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 امللخص البحث

، أصبحذ الخكىىلىجيا آلان ألازض. مع الخلدم السسيع للغاًت الخكىىلىجيا حاجت إوساهيت للعيش علىأصبح وجىد 
 من عام إلى آخس. هرا الخطىز ًجعل من ا

ً
، سىاء من حيث لسهل على البشس جلبيت احخياجاتهمأكثر جطىزا

لها جأزير كبير في عمليت  جيا، فالخكىىلى باإلاعلىماث والترفيه والخعليم وغيرها من الاحخياجاث. ليس ذلك فحس

ح اللدزة على الخحدر بلغت أجىبيت، وخاصت ، منها اللغت العسبيت. جصبالخعلم، خاصت في حعلم اللغاث ألاجىبيت
. إن عصس الثىزة .4شدًدة في عصس الثىزة الصىاعيت اإلاىافست المىاجهت في  أساسيت، أمًسا مهًما كمهازة العسبيت

ا وزيًلا بالخكىىلىجيا ًدعم هره اإلاشكلت. أصبحذ الخكىىلىجيا في شكل شبكاث الري ًسجبط از  .4ت الصىاعي
ً
جباط

 .ؤلاهترهذ والهىاجف الركيت أداة إلصاميت جدعم عمليت حعلم اللغت العسبيت

الخكىىلىجيا في من جامعت ألاشهس ؤلاهدوهيسيت ب تهازلافو اللغت العسبيت كسم طالب اللغت العسبيت اسخفاد حعلم عىد 

في عمليت الخعلم من خالل الاسخفادة من مخخلف وسائل الخىاصل حسهيال لهم ىاجف ذكيت وؤلاهترهذ شكل ه
، ة الطالب على حعلم اللغت العسبيتالاجخماعي اإلاىجىدة. للد أصبح هرا إهجاًشا جدًًدا وكرلك أداة لخحسين كدز 

، ولكن أًًضا من ِكبل كبل الطالبًخم جىفيرها فلط من  اللساءة. هره الطسق وألاساليب ل  مادة وخاصت في 

، ما هى هىع أوشطت الخعلم التي ًمكن أن ادة. الساال الري ًطس  هفسهبالخدزيس في هره اإلا اللائمينحارسنن اإلا
ىسائل ب عىد الاسخفادة  ألاشهس ؤلاهدوهيسيتفي جامعت وزلافتها اللغت العسبيت كسم ًلىم بها اإلاحارسون وطالب 

جحسين كدزتها على كساءة خاصت في اسخخدام وسائل الخىاصل الاجخماعي من فىائد الهي  الخىاصل الاجخماعي؟ ما
اللغت العسبيت؟ حشس  هره الىزكت مجمىعت مخىىعت من ألاوشطت التي ًمكن أن ًلىم بها اإلاحارسون والطالب في 

 .مادة اللساءةفي  ألاشهس ؤلاهدوهيسيتفي جامعت وزلافتها اللغت العسبيت كسم 

ره الىزكت من هخائج البحىر الىىعيت التي جم الحصىل عليها من ججسبت اإلاالف الشخصيت واإلالابالث جدشكل ه
 .واإلاالحظاث ألاخسي 

 

 اللساءةمهازة الخىاصل الاجخماعي ، الخعلم ، اللغت العسبيت ، وسائل ،  فادةالكلماث اإلافخاحيت: الاسخ

 

ABSTRAK 

Keberadaan teknologi sudah menjadi suatu kebutuhan manusia yang hidup di muka 

bumi. Dengan kemajuan yang sangat pesat, teknologi kini semakin canggih dari  tahun ke 

tahunnya. Kecanggihan tersebut mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhannya, 
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baik dalam hal informasi, hiburan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Tidak 

hanya itu, teknologi juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran, terutama pada 

pembelajaran bahasa asing, salah satunya adalah bahasa Arab. Kemampuan berbahasa 

asing, terutama bahasa Arab menjadi sesuatu yang penting sebagai modal kecakapan dalam 

menghadapi ketatnya kompetisi di era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 yang 

berkaitan erat dengan teknologi mendukung persoalan ini. Teknologi berupa jaringan 

internet dan telepon pintar menjadi peranti wajib yang menyokong proses pembelajaran 

bahasa Arab. 

 Dalam pembelajaran bahasa Arab, mahasiswa prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab, 

Universitas Al-Azhar Indonesia menggunakan teknologi berupa smartphone dan internet 

dalam membantu proses pembelajaran mereka dengan memanfaatkan berbagai media 

sosial yang ada. Hal ini menjadi sebuah terobosan baru sekaligus sebagai alat bantu untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya pada 

mata kuliah kemahiran membaca. Metode dan cara ini tidak hanya dilakukan oleh 

mahasiswa, akan tetapi juga dilakukan oleh dosen yang mengajar pada mata kuliah 

tersebut. Muncul pertanyaan, kegiatan belajar seperti apakah yang dapat dilakukan oleh 

para dosen dan mahasiswa program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab UAI dalam 

menggunakan media sosial?. Apa saja manfaat penggunaan media sosial dalam 

meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca bahasa Arab?. Makalah ini akan 

memaparkan tentang variasi kegiatan yang bisa dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa 

di program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab UAI pada mata kuliah kemahiran membaca 

bahasa Arab. 

Makalah ini terbentuk dari hasil penelitian kualitatif yang disampaikan secara 

naratif yang didapatkan dari pengalaman pribadi penulis, wawancara dan hasil observasi 

lainnya. 

 

Kata Kunci:  Penggunaan, Media Sosial, Pembelajaran, Bahasa Arab, Kemahiran Membaca 
 

 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan. Setiap manusia membutuhkan 

orang lain dalam hidupnya dan dalam berinteraksi dengan orang lain dibutuhkan sebuah 

perantara agar saling memahami satu sama lain. Perantara tersebuat adalah bahasa. Dengan 

adanya kemampuan berbahasa yang baik dan benar akan mempermudah komunikasi. 

Namun, di dunia ini terdapat bermacam-macam bahasa. Bahkan dalam organisasi besar 

sekelas PBB pun menggunakan banyak bahasa, selain dari bahasa Inggris sendiri yang 

merupakan bahasa internasional, salah satunya adalah bahasa Arab. Saat ini, bahasa Arab 

banyak digunakan dan digandrungi oleh banyak kalangan. Hal ini terbukti banyaknya 

lembaga-lembaga pendidikan bahasa Arab, termasuk perguruan tinggi yang memiliki 

program studi berbasis bahasa Arab. Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) salah satunya. 

UAI sendiri merupakan universitas swasta yang memiliki program studi Bahasa dan 

Kebudayaan Arab dan telah menetapkan bahasa Arab sebagai mata kuliah wajib bagi 
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seluruh mahasiswa yang mengenyam pendidikan di UAI. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya bahasa Arab dan betapa UAI meperhatikan setiap mahasiswanya. 

Namun, dalam dunia pembelajaran namanya sebuah masalah berupa kendala dalam proses 

pembelajaran pasti terjadi. Baik itu bersumber dari luar diri peserta didik seperti 

lingkungan, maupun dari dalam peserta didik itu sendiri misalnya rasa malas dan 

ketergantungan terhadap sesuatu. Misalnya yang terjadi pada mahasiswa UAI sendiri. 

Kebanyakan dari mahasiswa tahun pertama perkuliahan akan mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Terutama bagi mereka yang sebelumnya belum begitu akrab 

dengan bahasa Arab. Kesulitan itu juga terjadi pada mata kuliah kemahiran membaca. 

Banyak mahasiswa yang mengeluhkan betapa sulitnya membaca huruf-huruf Arab, apalagi 

untuk bisa memahami maksud teks nya. Ditambah lagi bahasa Arab terkesan kuno dan 

tidak menarik. Sesuatu yang menarik bagi mahasiswa saat ini adalah gadget dan internet. 

Yang merupakan benda kecil dengan sejuta kemampuan yang dapat megakses berbagai hal 

menarik dari sudut pandang mereka. 

 

KERANGKA TEORI 

Berikut akan diterangkan beberapa kajian teori yang dijadikan sebagai dasar dari tulisan 

ini: 

Penggunaan 

Penggunaan atau pemanfaatan merupakan sebuah kegiatan untuk mengambil suatu manfaat atau 

guna dari barang ataupun jasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan 

sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. (KBBI, 2002:852). Sesuatu berupa 

barang atau jasa yang digunakan ini terdapat tujuan atau fungsi di dalamnya. Melalui penggunaan 

juga nilai barang atau jasa itu bisa bertambah atau berkurang tergantung sudut pandang kita yang 

melihatnya. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata penggunaan hampir sama dengan kata 

pemanfaatan. Dimana didalamnya terdapat sebuah proses menggunakan atau memanfaatkan 

sesuatu sehingga menimbulkan dampak setelahnya. Misalnya ketika kita menggunakan gelas untuk 

menampung air. Maka gelas tersebut memiliki manfaat sebagai penampung air dan memiliki 

dampak bahwa air tersebut tidak akan tumpah. 

Media 

Kata media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang 

secara harfiah berarti “perantara atau pengantar.” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

media diartikan sebagai alat, alat (sarana) komunikasi yang terletak diantara dua pihak (orang, 

golongan dan sebagaianya), perantara, penghubung.  

Sedangkan dalam bahasa Arab kata media disebut dengan وسيلة merupakan perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Adapun pengertian media menurut 

beberapa ahli diantaranya Arsyad (2002) adalah media (bentuk jamak dari medium), kata yang 
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berasal dari bahasa latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Oleh 

karena itu media dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. Menurut Asssociation of Education and Communication Technology (AECT), mengatakan 

bahwa media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan 

informasi. Lebih spesifik lagi pengertian media pembelajaran menurut Wilbur Schram (1982) 

media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. 

Dan menurut Gagna (1970) media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang 

dapat merangsangnya untuk belajar. Sedangkan menurut Yusuf Hadi Miarso membatasi pngertian 

media dengan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Dari beberapa pendapat 

diatas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan suatu alat atau perantara yang 

dapat merangsang emosi (perhatian, pikiran dan tindakan) yang digunakan dalam proses 

pembelajaran agar siswa (pembelajar) dapat memproleh ilmu. Adapun contoh media adalah buku. 

Sedangkan pada zaman sekarang lebih banyak lagi seperti surat kabar, radio, televisi, komputer, 

laptop dan handphone. 

 

Media sosial 

Pengertian media sosial menurut KBBI adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna 

dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Menurut McGraw Hill 

Dictionary, pengertian media sosial yaitu sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk 

berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan 

dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Sedangkan menurut B.K. Lewis (2010) media sosial 

adalah label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi. 

Dapat penulis simpulkan bahwa media sosial merupakan suatu perkumpulan atau berkumpulnya 

sekelompok orang dari berbagai tempat yang terhubung dalam satu pusat yang menghimpunnya. 

 

Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran berasal dari kata “ajar”, yang kemudian menjadi sebuah kata kerja berupa 

“pembelajaran”. Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, dimana dalam 

proses pembelajaran terjadi interaksi antara bersama antara pengajar dengan mahasiswa yang 

diajar. Adapun pembelajaran secara sederhana berarti produk interaksi berkelanjutan antara 

pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks, hakikat dari 

pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang dosen untuk membelajarkan mahasiswanya dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.  

Bahasa Arab adalah salah satu bahasa resmi yang digunakan di PBB. Bahasa ini juga termasuk 

rumpun bahasa Semit seperti bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Neo Arami. Bahasa Arab juga 

merupakan bahasa agama Islam karena terdapat dalam Al-Quran. 
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Sedangkan pengertian pembelajaran bahasa Arab sendiri dapat diartikan proses belajar atau proses 

perpindahan ilmu dari pengajar kepada pembelajar untuk mempelajari bahasa Arab. 

 

Kemahiran Membaca 

Kemahiran dari kata dasar: mahir yang menjadi kata nomina (kata benda). Kemahiran menurut 

KBBI memiliki arti kecakapan (dalam melakukan sesuatu); kemampuann ; kepandaian. Membaca 

adalah kegiatan menganalisis dan mengintrepetasi yang dilakukan oleh pembaca untuk 

memperoleh pesan yang akan disampaikan oleh penulis dalam jejaring tulisan. Jadi dari dua 

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kemahiran membaca adalah kemampuan seseorang dalam 

menganalisis dan menginterpretasi sebuah tulisan untuk memperoleh makna dari sebuah jejaring 

tulisan. 

Menurut Ahmad Fuad Effendy di dalam bukunya yang berjudul metodologi Pengajaran Bahasa 

Arab, kemahiran membaca mengandung dua aspek atau pengertian pertama, mengubah lambang 

tulis menjadi bunyi. Kedua, menangkap arti dari seluruh situasi yang dilambangkn dengan 

lambang-lambang tulis dan bunyi tersebut.  

Inti dari kemahiran membaca terletak pada aspek yang kedua. Ini tidak berarti bahwa dalam aspek 

pertama tidak penting, sebab kemahiran dalam aspek yang pertama mendasari kemahiran yang 

kedua. Betapapun juga, keduanya merupakan tujuan yang dicapai oleh pengajaran bahasa. 

 

Revolusi industri 4.0 

Revolusi industri yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya di 

dunia kini telah memasuki periode keempatnya. Pada revolusi industri 4.0 terjadi tren di dunia 

industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber.  

Pengertian revolusi industri itu sendiri menurut KBBI adalah perubahan radikal dalam 

usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik untuk tenaga penggerak 

maupun untuk tenaga pemroses. Menurut Prof Klaus Schwab (2017) yang 

memperkenalkan konsep revolusi industri 4.0 bahwa revolusi industri 4.0 mengubah hidup 

dan kerja manusia secara fundamental. Sedangkan menurut Dwikorita Karnawati (2017) 

revolusi industri 4.0 dalam 5 tahun mendatang akan menyebabkan dampak di mana 35 

persen jenis pekerjaan terhapus, sedangkan dalam 10 tahun mendatang terdapat 75 persen 

yang terhapus. Berdasarkan pendapat Zimmerman (2018) revolusi industri 4.0 dan 

selanjutnya akan melibatkan pekerjaan pada kemampuan sains, teknologi, teknik dan 

matematika, internet of things, pembelajaran sepanjang hayat sebanyak 75 persen. 
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PEMBAHASAN 

Penggunaan Media Sosial 

Di era revolusi 4.0 ini, manusia dan sosial media sudah sulit untuk dilepaskan lagi. Sosial 

media kini menjadi kebutuhan bagi setiap individu. Rasanya jika satu hari saja tanpa sosial 

media, bahkan satu jam hidup manusia akan terasa hampa. Hal ini tidak dapat dipungkiri, 

karena hampir disetiap aktivitasnya manusia selalu menggunakan sosial media baik dalam 

hal yang bersifat positif maupun negatif. 

 

Manfaat Sosial Media 

Meski memiliki sisi negatif, media sosial juga memiliki banyak manfaat dalam kehidupan 

manusia, diantaranya: 

1. Media untuk Bersosialisasi 

Manusia memang makhluk sosial, sekalipun teknologi sudah diciptakan sedemikian rupa 

canggihnya untuk memudahkan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Manusia 

tetap membutuhkan manusia lain, karena manusia merupakan makhluk yang tidak dapat 

hidup sendiri. Bersosialisasi kini tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, tetapi juga 

dapat dilakukan melalui media sosisal, karena media sosial memiliki banyak manfaat, 

salah satunya adalah media untuk bersosialisasi.  

2. Media untuk Mempertemukan Teman Lama 

Ketika manusia telah hidup berpuluh-puluh tahun, dan berpindah tempat karena berbagai 

hal, manusia kini tetap dapat bertemu dan berteman dengan teman lama dan dengan mudah 

menumukannya melalui sosial media. Keberadaan sosial media membuat hubungan 

pertemanan anatar satu manusia dengan manusia lain dapat tetap terjalin meski sudah 

melalui beberapa waktu lamanya. 

3. Media untuk Menemukan Teman Baru 

Selain dapat tetap menjalin pertemanan dengan teman lama, sosial media juga memiliki 

manfaat untuk menemukan dan menambah teman baru dari berbagai kalangan. Mencari 

teman dengan ketertarikan minat yang sama melalui sosial media dapat ditemukan dengan 

mudah tanpa harus berada disatu lingkungan yang sama. Karena sosial media dapat 

mengumpulkannya dengan mudah tanpaharus terbatas tempat dan waktu. 

4. Media untuk Kesenangan (Hiburan) 

Banyak hal menarik yang bisa didapatkan dari sosial media, salah satunya adalah sebagai 

media hiburan. Sebagai manusia yang memiliki aktivitas padat, dan memiliki sedikit waktu 

luang tentunya tetap membutuhkan hiburan. Dan kini, hiburan dapat dengan mudah 

didapatkan melalui sosial media. 
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5. Media untuk Menyalurkan Hobi 

Setiap manusia tentunya memiliki hobi. Dan hobi akan lebih baik jika disalurkan. Kini, 

menyalurkan hobi dapat dilakukan melalui sosial media. Contohnya jika seseorang 

memiliki hobi untuk berjualan, seseorang tersebut dapat dengan mudahnya untuk 

menyalurkan hobi berdagang tersebut melalui sosial media. Begitu juga hobi membaca, 

menulis ataupun hobi lainnya yang dapat disalurkan melalui media sosial. 

6. Media untuk Mendapatkan Informasi 

Dahulu, untuk mendapatkan informasi sangatlah sulit dan membutuhkan waktu yang lama. 

Tapi kini, karena kecanggihan teknologi informasi dapat dengan mudah diakses melalui 

sosial media. Kita ingin mengetahui informasi dari tempat yang jauh, kita tidak perlu pergi 

ketempat tersebut. Cukup dengan duduk dibalik layar, memerhatikan melalui sosial media 

maka informassi-informasi bisa kita dapatkan. 

7. Media untuk Mencari Uang 

Uang adalah salah satu kebutuhan setiap manusia. jika dulu manusia membutuhkan uang 

harus bekerja terlebih dahulu keluar rumah. Lain halnya dengan saat ini. Manusia dapat 

mencari uang dirumah dengan memanfaatkan sosial media. 

8. Media untuk Menambah Pengetahuan (Pembelajaran) 

Jika banyak yang berpikir sosial media hanya tempat untuk mencari kesenangan saja, hal 

itu merupakan suatu kesalahan. Karena kini, mendapatkan ilmupun dapat dilakukan 

melalui sosial media. Banyak aktivitas-aktivitas yang dapat menambah ilmu. Baik itu ilmu 

pengetahuan, sosial, agama maupun bahasa. 

 

Media Sosial sebagai Penambah Pengetahuan (Media Pembelajaran) 

Banyak aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan untuk menambah pengetahuan dengan 

media sosial, salah satunya dalam pembelajaran bahasa Arab. Lebih spesifik lagi, dalam 

meningkatkan kemampuan kemahiran membaca bahasa Arab. Diantaranya adalah melalui 

media-media sosial sebagai berikut: 

 

WhatsApp   

WhatsApp adalah aplikasi pesan berbasis pesan untuk smartphone dengan basic mirip 

Blackberry Messenger. Whatsapp massanger merupakan aplikasi pesan lintas platform 

yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya sms, karena Whatsapp Massanger 

menggunakan paket data internet yang sama untuk email, browsing web, dan lain-lain.   

Jika dibandingkan dengan aplikasi obrolan online yang lain, whatsapp tetap menjadi 

aplikasi chatting yang banyak digunakan. media untuk berkomunikasi dan menyampaikan 

pesan melalui telepon pintar, penggunaan WhatsApp tak hanya sekedar mengirim pesan 
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biasa atau pesan suara whatsapp juga bisa untuk mengirim gambar dan menunggah foto 

atau video. 

Dan kami disini sebagai mahasiswa milenial yang hidupnya sangat akrab dengan media 

sosial dan bisa dibilang berketergantungan kepada media sosial, kami disini tidak hanya 

menggunkan whatsapp sebagai media berkomuikasi selain kami juga menggunkan sebagai 

media pembelajaraan. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan dalam meningkatkan 

kemampuan membaca bahasa Arab, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kami membuat suatu grup chat pada aplikasi whatsapp, lalu kami membentuk sebuah 

komitmen pada grup tersebut untuk mengirim pesan atau gambar dengan bahasa arab. 

Contohnya ketika teman kita mengirim gambar dengan bahasa arab kemudian dibaca 

oleh anggota grup yang lain, maka itu akan meningkatkan kemampuan membaca 

mahasiswa. Selain itu bisa juga dengan setiap hari pada grup tersebut mengirim pesan 

dengan bahasa arab baik itu hanya menanyakan kabar atau bercerita tentang apa saja 

yang ia lalui saat itu, selain bisa meningkatkan kemahiran membaca secara tidak 

langsung bisa melatih kemahiran menulis.  

2. Cara berikutnya untuk meningkatkan kemahiran membaca melalui aplikasi whatsapp 

bisa juga dengan mengirim berita-berita terkini seputar arab dan sekitarnya lalu kita 

dapat membahas pada grup tersebut, lalu kita bisa juga mendownload stiker berbahasa 

arab dan kita kirim pada grup atau teman-teman kita.  

3. Cara lain lagi adalah kita dapat membuat teks naratif yang ringkas seputar rapat dengan 

dosen, atau setelah rapat himpunan, dengan semua cara tadi akan ada imbal balik ketika 

teman kita mengkoreksi baik dari segi tata bahasa dan penulisan. Bisa juga kita libatkan 

dosen dalam membantu meningkatkan kemahiran membaca. Dalam pembelajaran 

banyak cara yang dapat kita gunakan dalam penggunan media whatsapp untuk 

meningkatkan kemahiran kita dalam membaca bahasa Arab. 

 

Instagram 

Pada bagian ini penulis ingin menerangkan bagaimana aplikasi instagram juga bisa 

digunakan dalam meningkatkan kemampuan membaca mahasiswa yang belajar bahasa 

Arab di program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab, Universitas Al Azhar Indonasia. 

Sebelumnya penulis akan memberikan gambaran singkat tentang aplikasi ini. Menurut 

website penyedia aplikasi tersebut, Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video yang 

memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, 

dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik instagram sendiri. 

Dengan fitur tersebut seseorang dapat menyalurkan hobi fotografinya sekaligus berbagi 

inspirasi kepada pengguna yang lain. 

Seiring perkembangannya Instagram menjadi seperti blog untuk berbagi informasi yang 

tertuang pada foto itu sendiri ataupun pada keterangan foto. 
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Pola pembelajaran yang dapat digunakan mahasiswa untuk belajar membaca bahasa Arab 

melalui instagram adalah sebagai berikut: 

1. Dengan cara memfollow akun-akun instagram yang fokus utamanya menyediakan 

informasi edukasi. Selanjutnya bisa langsung mempelajari ilmu yang didapatkan dari 

akun tersebut.  

2. Pembelajar juga bisa saling membantu dengan menandai (tag) akun Instagram rekan 

yang lain supaya tidak tertinggal informasi baru. Misalnya mahasiswa memfollow akun 

instagram @sastraarabcom. Akun tersebut rutin membagikan foto yang berisi syair-

syair dari sastrawan kontemporer seperti Mahmoud Darwish, Nizar Qabbani, dan Kahlil 

Gibran. Bagi mahasiswa yang baru saja mempelajari bahasa Arab dari dasar, tetapi 

memiliki keingintahuan yang tinggi tentang Sastra Arab sehingga memutuskan untuk 

mengambil jurusan ini, tentu saja informasi dari akun @sastraarabcom ini menimbulkan 

kesan di mata mahasiswa. Tampilan galeri akun tersebut sangat tertata dan indah 

dipandang karena menggunakan desain yang minimalis dengan memakai warna-warna 

pastel sebagai latar pada sebagian besar fotonya. Syair-syair yang ditampilkan pada 

galeri foto mereka menggunakan tulisan arab gundul alias tidak ada harakatnya. Bagi 

pemula tentu sulit untuk membacanya. Akan tetapi syair itu ada beserta arti dan nama 

pengarangnya. Arti dari syair tersebut digunakan sebagai pemandu untuk mengetahui 

kosa kata yang tertulis. Sebagai sarana pembelajaran, ini merupakan cara yang menarik 

karena mahasiswa tidak secara langsung dipaksa untuk mempelajari suatu materi, tetapi 

karena ada pengaruh dari keingintahuan cara membaca syair itu. Apalagi di masa 

sekarang, fitur untuk berbagi status berupa tulisan, foto, dan video tengah digandrungi 

mahasiswa. Syair-syair yang dibagikan seringkali bermakna tentang keresahan jiwa 

muda-mudi yang diakibatkan rasa cinta. Ini sangat sesuai dengan keadaan mahasiswa di 

masa sekarang yang berada pada fase remaja menuju dewasa. Permasalahan yang sering 

muncul adalah galau karena cinta  entah itu ketika jatuh cinta atau patah hati. Selain 

untuk pembelajaran, ini menjadi hal yang sentimentil untuk dibagikan. tentu mahasiswa 

merasa ini adalah hal yang keren ketika bisa mengekspresikan perasaannya dengan syair 

bahasa arab yang orang awam tidak memahaminya. 

3. Cara kedua adalah memfollow akun @belajar.bahasa.arab. Berbeda dengan akun 

sebelumnya yang fokus pada bagian sastranya. di akun ini, sesuai judulnya, fokus pada 

bagian pengajaran. Foto yang mereka bagikan pada akun tersebut berisi informasi 

tentang materi-materi sederhana berupa kosakata harian dan contoh kalimatnya. Dengan 

memfollow akun ini otomatis mahasiswa sebagai pengguna secara sadar bahwa akun ini 

untuk belajar serius seperti ketika belajar di kelas. Walaupun seperti itu karena materi 

yang diberikan masih sederhana dan mudah untuk diikuti pemula sehingga membuat 

mahasiswa merasa terbantu dalam memahami materi kemahiran membaca. Contoh 

kalimat yang ada juga masih tersedia dengan menggunakan harakat. mahasiswa yang 

baru belajar membaca bisa mengikutinya. kalimat yang ada masih dalam susunan kata 

yang mudah. Mahasiswa bisa mempelajari tanda-tanda yang menunjukkan bahwa 
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sebuah kata itu termasuk subjek, objek, atau keterangan dengan melihat harakat 

akhirnya.  

4. Dan cara yang ketiga adalah dengan memfollow akun @arabnews. Konten yang 

disediakan akun ini sesuai dengan namanya yaitu berupa berita terkini yang terjadi di 

wilayah Timur Tengah. Pola postingan mereka yaitu satu foto tentang suatu kejadian 

dengan keterangan foto di bawahnya yang menjelaskan keadaan di foto itu selanjutnya 

diselingi dengan peribahasa atau kata-kata bijak dalam bahasa arab. Mahasiswa bisa 

belajar melalui postingan yang berupa kata-kata bijak. Hampir sama dengan akun 

@sastraarabcom yang berbagi foto berupa tulisan syair beserta arti, di akun @arabnews 

ini kata-kata bijak yang dibagikan juga disertakan artinya. Lebih mudah lagi kata-kata 

bijak di @arabnews ini masih disertai dengan harakat. Sehingga mahasiswa bisa 

menggunakannya sebagai media pembelajaran.  

 

SIMPULAN 

1. Media sosial menjadi salah satu sumber pembelajaran pada saat ini. kegiatan belajar 

tidak harus dilakukan di dalam kelas dengan bertemu dosen. Akan tetapi, kegiatan 

belajar dapat dilakukan di luar kelas dengan menggunakan smartphone atau internet.  

2. Mempelajari bahasa arab, terkhusus pada kemahiran membaca dapat melalui media 

sosial yang membantu mahasiswa untuk menemukan tulisan berbahasa arab dan 

memudahkan mahasiswa untuk mempelajari bahasa arab dibidang kemahiran membaca, 

dengan meningkatkan kemampuan membaca teks bahasa arab bisa melalui aplikasi 

WhattsApp ataupun aplikasi Instagram. 

3. Belajar kemahiran membaca bahasa arab dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

WhatssApp dengan cara membangun komitmen bagi anggota yang tergabung dibawah 

satu grup chat dengan berbagi dan mengoreksi teks bahasa arab pada setiap anggota 

grupnya, dengan adanya sebuah grup chat seperti ini memudahkan mahasiswa untuk 

belajar bahasa arab dengan jarak jauh tanpa harus bertemu di satu tempat, serta juga 

memudahkan dosen untuk memberikan dan mengoreksi tugas mahasiswa. Sementara 

dengan aplikasi Instagram kita dapat melihat dan membaca tulisan arab yang dikirimkan 

dalam bentuk video atau foto, teks yang dikirim bisa jadi bahan bacaan dan diskusi. 

Disamping manfaat ini, masih banyak lagi konten-konten yang disediakan oleh akun 

instagram lainnya yang bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran bahasa arab. 
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