
ة تطوير وسيلة التعليم على أساس أندرويد لتعليم مهارة القراء
لطلبة مركز اللغات بجامعة أنتسار اإلسالمية الحكومية 

 بنجرماسين
 

 رسالة الماجستير
 

 :الطالبة إعداد
 رحمواتي

5265215125 

 
 الحكومية اإلسالمية أنتسارى جامعة

 العليا الدراسات كلية
 بنجرماسين

 م5655
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تطوير وسيلة التعليم على أساس أندرويد لتعليم مهارة القراءة لطلبة 
 مركز اللغات بجامعة أنتسار اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

 رسالةادلاجستري
العربيةاللغةتعليميف ادلاجستريدرجةعلىللحصولالشروطبعضءإلستيفامقدمة

:الطالبةإعداد
رمحوايت

5265215125 

 
 الحكومية اإلسالمية أنتسارى جامعة

 العليا الدراسات كلية
 العربية اللغة تعليم قسم

 بنجرماسين
 م5655
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 إهداء

 
 أهدي هذي الزسالت العلمٌت

إلى والدّي الكزًمٌى المحبوبٌى اّلذًى ًزبٌاهى 

تزبٌت حسوت و ًزاعٌاهٍ رعاًت صحٌحت، اللهم 

 ما وارحمهما كما ربٌاهى صغٌزااغفزله

 وإلى  أختٌٌوٍ المحبوبتٌى

الذًى علموهٍ العلوم وإلى أساتذتٍ الكزام  

 علٌهم صاحب الزحمت والزضوان المفٌدة

و إلى سوجٍ وبوتوٍ المحبوبان الذان قد 

ًعطوهاهٍ الحماست فٍ تمام هذي الزسالت 

 العلمٌت

 و إلى سملائٍ العشًشًى 

ع لإتمام هذي الزسالت اّلذًى ًعطوهوٍ الدواف

 العلمٌت

 و لٌس لٍ أحسى كلمت أهدًها إلٌهم  

 فجشاهم هللا خٌز الجشاء بارك هللا لٍ ولهم
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 الشكر و التقدير
ادلرسلنيزلمدصلىاهلل علىسيدنا والسالم والصالة احلمدهللربالعادلني،

.عليووسلم،الذيأنزلإليوالقرآنخبرياللغات)بلسانعريبمبني(

كتابةىذهالرسالةالعلميةلنيلدرجةادلاجيسترييفقسمالتعليماللغة قدمتت
جزيل أقدم أن فيسرين احلكومية، أنتسارياإلسالمية جبامعة العليا الدراسة يف العربية
كتابة شكريوعظيمتقديريوأمجلحتييتوأحسناحرتاميإىلمنقدساعدينعلى

:ىذهالرسالةالعلمية،وىم

ادلكرم -5 فضيلة األستاذ سبداالدكتور سيفالدين الدراساتادلاجستري، كمدير
 جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني.العليا

5-  ادلكرم فضيلة مباركالدكتور فيصل احلاج اللغةكادلاجستري، تعليم رئيسقسم
 ميةبنجرماسني.جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكويفالدراساتالعلياالعربية

ادلشرففضيلة -2 ادلكرم الفكريان زين رضى الدكتور الدكتورة وادلكرمة ادلاجستري
كتابة ىف للباحثة وتشجيعهما وتوجيههما إرشادمها على ادلاجستري، درماوايت
 الرسالةالعلمية،فلهمامينخالصالشكروالتقديرومناهللعظيمالثوابواجلزاء.

العربيةواحملاضراتاحملاضرينيعمجالسماحةصاحيب -4 اللغة تعليم قسم يفيف
بنجرماسنيجبالدراساتالعليا احلكومية أنتسارياإلسالمية يعطونينامعة الذين

الشكروالتقديروجزاىماهللعينخريأحسنفلهممينالعلوموادلعارفالنافعتني،
 اجلزاء.

)يديوروح -2 واحملبوبان احملرتمان نعومةالوالدان منذ ربياينورمحاين قد الذان اين(
 أظفاري،وشجعاندائمالطلبالعلومالنافعة،ووجهاينللقيامباآلدابالعالية.

إىلزوجياحملبوبالذيقدأعطيناحلماسةيفمتمىذهالرسالةوإىلبنيتاحملبوبة -1
 اليتقدجعلتيناألمادلفرحةدلوجودتك
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إىلأخي -7 متابعة الكرميتتوجهتالباحثة يف وعونو جهده لبذل كشفاألنوار
 الربامجاحلاسوبيةلتطويرىذهالوسيلةالتعليمية

لبذل -8 العربية اللغة ومعلموا والوسيلة وادلواد العربية اللغة خلرباء الشكر تتوجهت
 جهدهوالعونيفحتكيموسيلةالتعليممننواحيمضمونالوسيلةوبرارليتها

بكلالشكروالتقديرإىلزلاضرياللغةالعربيةوالطلبةيفمركزالتطويركماأتقدم -9
 اللغاتجبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكومية

كلمنأسهمأوقدمجهدايفسبيلإخراجىذه -56 والتسعىالباحثةإالأنأشكر
 الرسالةالعلمية

الرسال ىذه كتابة يف واخلطاء النقصان من تفوتللباحثة فماوال العلمية، ة
 .أحسنللقارئنيأنيقرتحواللباحثةباقرتاحاتإصالحية

الرسالة للباحثةخاصةوللقارئنيىذه العلمية الرسالة عسىالّلوأنينفعىذه
 العلميةعامة.آمني


5655يناير52بنجرماسني،

ةالباحث
 

رمحوايت
5265215125 

 

 

  



 
 

 و
 

تقريرجلنةادلناقشةالعلميةعلىتصحيحالرسالة
تطويروسيلةالتعليمعلىأساسأندرويدلتعليممهارةالقراءةللطلبةمركز

اللغاتجبامعةأنتساراإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني
قدمتها
رمحوايت

5265215125رقمالتسجيل:
ميةالتقدمييةادلنعقدةيفمتتتصحيصهاحسبالتوجيهاتيفاجللسةالعلقد

جلنةادلناقشة
 التوقيعالممتحنون

ادلاجستريالدكتورسيفالدينأمحدحسني .5

الدكتوراحلجفيصلمباركسيفادلاجستري .5

الدكتورزينالفكرادلاجستري .2

رضىدرموايتادلاجستريةالدكتور .4

 
مديرالدراساتالعليا

ةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةعجبام



 تير، الماجسالحاج سيف الدين سبداالدكتور األستاذ 
 592861555981625665رقمالتوظيف:
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 الموافقة
تطويروسيلةالتعليمعلىأساسأندرويدلتعليممهارةالقراءة :البحثالعلميبعنوان

احلكومية اإلسالمية أنتساري جبامعة اللغات مركز لطلبة
بنجرماسني

رمحوايت:ةالطالب
5265215125 :رقمالقيد
عليماللغةالعربية:تالقسم

،وافقرحمواتي:ةوالطالبتووكتبتبعداالطالععلىالبحثالعلميالذيأعدّ
إىلرللسادلناقشة.ادلشرفعلىتقدميو


5655يناير52بنجرماسني،

 األولادلشرف     

 

الدكتور زين الفكر، الماجستير


ةالثانيةادلشرف



  رضى درماواتي، الماجستير ةالدكتور 
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اإلقرار

أناادلوقعأدناه:

:رمحوايتاالسم

5265215125:رقمالتسجيل

م5995فربوير52:مندوماي،ادليالد

:تعليماللغةالعربيةالقسم

تطويروسيلةالتعليمعلىأساسأندرويدلتعليممهارةبادلوضوع"أقربأنىذهالرسالة
القراءةللطلبةمركزاللغاتجبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني"منجهدي
وما احلكومية. اإلسالمية أنتساري جبامعة العليا دراسة إىل بتقدميها وقمت شخصيا

ومراجعتتها.وأقربأنينمسؤولعنمجيعاقتسبتمنشيءإالوقدأحلتإىلمصادرىا
مضامنىذهالرسالة.



5655يناير52بنجرماسني،

رةادلقر





رمحوايت
5265215125رقمالتسجيل:
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 ملخص البحث
الت م.5655،رمحوايت وسيلة عتطوير على القراءةليم مهارة لتعليم أساسأندرويد

زين.ادلشرفاألولالدكتوراللغاتجبامعةأنتساراإلسالميةاحلكوميةبنجرماسنيلطلبةمركز
ادلاجستري.قسمتعليماللغةالعربيةيفرضىدرماوايتةالدكتورةالثانيةادلاجستريوادلشرفالفكر

.بنجرماسنياحلكوميةاإلسالميةأنتساريجبامعةالدراساتالعليا


حثوالتطوير،وسائطأندرويد،مهاراتالقراءةالكلماتادلفتاحية:الب
تعلممهاراتالقراءةيفمركزتطويراللغاتجبامعةأنتساراإلسالميةاحلكوميةبنجرماسني
و  النصالعربية يفقراءة الطالبجيدونصعوبة الطلبىيأن مشكلة ادلشاكل. يواجو

بادلللع ىوسببشعورىم وىذا يقرؤوه يففهمما ألنصعوبة ىذا العربية. اللغة تعلم ند
معظمهممتخارجونمنادلدارسالعامة.وبعضاحملاضرنادًرامايستخدموسائطالتعلمعند
لتعليم التعليمية الوسائط تكون أن ميكن ، احلالية واإلمكانيات ادلشكلة ىذه مع التعلم.

.مهاراتالقراءةاجلانبيةادلستندةعلىأساسأندرويدحالً
،فإنأىدافىذهالدراسةىي:تطويروسائطالتعلمعلىأساسأندرويدلتعليملذلك

والطالب استبياناتللخرباء إعطاء خالل الوسائطمن وقياسصالحية ، مهاراتالقراءة
كيفيةتطويروسائطعلىأساس5دلعرفةإجاباتالطالب.أىدافىذهالدراسةىي: (دلعرفة

(دلعرفةاستجاباتالطالبحولوسائطالتعلمعلىأساس5قراءةأندرويدلتعليممهاراتال
.أندرويداليتمتتطويرىا

باسم ادلعروفة منخاللخطواتالتطوير البحثوالتطوير. البحثىو  ADDIE ىذا
الدكتوريعين ىم: الدراسة ادلدققونيفىذه والتقييم. والتطبيق والتطوير التحليلوالتصميم

كخبرييفادلواد.دلاجستريزلمدوحيالدينا كمدققلغوي،الدكتورةفتويةنورادلاجستريب
كمدقق كخبريالوسيلة،والسيدالدكتورأمحدمراديادلاجستري وأستاذزلمدرضاادلاجستري
كمدققدلمارسيالتعلم تعلماللغةالعربيةاألول.وأخريًاسيدعارفالرمحنحكيم،ادلاجستري
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وادلوضوع ادلالحظةالثاين. البيانات: مجع أساليب تستخدم طالب. مثان ىم البحث ات
.وادلقابالتواالستبيانات

 ىي: الدراسة لتعليم5نتائجىذه علىأساسأندرويد وسائطتعليمية تطوير كيفية )
 مهارةالقراءةللطلبةيفمركزتطويراللغات.البحثوتطويرباستخدامخطواتادلعروفةباسم

ADDIE  5) التحققمنصحةوسائطالتعلممن باستخدامرلموعةمنواحدإىلمخسة
بفيئةجيدجًدا،والتحققمنصحةوسائطالتعلممنحيث4،2حيثاللغةمبعدلالنتائج

،والتحققمنصحةوسائطالتعلممنحيثمنوسائلاإلعالممبعدل4،4مبعدلالنتائج
للتحققم4،2النتائج نصحةوسائطالتعلممنممارسيالتعلممبتوسطبفيئةجيدجًدا(
بفيئةجيدجًدا(.لذلكمعنتائج4،4بفيئةجيدجًدا.استجابةالطلبةمبعدلالنتائج4،4

ىذهالدراسة،ميكنأنيلخصأنوسائطالتعلمعلىأساسأندرويدلتعلممهاراتالقراءة
.مناسبةالستخدامهاكوسيلةلتعلممهاراتالقراءة

كتابةادلادة،وحتسنيالقواعدالعربية،واستبدالا دلراجعةعلىادلنتحجىي:حتسنيلغة
وزر النص. للمفرداتيفقائمة وتوفريروابطمرتمجة ادلفردات، تتطابقمع اليتال الصور

.الرتمجةالذيسيظهرترمجةالنصالكامليفقائمةالنص
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ABSTRAK 

Rahmawati, 2021. Pengembangan media pembelajaran berbasis android untuk 

keterampilan membaca mahasiswa di Unit Pengembangan Bahasa UIN 

Antasari Banjarmasin. Pembimbing I: Zainal Pikri, M.Ag.,MA.,PhD dan  

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

Banjarmasin.  

Kata kunci: pengembangan, media android, keterampilan membaca 

Pembelajaran keterampilan membaca di UPB UIN antasari Banjarmasin 

dihadapkan pada permasalahan. Permasalahan mahasiswa adalah mahasiswa 

kesulitan dalam membaca teks bahasa Arab. Mahasiswa juga kesulitan dalam 

memahami apa yang mereka baca dan karena itulah mereka merasa bosan saat 

belajar bahasa Arab. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari mereka adalah 

mereka telah lulus dari sekolah umum. Dan lagi dosen saat mengajar jarang 

menggunakan media pembelajaran. Dengan masalah tersebut dan potensi yang 

ada, media belajar untuk keterampilan membac sampingan berbasis android bisa 

menjadi solusi.  

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah: mengembangkan media 

pembelajaran berbasis android untuk keterampilan membaca, mengukur kevalidan 

media dengan memberikan angket kepada para ahli dan kepada mahasiswa untuk 

mengetahui tanggapan mahasiswa. Adapun tujuan penelitian ini adalah:1.  untuk 

mengetahui langkah2 pengembangan media pembelajaran berbasis android untuk 

keterampilan membaca berbasis android, 2. Untuk mengetahui tanggapan 

mahasiswa tentang media pembelajaran berbasis android yang telah 

dikembangkan.  

Penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Dengan mengadaptasi 

langkah2 pengembangan yang dikenal dengan ADDIE (Analisis, 

Desain,Development, Implementasi dan evaluasi). Validator dalam penelitian ini 

adalah: Dr. Muhammad Wahyuddin, M.Pd sebagai validator ahli bahasa,  Dr. 

Fatwiyah Noor M.Pd sebagai validator ahli materi. Bapa Muhammad Ridha, M.Pd 

sebagai validator ahli materi, bapa Dr. Ahmad Muradi S.G M.Pd sebagai validator 

1praktisi pembelajaran bahasa Arab. Dan terakhir bapa Arif Rahman 

hakin,S.Hum. M.Pd sebagai validator 2 praktisi pembelajaran. subjek penelitianx 

adalah 8 orang mahasiswa. Adapun tekhnik pengumpulan datax 

menggunakan:observasi, wawancara dan angket. 

Hasil penelitian ini adalah: 1. Aplikasi media pembelajaran berbasis 

android untuk  membaca bahasa Arab untuk mahasiswa UPB UIN ANTASARI 

Banjarmasin, dengan menggunakan langkah2 yang dikenal dengan ADDIE. 2. 

Dengan menggunakan rentang 1-5 validasi media pembelajaran dari segi bahasa 

dengan skor raya-rata 4,5 (sangat baik), validasi media pembelajaran dari segi 

materi dengan skor rata-rata 4,4, validasi media pembelajaran dari segi media 

dengan skor rata-rata 4,5 (sangat baik) validasi media pembelajaran dari ahli 

praktisi pembelajaran dengan skor rata-rata 4,4 (sangat baik). Dengan respon 
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mahasiswa dengan skor rata-rata 4,4 (sangat baik). Maka dengan adanya hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis android 

untuk pembelajara keterampilan membaca layak digunakan sebagai media 

pembelajaran keterampilan membaca. 

Revisi yang dilakukan adalah: perbaikan bahasa penulisan materi, 

perbaikan kaidah bahasa Arab, mengganti gambar yang tidak sesuai dengan kosa 

katanya, pemberian link terjemah pada kosa kata dalam menu teks. Dan tombol 

terjemah yang akan memunculkan terjemah teks secara menyeluruh pada menu 

teks. 

  



 
 

 م
 

ABSTRACT 

Rahmawati, 2021. Development of learning media based on android for reading 

skills of students at the Language Development Unit of UIN Antasari 

Banjarmasin. Supervisor I: Zainal Pikri, M.Ag.,MA.,PhD and Supervisor 

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

Keywords: development, android media, reading skills 

Learning reading skills at UPB UIN antasari Banjarmasin is faced with 

problems. The student problem is that students have difficulty reading Arabic text. 

Students also have difficulty understanding what they read and that's why they 

feel bored when learning Arabic. This is because most of them have graduated 

from public schools. And again, lecturers when teaching rarely use learning 

media. With this problem and the existing potential, learning media for android-

based side reading skills can be a solution. 

Therefore, the objectives of this study are: to develop Android-based 

learning media for reading skills, to measure the validity of the media by giving 

questionnaires to experts and to students to find out student responses. The 

objectives of this study are: 1. to find out the steps for developing android-based 

learning media for android-based reading skills, 2. To find out student responses 

about android-based learning media that have been developed. 

This research is research and development. By adapting the development 

steps known as ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and 

evaluation). The validators in this study were: Dr. Muhammad Wahyuddin, M.Pd 

as a linguist validator, Dr. Fatwiyah Noor M.Pd as material expert validator. 

Muhammad Ridha, M.Pd as material expert validator, Mr. Dr. Ahmad Muradi 

S.Ag M.Pd as a validator of Arabic learning practitioners. And finally Arif 

Rahman Hakin, S.Hum. M.Pd as validator for 2 learning practitioners. Research 

subjects are 8 students. The data collection techniques use: observation, 

interviews and questionnaires. 

The results of this study are: 1. Application of Android-based learning 

media to read Arabic for students of UPB UIN ANTASARI Banjarmasin, using 

steps known as ADDIE. 2. By using a range of 1-5 validation of learning media in 

terms of language with an average score of 4.5 (very good), validation of learning 

media in terms of material with an average score of 4.4, validation of learning 

media in terms of media with a score an average of 4.5 (very good) validation of 

learning media from learning practitioners with an average score of 4.4 (very 

good). With a student response with an average score of 4.4 (very good). So with 

the results of this study, it can be concluded that the Android-based learning 

media for learning reading skills is appropriate to be used as a medium for 

learning reading skills. 

The revisions are: improving the language of writing the material, 

improving Arabic rules, replacing images that do not match the vocabulary, 

providing translated links to vocabulary in the text menu. And the translate button 

which will bring up the full text translation in the text menu. 
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