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ABSTRAK 

 

Sistem pendidikan yang berkualitas menjadi tuntutan yang mutlak pada saat ini, yaitu sistem 

pendidikan yang tidak sekedar mengedepankan etika dan rasa. Di satu sisi ilmu pengetahuan merupakan alat 

untuk membentuk pribadi individual yang cerdas dan cendekia. Di sisi lain, pengetahuan merupakan alat 

untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 

luhur, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. Bahasa merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang dapat di terapkan untuk membentuk 

pribadi yang mandiri serta terampil dalam berkomunikasi dan menemukan informasi. Belajar bahasa 

memainkan peranan yang penting dalam mengubah bentuk tuturan individual sesudah dihasilkan oleh sistem 

kebahasaan individu masing-masing. Peristiwa semacam itu terjadi sebelum dan sesudah kita menghasilkan 

ujaran, baik lisan maupun tulis. 

Bahasa mengalami perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-

variasi bahasa yang dipakai menurut keperluannya. Agar banyaknya variasi itu tidak mengurangi fungsi 

bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi bahasa 

tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Tiap-tiap bahasa mempunyai kaidah-kaidah tertentu, baik 

berupa kaidah ketatabahasaan maupun kaidah kekosakataan. Kaidah-kaidah tersebut bagi pemakai bahasa 

merupakan pedoman yang harus ditaati dalam mengungkapkan pikirannya dengan menggunakan bahasa. 

Prinsip pembelajaran bahasa adalah agar individu terampil berbahasa, yaitu terampil berbicara, 

menyimak, membaca, dan menulis. Oleh karena itu, tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa keterampilan 

berbahasa membutuhkan penguasaan kosakata yang memadai. Penguasaan kosakata yang memadai itu akan 

dapat menentukan kualitas seseorang dalam berbahasa. Untuk mencapai tujuan itu, salah satu alternatif 

untuk meningkatkan kemampuan itu diharapkan dapat menggunakan kamus sebagai sumber rujukan dengan 

sistem pembelajaran. Kamus dengan sistem pembelajaran program aplikasi kosakata dasar umum bahasa 

Inggris dan bahasa Arab yang belum ada menjadi kendala bagi pihak yang berkecimpung dalam 

pembelajaran bahasa Inggris maupun bahasa Arab, dimana alat perangkat bantu bahasa masih belum 

sepenuhnya terkomputerisasi. Untuk mengetahui sebuah makna kosakata dalam proses pembelajaran bahasa 

Inggris dan bahasa Arab belum sepenuhnya menekankan pada pendekatan kebermaknaan (meaningful 

approach) serta dalam pengembangannya masih mengabaikan empat keterampilan berbahasa yakni : 

reading, speaking, listening dan writing.. 

 
Kata Kunci : Aplikasi, Pembelajaran Kosakata Dasar, Bahasa Inggris, Bahasa  Arab  

 

 

 

PENDAHULUAN 

Aplikasi berasal dari bahasa Inggris, 

yaitu “to applicate” yang artinya menerapkan 

atau terapan. Namun pengertian mengenai 

aplikasi secara umum adalah suatu paket 

program yang sudah jadi dan dapat digunakan, 

sedangkan arti aplikasi adalah: “ program 

komputer yang dibuat untuk menolong 

manusia dalam melaksanakan tugas tertentu ” 

[5]. 

  Kosakata dasar dapat di artikan sebagai 

berikut : 

a. Semua kata yang terdapat dalam satu 

bahasa 

b. Kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang 

pembicara atau penulis 

c. Kata yang dipakai dalam suatu bidang 

ilmu pengetahuan  

d. Daftar kata yang disusun seperti kamus 

disertai penjelasan secara singkat dan 

praktis [17]. 

 

Pembelajaran berasal dari kata “belajar” 

yang mendapat awalan pe dan akhiran an, adapun 

pengertian istilah belajar – pembelajaran yang dapat 

dijumpai di dalam kepustakaan asing adalah 

“Learning Instruction”. Istilah learning atau belajar 

mengandung pengertian : “Proses perubahan yang 

relatif tetap dalam prilaku individu sebagai  hasil 
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dari pengalaman”. Sedangkan istilah 

Instruction/pembelajaran sesuai yang dikemukakan 

oleh Romis Zowski yaitu merujuk pada  pengajaran 

berpusat pada tujuan atau dalam banyak hal dapat 

direncanakan sebelumnya, yang sering diartikan 

sebagai : “Proses membuat orang melakukan proses 

belajar sesuai dengan rancangan” [14]. 

Bahasa Inggris adalah bahasa Jermanik 

Barat, yang berasal dari Inggris. Bahasa ini 

merupakan kombinasi antara beberapa bahasa lokal 

yang dipakai oleh orang-orang Norwegia, 

Denmark, Saxony dan Anglia dari abad ke-6 sampai 

10. Pada tahun 1066 William the Conqueror, sang 

penakluk dari Normandia, Perancis Utara 

menaklukkan Inggris, maka bahasa Inggris dengan 

sangat intensif mulai dipengaruhi bahasa Latin dan 

bahasa Perancis. Dari seluruh kosakata bahasa 

Inggris modern, diperkirakan ±50% berasal dari 

bahasa Perancis dan Latin. 

Bahasa Inggris adalah termasuk bahasa 

Germanic, yang berarti bahasa tersebut berasal dari 

daerah barat laut Jerman, dari daerah Anglia dan 

Saxony. Bahasa-bahasa modern lain yang satu 

keluarga dengan bahasa Inggris, yang termasuk 

bahasa Germanic adalah, Bahasa Jerman sendiri, 

Bahasa Belanda, Bahasa Denmark, Bahasa Swedia 

dan Bahasa Norwegia. 

Sejarah bahasa Inggris bermula dari lahirnya 

bahasa Inggris di pulau Britania kurang lebih 1.500 

tahun yang lalu. Bahasa Inggris adalah sebuah 

bahasa Jermanik Barat yang berasal dari dialek-

dialek Anglo-Frisia yang dibawa ke pulau Britania 

oleh para imigran Jermanik dari beberapa bagian 

barat laut daerah yang sekarang disebut Belanda 

dan Jerman. 

Bahasa Arab (اللغة العربية al-lughah al-

‘Arabiyyah), atau secara mudahnya Arab (عربي 

‘Arabi), adalah sebuah bahasa Semitik yang muncul 

dari daerah yang sekarang termasuk wilayah Arab 

Saudi. Bahasa ini adalah sebuah bahasa yang 

terbesar dari segi jumlah penutur dalam keluarga 

bahasa Semitik.  

   Bahasa Arab telah memberi banyak kosakata 

kepada bahasa lain dari dunia Islam, sama seperti 

peranan Latin kepada kebanyakan bahasa Eropa. 

Semasa Abad Pertengahan bahasa Arab juga 

merupakan alat utama budaya, terutamanya dalam 

sains, matematik adan filsafah, yang menyebabkan 

banyak bahasa Eropa turut meminjam banyak kata 

darinya. Kata benda dalam bahasa Arab dibagi tiga 

macam yaitu nominatif, akusatif, dan genitif. 

Bahasa Arab juga memiliki tiga tingkat 

perbandingan; juga dua jenis kelamin dan tiga 

keadaan (lampau, sekarang, masa depan, dan 

perintah). Sedangkan kata kerja dalam bahasa Arab 

dibagi sesuai sudut pandang, jenis kelamin dan 

jumlah. Sementara itu, kata sifat atau adjektiva 

dalam bahasa Arab dibagi sesuai dengan jumlah, 

jenis kelamin dan keadaaan. Kata ganti dalam 

bahasa Arab terbagi sesuai jenis kelamin dan 

jumlah. 

 

TINJAUAN PUSTKA 

Bahasa pemrograman Delphi yang termasuk 

dalam salah satu bahasa pemrograman visual adalah 

generasi lanjut pemrograman Pascal. Adapun, rilis 

pertamanya (versi Delphi pertama) adalah tahun 

1995, kemudian berlanjut sampai rilis ketujuh pada 

tahun 2002 dan kini rilis terbarunya adalah Delphi 8 

dan 2006. Pemrograman Delphi sendiri dibuat oleh 

Borland International Corporation dan berjalan di 

atas platform (sistem operasi) Windows, sedangkan 

sebagai pengetahuan yang berjalan di atas platform 

(sistem operasi) Linux adalah pemrograman Kylic, 

yang merupakan saudara kembar pemrograman 

Delphi.  

 Kata Delphi sendiri merupakan sebuah 

nama tempat pemujaan di Yunani. Menurut mitos 

Yunani, tempat pemujaan itu milik ular besar 

(Phyton) yang kemudian dikalahkan oleh Apollo, 

kemudian tempat itu dimiliki oleh Apollo. Tempat 

itu sakral karena itu didirikan diatas celah bumi 

dan memiliki gas methane. Katanya, jika 

menghirup gas itu maka akan menjadi mabuk dan 

mengatakan hal-hal misterius. Kata “Delphi” 

diusulkan oleh salah satu anggota rapat Borland 

Company (Danny Thorpe) ketika mereka ingin 

menamakan produk baru mereka. Sederhana nya 

“If you want to go to Oracle go to Delphi”. 

Semakin nama Delphi tidak disetujui semakin 

banyak pula yang setuju dengan nama itu. Setelah 

banyak mengalami Pro dan Kontra akhirnya nama 

DELPHI-lah yang diputuskan oleh Borland untuk 

menjadi nama produk mereka [10]. 

 

HASIL PENELITIAN 

Bagan Alir Program 

Dimulai dengan tampilan awal untuk masuk 

ke aplikasi utama yang terdapat arah bahasa untuk 

memilih jenis bahasa, kosakata  di cari dalam 

database kamus, bila kosakata yang dimaksud tidak 

ada akan kembali ke proses pencarian dan bila 

kosakata yang di maksud ada akan di tampilkan 

sesuai dengan jenis bahasa yang diinginkan. Juga 

terdapat kaidah dan testing yang dapat di proses 

sesuai dengan keinginan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Norwegia
http://id.wikipedia.org/wiki/Denmark
http://id.wikipedia.org/wiki/1066
http://id.wikipedia.org/wiki/Normandia
http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Perancis
http://id.wikipedia.org/wiki/Kosakata
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Britania
http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi
http://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Semitik
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_Pertengahan
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Gambar  1. Program flowchart 

 

Hierarchy Plus Input Process Output 

Dari HIPO diatas, Aplikasi Pembelajaran 

Kosakata Dasar Umum Bahasa Inggris dan Bahasa 

Arab berdasarkan diagram dapat dilihat ada alur 

arah bahasa ( Indonesia ke Arab, Arab ke 

Indonesia, Inggris ke Arab, Arab ke Inggris, 

Indonesia ke Inggris, Inggris ke Indonesia), kaidah 

Bahasa Arab ( 1, 2 dan 3 ), kaidah Bahasa Inggris 

( 1, 2 & 3 ), testing Bahasa Arab ( 1, 2 dan 3 ) dan  

testing  Bahasa Inggris ( 1, 2 & 3 ) beserta 

Listening Arab dan Listening Inggris. 

 
Gambar 2. Hierarchy Plus Input Process Output 

 
Pengujian Sistem 

 
Gambar 3. Tampilan Awal Aplikasi 

 

Pada Gambar 3 diatas merupakan tampilan 

awal sebelum memasuki program utama, tersedia 

tombol untuk masuk ke program utama dari 

Aplikasi Kosakata Dasar Umum Bahasa Inggris dan 

Bahasa Arab, dan tombol keluar untuk mengakhiri 

aplikasi. 

Sedangkan pada Gambar 4. dibawah 

merupakan tampilan Dialog Utama terdiri dari Arah 

Bahasa seperti Indonesia ke Arab, Arab ke 

Indonesia, Inggris ke Arab, Arab ke Inggris, 

Indonesia ke Inggris dan Inggris ke Indonesia. 

Kolom Pencarian Kata, bila pencarian kosakata 

dalam bahasa Arab dapat mengunakan fasilitas 

Virtual Keyboard untuk pengetikan huruf Arab, 

serta ada fasilitas untuk menuju tutorial kaidah baik 

untuk Bahasa Arab maupun kaidah bahasa Inggris 

dan juga ada fasilitas testing sebagai media evaluasi 

kemampuan bahasa baik Bahasa Arab dan Bahasa 

Inggris. 

 
Gambar 4. Tampilan Utama Aplikasi 

 

 
Gambar 5. Tampilan Daftar Hasil Pencarian 

 



Jurnal Informatika Mulawarman Vol. 6  No. 2  Juli  2011 71 
 

  

 

 
Gambar 6. Tampilan Bila Data Tidak Ada  

 

Gambar 5  diatas merupakan tampilan bila 

kosakata yang di maksud ada. Sedangkan pada 

Gambar 6 merupakan tampilan bila kosakata yang 

di maksud tidak ada.  

 
Gambar 7. Tampilan Aplikasi Kaidah Arab 

pertama 

 

Gambar 7 diatas merupakan tampilan 

aplikasi kaidah bahasa Arab pertama dalam format 

pdf. Sedangkan Gambar 8 adalah tampilan kaidah 

bahasa Arab kedua. 

 
Gambar 8. Tampilan Aplikasi Kaidah Arab kedua 

 

Pada Gambar 9 dibawah merupakan 

tampilan aplikasi kaidah bahasa Inggris 1 dalam 

format pdf. 

 
Gambar 9. Tampilan Aplikasi Kaidah Inggris 

pertama 

 

 
Gambar 10. Tampilan Aplikasi Kaidah 

Inggris kedua 

 

 

 
Gambar 11. Tempilan Aplikasi Testing 

Arab 
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Gambar 11 diatas merupakan tampilan 

aplikasi testing bahasa Arab. Untuk menjawab 

tersedia fasilitas virtual keyboard untuk 

memasukkan jawaban dalam tulisan Arab,  ada 

tombol mulai untuk memulai menjawab juga 

sebagai pertanda waktu dimulai. Untuk melihat 

hasil tersedia tombol lihat hasil dan tombol lanjut 

untuk melanjutkan ke putaran selanjutnya. 

 

 
Gambar 12. Tampilan Aplikasi Testing Inggris 

 

Gambar 12 diatas merupakan tampilan 

aplikasi testing bahasa Inggris. Untuk menjawab 

tersedia pilihan jawaban yang di anggap tepat,  ada 

tombol mulai untuk memulai menjawab juga 

sebagai pertanda waktu mulai dan untuk melihat 

hasil tersedia tombol lihat hasil dan tombol lanjut 

untuk melanjutkan ke putaran selanjutnya. 

 

 
Gambar 13. Aplikasi Lesting Arab  

 

Gambar 13 diatas merupakan tampilan 

aplikasi testing listening Arab. Untuk menjawab 

tersedia pilihan jawaban yang di anggap tepat,  ada 

tombol mulai untuk memulai menjawab juga 

sebagai pertanda waktu mulai dan untuk melihat 

hasil tersedia tombol lihat hasil dan tombol lanjut 

untuk melanjutkan ke putaran selanjutnya. 

 

 
Gambar 14. Aplikasi Lesting Inggris 

 

Gambar 14 diatas merupakan tampilan aplikasi 

testing listening Inggris. Untuk menjawab tersedia 

pilihan jawaban yang di anggap tepat,  ada tombol 

mulai untuk memulai menjawab juga sebagai 

pertanda waktu mulai dan untuk melihat hasil 

tersedia tombol lihat hasil dan tombol lanjut untuk 

melanjutkan ke putaran selanjutnya. 

 

 
Gambar 15. Testing Jawaban Salah 

 

Gambar 15 diatas merupakan tampilan 

aplikasi testing yang memberikan informasi tentang 

hasil jawaban yang salah, untuk tampilan aplikasi 

testing yang benar terdapat pada gambar 16 

dibawah. 
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Gambar 16. Testing Jawaban Benar 

 

Gambar 17 dibawah merupakan tampilan 

aplikasi testing bila putaran telah berakhir dengan 

disertai informasi semua hasil testing.  

 

Gambar 17. Aplikasi Testing Untuk Melihat Hasil 

Akhir. 

 

KESIMPULAN 

  

 Dari uraian diatas dapat ditarik 

kesimpulan : 

1. Penggunaan Borland Delphi 2006 sebagai 

bahasa pemrograman menjadikan program 

efisien dengan database berukuran kecil. 

Program juga memiliki tampilan sederhana dan 

user friendly. 

2. Aplikasi ini dapat memberikan arti kosakata 

yang sering dipakai dalam “daily 

conversation” dengan cukup baik dan 

mendekati makna aslinya sehingga dapat 

membantu siswa sebagai penunjang 

pembelajaran kosakata dasar dalam bahasa 

Arab maupun bahasa Inggris. 

3. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna 

akan dimudahkan mencari makna sebenarnya 

yang terkandung dalam sebuah kalimat. 

4. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat bantu 

untuk membaca dan menulis baik bahasa Arab 

maupun bahasa Inggris. 

5. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat 

pengukur kemampuan penguasaan kosakata 

dasar baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris  

6. Dengan Aplikasi ini dapat mempunyai 

gambaran tentang kaidah tentang bahasa Arab 

maupun bahasa Inggris. 
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