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►  PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL \ /

Belajar Bahasa * 
Makin Mudah

BANTUL—Program Studi Pendidikan teknologi. Karena mahasiswa dapat 
Bahasa Arab (PBS) Fakultas Pendidikan belajar Bahas^Arpb tanpa dosen 
Bahasa Universitas Muhammadiyah menggunakan aj»kasi digital untuk 
Yogyakarta (UMY) menggelar seminar menunjang kemampuan mereka, 
internasional bertajuk Tren Bahasa Contohnya, kata dia, jika dahulu ingin 
Arab d i E m  D igital, di Gedung KH melafalkan s ^ ^ tu  yang benar maka 
Ibrahim Lantai 5, Kompleks UMY, dicontohkM ffleh pengajar, tetapi 

* Kasihan, Bantul, Kamis (10/8). Dalam sekarang hanya cukup menggunakan 
seminar tersebut membahas tren aplikasi digital sudah ada contoh 
metode pembelajaran bahasan, suara yang sesuai.

.  terutama untuk mensiasati berbagai "Itu sesuai dengan tren, selama
kendala pengajaran Bahasa Arab ini belajar Ogjiasa Arab hanya 
menggunakan teknologi digital. bisa di kelas, tetapi sekarang bisa 

Ketua Panitia Seminar Internasional dimanapun. Harapan kami bisa tems

yang sengaja diangkat adalah tren
baru Bahasa Arab baik dalam
pendidikan sastra dan teknologi, berupaya menghasilkan desain yang 
Dalam seminar itu lebih mengupas tepat untuk menghilangkan kesan 
tentang bagaimana mengajarkan sulit mempelahari Bahasa Arab, 
di era digital. Tema itu sengaja Pihaknya ingin memberikan sebuah 
diangkat karena seiring teknologi terobosan, sejatinya Bahasa Arab tak 
perkembangan zaman, meniscayakan sesulit yang dibayangkan sebagian 
untuk perkembangan tekbologi itu besar orang. Alasannyh, karena saat 
dipakai dalam pengajaran Bahasa ini bisa diajarkan menggunakan 
Arab. teknik atau metode mengikuti tren

"Selain itu berharap melahirkan zaman dan tren keilmuan. "Jadi 
metode dan strategi baru dalam bagaimana teknologi ini dipakai 
pengajaran. Harapan kami dari untuk sebagai media pengajaran 
seminar itu akan lahir sebuah grand agar siapapun dia bisa belajar, 
desain bagaimana pengajaran Bahasa Sifatnya m elayaflpliri sendiri," 
Arab yang satu sisi bisa mengikuti ujarnya, 
tren dengan penyampaiannya tetapi Ketua Prodi PBA Fakultas 
di sisi lain nilai kebahasaan tidak Pendidikan Bahasa UMY Talqis 
hilang," ungkapnya di sela-sela Nurdianto menyatakan, PBA 
seminar, Kamis (10/8). UMY menggandeng Institute of

Ia mengakui dalam pengajaran Applied Technology (CYT) Dubai 
Bahasa Arab di perguruan tinggi, untuk mengembangka»4eknologi 
sering ditemui dua kendala. Yaitu, pembelajaran Bahasa Arab. Kerjasama 
heterogenitas atau perbedaan latar itu dilakukan dengan, pihak UMY 
belakang kemampuan mahasiswa, akan memberikan materi, sedangkan 
ada beberapa yang sudah menguasai desain dari sisi teknologinya akan 
hingga baru level mengenal. Kendala dikerjakan di Dfpai. Hasil dari 
lain terkait dengan rendahnya kerjasama itu akan diterapkan bagi 
minat. Meski demikian, kendala pengajar Bahasa Arab di seluruh 
itu bisa disiasati dengan adanya Indonesia. (Sunwtono)

Muhajir menjelaskan, tema besar


