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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, Buku “Media Digital  

Pembelajaran Bahasa Arab” ini dapat kami selesaikan dengan baik.  

Memasuki  era  Society  5.0  fenomena  perkembangan  media 

sosial terjadi sangat pesat. Tentu saja para pembelajar usia sekolah 

dan perguruan tinggi sangat familiar dengan media sosial. Bahkan 

boleh dikatakan sebagai hal yang terpisahkan dengan  

kehidupannya  sehari-hari. Hal  ini  sudah  seharusnya direspon oleh 

para pemerhati dan praktisi pembelajaran bahasa Arab dengan 

mengembangkan media pembelajaran berbasis media sosial. 

Media pembelajaran elektronik dikategorikan ke dalam 

media pembelajaran sinkron dan asinkron. Tentu saja media sosial 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab dengan 

kategori media pembelajaran sinkron dan asinkron. Buku ini 

menarik dijadikan referensi tentang kajian media pembelajaran, 

khususnya media pembelajaran bahasa Arab karena mengupas 

tuntas bagaimana beberapa contoh media sosial   dapat   

dimaksimalkan   sebagai   media   pembelajaran bahasa Arab secara 

efektif dan bernilai kekinian. Berbagai muatan yang dijelaskan di 

dalam buku ini tidak hanya berdasarkan  teori  media  pembelajaran  

semata,  namun  juga sarat akan temuan-temuan riset yang 
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mendukung pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran 

bahasa Arab. 

 

Bahkan berbagai media sosial yang dibahas di setiap babnya 

dinarasikan secara rinci mulai dari sejarah perkembangannya dari    

masa    ke    masa,    penggunaannya    sebagai    media pembelajaran  

bahasa  Arab,  serta  kelebihan  dan  kelemahan yang  dimilikinya  

Ketika  digunakan  sebagai  media pembelajaran bahasa Arab. 

Dengan penyiapan secara maksimal, pembelajaran bahasa 

Arab melalui ruang maya media sosial diharapkan mampu 

meningkatkan minat dan motivasi belajar para pembelajar di usia 

sekolah dan perguruan tinggi. Dengan kata lain, pembelajaran 

bahasa Arab juga ternyata dapat disajikan secara menarik dan 

merespon perkembangan zaman sama halnya dengan pembelajaran 

bahasa asing lainnya yang sudah terlebih dahulu berkembang dari 

segi metode dan media pembelajarannya. 

Segala upaya telah penulis lakukan untuk menyempurnakan 

tulisan ini, namun bukan tidak mungkin dalam penulisan makalah 

ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan 

masukan dalam menyempurnakan tulisan penulis di masa yang 

akan datang. 
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Semoga buku ini  memberikan informasi bagi masyarakat 

dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta 

menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, 

sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

 

 

Malang, 22 November 2021 

    

    

                         

Penyusun   
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