
 أ

 الصفطالب  لدىيف تعلم الكالم  وسيلة الفالشاستخدام  فعالية
عدد اار اإلستاامة اإلسالم  دب ةاإلسالمي ادلدرسة ادلتوسطة يف ولاأل

 بارايب احلديث
 

 
 

 إعداد
 محمد عارفين

0310321221 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة أنتسارى اإلسالمية الحكومية

 ربية والتعليمكلية الت
 قسم تعليم اللغة العربية

 بنجرماسين
 ه7341م/ 3102
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 الصفلدى طالب م الكالم ييف تعل وسيلة الفالشاستخدام  فعالية
دبعدد اار اإلستاامة اإلسالم   اإلسالمية يف ادلدرسة ادلتوسطة ولاأل

 بارايب احلديث
 

 

 حبث علم  
 روطتادم لكلية الًتبية والتعليم الستيفاء بعض الش

 لنيل ارجة السرجانا
 يف الًتبية اإلسالمية

 
 

 إعداد
 محمد عارفين

0310321221 
 

 

 جامعة أنتسارى اإلسالمية الحكومية
 كلية التربية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية
 بنجرماسين

 ه7341م/ 3102
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 شعار

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

َمُلْعَََلَْشاِِكَِتهِْْقُلْ  ْيَع  ُُْكٌّ

ْْ َدىَْسِبي ًلا ُْهَوَْأه  ِْبَمن  َْأع ََلُ ُُُّك  ْفََرب

ْ(48)سورةْالإرساء:ْ
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 كــلمة اإلهـــداء
 

 أىـدى ىـذه الـرسالة العـلمية إلـى
والدى الكرميُت احملبوبُت أيب "احلاج شريف الدين" و أم  "احلاجة 

 "مسروم 
 ة حسنة و يراعياين رعاية صحيحةالذين يربياين تربي

 "ايٌت و أسبيةو  سالمية و إىل أخوايت احملبوبتُت "
 و إىل أخاين احملبوب "إون وحسب اهلل"

 و إىل ابن أخيت احملبوب "أنديٍت ونبيل اذلدى وفوتري نبيل"
 الذين يعطوين الدافعة النتداء ىذه الرسالة العلمية

 
، شكرا  2102بفصل "ب" وأصحايب يف قسم تعليم اللغة العربية 

كثَتا على حسناتكم وعفوا على كل أخطائ . سدل اهلل لنا لنيل 
 النجاح
 

 بارك اهلل يل و ذلم يعطيٍت احلث اإلنتداء ىذه الرسالة العلمية
 جـزاكـم اهلل خـَت اجلـزاء
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 والتقدير الشكر
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 
 على الموالس   الةوالص   ينوالد   ياالدن أمور على نستعُت وبو العادلُت رب   احلمدهلل

 ...بعد اأم  . أمجعُت وصحبو آلو وعلى دزلم   دناسي   وادلرسلُت األنبياء أشرف
 :إىل والتادير الشكر خبالص أقدم أن يسعدين بدء ذي وباائ

 جامعة الًتبية كلية كعميد ادلاجستَت معروف ىدايات الدكتور ادلكرم مساحة -0
 .ةاحلكومي اإلسالمية أنتسارى

 كلية العربية اللغة تعليم قسم كرئيس ادلاجستَت مرااي أمحد الدكتور ادلكرم مساحة -2
 . احلكومية اإلسالمية أنتسارى جامعة الًتبية

 حسيٍت أمحد احلاج الدكتورندوس اجلليل أستاذي ادلشرف ادلكرم مساحة -3
 .العلم  البحث ىذا كتابة يف للباحث إرشااه على ،،ادلاجستَت.أ.ح

 العربية اللغة تعليم قسم يف التعليم و الًتبية بكلية احملاضرين مجيع ادلكرمُت مساحة -4
 للباحث النافعة ادلعلومات يعطون الذين

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعدد اار  ىف والطلبة العربية اللغة ةومدرس ادلدرسة رئيس -5
 اإلستاامة اإلسالمية احلديثة بارايب

 .ومجيع أفراا األسرة الذين اعموا معنويا وماايا خوتواأل واألم األب -6
 والتسديل والتوجيو بادلساعدة قاموا الذين واألصدقاء الزمالء جلميع اجلزيل والشكر  -7

 .العلم  البحث ىذا لكتابة للباحثة

 أسدمو  العربية، اللغة جبمال العرفان بعض وفيت قد يكون أن الباحث ويرجو
 والدفاع لغتو حب على قاار جيل إىل الوصول هبدف تطويرىا يف متواضعة لبنة بإرساء
 العمل ىذا جيعل أن تعاىل اهلل وأسأل. ) ذلا خدمة احلديث التكنولوجيا مع وتواصلو عندا

    (لوجدو خالصا
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 الموافقة
يف تعليم الكالم لدى طالب  وسيلة الفالشاستخدام  فعالية "  : البحث العلم  بعنوان

األول يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعدد اار  الصف
 "اإلستاامة اإلسالم  احلديث بارايب

 زلمد عارفُت :    الطالب
 0210231668:   م الايدرق

 : تعليم اللغة العربية   الاسم
 : الًتبية و التعليم   الكلية

 بعد االطالع على الرسالة العلمية اليت أعدىا الطالب: 
 ،  وافق ادلشرف على تادميدا إىل رللس ادلناقشة.0210231668زلمد عارفُت / 

   2106مايو  22،بنجرماسُت
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 لجنة المناقشة االعتماد من طرف
 

م الكالم يف تعلي وسيلة الفالشاستخدام  فعاليةالبحث العلم  بعنوان: "  
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دبعدد اار اإلستاامة اإلسالمية  لدى طالب الاسم األول يف

قد اافع  0210231668الذي كتبو: زلمد عارفُت، رقم الايد:  بارايب"،احلديثة 
الطالب عن ىذا البحث العلم  أمام جلنة ادلناقشة وتارر قبولو شرطا لنيل ارجة السرجانا 

 يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف:

 :    اليوم  
 :    التاريخ  

 : وتكون مابولة بدرجة 
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 الطالب إقرار
 : كاآليت وبيانايت أاناه، وقعادل أنا

 عارفُت زلمد:    االسم
 0210231668 : الطالب قيد رقم

 العربية اللغة تعليم:    الاسم
 التعليم و الًتبية:     الكلية

 

 العربية اللغة تعليم ىف السرجانا ارجة لنيل شرط لتوفَت رهحض الذي البحث ىذا بأن أقر  
 :عنوان ربت بنجرماسُت احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة الًتبية كلية
 م الكالم لدى طالب القسم األول فيفي تعلي وسيلة الفالشاستخدام  فعالية "

 " ة بارابيالمدرسة المتوسطة اإلسالمية بمعهد دار اإلستقامة اإلسالمية الحديث
 

 أحد ااعى وإذا. اآلخر تأليف أو غَتي إبداع من زورتو وما بنفس  وكتبتو حضرتو
 ولن ذلك، على ادلسؤولية أربمل فأنا حبث  من ليس فعال أنو وتبُت تأليفو من أنو استاباال
 احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة الًتبية كلية على أو ادلشرف على ادلسؤولية تكون

   .بنجرماسُت
 .ذلك على أحد جيربين وال اخلاصة رغبيت على بناء اإلقرار ىذا وحرر ىذا،

      2106 مايو ، بنجرماسُت
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 ملخص البحث
يف تعليم الكالم لدى طالب  وسيلة الفالشاستخدام  فعالية" م.2106. محمد عارفين

 ية دبعدد اار اإلستاامة اإلسالم  احلديثادلدرسة ادلتوسطة اإلسالم الصف األول يف
بية، ادلشرف: الدكتورندوس " الرسالة العملية، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الًت بارايب
 محد حسيٍت ح.أ.،ادلاجستَت.أاحلاج 

 .   تعليم الكالم ،وسيلة الفالش الكلمات الرئيسية :
م اللغة العربية ىو ارس جديد للطالب يمن التفكَت أن تعل البحثتبدأ ىذ 

الذين زبرجوا من ادلدرسة االبتدائية، فلذلك وسائل ادلستخدمة سوف تؤثر بشكل كبَت 
غالبا ال تعظيم ادلعلمُت الوسائل التعليمية اليت سيتم استخدامدا، ولكن  .م الطالبلفد

من خالل وسيلة الفالش سعى الباحثون ليصنع  .فاط باستخدام القط وسائل اإلعالم
وسيلة التعليمية اليت تنشط، حىت عند التعلم ميكن للطالب زبمُت معٌت اجلملة الذي 

  .ب تذكرىا بسدولةوميكن للطال ا.يسمعو من خالذل
 . وسيلة الفالشباستخدام م اللغة العربية يفعالية تعل دلعرفة البحثوهتدف ىذ 
وادلواضيع يف ىذه  .م ادلندج التجرييباستخدبإحبث ميداين  ىو ىذا البحث

الصف  .اار االستاامة باراباي وسطةتادلمدرسة  الدراسة ىو الطالب من الصف األول
ادلااة اليت يتم تدريسدا و  .الضابطةب كطباة  األولة والصف يبمن الطباة التجر  أ األول
 كبيانات البحثية. قيمة االختبار الابل  و االختبار البعدي الطالب مث."البيت"ى  

 داوسيلة الفالش، وبدون استخدام ىذ البحث وجد أن التعليم باستخدام من
نتائج التعليم  البعدي ختبارإذا نظرنا من متوسط قيمة اال .فدناك فرق يف نتائج التعليم

لضابطة ماارنة مع الفصل ا 92،51توسط قيمة دبة تظدر أفضل التجريب يف الفصل
أن ياال  وسيلة الفالشم اللغة العربية باستخدام يلذلك تعل. 75،11توسط قيمة دب

 تكون فعاال.
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ABSTRAK 
Muhammad Arifin. 2016. Efektivitas Penggunaan Media Flash Pada 

Pembelajaran Kalam Pada Siswa Kelas 1 Tsanawiyah dll. Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: 

Drs H. Ahmad Husaini HA, M.Fil.I. 

 

Kata kunci : Media flash, Bahasa Arab maharah kalam 

 

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa pembelajaran bahasa arab 

merupakan pelajaran baru bagi siswa yang baru lulus dari sekolah dasar, sehingga 

media yang digunakan akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa. 

Seringkali guru tidak memaksimalkan media pembelajaran yang akan digunakan, 

melainkan hanya menggunakan media seadanya. Melalui media flash peneliti 

berusaha mengolah media yang bersifat aktif sehingga pada saat pembelajaran 

berlangsung siswa dapat menebak arti dari kalimat yang didengarnya melalui 

media tersebut. Dan siswapun dapat mengingatnya dengan mudah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan media 

pembelajaran berbasis Macromedia Flash pada pembelajaran bahasa arab 

keahlian maharah kalam pondok pesantren darul istiqamah, serta mengetahui 

bagaimana efektifitas pembelajarann bahasa arab dengan menggunakan 

macromedia flash tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode 

eksperimen. Subjek pada penelitian ini ialah siswa kelas VII madrasah tsanawiyah 

darul istiqamah barabai. Kelas VII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VII B 

sebagai kelas kontrol. Materi yang diajarkan ialah “al-bait”. Nilai pretest dan 

posttest siswa sebagai data penelitian.  

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan macromedia flash dan tidak menggunakan macromedia flash pada 

pembelajaran bahasa arab keahlian maharah kalam terdapat perbedaan hasil 

belajar. Jika dilihat dari nilai rata-rata tes akhir (posttest), hasil belajar di kelas 

eksperimen menunjukkan hasil yang lebih baik dengan rata-rata nilai 92,50 

dibandingkan dengan hasil belajar di kelas kontrol dengan rata-rata nilai 75,00. 

Jadi pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan macromedia flash dikatakan 

efektif.   
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 البحث محتويات

 الصفحة           الموضوع                                    
 أ  ........................................................ الغالف صفحة
 ب  ............................................................. فارغة ورقة

 ج  ................................................................. شعار
 ا  ................................................................. إىداء
 ه  ........................................................ والتادير الشكر

 ز  ................................................................. ادلوافاة
 ح  .......................................... ادلناقشة جلنة طرف من االعتماا

 ط  ............................................................ الطالبة إقرار
 ي  ........................................................ البحث ملخص
 ك  ........................................ اإلندونيسية باللغة البحث ملخص
 ل  ........................................................ البحث زلتويات
 س  .......................................................... اجلداول قائمة
 ع  .......................................................... ادلالحق قائمة

 األول الباب
 المقدمة

 0  .................................................. .....البحث خلفية -أ 

 6   .......................................................البحث أسئلة  -ب 

  7 ......................................................ىدف البحث -ج 
 7 ...................................ادلسل ملت األساسية وفرضية البحث -ا 
 8 ........................................................أمهية البحث -ه 
 8 ..............................................أسباب اختيار ادلوضوع -و 



 أ

 9 ..................................................الدراسات الساباة -ز 
 9 .....................................................ىيكل البحث -ح 

 الثاني الباب
  النظري اإلطار

 00 ...............................................................اللغة - أ
 02 ..........................................................الكالم - ب
 26  ................. ..........................................احملااثة -ج
  30  ............... .............................................وسيلة -ا

 الثالث الباب
 البحث منهج

  41  ........... ...................................البحث مدخل و نوع -أ 
  41  ...................... .............................البحث تصميم -ب 

 40  ....................... .......................وعينتو البحث رلتمع -ج 

 40  .................................................صاارىاوم البيانات -ا 

 42  ......................................... .....البيانات مجع أساليب -ه 

  43 ...................................................الاياسات تصميم -و 

   44  ................................. ............البيانات ربليل أسلوب -ز 
 الرابع الباب

 مناقشتها و البيانات تحليل
  53  ..................................... ...البحث ميدان عن محةلال -أ 

 60  . .................................................... البيانات تفدمي -ب 

 65  .. ...................................................اختبار الفرضية  -ج 

     68 ............................................ربليل البيانات وتفسَتىا -ا 
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 الخامس الباب
 اإلختتام

 70 ....................................... ....................اخلالصة -أ 
  72 ............................... ....................البحث توصيات -ب 

 
 المراجع قائمة

 المالحق

 الكاتب ترجمة
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الجداول قائمة  
 

 رقم موضوع صفحة

55 
 اإلستاامة اار اإلسالمية ادلطوسطة مدرسة الطالب عدا
 بارايب

4.0 

56 
مدرسة ادلطوسطة اإلسالمية اار اإلستاامة لتنظيم  اذليكل ا
 4.2 بارايب.

57 
اإلسالمية اار اإلستاامة مدرسة ادلطوسطة قائمة ويل الفصل 

 4.3 بارايب.

 4.4 تطبيق التعلم يف الفصول الدراسية ذبربة 61

 4.5 الفصل مراقبة تعلم يف تطبيق 60

ادلراقبةنتائج االختبار الابل  فصل التجريبية وفصل  60  4.6 

(mean)بيانات من حساب ادلتوسط  63 تظاىرة   4.7 

 4.8  نتائج االختبار البعدي فصل التجريبية وفصل ادلراقبة 63
 4.9 االختبار البعدي  (mean)بيانات من حساب ادلتوسط  65
 4.01 نتائج اختبار احلياة الطبيعية 66
 4.00 نتائج اختبار احلياة الطبيعية 67
 Mann-Whitney 4.02ج اختبار نتائ 67
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 المالحق قائمة

 
 رقم موضوع

 0 األسئلة لإلختبار 

 2  نتائج قيمة اإلختبار الابل 
 3 نتائج قيمة اإلختبار البعدي

 4 اإلختبار احلياة الطبيعية
 5 اإلختبار التجانس

 U 6اإلختبار 

 7 التجربةموعة جملخطة الدراسة 
 8 راقبةادل موعةجملخطة الدراسة 

 9  التوثيق و ادلالحظةو  ادلاابلةاليل 

 01 الصور
 

 
 
 
 
 

 


