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PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA KOMPUTER DALAM 

MENINGKATKAN PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA ARAB SISWA KELAS 

IX C KMI TA’MIRUL ISLAM SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Abstrak 

Pembelajaran adalah sebuah proses dimana seorang pengajar menyampaikan informasi atau 

materi kepada peserta didik hingga peserta didik mampu untuk belajar. Untuk mencapai 

keberhasilan proses tersebut, maka seorang pengajar harus mampu menggunakan strategi 

metode dan media dengan tepat. Karenanya, proses tersebut tak bisa lepas dari peran media di 

dalamnya. Di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam, dalam proses pembelajaran kosa-kata bahasa 

Arab masih menggunakan media yang bersifat konvensional. Karena hal itu maka minat 

siswa dalam belajar bahasa arab dan pemahaman mereka masih kurang, sehingga perlu 

adanya penggunaan metode ataupun media yang lebih menarik untuk peserta didik, salah 

satunya adalah media komputer, yang mana minat anak akan media tersebut sangat besar. 

Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana pembelajaran menggunakan 

media komputer dalam meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Arab kelas IX C KMI 

Ta’mirul Islam Tegalsari Surakarta Tahun pelajaran 2017/2018 dan apa metode yang 

digunakan untuk meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Arab kelas IX C KMI Ta’mirul 

Islam Tegalsari Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendiskripsikan pembelajaran dengan menggunakan media komputer dalam meningkatkan 

penguasaan kosa kata dalam bahasa Arab dan untuk mendiskripsikan metode yang digunakan 

untuk meningkatkan penguasaan kosa kata dalam bahasa Arab bagi siswa kelas IX C KMI 

Ta’mirul Islam. Manfaat penelitian ini bagi peserta didik yaitu: dapat meningkatkan minat 

dan juga penguasaan kosa kata bahasa Arab terutama untuk siswa-siswa kelas IX C KMI  

Ta’mirul Islam Tegalsari Surakarta, sedangkan manfaat bagi guru yaitu dapat meningkatkan 

ketrampilan dalam pemilihan dan penggunaan metode yang tepat dalam proses pembelajaran 

hingga kegiatan belajar mengajar lebih efektif.  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif. Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

komputer untuk meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Arab diantaranya yaitu: Guru 

memberikan kosakata (mufrodat)  dalam bahasa Arab: 1) Guru mengucapkan kosa kata dan 

siswa  menirukan ucapan guru. 2) Guru bertanya apakah ada siswa yang mengetahui arti dari 

kalimat tersebut. 3) Guru meminta murid untuk membuka komputer masing-masing dan 

mencari arti kosa kata tersebut di aplikasi atau lewat browser. 4) Guru menjelaskan arti kosa 

kata tersebut. 5) Siswa  membuat sebuah contoh kalimat dari kosakata (mufrodat baru). 6) 

Guru mengoreksi benar/Salah dari contoh kalimat  siswa. 7) Siswa menuliskan kosa kata 

yang diajarkan. Adapun metode yang digunakan untuk meningkatkan penguasaan kosa kata 

bahasa Arab diantaranya yaitu dengan metode langsung, meniru dan menghafal, ceramah. 

 

Kata kunci: pembelajaran, media komputer, kosa kata bahasa arab  

 

Abstract 

Learning is a process that a teacher conveys informations or materials to learners until 

learners are able to learn. To achieve the success of the process, then a teacher must be able 

to use strategy methods and media appropriately. Therefore, the process can not be separated 

from the role of media in it. In Ta'mirul Islam Islamic Boarding  School, in the process of 

learning Arabic vocabulary is still using the media that are conventional. Because of that the 

interest of students in learning Arabic language and their understanding is still lacking, so the 

need for the use of methods or media more interesting for learners, one of which is the 
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computer media, which the child's interest in the media is very large. In this study the 

problem studied is how learning using computer media in improving the mastery of the 

vocabulary of Arabic class IX C KMI Ta'mirul Islam Tegalsari Surakarta academic year 

2017/2018 and what methods are used to improve the mastery of the vocabulary Arabic class 

IX C KMI Ta'mirul Islam Tegalsari Surakarta academic year 2017/2018. The purpose of this 

study is to describe learning by using computer media in improving vocabulary mastery in 

Arabic and to describe the method used to improve vocabulary mastery in Arabic for students 

of class IX C KMI Ta'mirul Islam. The benefits of this research for students are: can increase 

interest and also mastery of Arabic vocabulary especially for students of class IX C KMI 

Ta'mirul Islam Tegalsari Surakarta, while the benefits for teachers that can improve skills in 

the selection and use of appropriate methods in the process of learning to teaching and 

learning activities more effectively. This type of research is field research with qualitative 

approach. Methods of data collection using interview methods, observation and 

documentation. While the data analysis using qualitative descriptive analysis techniques. 

Based on data analysis, it can be concluded that the use of computer media to improve the 

mastery of Arabic vocabulary such as: Teachers provide vocabulary (mufrodat) in Arabic: 1) 

Teachers pronounce vocabulary and students imitate teacher's speech. 2) The teacher asks if 

there are any students who know the meaning of the sentence. 3) The teacher asks the 

students to open their own computer and search for the meaning of the vocabulary in the 

application or through the browser. 4) The teacher explains the meaning of the vocabulary. 5) 

Students make an example of a sentence from a vocabulary (new mufrodat). 6) Teachers 

correct correct / False of the student sentence example. 7) Students write the taught 

vocabulary. The methods used to improve the mastery of Arabic vocabulary such as by direct 

methods, imitate and memorize, lecture.  

 

Keywords: learning, computer media, arabic vocabulary 

 

1. PENDAHULUAN 

Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri seseorang karena 

adanya interaksi antara dirinya dengan lingkungan yang ia alami sepanjang hidupnya, karena 

itu maka belajar bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Apabila proses belajar 

diselenggarakan secara formal di sekolah-sekolah, maka akan membawa perubahan pada diri 

siswa secara terencana, baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh adanya interaksi yang terjadi selama proses belajar antara murid, guru, 

petugas perpustakaan, kepala sekolah, bahan pelajaran, sumber pelajaran dan fasilitas-

fasilitas pembelajaran di lingkungan sekolah.
1
 

Untuk mencapai tujuan belajar, maka guru membuat lingkungan belajar yang baik. Hal 

tersebut tercakup dalam komponen-komponen pengajaran yaitu: tujuan pengajaran, bahan 

pengajaran, metodologi pengajaran dan penilaian pengajaran. Tujuan pengajaran adalah 

rumusan kemampuan yang akan dmiliki siswa seusai melakukan pengajaran. Bahan 

pengajaran adalah seperangkat materi keilmuan yang berasal dari kurikulum yang menunjang 

                                                             
1 Prof. Dr. Azhar Arsyad, M.A., Media Pembelajaran  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) 

Hlm.1 
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tercapainya tujuan pengajaran. Metodologi pengajaran adalah teknik yang diguakan guru 

untuk menyampaikan materi ada siswa. Metode sendiri memiliki dua aspek yaitu metode 

pengajaran dan media pengajaran sebagai alat bantu mengajar. Sedang penilaian pengajaran 

adalah alat ukur tercapai-tidaknya tujuan pengajaran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 

media adalah sebagai alat bantu guru dalamproses belajar, hingga memudahkan siswa 

mencapai tujuan pembelajara itu sendiri.
2
 

Banyak sekali bahasa asing yang dipakai di Indonesia, salah satunya yang paling banyak 

di pakai terutama bagi ummat muslim yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia adalah 

bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sendiri adalah bahasa Islam, yang mana bahasa tersebut 

adalah bahasa Qur’an dan hadits yang menjadi pedoman dasar umat Islam.Begitupun ilmu-

ilmu Kebudayaan dan Syari’at Islam banyak berasal dari kitab-kitab induk yang berbahasa 

Arab. Atas pentingnya bahasa Arab tersebut, maka pengajaran bahasa Arab juga menjadi hal 

yang penting untuk diperhatikan.
3
 

Pengajaran bahasa asing tidaklah mudah, demikian juga bahasa Arab. Pengajaran bahasa 

asing memerlukan banyak hafalan kosa-kata dan kaidah-kaidah bahasa yang rumit. Maka dari 

itu guru Bahasa Arab dituntut untuk mampu menguasai penggunaan media yang efektif dan 

efisien dalam proses pembelajaran. Penggunaan media tersebut juga mencakup pada 

pemilihan media sebagai alat pembelajaran. 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam adalah salah satu Pondok Pesantren di Surakarta yang 

menjadikan bahasa Arab sebagai program unggulan. Di dalam pengajarannya, bahasa Arab 

terbagi menjadi banyak sub materi, antara lain Tamrin Lughot, Nahwu, Shorof, Mutholaah, 

Insya, Balaghoh dan Imla’. Yang mana pada pelajaran-pelajaran tersebut tak lepas dari 

pemberian kosa kata baru dengan bahasa Arab. Namun karena media pembelajaran di dalam 

kelas hanya menggunakan papan tulis, dan metode pengajaran konvensional maka minat 

belajar siswa menjadi berkurang. Hal tersebut menuntut guru untuk menggunakan metode-

metode yang menarik, salah satunya ialah menggunakan Komputer di ruang Multimedia. 

Dengan adanya penggunaan media komputer tersebut maka minat para siswa dalam 

mempelajari bahasa Arab khususnya dalam pemahaman kosa kata akan bertambah, dan hal 

tersebut akan menjadi dampak positif dalam meningkatkan pemahaman mereka atas kosa 

kata bahasa Arab tersebut. 

                                                             
2
 Dr. Nana Sudjana dan Drs. Ahmad Rivai, Media Pengajaran  (BandungSinar Baru Algesindo, 2001) 

Cet.4, Hlm.1 
3 Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1994), 

Hlm. 1 
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Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 

Pembelajaran dengan Menggunakan Media Komputer Dalam Meningkatkan Penguasaan 

Kosakata Bahasa Arab Siswa Kelas IX C MTs Ta’mirul Islam Surakarta Tahun Pelajaran 

2017/2018. Adapun permasalahan yang diteliti ialah tentang : 1) Bagaimana Pembelajaran 

Dengan Menggunakan Media Komputer dalam peningkatan penguasaan kosa kata bahasa 

Arab siswa kelas IX C di MTs Ta’mirul Islam Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. 2) 

Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Penggunaan Media Komputer dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa kelas IX C di 

MTs Ta’mirul Islam Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018? 

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pembelajara 

menggunakan Media Komputer dalam peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Arab siswa 

kelas X di MTs Ta’mirul Islam Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 juga untuk 

mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung dalam Penggunaan 

Media Komputer dalam pembelajaran untuk meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa 

Arab siswa kelas X di MTs Ta’mirul Islam Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. 

  

2. METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan data 

kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sehingga menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan 

kelas yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan pembelajaran dalam 

mengatasi kesulitan siswa dalam pembelajaran. 

Beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah : Wawancara 

merupakan pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis 

dan berdasarkan tujuan penyelidikan.  Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

tentang pola pengajaran bahasa Arab, kesulitan-kesulitan dalam pengajaran bahasa Arab, 

serta gambaran tentang suasana pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan sistem 

tradisional dan pembelajaran dengan menggunakan media gambar  dalam pembelajaran 

Bahasa Arab.  Metode observasi diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistimatis 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.
4

 Metode ini digunakan untuk 

                                                             
4
 Sanjana wina  Penelitian Pendidikan jenis, metode dan  prosedur  (Jakarta : Kencana, 2013) hlm 

270.  
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memperoleh data tentang  keadaan  lingkungan sekolah serta proses belajar mengajar bahasa 

Arab di kelas dengan menggunakan media gambar dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya 

berupa catatan-catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, notulen, dan sebagainya.
5
 

Sedangkan metode dokumen digunakan untuk memperoleh data mengenai pengajaran Bahasa 

Arab, dan keadaan siswa kelas  IX C KMI Ta’mirul Islam. 

Metode tes yang akan penulis lakukan adalah dengan menguji peserta didik dengan 

pertanyaan dan penugasan seputar mufrodat yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian 

guru dapat memberikan skor kepada siswa sesuai dengan jawaban yang diberikan.
6
 

Untuk menganalisa dan  menginterpretasikan data yang diperoleh digunakan Analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif adalah untuk menganalisis data yang tidak berupa angka yang 

telah diperoleh dari metode pengumpulan, interview, observasi dan dokumentasi, Analisis 

kualitatif ini hanya menggambarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari hasil 

penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan metode induktif.  

Metode induktif adalah metode yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, 

peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut 

ditarik dalam generalisasi yang bersifat umum. Metode ini penulis gunakan supaya mencari 

kesimpulan atas hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pengajaran bahasa Arab. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Penggunaan Media Komputer dalam Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa 

Arab Siswa Kelas IX C KMI Ta’mirul Islam Tahun Pelajaran 2017-2018 

Berdasarkan Pembuktian Teoritis. 

Berdasarkan data-data yang telah didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang telah dijabarkan pada bab IV, dapat disimpulkan bahwa maksud 

pembelajaran yang tercantum pada BAB II halaman 9 bahwa ada 3 rumusan pembelajaran: 

Pengorganisasian lingkungan yang mana diwujudkan dengan keadaan dan lingkungan 

pondok yang terpantau selama 24 jam dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung. Selanjutnya 

mempersiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat, sudah sesuai dengan adanya visi 

dan misi Pondok Pesantren Ta’miru Islam. Dan terakhir adalah proses pembekalan siswa 

untuk menjadi anggota masyarakat sehari-hari, hal ini diwujudkan dengan adanya panca jiwa 

yang menjadi landasan pokok hidup bermasyarakat. 

                                                             
5
 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah hlm.124.  

6 Ibid. 
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Dalam pengertian  tentang media pembelajaran, teori bab II sudah sesuai dengan bab 

IV, yaitu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan 

beserta instrumen yang baik dalam belajar-mengajar dan dapat mempengaruhi efektivitas 

program pembelajaran yang dijabarkan seperti pengggunaan media gambar, miniatur, dan 

lain-lain yang disebut dengan Wasail Al-idloh. Adanya Wasail Al-idloh tersebut harus 

disiapkan setiap guru sebelum memasuki kelas, fungsinya  adalah untuk memberikan 

informasi yang lebih jelas kepada siswa hingga menghindari kesalah pahaman. Dalam 

pembelajaran kosa kata bahasa Arab kelas XI C KMI juga menggunakan media komputer, 

hal itu lebih merangsang minat anak untuk belajar karena para siswa sangat berminat dengan 

pembelajaran dengan media komputer. 

3.2 Penggunaan Media Komputer dalam Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa 

Arab Siswa Kelas IX C KMI Ta’mirul Islam Tahun Pelajaran 2017-2018 

Berdasarkan Pembuktian Empiris.  

Melihat hasil dari penelitian yang dilakukan dan data  pada lampiran, dapat disimpulkan: 

Penelitian dilakukan pada hari Ahad tanggal 14 Januari 2018 pada jam ke 2-3. Sebelum 

melakukan penelitian, penulis menyiapkan lembar observasi, lembar soal dan berbincang 

dengan pengajar Bahasa Arab untuk menggunakan media komputer. Juga memberikan soal 

tentang kosa kata pada judul Bahasa Arab sebelumnya, sebelum menggunakan media 

komputer. Dan dalam pelaksanaan itu diperoleh nilai-nilai peserta didik yang antara lain 

adalah: 75% mendapat nilai baik yang mana dari 10 soal yang diajukan mereka mampu 

menjawab 7 sampai 8 soal dengan benar. 15% yang lain adalah sangat baik, yang berarti dari 

10 soal mereka mampu menjawab sebanyak 9 atau seluruhnya terjawab benar. Dan 10% 

sisanya masih kurang, yang berarti hanya menjawab soal dibawah 7.  

Dari data tersebutdi atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa sudah baik dan 

beberapa sangat baik, ada juga yang masih sebatas cukup. Namun, masih perlu adanya 

peningkatan penguasaan kosa kata bahasa Arab, terutama pada yang masih sebatas cukup. 

Karena hal tersebut, maka perlu adanya penggunaan media yang lebih menarik minat peserta 

didik dan membuat mereka lebih paham, yaitu dengan media komputer, dan setelah 

menggunakan media komputer, penulis memberikan soal tentang kosa kata yang diajarkan, 

dan diperoleh nilai dengan penjabaran sebagai berikut:sebanyak 45%  anak memperoleh nilai 

sempurna, yaitu seluruhnya benar. Lalu ada 35% berhasil menjawab 9 soal dengan benar dan 

sisanya 30% yang lain menjawab 8 soal dengan benar. Dan pada tes kali ini tidak ada anak 

yang mendapatkan nilai dibawah 7. 
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 Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan media komputer sangat 

efektif untuk diterapkan karena mempermudah siswa dalam mengerti, memahami dan 

mendiskripsikan mufradat 

 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

Pembelajaran menggunakan media komputer dalam meningkatkan penguasaan Kosa kata 

bahasa Arab siswa kelas IX C KMI Ta’mirul Islam sangat baik dan efektif. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai yang diambil, dan antusias siswa dalam 

mengikuti pelajaran di kelas. 

Adapun lagkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut: Guru memberikan 

kosakata mufrodat)  dalam bahasa Arab, guru mengucapkan kosa kata dan siswa  menirukan 

ucapan guru, guru bertanya apakah ada siswa yang mengetahui arti dari kalimat tersebut, 

guru meminta murid untuk membuka komputer masing-masing dan mencari arti kosa kata 

tersebut di aplikasi atau lewat browser, guru menjelaskan arti kosa kata tersebut, siswa  

membuat sebuah contoh kalimat dari kosakata (mufrodat baru), guru mengoreksi benar/Salah 

dari contoh kalimat  siswa, serta siswa menuliskan kosa kata yang diajarkan.  

Faktor-faktor yang mendukung Penggunaan media komputer dalam pembelajara 

bahasa Arab kelas IX C antara lain: Minat siswa akan media komputer sangat besar, hingga 

antusisme mereka tinggi. Siswa lebih mandiri, mencari makna kosa kata sendiri hingga lebih 

mudah melekat dalam ingatan mereka. Dengan adanya gambar, video, data yang diperoleh 

maka pemahaman kosa kata siswa semakin besar. 

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat antara lain: Jumlah kompter aktif dan 

jumlah siswa tidak sesuai. Kurang adanya bimbingan lebih dalam cara menggunakan 

komputer pada siswa. Tidak selalu bisa menggunakan laboratorium komputer karena 

beberapa kelas lain juga menggunakan laboratorium tersebut. Perlu biaya yang lebih besar. 

Serta kurangnya pembelajaran tentang pengaplikasian komputer baik untuk siswa maupun 

pengajar. 

4.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

Seorang guru hendaknya memiliki ide-ide kreatif dan memempersiapkan penggunaan metode 

atau media yang menarik, hingga siswa antusias dan seangat dalam mengikuti pembelajaran. 

Dalam menggunakan media komputer hendaknya seorang guru mengecek terlebih dulu 

tempat dan menyiapkan materi-materinya. Perlu pembelajaran dalam penggunaan komputer 
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baik pada pengajar maupun siswa. Perlu adanya perbaikan-perbaikan pada komputer yang 

rusak. 
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