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Abstrak: Dalam artikel ini dideskripsikan tentang (1) pengertian media digital,
(2) Macam-macam media digital, (3) manfaat dan fungsi media digital, (4)
angka Arab, dan (5) beberapa media digital yang bisa dimanfaatkan oleh guru
dalam pembelajaran angka Arab. Media digital adalah alat digital yang bisa
dirancang, dibuat, diaplikasikan, didistribusikan, dimodifikasi, dan
dimanfaatkan pada perangkat elektronik digital atau sejenisnya yang dapat
dipergunakan sebagai pembawa pesan kepada orang yang diberi pesan dalam
kegiatan pembelajaran. Ada banyak macam bentuk dari media. Umumnya
bentuk media tersebut memuat tiga unsur pokok, yaitu: suara, visual, dan
gerak. Ada beberapa manfaat dari media digital, yaitu: mempermudah siswa
dalam belajar dan mempermudah guru dalam mengajar, memperjelas materi
yang abstrak menjadi konkrit, menjadikan proses pembelajaran lebih menarik,
dan mengaktifkan semua indera yang dimiliki oleh siswa, sehingga materi
akan lebih mudah difahami ada empat fungsi dari media digital, yaitu: fungsi
atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Angka Arab
merupakan simbol-simbol perpaduan antara angka Hindu-Arab yang
digunakan bersama dengan abjad Arab. Angka Arab memiliki dua jenis yang
berbeda, yaitu: angka Arab barat dan timur. Angka-angka tersebut
diperkenalkan oleh bangsa Arab ke bangsa Eropa, kemudian angka tersebut
dikenal dengan istilah Arabic numeral. Ada beberapa media digital yang bisa
dianfaatkan oleh guru dalam mengajar, beberapa media digital tersebut adalah
Media digital yang berjudul “Pengenalan Angka Arab 1-5”, media digital yang
berjudul “Bahasa Arab Angka 1-5”, media digital yang berjudul
“Menyebutkan Bahasa Arab Angka 1-5 Dengan Menggunakan Jari”, dan
media digital yang berjudul “Mari Bernyanyi Mengenalkan Angka Arab 1-5”.
Kata Kunci: Pemanfaatan, Media Digital, Angka Arab

Adanya revolusi industri 4.0 memacu setiap orang untuk melakukan inovasi. Di
antara inovasi yang sedang digalakkan adalah inovasi dalam bidang pendidikan.
Pendidik maupun peserta didik belomba-lomba membuat inovasi. Inovasi tersebut
dalam media pembelajaran, materi ajar, atau yang lain.
Media digital sangat diperlukan dengan adanya revolusi industri 4.0 ini. Media
tersebut berbantuan alat elektronik yang berupa laptop, hand phone, atau yang lain. Di
antara keunggulan adanya media digital adalah tampilannya menarik, lebih mudah
dibawa kemanapun, dan bisa digunaakan kapanpun saat dibutuhkan.
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Pengenalan angka Arab adalah salah satu materi penting bagi peserta didik yang
belajar bahasa Arab. Mengenal angka Arab merupakan kemampuan dasar bagi peserta
didik sebelum mempelajari materi lain. Agar lebih mudah dipelajari, perlu adanya
media digital sebagai media pendukung sampainya informasi pada peserta didik. Media
digital juga difungsikan agar pembelajaran lebih menarik.
Tidak bisa dipungkiri, tidak semua orang bisa membuat media digital. Dalam
membuatnya perlu kemampuan khusus yang bisa didapatkan dari belajar mandiri atau
mengikuti kursus khusus dalam pembuatan media digital. Selain itu, dalam pembuatan
media digital perlu waktu tersendiri. Ada solusi bagi orang yang kemampuannya kurang
dalam pembuatan media digital atau orang yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat
membuatnya. Solusinya adalah dengan cara browsing media digital yang ada di internet.
Tentunya, tidak semua media digital yang ada bisa digunakan dalam proses
pembelajaran. Perlu mencari media digital yang ada di internet yang sesuai dengan
tujuan pembelajaran. Perlu memilah dan memilih media digital yang ada di internet
yang sesuai dengan kebutuhan. Saat memperolehnya, maka perlu mencantumkan
rujukan dan menyampaikan kepada para siswa bahwa media tersebut dari internet. Hal
ini penting agar terhindar dari penyalahgunaan milik orang lain.

PENGERTIAN MEDIA DIGITAL
Kata media berasal dari bahasa latin ”medius” artinya adalah ”tengah, perantara,
atau pengantar”. Padanan kata media dalam bahasa Arab adalah kata “wasilah” artinya
adalah “perantara atau pengantar pesan”. Media merupakan sarana penyalur pesan atau
informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau
penerima pesan tersebut (Mahnun, 2012). Pengertian media seringkali diartikan dengan
alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan
menyusun kembali informasi baik secara visual maupun verbal (Arsyad, 1997:3). Media
adalah alat atau sejenisnya yang dapat dipergunakan sebagai pembawa pesan kepada
orang yang diberi pesan dalam kegiatan pembelajaran. Pesan yang dimaksud tersebut
adalah materi pelajaran, sedangkan yang dimaksud orang yang diberi pesan adalah para
siswa. Adanya media tersebut mempermudah penyampaian dan pemahahan materi
pelajaran yang disampaikan kepada para siswa (Rohani, 2019: 5).
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Kata digital berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata digitus, artinya adalah jari
jemari. Digital merupakan penggambaran dari bilangan yang di dalamnya memuat
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(https://id.wikipedia.org/wiki/Digital). Digital adalah data atau sinyal yang dinyatakan
dalam angka 0 dan 1, umumnya direpresentasikan dengan nilai-nilai kuantitas fisik
(https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-digital.html).
Media digital adalah format konten yang dapat diakses dengan menggunakan
perangkat-perangkat digital (https://www.telkomsel.com/). Media digital adalah media
yang dikodekan dalam bentuk format yang hanya bisa dibaca oleh mesin pembaca.
Konsep media digital adalah biner yang menunjukkan angka 0 dan 1 dengan
menggunakan gelombang diskrit. Media digital bisa dirancang, dibuat, diaplikasikan,
didistribusikan, dimodifikasi, dan dimanfaatkan pada perangkat elektronik digital
(https://id.wikipedia.org/wiki/Media_digital). Media digital adalah alat digital yang bisa
dirancang, dibuat, diaplikasikan, didistribusikan, dimodifikasi, dan dimanfaatkan pada
perangkat elektronik digital atau sejenisnya yang dapat dipergunakan sebagai pembawa
pesan kepada orang yang diberi pesan dalam kegiatan pembelajaran.

MACAM-MACAM MEDIA DIGITAL
Ada banyak macam bentuk dari media. Umumnya bentuk media tersebut memuat
tiga unsur pokok, yaitu: suara, visual, dan gerak. Menurut Rudy Brets dalam Ekayani
(2017) ada tujuh macam bentuk dari media, yaitu: (1) media audio visual gerak,
contohnya adalah film suara, pita video, film, TV. (2) Media audio visual diam,
contohnya adalah film rangkai suara, dan halaman suara. (3) Audio semi gerak,
contohnya adalah tulisan jauh bersuara. (4) Media visual bergerak, contohnya adalah
film bisu. (5) Media visual diam, contohnya adalah halaman cetak, foto, microphone,
slide bisu. (6) Media audio, seperti: radio, telepon, pita audio. Dan (7) media cetak,
contohnya adalah buku, modul, bahan ajar mandiri. Bentuk lain dari media digital
adalah website, media sosial, gambar dan video digital, dan audio digital
(https://www.telkomsel.com/). Sedangkan Asrori dan Moh. Ahsanuddin (2015:13)
membagi media media berdasarkan indera penyerap, keaslian, dimenasi dan pendisplai.
Berdasarkan indera penyerap di antara macam-macam medianya adalah audio, visual,
audio-visual, dan multi-media. Berdasarkan keasliannya media terdiri dari asli dan
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tiruan. Berdasarkan dimensianya, media terbagai dalam 2 dimensi, 3 dimensi, pandangdiam, dan pandang gerak. Dan berdasarkan pendisplainya, media terdiri dari
berproyektor dan tanpa proyektor.

MANFAAT DAN FUNGSI MEDIA DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN
Ada beberapa manfaat dari media digital, yaitu: (1) mempermudah siswa dalam
belajar dan mempermudah guru dalam mengajar, (2) memperjelas materi yang abstrak
menjadi konkrit, (3) menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, dan (4)
mengaktifkan semua indera yang dimiliki oleh siswa, sehingga materi akan lebih mudah
difahamai (Rohani, 2019: 20-23). Adapun penjelasan dari masing-masing manfaat
tersebut sebagiamana berikut.
1. Mempermudah Siswa Dalam Belajar Dan Mempermudah Guru Dalam Mengajar
Adanya media digital akan mempermudah siswa dalam belajar. Ketika siswa
kurang begitu memahami materi yang ada dalam buku teks dan penjelasan dari guru,
maka siswa dapat melihat media digital yang ada. Bila siswa tetap kurang faham,
maka siswa tersebut dapat mengulang kembali materi yang telah disampaikan oleh
guru melalui media digital yang tersedia. Karena media digital mudah disimpan dan
diaplikasikan. Media tersebut bisa dikirimkan melalui perangkat yang banyak
dimiliki oleh siswa yang berupa Android. Adanya media digital juga mempermudah
tugas guru dalam mengajar. Media digital tersebut bisa diperoleh dengan
membuatnya sendiri, mencarinya melalui Youtube, atau bisa juga mencari media
digital yang diinginkan dengan menggunakan play store yang ada dalam Android.
Saat mengajar guru bisa menampilkan materi yang ingin disampaikan berbantuan
media digital melalui LCD atau yang sejenis sehingga memudahkan guru dalam
menyampaikan materi pelajaran. Media digital juga mudah disimpan dan dibuka
kapanpun dan dimanapun melalui pernagkat yang dimiliki oleh guru dan siswa yang
berupa Android, sehingga adanya media digital mempermudah siswa dalam belajar
dan guru dalam mengajar.
2. Memperjelas Materi Yang Abstrak Menjadi Konkrit
Saat pembelajaran, ada beberapa materi yang sifatnya abstrak dan sulit untuk
dijelaskan. Untuk mengkonkritkan materi yang abstrak tersebut, tentu perlu adanya
media digital. Salah satu contoh materi yang abstrak adalah materi berkaitan tentang
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bagian dalam tubuh manusia. Kalau dijelaskan dengan hanya menggunakan ceramah,
tentu akan sulit bagi siswa untuk memahaminya. Siswa akan faham bagian-bagian
dalam tubuh manusia tersebut, namun tidak akan tahu bagaimana bentuknya. Untuk
membantu siswa memahami bagaiamana bentuk bagian tubuh manusia tersebut,
maka diperlukan media digital. Dalam media digital akan dijelaskan bagian tubuh
dalam manusia dan bagaimana bentuknya. Adanya media digital tersebut akan
menjadikan materi bagian dalam tubuh manusia yang awalnya bersifat abstrak
menjadi konkrit dan mudah untuk difahamai.
3. Menjadikan Proses Pembelajaran Lebih Menarik Dan Tidak Membosankan
Pembelajaran akan berjalan monoton dan membosankan bila tidak dikemas
dengan menarik. Ketika pembelajaran membosankan dan kurang menarik akan
menurunkan motivasi siswa dalam belajar. Dampak buruk dari hal tersebut adalah
siswa akan tidak suka dengan pelajaran tertentu. Padahal salah satu syarat untuk
semangat dalam belajar adalah cinta pada pelajaran itu sendiri. Di antara cara untuk
menggugah semangat belajar siswa adalah dengan adanya media digital. Dalam
mengajar, hendaknya guru mempersiapkan media digital. Sebelum menyampaikan
materi dengan media digital, hendaknya guru menyampaikan gambaran umum
tentang media digital yang ada dan bagaimana langkah-langkah pembelajarannya.
Setelah pembelajaran selesai, guru seyogyanya membagikan media digital tersebut
pada siswa. Hal itu penting, agar siswa yang kurang faham bisa mempelajari ulang
materi dalam media digital tersebut di rumah sebagai bahan belajar. Adanya media
digital tersebut tentu akan menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan lebih
hidup.
4. Mengaktifkan Semua Indera Yang Dimiliki Oleh Siswa, Sehingga Materi Akan
Lebih Mudah Difahamai
Perlu difahami bersama bahwa tidak semua siswa mempunyai indera yang
sempurna. Ada siswa yang mempunyai kekuatan dalam indera penglihatan namun
lemah dalam indera pendengaran. Ada siswa yang kuat dalam indera pendengaran
namun lemah dalam indera penglihatan. Adanya media digital akan mengaktifkan
semua indera siswa, baik indera penglihatan maupun pendengaran, hal itu bisa
mengurangi kekurangan siswa yang ada. Sebagi contoh, saat pembelajaran istima’
dengan mengunakan media digital berupa film pendek erbahasa Arab. Siswa yang
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pendengarannya kurang bisa menggunakan penglihatannya untuk melihat apa yang
terjadi dalam film tersebut. Sedangkan siswa yang penglihatannya lemah, bisa
mendengarkan dialog yang ada dalam film tersebut dengan pendengarannya yang
kuat. Secara tidak langsung, siswa akan berkonsentrasi dan mencurahkan semua
indera yang dimilikinya untuk memahami apa yang terjadi dalam film tersebut.
Dengan adanya media digital berupa film tersebut, siswa yang penglihatannya lemah
bisa memahami pelajaran dan siswa yang pendengarannya lemah juga bisa
memahaminya. Sehingga media digital bisa mengaktifkan semua indera sehingga
materi bisa dipahami dengan mudah.
Levi & Lentz (dalam Sanaky 2009:7) menyebutkan, bahwa ada empat fungsi dari
media digital, yaitu: (1) fungsi atensi, (2) fungsi afektif, (3) fungsi kognitif, dan (4)
fungsi kompensatoris.
1. Fungsi Atensi, media digital digunakan sebagai penarik minat siswa dalam
mempelajari isi materi pelajaran. adanya media dgital ini akan mengarahkan siswa
agar berkonsntrasi dalam mempelajari apa yang ada.
2. Fungsi Afektif, media digital bisa menggugah emosi siswa saat belajar ketika melihat
gambar atu visual yang ada dalam media digital tersebut. hal ini diharapkan sikap
dan emosi siswa bisa dipengaruhi oleh gambar dan visual yang ada.
3. Fungsi Kognitif, Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya media
digital memperkuat daya ingat siswa dalam belajar. sehingga tujuan pembelajaran
yang diharapkan bisa tercapai.
4. Fungsi Kompensatoris, media digital bisa membantu siswa dalam memhami materi
pelajaran.

ANGKA ARAB
Pelambangan angka dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu berbeda. Dalam
bahasa Indonesia pelambangan 10 digit angka 0-9, yaitu: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Sedangkan dalam bahasa Arab, pelambangan 10 digit angka tersebut adalah ٠, ١, ٢, ٣,
٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩. Angka Arab merupakan simbol-simbol perpaduan antara angka HinduArab yang digunakan bersama dengan abjad Arab. Angka Arab memiliki dua jenis yang
berbeda, yaitu: angka Arab barat dan timur. Angka-angka tersebut diperkenalkan oleh
bangsa Arab ke bangsa Eropa, kemudian angka tersebut dikenal dengan istilah Arabic
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numeral. Saat ini penggunaan angka Arab sudah dikenal dan digunakan di seluruh dunia
(Sutarno, S., & Garini, P. A, 2017).
Penulisan angka Arab berbeda dengan penulisan angka dalam bahasa Indonesia.
Oleh karena itu, perlu adanya pengenalan penulisan angka Arab kepada orang yang
belajar bahasa Arab. Tidak hanya dalam penulisan yang berbeda, tapi penyebutan
angkanya juga berbeda. Dalam bahasa indonesia angka-angka mulai 0-9 disebut dengan
nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sedangkan dalam
bahasa Arab, penyebutan angka 0-9 adalah shifr, wahid, istnain, tsalatsah, arba’ah,
khomsah, sittah, sab’ah, tsamaniyyah, tis’ah.

BEBERAPA MEDIA DIGITAL UNTUK PENGENALAN ANGKA ARAB
Adanya media digital dalam pembelajaran bahasa Arab sangatlah penting. Bagi
guru yang bisa membuat media sendiri, tentu lebih baik membuat sendiri agar media
yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun bila guru mempunyai
keterbatasan waktu atau keterbatasan kemampuan dalam membuat media digital, maka
guru tersebut bisa mencarinya di internet dan mendownloadnya agar bisa digunakan
dalam pembelajaran. Media digital yang dicari hendaknya disesuaikan dengan
kebutuhan dan karakteristik siswa. Ada beberapa media digital yang bisa dimanfaatkan
oleh guru bahasa Arab, media digital tersebut, yaitu: (1) media digital yang berjudul
“Pengenalan Angka Arab 1-5”, (2) media digital yang berjudul “Bahasa Arab Angka 15”, (3) media digital yang berjudul “Menyebutkan Bahasa Arab Angka 1-5 Dengan
Menggunakan Jari”, dan (4) media digital yang berjudul “Mari Bernyanyi Mengenalkan
Angka Arab 1-5”.
1. Media Digital Yang Berjudul “Pengenalan Angka Arab 1-5”
a. Gambaran Umum
Dalam media digital yang berjudul “Pengenalan Angka Arab 1-5” ada tiga
bagian, yaitu: pengenalan angka Arab 1-5, (2) latihan 1, menyebutkan angka Arab
1-5 secara berurutan, dan (2) latihan 2, menyebutkan angka Arab1-5 secara acak.

Gambar 1: Menyebutkan Angka Arab 1-5
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Gambar 2: Latihan 1

Gambar 3: Latihan 2
b. Langkah-Langkah Pembelajaran
Adapun lagkah-langkah pembelajaran media digital tersebut sebagaimana
berikut.
1) Guru mengucapkan salam
2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
3) Guru memutarkan media digital pengenalan angka Arab 1-5
4) Guru meminta para siswa menyebutkan angka Arab 1-5 secara berurutan
bersama-sama
5) Guru meminta siswa menyebutkan angka Arab 1-5 secara acak bersama-sama
6) Guru meminta salah satu siswa menyebutkan angka Arab 1-5 secara berurutan
bersama-sama
7) Guru meminta salah satu siswa menyebutkan angka Arab 1-5 secara acak
8) Guru melakukan refleksi menanyakan perasaan siswa saat belajar dan
memotivasi siswa agar giat belajar.
9) Guru dan siswa megakhiri proses pembelajaran dengan membaca do’a.
2. Media Digital Yang Berjudul “Bahasa Arab Angka 1-5”
a. Gambaran Umum
Dalam media digital yang berjudul “Bahasa Arab Angka 1-5” berisi 5 bagian,
yaitu: (1) bahasa Arab angka 1-5, (2) latihan 1, menyebutkan bahasa Arab angka
1-5 secara berurutan, (3) latihan 2, menyebutkan bahasa Arab angka 1-5 secara
acak, (4) latihan 3, menyebutkan bahasa Arab angka 1-5 dengan menggunakan
bantuan angka secara berurutan, (5) latihan 4, menyebutkan bahasa Arab angka 15 dengan menggunakan bantuan angka secara acak.
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Gambar 4: Bahasa Arab Angka 1-5

Gambar 5: Latihan 1

Gambar 6: Latihan 2

Gambar 7: Latihan 3

Gambar 8: Latihan 4
b. Langkah-Langkah Pembelajaran
Adapun langkah-langkah pembelajaran media digital yang berjudul “Bahasa
Arab Angka 1-5” sebagaiamana berikut.
1) Guru mengucapkan salam lalu menanyakan kabar siswa
2) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
3) Guru memutarkan media digital
4) Guru menyebutkan bahasa Arab angka 1-5 dan siswa diminta menirukan
5) Guru meminta siswa menyebutkan bahasa Arab angka 1-5 secara berurutan
6) Guru meminta siswa menyebutkan bahasa Arab angka 1-5 secara acak
7) Guru meminta siswa menyebutkan bahasa Arab angka 1-5 dengan
menggunakan bantuan angka secara berurutan
8) Guru meminta siswa menyebutkan bahasa Arab angka 1-5 dengan
menggunakan bantuan angka secara acak
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9) Guru meminta salah seorang siswa siswa secara bergantian menyebutkan
bahasa Arab 1-5 secara berurutan
10)

Guru meminta salah seorang siswa siswa secara bergantian menyebutkan
bahasa Arab 1-5 secara acak

11)

Guru merefleksi pelajaran dan memotivasi siswa agar giat belajar

12)

Guru bersama siswa mengakhiri pelajaran dengan membaca do’a.

3. Media Digital Yang Berjudul “Menyebutkan Bahasa Arab Angka 1-5 Dengan
Menggunakan Jari”
a. Gambaran Umum
Isi dari media digital dengan judul “Menyebutkan Bahasa Arab Angka 1-5
Dengan Menggunakan Jari”, yaitu: (1) bahasa Arab angka 1-5 dengan
menggunakan jari, (2) latihan 1, menyebutkan bahasa Arab angka 1-5 secara
berurutan dengan menggunakan jari, dan (3) menyebutkan bahasa Arab angka 1-5
secara acak dengan mengunakan jari.

Gambar 9: Bahasa Arab Angka 1-5 Berbantuan Jari

Gambar 10: Latihan 1

Gambar 11: Latihan 2
b. Langkah-Langkah Pembelajaran
Adapun
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“Menyebutkan
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media
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digital
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sebagaiamana berikut.
1) Guru mengucapkan salam lalu menanyakan keadaan siswa

361 | Konferensi Nasional Bahasa Arab VI (KONASBARA) 2020

yang

Jari”

2) Guru bersama siswa memulai pelajaran dengan membaca do’a
3) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
4) Guru memutarkan media digital tentang menyebutkan bahasa Arab angka 1-5
dengan menggunakan jari
5) Guru menyebutkan bahasa Arab angka 1-5 dengan menggunakan jari, dan
siswa diminta menirukan seraya menunjukkan jarinya
6) Guru meminta siswa menyebutkan bahasa Arab angka 1-5 secara berurutan
seraya menunjukkan jarinya
7) Guru meminta siswa menyebutkan bahasa Arab angka 1-5 secara acak seraya
menunjukkan jarinya
8) Guru meminta salah satu siswa menyebutkan bahasa Arab angka 1-5 secara
berurutan seraya menunjukkan jarinya
9) Guru meminta salah satu siswa menyebutkan bahasa Arab angka 1-5 secara
acak seraya menunjukkan jarinya
10) Guru merefleksi pembelajaran dan memotivasi siswa agar semangat belajar
11) Guru bersama siswa mengakhiri pelajaran dengan membaca do’a bersama
4. Media Digital Yang Berjudul “Mari Bernyanyi Mengenalkan Angka Arab 1-5”
a. Gambaran Umum
Isi dari media digital yang berjudul “Mari Bernyayi Mengenalkan Angka Arab
1-5” sebagaiamana berikut. (1) Menyanyikan bahasa Arab angka 1-5 dengan
menggunakan angka, kata, dan jari. (2) Menyanyikan bahasa Arab angka 1-5
dengan menggunakan kata. (3) Menyanyikan bahasa Arab angka 1-5 dengan
menggunakan angka. Dan (4) menyanyikan bahasa Arab angka 1-5 dengan
menggunakan jari.

Gambar 12: Menyanyikan Bahasa Arab Angka 1-5 Dengan Menggunakan
Kata, Angka, dan Jari
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Gambar 13: Menyanyikan Bahasa Arab Angka 1-5 Dengan Menggunakan
Kata

Gambar 14: Menyanyikan Bahasa Arab Angka 1-5 Dengan Menggunakan
Angka

Gambar 14: Menyanyikan Bahasa Arab Angka 1-5 Dengan Menggunakan
Jari
b. Langkah-Langkah Pembelajaran
Langkah-langkah pembelajaran media digital yang berjudul “Mari Bernyayi
Mengenalkan Angka Arab 1-5” sebagaiamana berikut.
1) Guru mengucapkan salam
2) Guru bersama siswa memulai pembelajaran dengan do’a
3) Guru menjelaskan pelajaran yang akan dibahas
4) Guru bernyanyi bahasa Arab angka 1-5
5) Guru meminta siswa menirukan nyanyian baasa Arab angka 1-5
6) Guru meminta salah satu siswa bernyanyi bahasa Arab angka 1-5
7) Guru merfleksi pembelajaran dan memberi semangat pada siswa agar giat
belajar
8) Guru bersama siswa menutup pembelajran dengan do’a

SIMPULAN
1. Media digital adalah alat digital yang bisa dirancang, dibuat, diaplikasikan,
didistribusikan, dimodifikasi, dan dimanfaatkan pada perangkat elektronik digital
atau sejenisnya yang dapat dipergunakan sebagai pembawa pesan kepada orang yang
diberi pesan dalam kegiatan pembelajaran.
2. Ada banyak macam bentuk dari media. Umumnya bentuk media tersebut memuat
tiga unsur pokok, yaitu: suara, visual, dan gerak.
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3. Ada beberapa manfaat dari media digital, yaitu: mempermudah siswa dalam belajar
dan mempermudah guru dalam mengajar, memperjelas materi yang abstrak menjadi
konkrit, menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, dan mengaktifkan semua
indera yang dimiliki oleh siswa, sehingga materi akan lebih mudah difahamai
4. Ada empat fungsi dari media digital, yaitu: fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi
kognitif, dan fungsi kompensatoris.
5. Angka Arab merupakan simbol-simbol perpaduan antara angka Hindu-Arab yang
digunakan bersama dengan abjad Arab. Angka Arab memiliki dua jenis yang
berbeda, yaitu: angka Arab barat dan timur. Angka-angka tersebut diperkenalkan
oleh bangsa Arab ke bangsa Eropa, kemudian angka tersebut dikenal dengan istilah
Arabic numeral.
6. Ada beberapa media digital yang bisa dimanfaatkan oleh guru dalam mengajar,
yaitu: media digital yang berjudul “Pengenalan Angka Arab 1-5”, media digital yang
berjudul “Bahasa Arab Angka 1-5”, media digital yang berjudul “Menyebutkan
Bahasa Arab Angka 1-5 Dengan Menggunakan Jari”, dan media digital yang
berjudul “Mari Bernyanyi Mengenalkan Angka Arab 1-5”.
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