعلم RuangKelas تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن استخدام

 في نتائج عملية التعلم من خالل 8..253 مةقيواالختبار الالحق بمتوسط  453.97 قيمةالزيادة في درجة ما قبل االختبار بمتوسط 

RuangKelas   عندما تم إجراؤه من خالل تطبيق .57642وصلت إلى WhatsApp  التمهيدي االختبار درجات، بلغ متوسط 

 ..9396، وبلغ إجمالي الدرجات فقط  .4.349فقط وكان االختبار الالحق  663.24

 .التعلم عبر اإلنترنت الفعالية, RuangKelas, ترنجاليك 2 مية الحكوميةمدرسة المتوسطة اإلسال: الكلمات المفتاحية
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu media pembelajaran yang sekarang lagi gencar-gencarnya 

diporomosikan adalah Ruangkelas by Ruangguru. Ruangkelas ini baru 

dipublikasikan pada akhir tahun 2020 sebagai media alternatif Pembelajaran 

Jarak Jauh (PJJ). Menurut website resmi Ruangguru, Ruangkelas memiliki 

keunggulan dari beberapa LMS lainnya seperti fitur-fitur yang simple, mudah 

dan lengkap. Salah satu fitur yang diagung-agungkan oleh para guru adalah 

fitur absensi, fitur ini sangat mempermudah guru dalam hal mengabsen 

kehadiran siswa. Siswa hanya mengklik kehadiran dan guru langsung 

mendapatkan rekap data absen siswa, selain itu rekap data langsung dapat 

disalin dalam file Excel.2 

Untuk itu alasan peneliti mengangkat topik ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana keefektifan pembelajaran secara daring menggunakan media 

RuangKelas dalam pembelajaran bahasa Arab. Selain itu bahasa Arab 

merupakan salah satu mata pembelajaran yang menurut peneliti membutuhkan 

dekte dan penjelasan dari guru secara langsung untuk lebih mudah dipahami 

seperti dalam penjelasan pengi’roban dan pentasrifannya. 

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Alif Burhanuddin pada tahun 

2019 Studi Pendidikan Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Efektivitas Model 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis E-learning Dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik (Studi Kasus Di SMA Semesta 

                                                      
2 https://www.ruangguru.com/ruangkelas diakses pada Sabtu, 30 Oktober 2021 pukul 09:45. 

https://www.ruangguru.com/ruangkelas
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BBS Semarang)”3 berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang berbasis e-learning dalam 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik yaitu peserta didik menjadi aktif 

dan mata pelajaran PAI menjadi lebih efektif. Maka penggunaan model 

pembelajaran yang berbasis e-learning berdampak positif.  

Peneliti mengambil contoh penelitian ini sebagai referensi 

menggunakan mata pelajaran PAI dengan penggunaan Google Classroom yang 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena peneliti beranggapan bahwa 

bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran yang memerlukan perlakuan 

khusus mengingat tentang materi bahasa Arab bab pentasrifan dan peng’iroban 

selain itu media pembelajaran bahasa Arab yang di dalamnya harus mencakup 

al-aswat (suara), al-huruf (huruf), al-mufrodat (kosa kata), dan tarakib (jumlah 

atau kalimat),4 apakah penggunaan RuangKelas ini mampu menjadi media yang 

baik dan efektif dalam pembelajaran bahasa Arab.  

Jadi penggunaan RuangKelas dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran bahasa Arab dengan memberikan unsur-unsur yang harus ada 

dalam pembelajaran bahasa Arab seperti yang sudah disebutkan di atas. Untuk 

itu alasan peneliti mengangkat topik ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektif 

penggunaan RuangKelas dalam mentukan hasil belajar siswa terkhusus 

pelajaran bahasa Arab. Sehingga penelitian ini tentang: “EFEKTIVITAS 

PENGGUNAAN MEDIA RUANGKELAS BY RUANGGURU DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

SISWA KELAS VIII MTSN 1 TRENGGALEK TAHUN AJARAN 

2020/2021” 

                                                      
3 Muhammad Alif Burhanudin, “Efektivitas Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Berbasis RuangKelas Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik”, dalam tugas akhir tesis. 

Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.  
 

4 Muhammad Ahmad Salim, Al-Wasa’il Al-Ta’limiyah Fi Ta’limi Al-Arabiyah Lughoh 

Ajnabiyah, (Makkah: al-mamlakah al-‘arabiyah al-su’udiyah, 1987), hlm. 4.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penggunaan media RuangKelas yang baik dan benar dalam 

pembelajaran bahasa Arab? 

2. Bagaimana efektivitas media RuangKelas terhadap pembelajaran bahasa 

Arab?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan pengunaan RuangKelas yang baik dan benar dalam 

pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII MTsN 1 Trenggalek 

b. Untuk mengetahui efektivitas RuangKelas dalam pembelajaran bahasa 

Arab di kelas VIII MTsN 1 Trenggalek 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran ilmiah 

terhadap media pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran 

bahasa Arab. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peneliti 

selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih luas baik segi 

pembahasan maupun ruang lingkupnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi 

tambahan literatur dan referensi untuk mengembangkan terkait 

media pembelajaran bahasa Arab. 

2) Bagi peneliti 

Memberi pengalaman berharga yang belum pernah didapatkan 

sebelumnya serta meningkatkan pengetahuan dan disiplin ilmu 

terkait bidang pendidikan khusunya pendidikan bahasa Arab. Hasil 
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penelitian ini dapat menjadi sarana belajar untuk menjadi seorang 

pendidik yang baik. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang efektivitas dalam penggunaan media RuangKelas 

dalam pembelajaran bahasa Arab belum pernah dilakukan di MTsN 1 

Trenggalek dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta namun, penelitian ini masih 

relevan dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:  

1. Jurnal Fazar Nuriansyah, 2020, “Efektivitas Penggunaan Media Online 

dalam Meningkatkan Hasil Belajar pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

saat Awal Pandemi Covid-19”5 penelitian ini berfokus terhadap efektivitas 

media pembelajaran online yang digunakan selama perkuliahan oleh 

mahasiswa dan dosen pendidikan ekonomi Universitas Pendidikan 

Indonesia. Penelitian ini cukup efektif dilakukan untuk mengetahui 

efektivitas media pembelajaran daring yang dapat diketahui dari 258 

responden 121 mahasiswa mengalami kenaikan IPK disbanding semester 

sebelumnya,  akan tetapi sebanyak 38,5% mahasiswa tidak setuju dalam 

penggunaan media online. Penelitian ini cukup efektif untuk mengetahui 

efektifitas penggunaan media online namun, penelitian ini kurang begitu 

mendalam karena media yang digunakan belum spesifik seperti Google Meet 

atau Zoom. 

Perbedaan penelitian tersebut terletak dalam penggunaan media online, 

dalam penelitian ini untuk mengetahui repon mahasiswa terhadap 

penggunaan media online, sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

membahas keefektifan penggunaan media Ruangkelas. 

                                                      
5 Muhammad Arifin Rahmanto, Bunyamin. Efektivitas Media Pembelajaran Daring Melalui 

RuangKelas. Jurnal Pendidikan Islam. Vol 11 (2). 2020.  



5 
 

 
 

2. Jurnal Sabran dan Edy Sabara, 2019, “Keefektifan Google Classroom 

Sebagai Media Pembelajaran”6 penelitian ini berfokus pada efektivitas 

Google Classroom pada mahasiswa jurusan Teknik Elektronika dimana 

mahasiswa banyak berinteraksi dengan media. Penelitian ini cukup efektif 

dilakukan mengingat metode yang digunakan adalah metode eksperimen. 

Kekurangan dalam penelitian ini adalah kurangnya motivasi dalam 

pengembangan pembelajaran daring dikarenakan adanya fasilitas lain di 

kelas. 

Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah sasaran penelitian yang 

cukup akrab dengan media pembelajaran online, sedangkan peneliti 

menjadikan sasaran penelitian yang tidak cukup akrab dengan media online. 

3. Jurnal Junita Monica dan Dian Fitriawati, 2020, “Efektifitas Penggunaan 

Aplikasi Zoom sebagai Media Pembelajaran Online pada Mahasiswa saat 

Pandemi Covid-19”7 penelitian tersebut berfokus pada efektivitas 

pembelajaran online menggunakan aplikasi Zoom di ARS University. 

Penelitian ini cukup efektif dilakukan terlihat dalam materi yang disampikan 

oleh dosen dapat diterima dan dirasakan oleh mahasiswa namun, kekurangan 

dari penelitian ini adalah adanya kendala berupa paket internet yang 

memadai dalam pemakaian aplikasi Zoom, penggunaan aplikasi Zoom hanya 

40 menit sehingga ketika pembelajaran lebih dari 40 menit aplikasi akan log 

out sendiri. 

Perbedaan dari penelitian tersebut adalah fokus peneliti dalam 

pemilihan media pembelajaran berupa aplikasi Zoom dan metode penelitian 

yang digunakan menggunakan metode wawancara sedangkan dalam 

                                                      
6 Sabran dan Edy Sabara, “Keefektifan RuangKelas Sebagai Media Pembelajaran” prosiding 

seminar nasional lembaga peneltiian, universitas negeri Makassar, 2018.  
7 Junita Monica, Dini Fitriawati, “Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom sebagai Media Pembelajaran 
Online pada Mahasiswa saat Pandemi Covid-19”. Jurnal Communio: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol IX, 

No 2. 2020) 
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penelitian ini peneliti menggunakan aplikasi Ruangkelas dan menggunakan 

metode penelitian tes untuk mengetahui efektivitas siswa setelah 

penggunaan media Ruangkelas.   

4. Skripsi Aliyya Nur Laili, 2021, “Penerapan Media Ghina’arobi Dalam 

Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab Pada Pembelajaran 

Daring Siswa Kelas 1 SDIT Al-Khairaat Yogyakarta”.8 Penelitian ini 

terfokus pada media Ghina’ arobi dalam meningkatkan penguasaan 

mufrodat bahasa Arab dengan menggunakan lagu bahasa Arab 

menggunakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini cukup efektif 

dilakukan mengingat kurangnya minat pelajaran bahasa Arab siswa 

dikarenakan pembelajaran daring Kekurangan dalam penelitian tersebut 

adalah minimnya pengetahuan guru terhadap media pembelajaran berbasis 

online.  

Perbedaan dari penelitian tersebut adalah fokus penelitian terhadap 

media pembelajaran Ghina’ arobi pada pembelajaran bahasa Arab. 

Sedangkan peneliti berfokuskan terhadap pengujian media RuangKelas 

dengan membandingkan kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

5. Skripsi Iklil Thufailus Syarof, 2021, “Pembelajaran Bahasa Arab Secara 

Daring Melalui Media Sosial Whatsapp Di Madrasah Ibtidaiyah PIM 

Mujahidin Bageng Tahun Pelajaran 2020/2021”9 penelitian ini berfokus 

pada proses pembelajaran bahasa Arab menggunakan media sosial 

Whatsapp serta untuk mengetahui kendala dan solusinya.. Penelitian ini 

                                                      
8 Aliyya Nur Laili, Skripsi: “Penerapan Media Ghina’arobi Dalam Meningkatkan Penguasaan 

Mufrodat Bahasa Arab Pada Pembelajaran Daring Siswa Kelas 1 SDIT Al-Khairaat Yogyakarta” 

(Yogyakarta, UIN SUKA, 2021). 
9 Iklil Thufailus Syarof, “Pembelajaran Bahasa Arab Secara Daring Melalui Media Sosial 

Whatsapp Di Madrasah Ibtidaiyah PIM Mujahidin Bageng Tahun Pelajaran 2020/2021”, Skripsi. Studi 

Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.  
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efektif dilakukan mengingat banyaknya penggunaan Whatsapp sebagai 

media pembelajaran dengan menggunakan penelitian kualitatif. 

Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah peneliti berfokus pada satu 

media pembelajaran berupa aplikasi Whatsapp, sedangkan peneliti berfokus 

efektivitas media RuangKelas dengan cara membandingkan dengan media 

Whatsapp serta terletak pada jenis penelitiannya. 

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya dimana penelitian ini lebih mengkaji keefektivan 

media RuangKelas yang terbilang cukup baru meskipun dinilai memiliki 

kemiripan dengan media pembelajaran sebelumnya seperti Google 

Classroom dalam segi fitur-fitur yang disediakan. RuangKelas dinilai lebih 

sistematis dan memiliki fitur-fitur yang memudahkan bagi pengguna baru.  

E. Sistematika Pembahasan 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang ditulis secara rinci dan 

sistematis. Sistematis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang isi skripsi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, peneliti membagi 

sistematika penelitian menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian pertama, terdiri dari halaman sampul, judul, pernyataan keaslian, 

surat persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, 

abstrak. 

2. Bagian kedua, terdiri dari beberapa bab, yaiu: 

BAB I  : Menjabarkan dengan menggunakan pendekatan. Dalam bab 

ini akan ditulis latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitiam, kajian pustaka, serta sistematika 

penelitian.  

BAB II  : Dalam bab ini Berisi landasan teori yang terdiri dari 

beberapa sub bab yaitu (efektivias, RuangKelas sebagai 
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media pembelajaran, dan pembelajaran bahasa Arab), dan 

metode penelitian. 

BAB III : Berisi gambaran umum MTsN 1 Trenggalek yang meliputi 

(profil sekolah, visi misi, 

BAB IV  Berisi tentang pembahasan hasil penelitian mengenai 

“Efektivitas Penggunaan RuangKelas Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab siswa kelas VIII MTsN 1 Trenggalek” 

BAB V  : Berisi Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan 

kata penutup  

3. Bagian akhir, berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berkaitan 

dengan penelitian, dan daftar riwayat hidup.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang penelitian di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan media RuangKelas pada pembelajaran bahasa Arab kelas VIII 

MTsN 1 Trenggalek adalah pembelajaran yang dilaksanakan peneliti 

dalam satu bab pembelajaran dalam kurun waktu kurang lebih dua minggu 

dengan dua kali pertemuan/minggu. Pembelajaran semuanya dilakukan via 

online baik menggunakan RuangKelas atau aplikasi Whatsapp. Peneliti 

melakukan observasi penggunaan RuangKelas dengan melakukan 

pengajaran di kelas online baik kelas eksperimen (kelas RuangKelas) dan 

kelas kontrol (kelas Whatsapp) dari penyampaian materi, pembahasan, 

diskusi sampai evaluasi. Baik kelas eksperimen atau kelas control tidak ada 

perlakuan yang dibedakan, semuanya memiliki cara penyampaian materi 

yang sama. Dalam penggunaan media RuangKelas baik siswa atau guru 

telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dengan garis besar sebagai 

berikut: 

a. Cara mengakses Ruangkelas sebagai guru 

1) Pada web browser buka kelas.ruanguru.com/register  

2) Pilih masuk dan tuliskan e-mail serta password akun Ruangguru. 

Jika belum memiliki akun, silahkan buat akun baru dengan klik 

daftar 

3) Klik profil nama sekolah di bagian kanan atas, lalu klik Buat 

Organisasi. Lengkapi data dari organisasi yang akan kita buat. 

4) Pilih buat kelas 

5) Isi detail kelas yang hendak dibuat
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6) Kelas sudah berhasil dibuat! Silahkan bagikan kode kelas kepada 

siswa anda dan mulai mengajar 

b. Cara mengakses Ruangkelas sebagai siswa 

1) Klik fitur Ruangkelas 

2) Klik Gabung Kelas Baru 

3) Masukkan kode kelas lalu klik Cari 

4) Setelah kelas muncul dan sesuai, klik Gabung 

Penggunaan media RuangKelas dalam pembelajaran bahasa Arab memiliki 

kefektivan lebih baik daripada menggunakan media Whatsapp dengan 

keunggulan siswa lebih excited dikarenakan RuangKelas memiliki fitur 

yang menarik, RuangKelas juga dapat membagikan file dengan ukuran 

yang besar. 

2. Efektivitas pembelajaran bahasa Arab setelah dilakukan penerapan media 

pembelajaran RuangKelas pada pembelajaran daring siswa kelas VIII 

MTsN 1 Trenggalek ada perbedaan signifikan antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Hal ini dapat diketahui dari hasil belajar siswa sebelum 

menggunakan RuangKelas sebesar 79.354 setelah menggunakan media 

RuangKelas memiliki rata-rata 89.032. Sedangkan nilai pretest kelas 

menggunakan Whatsapp adalah 66.187 dan nilai posttest 71.750 artinya 

bahwa nilai kelas yang menggunakan RuangKelas dan Whatsapp memiliki 

selisih yang signifikan yaitu 4.115. Berdasarkan hasil uji Independent 

Sample T-Test dengan nilai Equal Variances Not Assumed (dikarenakan 

data sebelumnya tidak homogen) yaitu dalam sig. (2-tailed) 0.00 < 0.05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima dimana Ha adalah ada perbedaan antara 

rata-rata nilai ujian kelas yang menggunakan RuangKelas dengan kelas 

yang menggunakan Whatsapp. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media RuangKelas efektiv digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 
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B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran dari 

peneliti terkait efektivitas penggunaan media RuangKelas terhadap 

pembelajaran bahasa Arab siswa diantaranya: 

1. Guru bahasa Arab MTsN 1 Trenggalek 

Guru senantiasa mengikuti informasi terbaru baik dalam ranah teknologi 

maupun ranah pendidikan sehingga guru lebih mengetahui jika sewaktu-

waktu siswa menanyakan informasi/berita terbaru. Guru senantiasa 

memberikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, sehingga dapat menarik 

minat belajar peserta didik. Selain itu guru juga senantiasa memberikan 

evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah diberikan oleh guru. 

2. Peserta didik MTsN 1 Trenggalek 

Siswa hendaknya lebih rajin dan sadar akan pentingnya pendidikan karena 

manfaat dan hasil dari pendidikan akan dirasakan sendiri oleh siswa, selain 

itu siswa juga senantiasa menumbuhkan semangat belajar guna 

memperoleh ilmu yang bermanfaat dan tentu dengan hasil yang maksimal 

terutama dalam penggunaan media pembelajaran online. 

3. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih maksimal dalam melakukan 

penelitian terlebih dengan tema penggunaan media RuangKelas sehingga 

memperoleh hasil penelitian yang lebih memuaskan dari penelitian 

sebelumnya. 
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C. Penutup 

Segala puji bagi Allah dengan segala nikmat dan rahmat-Nya yang 

senantiasa memberikan kesempatan pada peneliti untuk menyelesaikan 

penelitian skripsi ini dengan lancar dan maksimal. Peneliti menyadari skripsi 

ini masih banyak memiliki celah dan kekurangan untuk itu peneliti 

mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, sehingga skripsi ini nantinya 

mampu menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi seluruh pihak, khususnya calon guru serta akademisi yang 

sedang berkecimpung di ranah pendidikan terkhusus bahasa Arab. Semoga 

Allah senantiasa membimbing menuju jalan yang diridhoi-Nya. Aamiin. 
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