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 إهداء 
 أقدم هذه الرسالة العلمية خصوصا إىل ... 

 أىب وأمى 
مها الذان تعلماىن ورعاىن وقدماىن كل ما أحتاجه، ال شيء ميكن مكافأهتما على خدمات 

 الفردوس. اللهم اغفرهلما وارمحهما كما ربياىن صغريا.كل منهما إال جبنة 
 املعلمني الكرام 

هم الذين علموين العلوم املفيدة عليهم صاحب الرمحة والرضوان، انتم الذين انفع الناس ىف  
 هذا العامل. جزاكم هللا خبري اجلزاء.

 زوجىت احملبوبة 
 اليت ترافق دائما وتصر على استكمال هذه األطروحة. 

 ولدتى احملبوبولدى و 
 جعل هللا لكما صحة وعافية وسهل هللا على أموركما

 أخيت احملبوبني و  أخي
 الذين يقدمون الدعم والدعاء دائما علي.
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 شكر و تقدير 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان املرسلني حممد صلى هللا عليه  

 وسلم، الذي أنزل إليه القرآن خبري اللغات )بلسان عريب مبني(.    

قد متت كتابة هذه الرسالة العلمية لنيل درجة املاجيستري يف قسم تعليم اللغة العربية  
سالمية احلكومية، فيسرين أن أقدم جزيل وشكري يف الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإل

وعظيم تقديري وأمجل حتييت وأحسن احرتامي إىل من قد ساعدين على كتابة هذه الرسالة  
 :  العلمية، وهم

فضيلة املكرم األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا املاجستري، كمدير الدراسات العليا   -1
 .جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

فضيلة املكرم الدكتور احلاج فيصل مبارك املاجستري، كرئيس قسم تعليم اللغة العربية   -2
 يف الدراسات العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

فضيلة املشرفان املكرم الدكتور األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا املاجستري، واملكرمة  -3
رضا درماواتى املاجستري، على إرشادمها وتوجيههما وتشجيعهما    ة األستاذة الدكتور 

للباحث ىف كتابة الرسالة العلمية، فلهما مين خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم 
 الثواب واجلزاء.

صاحيب السماحة مجيع احملاضرين واحملاضرات يف قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات  -4
المية احلكومية بنجرماسني الذين يعطونين العلوم واملعارف  العليا جبامعة أنتساري اإلس 

 النافعتني، فلهم مين أحسن الشكر و التقدير وجزاهم هللا عين خري اجلزاء. 
ربياين  -5 قد  الذان  أسالمية(  واحلاجة  أمري حسن  )احلاج  واحملبوابن  احملرتمان  الوالدان 

العلوم النافعة، ووجهاين للقيام ورمحاين منذ نعومة أظفاري، وشجعان دائما لطلب  
 ابآلداب العالية.

 د



 

 

 

زوجىت احملبوبة )لينا مرلياان( اليت قد أتمرىن كل الوقت دائما على هناية هذه الرسالة.   -6
 جعل هللا لك زوجة صاحلة. 

)لُْفِنيا -7 وولدتى  مبارك(  آدم  )حممد  السعيدة    ولدى  أعطاىن  ألنكما  مبارك(  لطيف 
 واملمتعة. 

د آراينشة( وأختاىن )فتح اجلنة وسىت حرايواتى( ألنكم تعطيىن إىل أخي الصغري )أمح -8
 الغرية إلكمال هذه الرسالة. 

والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا ابملساعدة والتوجية والتسهيل  -9
 للباحث لكتابة هذا الرسالة العلمية. 

العلمية، فما أحسن  وال تفوت للباحث من النقصان واخلطاء يف كتابة هذه الرسالة  
 .للقارئني أن يقرتحوا للباحث ابقرتاحات إصالحية 

عسى اّلله أن ينفع هذه الرسالة العلمية للباحث خاصة وللقارئني عامة هذه الرسالة  
  العلمية. آمني
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 الباحث   
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 ملخص البحث 
تطوير الوسائط املتعددة ىف تعليم املفردات أبسلوب  م.2020 ،أمحد فوزان علمى

األول  املشرف  بنجرماسني.  اإلبتدائية  مبدارس  اإلبتدائ  األول  الصف  لتالميذ  النشيد 
األستاذ الدكتور احلاج سيف الدين سبدا املاجستري واملشرفة الثانية الدكتور رضا درماواتى 

جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية العليا    املاجستري. قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات 
 . بنجرماسني

 

مشكلة   اإلبتدائية  املدرسة  يف  العربية  اللغة  تعلم  ال  كثريةيواجه  ال   ميذالت من  الذين 
الروضة يزالون يف مرحلة االنتقال من  العربية، وال  املدرسة    األطفال  يستطيعون قراءة  إىل 

. وبناًء  نشيداإلبتدائية اليت تستخدم نظام التعلم يف رايض األطفال املزيد من األلعاب وال
ول هو أحد احلل   نشيد على هذه املشاكل ومعرفة اإلمكاانت املوجودة، فإن التعلم أثناء ال

 للتعامل مع هذه املشكالت.

تطوير وسائط   إىل  الدراسة  املفردات امللذلك، هتدف هذه  إتقان  تعتمد على  تعددة 
صياغة املشاكل   يه  رسالة بتدائية. إن الغرض من هذه الإلالصف األول يف مدرسة ا  ميذالتل

األول مبدرسة  أبسلوب النشيد ىف الصف  الوسائط املتعددة العربية    تطوير(  1القائمة وهي: )
( معرفة خصائص الوسائط املتعددة املناسبة  2. )اإلبتدائية الىت تناسب عمر الطفل املبكر

 مبدرسة االبتدائية. اإلبتدائ األول  لصفلالنشيد   أبسلوب م املفردات ييف تعل 

خطوات   10مع منوذج سوغيونو الذي مت تعديله من    هو البحث والتطويرهذا البحث  
م  يالتعل   ريوخب  اللغوي  يعىن خبريخرباء    3هم    بحثال  هذاعلى    احلكماءخطوات.    7إىل  
يف كل مدرسة يف مدرسة    ميذ الت  3الوسائط املتعددة. جتربة جمموعة صغرية ملمثلي    ريوخب
اعتماد    بتدائيةاإل مع  من Cو    Bو    Aاخلاصة  ومدخالت  اقرتاحات  إىل  ابإلضافة   .

املدارس. كانت تقنيات مجع البياانت يف تلك  يف    عريبالمعلمني    ثالث   ماملمارسني، وه
 ط



 

 

 

واملالحظة واملقابلة والتوثيق. مت حتليل املعطيات ابستخدام األساليب   االستبانة  الرسالة هذه  
 الوصفية الكمية والنوعية. 

هذه   املتعددة    الرسالة نتائج  الوسائط  تطوير  النشيد هي  أبسلوب  املفردات  تعليم  ىف 
: التحليل، التصميم،    بتدائية مع ست خطوات، وهيإلمدرسة االصف األول يف    تالميذل

،  5  إىل  1. ابستخدام نطاق درجات من  والتجربة،  تنقي، الرباءمن اخل  كيمالتطوير، التح
هي   اللغة  انحية  من  املتعددة  الوسائط  التعلم    4.00فإن جودة  جوانب  )جيد(؛ جودة 

)جيد جًدا(. واستجابة    4.68)جيد جًدا(؛ جودة من جانب الوسائط املتعددة    4،73
 املستخدمني واملمارسني جيدة للغاية. 
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ABSTRAK 

Ahmad Fauzan Ilmi, 2020. Pengembangan Multimedia Dalam Pembelajaran 

Kosakata Berbasis Nyanyian Untuk Siswa Kelas Satu Madrasah Ibtidaiyah 

Banjarmasin. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag dan  

Pembimbing II:  Dr. Ridha Darmawaty, M. Pd Pascasarjana UIN Antasari 

Banjarmasin.  

Pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah dihadapkan pada 

masalah banyaknya siswa yang belum bisa membaca tulisan Arab, dan masih dalam 

masa transisi dari Taman Kanak-Kanak menuju Madrasah Ibtidaiyah yang mana di 

Taman Kanak-Kanak sistem pembelajaran lebih banyak menggunakan permainan 

dan nyanyian. Berdasarkan permasalahan tersebut dan melihat potensi yang ada, 

maka belajar sambil bernyanyi merupakan salah satu solusi dalam menghadapi 

masalah tersebut. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan multimedia 

penguasaan kosakata baru berbasis nyanyian untuk siswa kelas satu Madrasah 

Ibtidaiyah. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada 

adalah untuk : (1) Mendesain multimedia bahasa Arab di kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah yang sesuai dengan tingkat usia dini anak; (2) Mengetahui karakteristik 

multimedia yang sesuai dalam pembelajaran mufradat/kosakata dengan teknik 

bernyanyi untuk anak usia dini kelas satu Madrasah Ibtidaiyah.   

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan model Sugiyono yang 

dimodifikasi dari 10 langkah menjadi 7 langkah. Validator penelitian ini adalah 3 

orang ahli yaitu ahli bahasa, ahli pembelajaran dan ahli multimedia. Uji coba 

kelompok kecil kepada perwakilan 3 orang siswa di setiap Madrasah pada sekolah 

Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan akreditasi A, B, dan C. Serta saran dan 

masukan dari praktisi yaitu 3 orang pengajar bahasa Arab di 3 Madrasah tersebut. 

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket, observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik 

diskriptif kuantitatif dan diskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah pengembangan multimedia penguasaan kosakata 

baru bagi siswa kelas satu Madrasah Ibtidaiyah dengan enam langkah, yaitu : 

menganalisis, mendesain, mengembangkan, memvalidasi, merevisi, dan 

mengujicoba. Dengan menggunakan rentang skor 1 sampai 5, kualitas multimedia 

dari aspek bahasa 4,00 (baik); kualitas dari aspek pembelajaran 4,73 (sangat baik); 

kualitas dari aspek multimedia 4,68 (sangat baik). Dan respon pengguna serta 

praktisi sangat baik.   
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ABSTRACT 

 Ahmad Fauzan Ilmi, 2020. Development of Multimedia in Song-Based 

Vocabulary Learning for First Class Students in Madrasah Ibtidaiyah 

Banjarmasin. Supervisor I: Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag and 

Supervisor II: Dr. Ridha Darmawaty, M. Pd Postgraduate of Antasari State 

Islamic University in Banjarmasin. 

Learning Arabic in Madrasah Ibtidaiyah is faced with the problem of many 

students who cannot read Arabic writing, and is still in transition from Kindergarten 

to Ibtidaiyah Madrasah which in the Kindergarten learning system uses more games 

and songs. Based on these problems and see the potential that exists, then learning 

while singing is one solution in dealing with these problems. 

Therefore, this study aims to develop a new vocabulary mastery-based 

multimedia for first grade students at Madrasah Ibtidaiyah. The purpose of this 

study is based on the formulation of the existing problems are to: (1) Design 

multimedia Arabic in class 1 Madrasah Ibtidaiyah in accordance with the early age 

level of children; (2) Knowing the appropriate multimedia characteristics in 

learning mufradat/vocabulary with singing techniques for early childhood first 

grade Madrasah Ibtidaiyah. 

This research is a development study with Sugiyono's model that was 

modified from 10 steps to 7 steps. The validators of this study were 3 experts 

namely linguists, learning experts and multimedia experts. Small group trial to 

representatives of 3 students in each Madrasah at the Private Madrasah Madrasah 

school with accreditation A, B, and C. As well as suggestions and input from 

practitioners, namely 3 Arabic instructors in the 3 Madrasas. The data collection 

techniques in this study were questionnaire, observation, interview and 

documentation. Data were analyzed using quantitative descriptive and qualitative 

descriptive techniques. 

The results of this study are the development of new multimedia vocabulary 

mastery for first grade students of Madrasah Ibtidaiyah with six steps, namely: 

analyzing, designing, developing, validating, revising, and testing. By using a score 

range of 1 to 5, the quality of multimedia from the aspect of language is 4.00 (good); 

the quality of the learning aspects 4,73 (very good); quality from the multimedia 

aspect 4.68 (very good). And the response of users and practitioners is very good. 
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