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BANTULi (KR) - Metodologi pembelajaran Ba

hasa Arab di era digital harus, diimbangi dengan 
teknologi yang berkembang secara signifikan. 
Melalgjp teknologi, Bahasa Arab bisa menjadi 
lebih dpkat Sagi orang yang kurang familiar mau
pun yang ingin mempelajari. Jumat hari ini dise
lenggarakan Lokakarya Linguistik dan Korpus 
Bahasa Arab yang diikuti kurang lebih 80 peserta 
dari berbagai negara, seperti Oman, Malaysia, 
Libia dan Arab Saudi.

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) 
UMY Talqis Nurdianto Lc MA mengemukakan 
hal teftjfcut kepada wartawan, Kamis (10/8). 
Menyadjri teknologi sebagai salah satu alternatif 
dalam metode pembelajaran, Prodi PBA UMY 
pun merintis pembelajaran Bahasa Arab yang 
berbasis pada teknologi.

Dijelaskan Talqis, teknologi memiliki peran 
penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. 
Sehingga teknologi menurutnya tidak perlu dike
sampingkan dan tidak bisa dianggap sebagai an
caman. Tetapi melalui teknologi, Bahasa Arab 
bisa menjadi lebih dekat bagi orang yang kurang 
familiar dengan Bahasa Arab maupun yang ingin 
mempelajarinya.

"Untuk itulah, kami ingin merintis pembela
jaran Bahasa Arab berbasis teknologi dengan 
menggandeng Institut Teknologi Terapan di 
Dubai. Kami mensupport bahannya dan desain 
teknologinya akan dilakukan di Dubai," ujar 
Talqis di sela-sela acara International Conference 
& Call for Paper yang bertemakan Trends Of 
Arabic Language In Digital Era : Education, 
Literature, And Technology di Auditorium KH 
Ibrahim (Twin Building) UMY.

Untuk merintis pembelajaran Bahasa Arab 
berbasis teknologi tersebut, imbuhnya PBA UMY

menyelenggarakan rangkaian kegiatan interna
sional Bahasa Arab yang terdiri dari Daurah 
Bahasa Arab, International Conference & Call for 
Paper dan Lokakarya Linguistik Korpus Arab. 
Rangkaian kegiatan internasional memfokuskan 
pada pembahasan bagaimana memadukan 
Bahasa Arab dan teknologi terhadap kemajuan 
kualitas pembelajaran. Kegiatan dilaksanakan 
Selasa-Jumat (8-11/8).

Pelatihan
Untuk acara Daurah (pelatihan) Bahasa Arab 

yang dilaksanakan Selasa-Rabu (8-9/8), menurut 
Talqis dihadiri tidak kurang dari 80 orang yang 
berasal dari berbagai bidang pendidikan berbeda 
seperti dosen, guru SMP sederajat, guru SMA 
sederajat, serta pengajar dari pondok pesantren. 
Mereka secara langsung diberikan pelatihan 
pembelajaran Bahasa Arab berbasis teknologi 
melalui aplikasi.

"Penerapan teknologi ini akan mempermudah 
para pengajar Bahasa Arab dalam melakukan 
metode pembelajaran secara efektif. Untuk di 
Indonesia sendiri, proses pengajaran Bahasa 
Arab berbasis teknologi masih kurang," jelas 
Talqis. Berbeda halriya dengan Arab Saudi, tam
bahnya, sudah menerapkan metode pembela
jaran seperti memperkenalkan aplikasi flash bagi 
anak-anak atau pemula untuk memuidahkan 
pembelajaran.

Untuk intemational conference and call for pa- 
per, Kamis (10/8), disebut Talqis, UMY bekeijasa- 
ma dengan Asosiasi Pengajar Bahasa Arab se- 
Indonesia (IMLA'), Center for Research and 
Intercommunication Knowladge, dan Markas 
Buhuz King $aud University. "Acara tersebut di
hadiri pengajar dari dalam negeri maupun luar 
negeri,".katanya. (Fsy)-a
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