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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Bahasa arab memiliki peran yang sangat urgen. Lebih-lebih bagi umat Islam. Hal 

ini disebabkan karena bahasa arab merupakan bahasa ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu 

keagamaan maupun ilmu-ilmu yang lain. Untuk memahami dan menela’ah bahasa arab 

bisa dilaksanakan di lembaga formal maupun non-formal. Proses belajar bahasa arab 

membutuhkan waktu sebagaimana mempelajari ilmu-ilmu yang lain.  

  Dalam proses belajar mengajar ada dua unsur yang sangat penting yang salah 

satunya yaitu media pengajaran. Salah satu fungsi utama media pengajaran adalah 

sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan 

belajar yang ditata rapi oleh seorang guru.  

  Menurut salah seorang tokoh pembelajaran sebagaimana yang dikutip oleh 

Arsyad bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar-mengajar dapat 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar-mengajar dan bahkan 

membawa pengaruh psikologis terhadap siswa.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja macam-macam media pembelajaran secara umum? 

2. Apa saja jenis-jenis media pembelajaran aspek keterampilan berbahasa arab? 

3. Apa saja jenis-jenis media pembelajaran keterampilan berbahasa arab? 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian dan Fungsi Media 

Media berasal dari bahasa latin dan merupakan jamak dari kata medium. Secara 

harfiyah media berarti perantara atau pengantar. Yaitu perantara atau pengantar sumber pesan 

atau penerima pesan. Media adalah suatu alat saluran untuk menyampaikan suatu pesan atau 

informasi dari suatu sumber kepada penerima. 
1
 

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. 

Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu 

dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan 

kepada anak didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa 

yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu. Bahkan 

keabstrakan bahan dapat di kokngkritkan dengan kehadiran media. Dengan demikian, anak 

didik lebih mudah mencerna bahan daripada tanpa bantuan media. 

B. Jenis-jenis Media Pembelajaran Bahasa 

Dalam pembelajaran, media dapat di lihat dari jenisnya yaitu dalam tiga hal:  

1. Media pandang non proyeksi ( visual)
2
 

Merupakan media yang sering digunakan dalam proses belajar  mengajar, baik yang 

berkarakter dua dimensi atau tiga dimensi.  

Macam-macam media pandang non proyeksi: 

 

 

                                                           
1
 Fathul mujib dan nailur rahmawati, metode permainan-permainan edukatif dalam belajar bahasa arab, (Jogjakarta: 

Diva prees 2011) hal. 63 
2
 Ahmad muhtadi anshor, pengajaran bahasa arab, (Yogyakarta: offset, 2009) 
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a. Papan tulis 

Merupakan media yang paling tradisional, murah dan fleksibel. Di samping untuk 

menulis, dapat dipakai untuk membuat gambar. Skema, diagram dan sebagainya. Daya guna 

dan daya pakai papan tulis tergantung pada kreatifitas guru. 

Dalam hal ini dapat diketahui beberapa kegunaannya yaitu: 

 Penyajian pelajaran dapat digunakan secara sistematis 

 Apabila terdapat kekliruan dapat mudah diperbaiki. 

 Dalam penyajian kosa kata, terlebih dahulu guru mengucapkannya dan menerangkan 

artinya kemudian menuliskan kosa kata tersebut dalam papan tulis . 

b. Papan flannel 

Merupakan sejenis papan yang permukaannya di lapisi dengan kain flannel. 

Kegunaannya yaitu, untuk menempelkan program yang berupa gambar, skema, kartu kata, 

dan semacamnya. Barang yang ditempelkan dapat dibongkar dengan mudah sehingga dapat 

digunakan pada kesempatan lain. 

c. Gambar  

Media ini disebut juga flow chart atau gambar susun. Media ini untuk melatih 

keterampilan ekspresi tulis (mengarang) dan keterampilan ekspresi lisan (berbicara dan 

bercerita). Media ini terbuat dari kertas manila lebar yang berisi beberapa buah gambar. 

Gambar-gambar tersebut berhubungan dengan gambar-gambar yang lain sehingga 

membentuk cerita. Masing-masing gambar diberi nomor urut sesuai dengan urutan ceritanya. 

d. Flash Chart 

Media ini berupa kartu-kartu berukuran 15x20 sebanyak 30 sampai 40 buah. 

  

 

 



4 | P a g e  
 

e. Reading Machine 

Media ini berfungsi melatih keterampilan berbicara dengan cepat. Peralatannya 

berupa mesin sederhana yang dapat memutar atau mengganti lembaran-lembaran bacaan, 

yang mana lembaran-lembaran bacaan tersebut biasanya terdiri dari satu kalimat panjang 

atau alinea pendek. 

2. Media Pandang Berproyeksi Dengar (audio) 

Media audio ini berkaitan dengan indra pendengaran, dimana pesan yang 

disampaikan dituangkan dalam lambing-lambang auditif, baik verbal (dengan kata-kata atau 

bahsa lisan) maupun non verbal.  

Ada beberapa macam media audio diantaranya adalah  

a. Rekaman.  

Media ini terdiri dari perangkat keras yang berupa alat perekam (tape recorder) dan 

perangkat lunak yang berupa program dalam pita rekaman. Pesan dan isi pelajaran direkam 

terlebih dahulu sehingga hasil rekaman itu dapat di putar kembali pada saat yang diinginkan. 

Pesan dan isi pelajaran dimaksudkan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemampuan siswa sebagai upaya mendukung terjadinya proses belajar.  

Dalam hal ini media rekaman ternyata memenuhi syarat untuk dipakai sebagai media 

pengajaran bahasa, karena mengandung prinsip-prinsip aliran structural yang beranggapan 

bahwa:  

 Bahasa merupakan hasil alat ucap 

 Bahasa merupakan factor kebiasaan  

 Mecanisme berbahasa merupakan suatu proses rangsang tanggapan (stimulus response) 

b. Radio  

Media ini berupa program siaran radio yang disalurkan dari pesawat pemancar, 

kemudian diterima oleh alat penerima radio untuk didengar oleh sipenerima informasi. Radio 

dapat dijadikan sebagai media pengajaran yang cukup efektif. Sebagaimana yang 

diungkapkan Oemar Hamalik bahwa “radio is a power full education tool: teacher can used 
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it effectively at all educational levels and in nearly all phases of education”.  Hal tersebut 

menunjukkan bahwa radio merupakan alat pendidikan yang dapat digunakan secara efektif 

untuk seluruh level dan fase pendidikan. 

 

c. Laboratorium Bahasa 

Merupakan alat untuk melatih siswa mendengarkan dan berbicara dalam bahasa 

asing, misalnya bahasa inggris, bahasa arab dengan jalan menyajikan meteri pelajaran 

yang disiapkan sebelumnya. Dalam laboratorium bahasa, siswa duduk sendiri-sendiri 

pada bilik akuistik dan kotak suara yang telah tersedia. Siswa mendengarkan suara guru 

atau suara radio cassette melalu head phone.   

3. Media Pandang Dengar (audio visual) 

Media ini merupakan media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Jenis 

media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Karena kedua jenis ini meliputi 

media yang pertama dan kedua. Selanjutnya, media ini dibagi kedalam: 
3
 

a. Audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film 

bingkai suara ( sound slides), cetak suara. 

b. Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang 

bergerak seperti film suara dan video cassette recorder.  

    

C. Jenis-Jenis Media Pembelajaran Aspek Keterampilan Berbahasa Arab :  

1. Mufradat 

Siswa dikatakan mampu menguasai mufradat jika siswa disamping bisa 

menerjemahkan bentuk-bentuk mufradat juga mampu menggunakannya dalam jumlah 

(kalimat) dengan benar. Artinya tidak hanya sekedar hafal kosakata tanpa mengetahui 

bagaimana menggunakannya dalam komunikasi sesungguhnya. Jadi dalam prakteknya, 

setelah siswa memahami kosakata kemudian mereka diajari untuk menggunakannya baik 

dalam bentuk ucapan maupun tulisan. 

                                                           
3
 Syaiful bahri jamarah djamarah, aswan zain, strategi belajar mengajar, (Jakarta: PT Rinaka cipta, 1997) 



6 | P a g e  
 

Adapun media pembelajaran yang dapat digunakan selain papan tulis adalah : 

 Kantong Bicara 

Yaitu kantong yang di isi beberapa kosa kata (mufrodat).  

 Miniatur Benda Asli 

Miniatur adalah bentuk kecil dari benda yang sebenarnya. Dengan menghadirkan 

miniatur tersebut, guru menjelaskan masing-masing kosakata yang hendak diajarkan. 

 Foto atau Gambar 

Foto dari sebuah benda aslinya yang dihasilkan dari camera ataupun gambar hasil buatan 

guru sendiri. 

 

2. Tarkib 

Definisi tata bahasa adalah sarana untuk dapat menggunakan bahasa dengan benar 

dalam berkomunikasi, sesuai susunan gramatika bahasa itu sendiri. Sedangkan 

defiinisi tarakib adalah aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa Arab yang 

digunakan sebagai media untuk memahami kalimat. 
4
 

Yang dimaksud tarkib dalam bahasa arab yaitu susunan yang ditinjau dari ilmu 

nahwu dan ilmu shorof. Adapun media pembelajaran selain penjelasan manual 

dengan papan tulis yang dapat digunakan adalah : 

 Kubus Struktur  

Kubus struktur adalah sebuah kotak yang berbenyuk kubus yang kesemua 

sisinya ukurannya sama. Kubus ini terbuat dari kertas yang kuat atau triplek, 

yang didalamnya memuat unsur-unsur kalimah yang telah diajarkan oleh guru. 

 Papan Selip 

Papan selip merupakan media yamg berupa papan yang memiliki saku. Papan 

ini ditempelkan pada papan tulis yang diletakan dari ujung kiri ke ujung 

kananpapan ini dibuat dari karton ukurannya 100 cm x 70 cm. papan selip 

sangat membantu siswa dalam mempelajari tarkib dan mengurutkan kalimah, 

menyempurnakan jumlah dengan mengganti gambar sebagai kalimah.  

 Peta 

                                                           
4
 http://aandesca.blogspot.com/2011/10/strategi-pembelajaran-tarakib.html 
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Peta baik untuk dibuat sebagai media pembelajaran tarkib nahwu. Contoh 

penggunaan peta penggunaan peta sebagai media pembelajaran tarkib.  ها هذه؟

 هذه....... هاهذا؟ هذا...........

 Media Kartu 

 

D. Jenis-Jenis Media Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab : 

A. االستماع (Mendengar)
5
 

Salah satu keterampilan (ههارة) yang sangat penting dalam berbahasa adalah 

keterampilan istima’. Melalui istima’ kita mengenal mufradat, bentuk-bentuk jumlah dan 

tarkib. Dan dengan istima; pula kita bisa menguasai keterampilan-keterampilan bahasa 

yang lain yaitu  كتابت، قزاءة، كالم. menyimak pada dasarnya bersifat pasif-reseptif, dalam 

arti bahwa inisiatif untuk berkomunikasi tidak pertama-tama berasal dari dirinya, 

melainkan dari orang lain, sikap dan tindakan yang diharapkan dari seorang pendengar 

terutama adalah mendengarkan dan memahami apa yang didengarnya. Pemahaman 

bahasa lisan secara luas dapat meliputi semua bentuk dari jenis ungkapan lisan, mulai 

dari bunyi bahasa, fonem, suku kata, kata-kata lepas, frasa, kalimat dan wacana yang utuh 

dan lengkap. Maka dengan demikian media pembelajarann bahasa yang dapat digunakan 

untuk membelajarkan ketrampilan ini antara lain : 

 Radio 

Melalui radio mungkin ada siaran berbahsa arab baik dari radio-radio negeri Arab 

maupun negeri sendiri. Metode ini cocok untuk mubtadi’in. 

 Compact Disc (CD) 

Media ini merupakan media yang sangat penting dalam ketrampilan menyimak, 

karena benda ini dapat diisi dengan beberapa bentuk software sesuai dengan apa 

yang dikehendaki oleh guru, seperti film, drama, pidato, iklan, lagu-lagu atau 

bentuk siaran lain. Cocok untuk mubtadi’in dan mutawassithin. 

 Casset Recorder 

Media ini sudah lama digunakan dalam pembelajaran istima’ akan tetapi media 

ini tidak sefleksibel compact disc. Cocok untuk mubtadiin dan mutawassithin. 

                                                           
5
 Abdul wahab rosyadi, media pembelajaran bahasa arab, (Malang: UIN press) 
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 Peragaan 

Peragaan merupakan media yang dapat membantu siswa dalam memahami teks 

yang didengar siswa, disamping itu dapat pula memberikan penguatan terhadap 

makna yang terkandung dalam teks tersebut. Contoh dengan gerakan badan, 

isyarat, mimik wajah, atau bentuk yang lainnya. Cocok untuk mubtadiin dan 

mutawassithin.  

 Permainan Bahasa 

Ada beberapa permainan bahasa yang dapat digunakan dalam mengajarkan 

ketrampilan menyimak seperti :  

a. Bisik berantai ( al-asror al-mutastastil), seperti : 

Bermain “Komunikata”. Guru membisikkan kepada satu siswa untuk 

disampaikan kepada siswa di sampingnya dan begitu seterusnya sampai siswa 

di urutan terakhir, kemudian guru mengulangi dengan suara keras. Cara ini 

untuk melatih siswa mendengar dan sekaligus menyampaikan apa yang 

didengar kepada orang lain di dekatnya. 

Contoh : 

 االعتواد علي النفس اساس النجاح -

  هن يجتهد ينجخ -

Cocok untuk mutawassithin. 

 

b. Perintah  

Guru memberikan perintah secara lisan, sedang siswa yang lain diminta untuk 

mengerjakannya . Contoh :  

 خذ الكتاب ثن اقزاء -

 يا فاطوت، اشزح الباب ....كذا و كذا! -

Cocok untuk mubtadiin. 

c. Guru memberikan latihan demonstrasi berbahasa arab. 
6
 Cocok untuk 

mutawassithin dan mutaqaddim.  

                                                           
6
 Bisri mustofa, metode dan strategi pembelajaran bahasa arab, (Malang:UIN prees, 2011) 



9 | P a g e  
 

 

Inilah beberapa contoh pembelajaran istima’ yang bisa diterapkan di dalam 

maupun luar kelas yang tentunya dalam prakteknya guru harus memilih strategi yang 

cocok dengan karakteristik dan tingkat kemampuan siswa.  

B. كالمال  (Berbicara) 

Kemampuan untuk menyusun kata-kata yang baik dan jelas mempunyai dampak 

yang besar dalam hidup hidup manusia. Baik untuk mengungkapkan pikiran-pikirannya 

atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Berbicara dengan bahasa asing merupakan 

keterampilan dasar yang menjadi tujuan dari beberapa tujuan pengajaran bahasa. 

Sebagaimana bicara adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain. 

Adapun media pembelajaran selain papan yang dapat dimanfaatkan adalah : 

 Jam Dinding (Qorshus Sa’ah) 

Jam dinding merupakan media yang paling sukses dalam melatih siswa dalam 

keterampilan berbicara. Namun pastikan bahwa siswa sudah mengenal hitungan 

satu sampai enam puluh. Langkah berikutnya adalah guru memutar jarum jam 

menunjukkan angka tertentu, maka guru malontarkan beberapa pertanyaan 

sebagaimana contoh berikut: 

 كن الساعت تستيقظ هن النىم ؟

 هتى تستيقيظ هن النىم ؟

Cocok untuk mubtadiin. 

 Mengungkapkan tema secara lisan 

Adalah mengungkapkan tema-tema tertentu yang dibantu dengan beberapa 

gambar baik berupa cerita, percakapan atau deskripsi. Contoh ta’bir syafawi 

dengan menggunakan gambar satu tema tentang hari ibur. Cocok untuk mubtadiin 

dan mutawassithin. 

 Film 

Dalam hal ini film mempunyai berbagai macam bentuk yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran bahasa arab, baik film yang tidak bergerak atau yang 

bergerak, hitam putih atau yang berwarna dan berdurasi pendek atau panjang. 
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Contoh : guru memutarkan film kemudian menanyakan secara lisan apa judul film 

dan bagaimana alur ceritanya. Cocok untuk mutawassithin dan mutaqaddimin.  

 

C. القراءة (Membaca) 

Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang tidak mudah dan 

sederhana, tidak sekedar membunyikan huruf-huruf atau kata-kata akan tetapi sebuah 

ketrampilan yang melibatkan berbagai kerja akal dan pikiran. Maka terkadang orang yang 

sedang membaca teks harus berhenti sejenak atau mengulang lagi satu atau dua kalimat 

yang telah dibaca guna berpikir dan memahami apa yang dimaksud oleh bacaan.  

Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran keterampilan membaca 

adalah:
7
 

 Kartu dan macam-macamnya (al bithoqot) 

Pertama, kartu pertanyaan dan jawaban (bithoqoh al asilah wa al ijabah). 

Penggunaan kartu ini untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap teks.  

Kedua, kartu penyempurna (bithoqoh al takmila). Kegunaan kartu ini juga sama 

dengan kartu diatas. 

Ketiga, kartu kosakata (bithoqoh al mufradat). Kartu ini untuk menjelaskan 

kosakata baru atau kalimat-kalimat yang dianggap sulit dan penting. Cocok untuk 

mubtadiin. 

 Laboratorium Baca 

Laboratorium baca merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan keterampilan membaca. Laboratorium ini tidak berbeda dengan 

halnya perpustakaan hanya saja laboratorium ini menyajikan cerita-cerita pendek, 

karya-karya ilmiah atau sejarah yang bergambar. Cocok untuk mutawassithin dan 

mutaqaddimin. 

 

                                                           
7
 Ahmad muhtadi ansor, pengajaran bahasa arab media dan metode metodenya, (Yogyakarta: Teras, 2009) 
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Media pembelajaran lain yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 

keterampilan membaca masih banyak seperti kartu hijaiyah, majalah, gambar-

gambar karikatur, kartu iklan, kotak baca dan lain sebagainya.  

 

 

D. الكتابة (Kitabah) 

Seperti halnya berbicara, menulis merupakan kemampuan berbahasa yang bersifat 

produktif. Keduanya merupakan usaha untuk mengungkapakn pikiran dan perasaan yang 

ada pada diri seseorang pemakai bahasa malalui bahasa. Menulis merupakan salah satu 

sarana berkomunikasi dengan bahasa antara orang dengan orang lainnya yang tidak 

terbatas oleh tempat dan waktu.  

Adapun media pembelajaran bahasa yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran 

keterampilan menulis antara lain: 

 Kaset Rekaman 

Yang dimaksud disini adalah kaset yang diisi dengan rekaman suara, dimana guru 

menyuruh siswa untuk mendengarkan dengan baik kemudian siswa diminta untuk 

menulis ulang apa yang dia dengar. Model ini sama dengan cara imla’ hanya saja 

materi dibacakan lewat kaset rekaman. Cocok mutawassithin dan mutaqaddimin. 

 Teka-teki Silang 

Baik untuk semua tingkatan. 

 Foto dan Gambar (as suwar wa rusum) 

Media ini tergantung pada kreatifitas guru. Apapun modelnya media gambar 

sangat membantu mahasiswa dalam belajar bahasa. 

 

Dari sekian media yang tertulis diatas sesungguhnya dapat digunakan untuk 

kesemua keterampilan yang ada tanpa harus ada pemilahan, akan tetapi seorang guru 

harur mempertimbangkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan media-media 

tersebut. Tujuan pembelajaran bahasa yang akan diajarkan harus menjadi pertimbangan 

yang utama. 
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E. Kelebihan dan Kekurangan Media Pembelajaran Bahasa:  

Kelebihan :  

 Membantu memudahkan belajar bagi siswa/mahasiswa. 

 Memberikan pengalaman lebih nyata (yang abstrak menjadi nyata). Sehingga 

dapat mengembangkan daya imajinasi siswa. 

 Siswa dapat berbicara langsung dengan menggunakan media yang tersedia dalam 

bahasa arab, khususnya. 

  Suasana kelas bahasa  lebih hidup dan menarik. 

  Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui kata-kata guru. Sehingga siswa menjadi lebih aktif  karena selain 

mendengarkan uraian guru tetapi juga aktifitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemostrasikan dan lain-lain. 

Kekurangan : 
8
 

 Interaksi antara guru dan murid kurang begitu hidup karena sebagian peranaan 

digantikan oleh media ini. 

 Ada beberapa media yang membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. 

 Konsentrasi bagi seseorang untuk mendengarkan sangat terbatas sehingga tidak 

mungkin mengkomunikasikan materi yang agak banyak apalagi jika media 

tersebut tidak dapat menampilkan gambar, seperti radio dan kaset rekaman. 

  Beberapa media presentasinya memerlukan ruangan khusus dan tidak sedikit 

yang harganya mahal, seperti dari LCD. 

 

 

 

 

                                                           
8 http:// mas la 87. ward press. Com 
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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Jenis-jenis media pembelajaran bahasa dilihat dari jenisnya ada tiga yaitu; 

a. Media pandang non proyeksi ( visual) 

Merupakan media yang sering digunakan dalam proses belajar  mengajar, baik yang 

berkarakter dua dimensi atau tiga dimensi seperti papan tulis, papan flannel, gambar, flash 

chart dan reading machine. 

b. Media Pandang Berproyeksi Dengar (audio) 

Media audio ini berkaitan dengan indra pendengaran, dimana pesan yang disampaikan 

dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal (dengan kata-kata atau bahasa lisan) 

maupun non verbal seperti  rekaman, radio dan laboratorium bahasa. 

c. Media Pandang Dengar (audio visual) 

Media ini merupakan media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Jenis media ini 

mempunyai kemampuan yang lebih baik. Karena kedua jenis ini meliputi media yang 

pertama dan kedua. Terbagi dalam: 

- Audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar 

diam seperti film bingkai suara ( sound slides), cetak suara. 

- Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara 

dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video cassette 

recorder. 

2. Jenis-Jenis Media Pembelajaran Aspek Keterampilan Berbahasa Arab terbagi menjadi 

dua :  
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a. Mufradat 

Adapun media pembelajaran yang dapat digunakan selain papan tulis adalah : kantong 

bicara, miniatur benda asli, foto atau gambar. 

b. Tarkib 

Adapun media pembelajaran yang dapat digunakan selain papan tulis adalah : kubus 

struktur, papan selip, peta dan media kartu. 

3. Jenis-Jenis Media Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab dibagi menjadi 4  : 

a. االستواع (Mendengar) 

Media yang dapat dimanfaatkan : radio, compact disc (CD), casset recorder, peragaan 

dan permainan bahasa. 

b. الكالم (Berbicara) 

Adapun media pembelajaran selain papan yang dapat dimanfaatkan adalah : jam 

dinding, gambar dan film. 

c. القزاءة (Membaca) 

Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran keterampilan 

membaca adalah: kartu dan macam-macamnya dan laboratorium baca.  

d. الكتابت (Kitabah) 

Adapun media pembelajaran bahasa yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran 

keterampilan menulis antara lain: kaset rekaman, teka-teki silang, foto dan gambar. 

 

Dari sekian media yang tertulis diatas sesungguhnya dapat digunakan untuk kesemua 

keterampilan yang ada tanpa harus ada pemilahan karena antara satu keterampilan (maharah) 

yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, akan tetapi seorang guru harus 

mempertimbangkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan media-media tersebut. Itulah 

beberapa contoh media pembelajaran bahasa yang bisa diterapkan di dalam maupun luar kelas 

yang tentunya dalam prakteknya guru harus memilih strategi yang cocok dengan karakteristik 

dan tingkat kemampuan siswa. 
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