
  

  لترقية قدرة التالميذ يف تعليم املفردات  تطوير الوسائط املتعددة بربنامج ويب
  يف مدرسة استقالل (بالتطبيق على تالميذ الصف السادس 

  )رماسنيبنجاالبتدائية اإلسالمية األهلية  
  

  رسالة املاجستري
  

 إعداد الطالبة
  نيال ساري

١٧٠٢١١٠٦٠١٨٥ 
 

  حتت إشراف:
 املاجستريد. أمحد مرادي، 

  د. رضى درماوايت، املاجستري
 

 

 

  جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية
  الدراسات العليا

  بنجرماسني
  ٢٠٢١م 



  

 أ

 

  تطوير الوسائط املتعددة بربنامج ويب لترقية قدرة التالميذ يف تعليم املفردات 
  (بالتطبيق على تالميذ الصف السادس  يف مدرسة استقالل

  االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني)
  

  رسالة املاجستري
  العربيةمقدمة الستيفاء بعض الشروط للحصول على درجة املاجستري يف تعليم اللغة 

  

 إعداد الطالبة
  نيال ساري

١٧٠٢١١٠٦٠١٨٥ 
 

  حتت إشراف:
 د. أمحد مرادي، املاجستري

  د. رضى درماوايت، املاجستري
 

 
 

  جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية
  الدراسات العليا

  قسم تعليم اللغة العربية
  بنجرماسني

  ٢٠٢١م 
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  شعار

  

 �سم هللا الرحمن الرحيم

ْ�ًماَرّبِ ِزْدِ�ْي 
َ
� فْ�ِ

ْ
ًما َوْرُزق

ْ
  ِعل

 

“Ya Allah,,, tambahkanlah hamba ilmu 

dan berikanlah hamba karunia 

agar dapat memahaminya”. 
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  اإلهداء

  

�  إ� رسالة الماجست	� أهدي هذە  � و  زو�� ����  والدي المحب

�  و!�
�  جميع عائل#" �����  و!� المحب ����أسات(ذي المحب

 �
�ات وأستاذا+"��  المحب ����� المحب

  و!� أصدقا+.

� الدافعة والحماسة
  والعلوم النافعة الذين 6عطون#�

  رسالة الماجست	� النتهاء هذە 

  غ	� الشكر الجCDلولBس �� @لمة أهديها أجمل وأحسن 

  جزاNم هللا خ	� الجزاء

  

  

  

  

  



  

 د

 

  الشكر والتقدير

الذي  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد صلى اهللا عليه وسلم،  

  أنزل إليه القرآن خبري اللغات (بلسان عريب مبني).

قد متت كتابة هذه رسالة املاجستري لنيل درجة املاجستري يف قسم تعليم اللغة   

العربية يف الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجارماسني، فيسرين أن 

احترامي إىل من قد ساعدين  أقدم جزيل وشكري وعظيم تقديري وأمجل حتييت وأحسن

  على كتابة هذه رسالة املاجستري، وهم:

فضيلة املكرم األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا املاجستري، كمدير كلية الدراسات  .١
 العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

 فضيلة املكرم الدكتور احلاج فيصل مبارك سيف املاجستري، كرئيس قسم تعليم .٢
اللغة العربية يف كلية الدراسات العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 بنجرماسني.
فضيلة املشرفني واملكرمني الدكتور أمحد مرادي املاجستري والدكتور رضى درماوايت  .٣

املاجستري، على إرشادمها وتوجيههما وتشجيعهما للباحثة يف كتابة هذه رسالة 
 الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء.املاجستري. فلهما مين خالص 

فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين واحملاضرات يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية  .٤
الدراسات العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني الذين يعطونين 

 هللا خري اجلزاء.العلوم واملعارف النافعة، فلهم مين أحسن الشكر والتقدير وجزاهم ا



  

 ه

 

) اليت أعطتين املنحة الدراسية Pulang Pisauمؤسسة تربية يف منطقة بوالنج بيساو ( .٥
النتهاء رسالة املاجستري. عسى املنتج املطور من هذه رسالة املاجستري أن ينفع لتعليم 

 اللغة العربية، خصوصا يف منطقة بوالنج بيساو احملبوب.
د ربياين ورمحاين، وشجعاين دائما لطلب العلوم النافعة، الوالدان واحملترمان اللذان ق .٦

 ووجهاين للقيام باآلداب العالية.
 والشكر اجلزيل لزوجي ومجيع أصدقائي يساعدونين النتهاء هذه رسالة املاجستري. .٧

وال تفوت الباحثة من النقصان واخلطاء يف كتابة هذه رسالة املاجستري، فما 

  للباحثة باقتراحات إصالحية.أحسن للقارئني أن يقترحوا 

  عسى اهللا أن ينفع هذه رسالة املاجستري للباحثة وللقارئني. آمني

              

  م ٢٠٢١يوليو   ٢٦بنجرماسني،              

  الباحثة            

       

  نيال ساري       

  ١٧٠٢١١٠٦٠١٨٥رقم القيد:             

  

  

  



  

 و

 

 املوافقة

املتعددة بربنامج ويب لترقية قدرة التالميذ يف تطوير الوسائط :   رسالة املاجستري بعنوان

تعليم املفردات (بالتطبيق على تالميذ الصف السادس  يف 

  مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرماسني)

  نيال ساري:       الطالبة

  ١٧٠٢١١٠٦٠١٨٥:     رقم القيد

  : تعليم اللغة العربية      القسم

  جستري اليت أعدا وكتبتها الطالبة:بعد االطالع على رسالة املا  

  ، وافق املشرفان على تقدميها إىل جملس املناقشة.١٧٠٢١١٠٦٠١٨٥/نيال ساري

  

  ٢٠٢١ ليويو ٢٦بنجرماسني، 

  املشرف الثاين        املشرف األول

        

  املاجستري رضى درماوايت، .الدكتور    املاجستري أمحد مرادي، .الدكتور

 

 

 



  

 ز

 

  العلمية على تصحيح الرسالة تقرير جلنة املناقشة
  

"تطوير بناء على توجيهات السادة املناقشني بتصحيح رسالة املاجستري حتت عنوان 
الوسائط املتعددة بربنامج ويب لترقية قدرة التالميذ يف تعليم املفردات (بالتطبيق على 

سني)" تالميذ الصف السادس  يف مدرسة استقالل االبتدائية اإلسالمية األهلية بنجرما
لنيل درجة مرحلة  ١٧٠٢١١٠٦٠١٨٥املقدمة من الباحثة نيال ساري، رقم التسجيل: 

يوليو   ٢٩املاجستري يف تعليم اللغة العربية يف اجللسة العلمية املنعقدة يف يوم اخلميس 
. حيث أن الباحثة قد قامت بتكميل مجيع املالحظات ومت تصحيحا حسب ٢٠٢١

  توجيهات السادة األعضاء.
  

  التاريخ  التوقيع  جلنة املناقشة  الرقم
      الدكتور سيف الدين أمحد حسني، املاجستري  ١
      الدكتور فيصل مبارك سيف، املاجستري  ٢
      الدكتور أمحد مرادي، املاجستري  ٣
      الدكتورة رضى درماوايت، املاجستري  ٤

  
  مدير الدراسات العليا

  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

  

  األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا املاجستري
 ١٩٥٨٠٦٢١١٩٨٧٠٣١٠٠١رقم التوظيف: 
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 ملخص البحث

تطوير الوسائط املتعددة بربنامج ويب لترقية قدرة التالميذ يف تعليم  .٢٠٢١نيال. ، ساري
(بالتطبيق على تالميذ الصف السادس  يف مدرسة استقالل االبتدائية املفردات العربية 

رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات  .اإلسالمية األهلية بنجرماسني)
أمحد العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. املشرف األول الدكتور 

  املاجستري. رضى درماوايتلدكتور املاجستري، واملشرف الثاين ا مرادي

  تطوير، الوسائط املتعددة بربنامج ويب، املفردات العربية الكلمات الرئيسية:
أصبحت صعوبات تعليم اللغة العربية ظاهرة يف املدرسة. وتوجد ظاهرة الصعوبات لتعليم 

البيانات أن كثري املفردات يف مدرسة استقالل االبتدائية بنجرماسني. قد حصلت الباحثة على 
احتمال الصعوبات واملشكالت يف تعليم املفردات. هو يف الفصل السادس ألن تعليم املفردات 

. ولذلك تطَور الباحثة الوسائط فظاحليتطلب إتقان املفردات أنشطة  املختلطة باملفردات اردة.
يف الفصل أو باملستقل. وأما أهداف املتعددة ملواد املفردات العربية املستخدمة كالوسيلة التعليمية 

  .املفردات تعلُّم يف الوسائط املتعددة بربنامج ويب استخدام البحث ملعرفة فعالية
الباحثة يف هذا  تستخدمهاملدخل . ADDIEنوع البحث هو حبث تطويري و بنموذج 

ستبيان أدوات مجع البيانات باستخدام اال ).Mixed Method Reseach( طتلخامل مدخلالبحث هو 
و البيانات الكمي حتلل . املغلق. حتلِّل الباحثة البيانات الكيفي باستخدام طريقة ميليس و حوبرمان

  ).parametersالفراميتريس (استداليل  بإحصائي
بناء على اختبار تصديق الوسائط املتعددة من اخلرباء فاملعروف نتيجة حساب النسبة 

و من املدرسة واموعةالصغرية كاملستخدمني و اوعة  .يف معايري جيد واملؤهل صاحلاملئوية 
 t-test. بناء على حساب اختبار واملؤهل صاحل جدا عايري جيدالكبرية (الفصل التجرييب) يف م

فنتيجة البحث تدل على أن الوسائط املتعددة التعليمية املتطورة فعالة ويوجد التأثري من استخدام 
   نتيجة التعلّم. الوسائط املتعددة يف زيادة
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ABSTRAK 

Sari, Nila. 2021. Pengembangan Multimedia Berbasis Web untuk Meningkatkan 

Kemampuan Kosakata Bahasa Arab Siswa (Diterapkan untuk Siswa Kelas VI 

MIS Istiqlal Banjarmasin). Tesis, Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pembimbing I Dr. Ahmad 

Muradi, M. Ag dan Pembimbing II Dr. Ridha Darmawaty, M. Pd 

Kata Kunci : Pengembangan, Multimedia Berbasis Web, Kosakata Bahasa Arab. 

Kesulitan dalam mempelajari kosakata bahasa Arab telah menjadi fenomena 

yang sering terjadi di sekolah atau madrasah. Fenomena kesulitan dalam pembelajaran 

kosakata bahasa Arab ini juga terjadi pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Istiqlal 

Banjarmasin. Potensi yang paling menonjol mengalami kesulitan dan permasalahan 

dalam mempelajari kosakata bahasa Arab adalah kelas VI karena materi kosakata 

bahasa Arabnya sudah mulai bercampur dengan kosakata yang bersifat abstrak. 

Menguasai mufradat tentu memerlukan kegiatan penghafalan. Oleh sebab itu penulis 

mengembangkan multimedia pembelajaran kosakata bahasa Arab yang bisa digunakan 

sebagai sarana pembelajaran di kelas maupun mandiri. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan multimedia dalam pembelajaran 

kosakata bahasa Arab. 

Jenis penelitian ini adalah peneltian pengembangan (R&D) dengan model 

pengembangan  ADDIE. Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi (Mixed 

Method Reseach). Instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan adalah angket 

tertutup. Teknik analisis data yang digunakan untuk pendekatan kualitatif adalah 

analisis deskriptif dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Sedangkan 

pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik inferensial parameteris. 

Berdasarkan uji validasi multimedia pembelajaran dari para ahli, maka diketahui 

bahwa hasil perhitungan prosentase secara umum berada pada kriteria baik dan 

kualifikasi valid/tidak revisi. Sedangkan perhitungan prosentase dari guru mata 

pelajaran bahasa Arab beserta kelompok kecil selaku pengguna dan kelompok besar 

(kels eksperimen) berada pada kriteria sangat baik dan kualifikasi valid/tidak revisi. 

Berdasarkan hitungan uji t-test maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

multimedia pembelajaran kosakata bahasa Arab yang dikembangkan untuk kelas VI 

adalah efektif dan ada pengaruh penggunaan multimedia pembelajaran kosakata bahasa 

Arab dalam meningkatkan hasil belajar. 
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ABSTRACT 

Sari, Nila. 2021. Development of Web-Based Multimedia to Improve Students' 

Arabic Vocabulary Skills (Applied for Class VI Students of MIS Istiqlal 

Banjarmasin). Thesis, Postgraduate Arabic Language Education Antasari State 

Islamic University Banjarmasin. Advisor I Dr. Ahmad Muradi, M. Ag and 

Advisor II Dr. Ridha Darmawaty, M. Pd 

Keywords: Development, Web-Based Multimedia, Arabic Vocabulary. 

Difficulty in learning Arabic vocabulary has become a frequent phenomenon in 

schools or madrasas. This phenomenon of difficulty in learning Arabic vocabulary also 

occurs at the Madrasah Ibtidaiyah Istiqlal Banjarmasin. The most prominent potential 

to experience difficulties and problems in learning Arabic vocabulary is class VI 

because the Arabic vocabulary material has started to mix with abstract vocabulary. 

Mastering mufradat certainly requires memorization activities. Therefore, the authors 

develop a multimedia learning Arabic vocabulary that can be used as a means of 

learning in the classroom or independently. The purpose of this study was to determine 

the effectiveness of using multimedia in learning Arabic vocabulary. 

This type of research is development research (R&D) with the ADDIE 

development model. The approach used is a combination (Mixed Method Research). 

The data collection instrument that the author uses is a closed questionnaire. The data 

analysis technique used for the qualitative approach is descriptive analysis using the 

Miles and Huberman model. While the quantitative approach uses parameterized 

inferential statistical analysis. 

Based on the learning multimedia validation test from the experts, it is known 

that the percentage calculation results are generally in good criteria and the 

qualifications are valid/not revised. While the calculation of the percentage of Arabic 

language teachers and small groups as users and large groups (experimental classes) 

are in very good criteria and valid / not revised qualifications. Based on the t-test count, 

the results of this study indicate that the Arabic vocabulary learning multimedia 

developed for class VI is effective and there is an effect of using Arabic vocabulary 

learning multimedia in improving learning outcomes. 
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 البحث وياتحمت

  
  أ    ...........................................................  صفحة العنوان

  ب    ..................................................................  شعار  
  ج    ...................................................................  إهداء 

  د    ...........................................................الشكر والتقدير

  و    ..................................................................  املوافقة
  ز    .............................  تقرير جلنة املناقشة العلمية على تصحيح الرسالة

  خ    ..............................................................  إقرار الطالبة
  ط    ...............................................  ملخص البحث باللغة العربية

  ي    ..........................................  ملخص البحث باللغة اإلندونيسية
  ك    ............................................  ملخص البحث باللغة اإلجنليزية

  ل    ..........................................................  حمتويات البحث
  س    ..........................................................  حمتويات القائمة
  ف    ..........................................................حمتويات املالحق

 
 املقدمة  الباب األول

  ١    .......................................   خلفية البحث  .أ 
 ٦  ........................................ سئلة البحثأ ب. 
  ٦  ....................................... . أهداف البحثج 



  

 م

 

  ٧    .........................................  أمهّية البحث  د.  
  ٨    ....................................  التحديد االجراءي  .ه  
  ٩    ......................................  الدراسة السابقة  و.  
  ١٣    ........................................  هيكل البحث  ز.  

  
  االطار النظري  ثاينالباب ال

  ١٥    ...................  املواد التعليمية و تعليم املفردات العربية  أ.  
  ١٥    .....................................  . املواد التعليمية ١    
  ٢٠    ..............................  . تعليم املفردات العربية ٢    

  ٢٩    ...............  )Webالوسائط املتعددة و بربنامج ويب (  ب.  
  ٢٩    ...........................  . الوسائط املتعددة التعليمية١    
  ٣٣    ...............................  )Web. برنامج  ويب (٢    

  
  منهجية البحث  ثالث الباب ال

  ٣٦    ................................  نوع البحث ومدخله  أ.  
  ٣٧    ......................................  منوذج التطوير  ب.  
  ٣٨    ....................................  اجراءت التطوير  ج.  
  ٤١    ....................................  موضوع البحث  د.  
  ٤٢    ....................................  مواصفات املنتج  . ه  
  ٤٣    ..............  مجعها تأنواعها وأدواالبيانات ومصادر   و.  
  ٤٤    ..............................  أسلوب حتليل البيانات   ز.  

  



  

 ن

 

  عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها  رابعالباب ال
  ٥٠    ......................................  عرض البيانات  أ.  

  ٥١    .....................................  تطوير املنتج  .١  
  ٥١    .........................  (analyze)التحليل   أ)  
  ٥٤    .........................  (design)التصميم   ب)  
  ٦١    ....................  (development)التطوير   ج)  
 ٧١    .................  (implementation)التطبيق   د)  
  ٨٦    .......................  (evaluation)التقومي   )ه 

  ٩١  االختبار البعدي)و  االختبار القبلي ( tاختبار حتليل نتيجة   ب.  
  ٩١    ...  تقدمي البيانات من اخترب القبلي و االختبار البعدي  .١  
  ٩٣    ..................  لالختبار القبلي والبعدي tاختبار   .٢  

  ٩٣    ...............  )normalitas( الطبيعياختبار   أ)  
  ٩٤    ..........................  Paired Sampel t-testاختبار   ب)  

  ٩٦    ....................................  مناقشة اإلنتاج  ج.
  

  اخلامتة  امسالباب اخل
  ١٠٧    .............................................  اخلالصة  أ.  
  ١١٠    ..................................... توصيات البحث  ب.  

  
 املراجع 
  
  



  

 س

 

  حمتويات القائمة
    

 ٢٧  ........ القائمة من الكفاءة اجلوهرية والكفاءة األساسية للمستوى األول ١. ٢
  ٢٨    .........  من الكفاءة اجلوهرية والكفاءة األساسية للمستوى الثاينلقائمة  ٢. ٢
  ٤٦    ..................  ) املستخدمrating scaleي (قياس التصنيفالقائمة من امل ١. ٣
  ٤٦    ...........................املستخدم القيمة قياس درجاتالقائمة من امل ٢. ٣
  ٤٨    ....................................  حتويل البيانات الكميةالقائمة من  ٣. ٣
  ٤٨    ..............................  مؤهالت معيار التقييمحتويل القائمة من  ٤. ٣
  ٦٤    ..........  قائمة نتيجة وصف تقييم املنتج من خبري املواد التعليمية العربية ١. ٤
  ٦٧    ..............  قائمة نتيجة وصف تقييم املنتج من خبري الوسائط املتعددة ٢. ٤
  ٦٩    ...............  قائمة نتيجة وصف تقييم املنتج من خبري التعليمية العربية ٣. ٤
  ٧٣    ...........  ملوادقائمة نتيجة وصف تقييم املنتج من املدرسة على جانب ا ٤. ٤
  قائمة نتيجة وصف تقييم املنتج من املدرسة على جانب تقدمي الوسائط ٥. ٤

  ٧٤    ................................................. املتعددة وتصميمها
  ٧٦    ..  قائمة نتيجة وصف تقييم املنتج من املدرسة على جانب التعليمية العربية ٦. ٤
  القائمة من تقدمي البيانات وحتليلها من اختبار التصديق من الطالب ٧. ٤

  ٧٩    ..................................................  الصغريةكاموعة 
  االختبار القبلي قيمةلستة اجتماعات أثناء عملية العالج وقائمة القيمة  ٨. ٤

  ٨٣    ........................................  والبعدي من جمموعات كبرية 
  ٨٦    ...................................  قائمة االستبيان للمجموعة الكبرية ٩. ٤
  ٨٨    ................  قائمة نتيجة احلساب من االستبيان للمجموعة الكبرية ١٠. ٤
  ر البعدي من اموعة الكبريةقائمة قيمة االخترب القبلي واالختبا ١١. ٤
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  ٩١    .................................................  (الفصل التجرييب) 
 ٩٣    ..........................................  احلسابات الطبيعية قائمة ١٢. ٤
  ٩٥    .....................................  paired sampel stastikحساب اختبار قائمة  ١٣. ٤
  ٩٥  ............................................ paired sampel t-testحساب اختبار قائمة  ١٤. ٤
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  حمتويات املالحق
 

 مللمواد العربيةتقدمي الوسائط املتعددة التعليمية  .١
 استبيان التصديق من خبري املواد التعليمية العربية .٢
 استبيان التصديق من خبري الوسائط املتعددة التعليمية .٣
 استبيان التصديق من خبري التعليمية العربية .٤
 استبيان التصديق من خبري الوسائط املتعددة التعليمية .٥
 استبيان التصديق من اموعة الصغرية .٦
 التصديق من اموعة الكبريةاستبيان  .٧
 األسئلة لالختبار القبلي .٨
 األسئلة لالختبار البعدي .٩

 )RPPخطة البحث ( . ١٠
 صورة البحث . ١١
 السرية الذاتية للباحثة . ١٢

 
 
  
  
  
  
  

 




