
العاشر لطالب الرصل   تعلي  ادلرراات العرييةيفالحيتها وص تعليميةتطوير اللعبة ال
 اإلسالمية  مبدرسة سبيل ادلهتدين الثانوية

 كاليمنتان الوسطىنجٌن الشرقية  يوار  مبنطقة كوات

 

 دعداا  اإل

 الريزادمحم فخر 

 

 
 

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 يبنجرماسٌن

ه 411٣/م 2022



 ب
 

لطالب الرصل العاشر  وصالحيتها يف تعلي  ادلرراات العريية تطوير اللعبة التعليمية
 اإلسالمية  ادلهتدين الثانوية مبدرسة سبيل

 مبنطقة كوات وارينجٌن الشرقية كاليمنتان الوسطى

 

 البحت العلمي

 مقدـ الستيفاء بعض الشركط االزدية

 لنبيل درجة السرجاان 

 يف تعليم اللغة العربية

 

  إدعداا 

 دمحم فخر الريزا

480404020097 

 

 جامعة أنتاسارى اإلسالمية احلكومية

والتعلي كلية الرتيية   

 قس  تعلي  اللغة العريية

 ينجرماسٌن

 ه411٣م/2022



 ج
 

 إقرار الطالب

 أان ادلوقع أدانه كبياانيت كاآليت:
 الريزادمحم فخر  : االسم

 َََََُُُِٕٖٗ : رقم قيد الطالب
 تعليم اللغة العربية : القسم
 الرتبية كالتعليم : الكلية

السرجاان يف تعليم اللغة العربية أقر أبف ىذا البحث الذم حضرتو لتوفًن شرطا لنيل درجة 
 حلكومية ببنجرماسٌن ربت ادلوضوع:كلية الرتبية كالتعليم جامعة أنتسارم اإلسبلمية ا

لطالب  وصالحيتها يف تعلي  ادلرراات العريية تطوير اللعبة التعليمية
 ية اإلسالم ادلهتدين الثانويةمبدرسة سبيل ر الرصل العاش

 كاليمنتان الوسطىمبنطقة كوات وارينجٌن الشرقية  
اآلخر. كإذا ادعى الشخص حضرتو ككتبتو بنفسي كما زكرتو من إبداع غًنم أك أتليف 

لك، ٌن أنو فعل ليس من حبثي فأربمل ادلسؤكلية على ذأحد استقباال أنو من أتليفو كيب
رؼ أك على كلية الرتبية كالتعليم جامعة أنتسارم اإلسبلمية كلن تكوف ادلسؤكلية على ادلش

 احلكومية ببنجرماسٌن.
 لك.بيت اخلاصة كال جيربين أحد على ذحررت ىذا اإلقرار بناء على رغىذا، ك 

 
 َِِِيوليو  ُٓبنجرماسٌن، 

 رارتوقيع صاحب اإلق

 

 ادمحم فخر الريز
َََََُُُِٖٕٗ  
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 ادلوافقة

   تعليم ادلفردات العربيةكصبلحيتها يف تطوير اللعبة التعليمية:  البحث العلمي دبوضوع
اإلسبلمية  لطبلب الفصل العاشر دبدرسة سبيل ادلهتدين الثانوية

 دبنطقة كوات كارينجٌن الشرقية كاليمنتاف الوسطى
 الريزا: دمحم فخر   الطالب 
 َََََُُُِٕٖٗ:   رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية   القسم
 : الرتبية كالتعليم   الكلية

 الباحث كافق ادلشرفاف على تقدديو طبلع على البحث العلمي الذم أعدهبعد اال
 رللس ادلناقشة. إىل

 َِِِيوليو  ُٓ بنجرماسٌن،
 األكؿ ادلشرؼ

 

 الدكتور توفيق الرمحن، ادلاجستًن
َََََُُُِّّْٕٗٗٗٗٗ 

 الثاين ادلشرؼ 

 

 دمحم إقباؿ الشوقي, ادلاجستًن
َََُُِّٕٕ 

 االعتماد
 كلية الرتبية كالتعليم  ابسم عميد

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 

 حسب هللا، ادلاجستًن
 ََََُُُُِِِِِّْٕٕٗرقم التوظيف:
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 االدعتماا من طرف جلنة ادلناقشة ادلوافقة

 كصبلحيتها يف تعليم ادلفردات العربية تطوير اللعبة التعليميةالبحث العلمي ابدلوضوع: 
اإلسبلمية دبنطقة كوات كارينجٌن  العاشر دبدرسة سبيل ادلهتدين الثانوية لطبلب الفصل

 َََََُُُِٕٖٗالشرقية كاليمنتاف الوسطى، الذم كتبتو دمحم فخرر الريزا، رقم القيد:
، قد انقش الباحث عن ىذا البحث العلمي بٌن يدل جلنة ادلناقشة يف كلية الرتبية 

 حلكومية ببنجرماسٌن يف:كالتعليم جامعة أنتسارم اإلسبلمية ا
 : الثبلاثء   اليـو

 َِِِ يوليو ُِ:   التاريخ
 (+A)  ٖ,ُٗ:  كيكوف مقبوال بدرجة

 كالتعليم رتبيةال كلية عميد

 .ٌنبنجرماسبكومية حلمية اسبلإلأنتسارم ا امعةجب

 
 ادلاجستًن الدكتور احلاج محداف،

 َََََُُُّّْٓٗٗٓٔٔٗرقم التوظيف: 

 
 ادلناقشة من الساد األساتذ:نة كتتكوف جل

 التوقيع االس  رق 
  )رئيسا كمناقشا( الدكتور توفيق الرمحن، ادلاجستًن ُ

  )مناقشا( رمحات صادقٌن, ادلاجستًن ِ

  ()مناقشا دمحم إقباؿ الشوقي, ادلاجستًن ّ
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 ملخص البحث
لطبلب  ادلفردات العربية تعليم كصبلحيتها يف تطوير اللعبة التعليميةـ، َِِِ، دمحم فخر الريزا

اإلسبلمية دبنطقة كوات كارينجٌن الشرقية   الفصل العاشر دبدرسة سبيل ادلهتدين الثانوية
، البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية كالتعليم جبامعة كاليمنتاف الوسطى

ن، ادلاجستًن، أنتسارم اإلسبلمية احلكومية ببنجرماسٌن. ادلشرؼ األكؿ: د. توفيق الرمح
 ، ادلاجستًن.دمحم إقباؿ الشوقي كادلشرؼ الثاين

 اللعبة التعليمية, تعلي  ادلرراات ,  تطويرالكلمات األساسية
 الفصل لطبلبكصيبلحيتها ية لتعلم ادلفردات العربية لعبة تعليم طويرت بحثال اقدـ ىذي
 ، كاليمانتافالشرقية كارينجٌن ، منطقة كواتالثانوية اإلسبلميةتدين ادلهدرسة سبيل دبالعاشر 
ال يزاؿ يتم  الثانوية اإلسبلميةتدين هادلمدرسة سبيل أف تعلم ادلفردات يف  . ككجد الباحثالوسطى

من خبلؿ كتابتها مث قراءهتا دكف أم صور أك تعليمات من ادلفردات اليت يتم تدريسها. يعد فهم 
طبلب على الفهم، لتحدث ابدلفردات. دلساعدة الالطبلب للمفردات أمرنا مهمنا للغاية ألهنم ديكنهم ا

، خاصة جملموعة ألعاب ربظى بشعبية كبًنة حالينا تعلم ادلفردات يف شكل كسائل أنشأ الباحث
ىذا البحث عبارة عن حبث يستخدـ أسلوب هنج التطوير  الطبلب الذين ما زالوا يف سن ادلراىقة.

(R & D)  من خبلؿ أخذ تصميم حبث تطويرSugiyono  حل من مرا َُالذم حيتوم على
مراحل من التطوير، كىي اإلمكانيات كادلشكبلت، كمجع  ٓالتطوير، مث قاـ الباحث بتعديلو إىل 

مت مجعها ، كاختبار الصبلحية. كمراجعة التصميم. مصادر البياانت اليت ادلعلومات، كتصميم اللعبة
تصميم ىذه اللعبة التعليمية مع كتاب تعليم  كاالستبياف. مت تكييف دلبلحظةمن خبلؿ تقنيات ا

كأيضنا استنادنا إىل نتائج ربليل ادلشكبلت اليت يواجهها  Moh. Ilyasاللغة العربية الذم ألفو 
 نسبة مئويةصلت على تعليمية لتعلم ادلفردات العربية ح لعبةنتائج ىذه الدراسة عبارة عن  الطبلب.

من  %ٓ,ٕٖ نسبة مئوية. مث احصل على جيدٌن يف معيار كاللغة ادلشمول وادمن خرباء ادل %ّٕ
ديكن , بناءن على تقييم اختبار الصبلحية. جًدا جيدادلشمولٌن يف معايًن  الوسائل التعليمخرباء 

القوؿ إف اللعبة التعليمية لتعلم ادلفردات اليت صنعها الباحث قابلة للجدؿ يف مساعدة الطبلب على 
بعض التحسينات اليت جيب إجراؤىا من أجل تقليل أكجو القصور ادلوجودة تعلم ادلفردات العربية مع 

 يف اللعبة التعليمية لتعلم ادلفردات العربية.
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ABSTRAK 
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Tengah, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dosen 

Pembimbing I Dr. Taufiqurrahman, S.Ag, M.Ed, dan Dosen Pembimbing 

II Moh. Iqbal Assyauqi, S.Pd.I., M.Pd. 

Kata Kunci: Perancangan, Game Edukasi, Pembelajaran Mufradat 

Skripsi ini menyajikan tentang perancangan game edukasi pembelajaran 

kosakata bahasa Arab dan kelayakannya untuk siswa kelas 10 Madrasah Aliyah 

Sabilal Muhtadin kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah. Peneliti 

menemukan di Madrasah Aliyah Sabilal Muhtadin pembelajaran kosakata masih 

dilakukan dengan cara dituliskan kemudian dibacakan tanpa adanya gambar atau 

petunjuk dari kosakata yang diajarkan. Pemahaman siswa terhadap kosakata 

sangat penting karena dengan kosakata mereka dapat berbicara. Untuk membantu 

pemahaman siswa peneliti membuat media pembelajaran kosakata dengan bentuk 

game yang saat ini banyak digemari khususnya untuk golongan siswa yang masih 

dalam masa remaja. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan  metode 

pendekatan pengembangan (R&D) dengan mengambil desain penelitian 

pengembangan Sugiyono yang tedapat 10 tahap pengembangan, kemudian 

dimodofikasi peneliti menjadi 5 tahap pengembangan, yaitu potensi dan masalah, 

mengumpulkan informasi, desain game, uji validitas dan revisi desain. Sumber 

data yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan angket. Perancangan game 

edukasi ini disesuaikan terhadap buku pembelajaran bahasa Arab yang ditulis oleh 

Moh. Ilyas dan juga berdasarkan hasil analisis masalah yang dihadapi oleh siswa. 

Hasil dari penelitian ini adalah game edukasi pembelajaran kosakata bahasa Arab 

mendapatkan persentase 73% dari ahli materi dan bahasa yang termasuk dalam 

kriteria Baik. Kemudian mendapatkan persensate 87,5% dari ahli media termasuk 

dalam kriteria Sangat Baik. Berdasarkan penilaian uji validitas tersebut, game 

edukasi pembelajaran kosakata yang peneliti buat bisa dibilang layak untuk 

digunakan dalam membantu pembelajaran kosakata bahasa Arab siswa dengan 

beberapa perbaikan yang harus dilakukan agar mengurangi kekurangan-

kekurangan yang terdapat dalam game edukasi pembelajaran kosakata bahasa 

Arab. 
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 شعار

 

ٍ يىذي  ياتًوً  #التػىعىلًُّم سىاعىةن  ذيؿ  ٍؽ مىٍن َلى  ذبىىر عى ذيؿ  اجلىٍهًل طيٍوؿى حى

هللًا اًبٍلًعٍلًم كىالتػُّقىى  يىاةي اٍلفىَتى كى اتػًوً ًإذىا َلٍى يىكيٍوانى الى   #حى  اٍعًتبىارى ًلذى

 

“Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu 

walau sesaat, Ia kan menelan hinanya kebodohan sepanjang 

hidupnya.” 

 

Hidupnya seseorang itu –demi Allah- ditentukan oleh ilmu dan takwa 

Jika keduanya sudah tak ada, maka tak ada lagi harga dirinya. 

(Imam As-Syafi’i) 
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 إهداء

 احلمد هلل رب العلمٌن دعلى كل النع  والتوفيق الذي تت  الصاحلات،

 .ملسو هيلع هللا ىلص والصالة والسالم دعلى نبينا دمحم

 أهدي هذا البحث إىل 

 أيب وأمي الذين ريياين وأاابين أحسن التأايب

 وإخويت احملبويٌن ومجيع أسريت اآلن وادلستقبل

 وحبيبيت, روحىن

 وادلشرف األول، الدكتور توفيق الرمحن، ادلاجستًن 

 دمحم إقبال الشوقي, ادلاجستًن ادلشرف الثاينو 

  أساتيذي الذين دعلموين دعلوما انفعة ورشدوين إىل معرفة احلياة

 والناصرون والناصرات من أصدقائي دعلى حصول هذا البحث.

 أحبك  يف هللاوأقول ابرك هللا فيك  وجزاك  هللا خًنا و 



 ي
 

 تقديرشكر و  

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

محدا كثًنا طيبا مباركا فيو مباركا عليو كما حيب ربنا رب العادلٌن  احلمد هلل
 عليو هلل صلى هلل رسوؿ حبيبنا على كنسلم كنصلى. كيرضى الذم بنعمتو تتم الصاحلات

 .. أما بعدورسولعبده ا كأف دمحم  هللاالإ إلو . كأشهد أف الكعلى آلو كصحبو كسلم
إف هللا أعطى للباحث نعمة كثًنة اليت إذا يعدىا الناس الحيصوىا، حَت يستطيع 
أف يتم البحث العلمي شرطا لنيل درجة السرجاان يف كلية الرتبية كالتعليم جبامعة أنتسارم 

 ادلفردات العربية تعليم كصبلحيتها يف تطوير اللعبة التعليمية"اإلسبلمية احلكومية دبوضوع 
اإلسبلمية دبنطقة كوات كارينجٌن  لطبلب الفصل العاشر دبدرسة سبيل ادلهتدين الثانوية

 ".الشرقية كاليمنتاف الوسطى
 ة يقوؿ الباحث شكرا جزيبل إىل:ىذه ادلناسبة النفيسكيف 

مية سبلإلا أنتسارم جامعة مدير ادلاجستًن الرمحن رليبستاذ الدكتور ألامة العبل .ُ
 .ٌنكومية بنجرماسحلا

 امعةجب كالتعليم رتبيةال كلية عميد رئيس ادلاجستًن احلاج محداف الدكتور فضيلة .ِ
 .ٌنكومية بنجرماسحلمية اسبلإلأنتسارم ا

 كالتعليم رتبيةال كلية العربية اللغة تعليم قسم رئيس ادلاجستًن هللاحسب دلكـر ا .ّ
كعارؼ الرمحاف حكيم ادلاجستًن كسكرتًن لقسم التعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية 

 ٌن كومية بنجرماسحلمية اسبلإلأنتسارم ا جامعة كالتعليم
أقوؿ  ،ذا البحثىكتابة   كؿ يفاألشرؼ كادلادلاجستًن   توفيق الرمحن الدكتورفضيلة  .ْ

 .اداتشر إلعظيما شكرة على التوجيهات كا شكرا جزيببل لك
أقوؿ  ،ذا البحثىكتابة   يف ثاينال شرؼكادل  دمحم إقباؿ الشوقي, ادلاجستًن فضيلة .ٓ

 .شاداتإلر عظيما شكرة على التوجيهات كا شكرا جزيببل لك



 ك
 

ة ىذا البحث بعض األخطاء كالنقصاف لدل الباحث يف كتابإذا يوجد ك 
 .كما أحسن للقارئٌن أف يعطوا للبحث ابقرتاحات إصبلحية، العلمي

على كجو للقارئٌن ذا البحث العلمي للباحث خاصة ك هبعسى هللا أف ينفع 
 .ايرب العادلٌن آمٌناللهم . عاـ

 َِِِيوليو  ُٓبنجرماسٌن، 
 احثالب 

  

 دمحم فخرر الريزا 

 َََََُُُِٖٕٗ 
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 حمتوايت البحث

 الصفحة ............................................................ ادلوضوع

 أ .......................................................... ...صفحة الغبلؼ

 ب ........................................................... .صفحة العنواف

 ج ............................................................. .إقرار الطبلب

 د..................................................................... ادلوافقة

 ق ............................................. اإلعتماد من طرؼ جلنة مناقشة

 ك ............................................................ ملخص البحث

 ز ............................................ ملخص البحث ابللغة اإلندكنسية

 ح ..................................................................... شعار

 ط .....................................................................إىداء

 م .............................................................. شكر كتقدير

 ؿ ........................................................... زلتوايت البحث

 الباب األول

 ادلقدمة

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



 م
 

  ٓ .................................................... أسئلة البحث-ب 
 ٓ ................................................... .أمهية البحث-ج 
 ٔ .................................................. البحثأىداؼ -د 
 ٔ ................................................. التحديد اإلجراء-ق 
 ٖ .............................................. .مواصفات الربانمج-ك 
 ٗ ...................................................حدكد ادلشكلة-ز 
 ٗ ............................................... الدراسات السابقة-ح 
 ُِ ................................................. ىيكل البحث-ط 

 

 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 ُْ ................................................ الوسائل التعليم-أ 
 ُٗ ................................................. اللعبة اللعليمية-ب 
 ُِ ........................................... تعليم ادلفردات العربية-ج 
 ِْ ............................................................ Unity-د 

 ِٕ ................................................. تطوير الوسائل-ق 
 ّْ ............................................ علم النفس التنموم-ك 
 ْٖ .................................................. فلسفة البيانية-ز 

 

 الباب الثالث

 منهجية البحث

 ْٓ ............................................مدخل البحثك نوع -أ 



 ن
 

 ْٓ ................................................ تصميم البحث-ب 
 ٓٓ ................................................ البحث موضوع-ج 
 ٓٓ ........................................... رلتمع البحث كعينتو-د 
 ٕٓ ................................... اخلطة اإلجرائية لتنفيذ البحث-ق 
 ُٔ .............................................. البياانت مصادرىا-ك 
 ّٔ................. ......................... أساليبب مجع البياانت-ز 
 ّٔ ........................................................ تصميم القياسات-ح 
 ٖٔ ..........................................البياانت أسلوب ربليل-ط 

 الباب الرايع

 حتليلهاالبياانت و تقدمي 

 ٕٓ .................. .تصميم لعبة تعليمية لتعليم ادلفردات اللغة العربية- أ
 لعبة التعليمية لتعليم ادلفردات اللغة العربية علىفعلية ال- ب

 َُّ ............................................نتائج تعلم الطبلب
 444 ....................................................... حتليل البياانت- ت

 الباب اخلامس

 االختتام

 ُُٔ ..................................................... .اخلبلصة- أ
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