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شعار

"ما مسعت نسيت،
 ما رأيت تذكرت،

 ما فعلت فهمت"
كونفوشيوس
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إهداء
أهدي هذه  الرسالة  املاجستري

" الّلذانحماسن فوزي مزري و نور إحسانإىل والدي  الكرميني  احملبوبني "
يربياني تربية حسنة

ويراعياني رعاية صحيحة، اللهم اغفرهلما 
وارمحهما كما ربياني صغريا

وإىل أساتذتي" عبد اجمليب شذايل ونور عزيزة الرمحةوإىل  أخي وأخيت "
عليهم الرمحة والرضوان

وإىل أصحابى احملبوبني وصاحباتى احملبوبات يف تعليم اللغة العربية بارك اهلل
يل وهلم 

اّلذين يعطوننى الدوافع إلهناء هذه الرسالة
 وليس يل كلمة أهديها أمجل وأحسن
من الشكر اجلزيل .....

جزاكم اهلل خري اجلزاء

ج



شكر و تقدير

حنم++د هللا ونس++تعينه ونس++تغفره ونع++وذ ابهلل من س++رور أنفس++نا ومن س++يئات أعمالن++ا، من يه++دي هللا
فال مضل له، ومن يضلله فال هادي له. اللهم صل على سيدان املصطفى، حممد ص++لى هللا علي++ه

وسلم بصفة العفى، وعلى اله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم القيامة.   

رس++++الةاحلم++++د و الش++++كر هلل ع++++ز وج++++ل ال++++ذي أعطى الب++++احث نعم++++ا كث++++رية ح++++ىت يس++++تطيع أن يتم 
 جبامع+++++ةدراس+++++ات العلي+++++ا قس+++++م تعليم اللغ+++++ة العربيةش+++++رطا لني+++++ل درج+++++ة املاجس+++++تري يف الاملاجس+++++تري 

تطCCوير الوسCCيلة التعليميCCة لتعليم املفCCردات عن"أنتس+++اري اإلس+++المية احلكومي+++ة حتت املوض+++وع 
بعCCCCد ابسCCCCتخدام نCCCCريفود يف وحCCCCدة تطCCCCوير اللغCCCCات جبامعCCCCة أنتسCCCCاري اإلسCCCCالمية احلكوميCCCCة

".بنجرماسني

ويف هذه املناسبة النفيسة يقدم الباحث شكرا جزيال إىل:

فضيلة املكرم األستاذ الدكتور جميب الرمحن املاجستري، مدير جامع++ة أنتس++اري اإلس++المية.1
احلكومية بنجرماسني.

، كم+++دير الدراس+++ات العلي+++ااألس+++تاذ ال++++دكتور احلاج زلفى مجايل املاجس+++تريفض+++يلة املك+++رم .2
جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

، رئيس قس++++م تعليم اللغ++++ة العربي++++ةص++++ل مب++++ارك املاجس++++تريال++++دكتور احلاج في فض++++يلة املك++++رم.3
جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

فض+++يلة املش+++رفة ال+++دكتورة احلاج+++ة ن+++ور ليلى املاجس+++تري وال+++دكتور توفي+++ق ال+++رمحن املاجس+++تري،.4
على إرشادهتما للباحث يف كتابة الرسالة.
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يف قس++م تعليم اللغ++ة العربي++ة جبامع++ة أنتس++اري اإلس++الميةفض++يلة املك++رمني مجي++ع احملاض++رين .5
احلكومي+++ة بنجرماس+++ني فلهم من الب+++احث أحس+++ن الش+++كر و التق+++دير على م+++ا ق+++دموه من

العلوم واملعارف والتشجيع. وجزاهم هللا عين خري اجلزاء.

والش+++كر اجلزي+++ل جلمي+++ع ال+++زمالء واألص+++دقاء ال+++ذين ق+++اموا ابملس+++اعدة والتوجي+++ه والتس+++هيل.6
للباحث لكتابة هذه الرسالة.

وال يفوت للباحث من النقصان واخلطاء يف كتابة هذه الرس+الة، فم+ا أحس+ن للق+ارئني أن يق+رتحوا
لباحث ابقرتاحات إصالحية.

عسى اهّلل{ أن ينفع هذه الرسالة للباحث خاصة وللقارئني عامة. آمني 

م2021 يوين 27 بنجرماسني، 
 الباحث

     حممد أظهر رشيدي                        
   170211060191
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املوافقة
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وافق املشرفان على تقدميها إىل جملس املناقشة.
2021 يوليو 7بنجرماسني، 

املشرفة األوىل

الدكتورة احلاجة نور ليلى املاجستري

املشرف الثاين
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إقرار الطالب

أان حممد أظهر رشيدي
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1992 أكتوبر 8: بنجرماسني، امليالد
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أقر أبن هذه رسالة املاجستري مبوضوع "تطوير الوس+يلة التعليمي+ة لتعليم املف+ردات عن بع+د
" منابستخدام ن+ريفود يف وح+دة تط+وير اللغ+ات جبامع+ة أنتس+اري اإلس+المية احلكومي+ة بنجرماسني

جبامع++++ة أنتس++++اري اإلس++++المية احلكومي++++ةجه++++دي شخص++++يا وقمت بتق++++دميها إىل الدراس++++ات العلي++++ا 
أبنين مس++ؤولبنجرماس++ني. وم++ا اقتبس++ت من ش++يئ إال ق++د أحلت إىل مص++ادرها ومراجعته++ا. وأق++ر{ 

عن مجيع مضامن هذه الرسالة.
م2021 يوليو 7بنجرماسني، 

املقر{

حممد أظهر رشيدي

170211060191رقم القيد: 

ز



تقرير جلنة املناقشة العلمية على تصحيح الرسالة

بن+++اء على توجيه+++ات س+++ادة املناقش+++ني بتص+++حيح رس+++الة املاجس+++تري حتت عن+++وان "تط+++وير الوس+++يلة
التعليمي+++ة لتعليم املف+++ردات عن بع+++د ابس+++تخدام ن+++ريفود يف وح+++دة تط+++وير اللغ+++ات جبامع+++ة أنتس+++اري
اإلس++++المية احلكومي++++ة بنجرماس++++ني" املقدم++++ة من الب++++احث حمم++++د أظه++++ر رش++++يدي، رقم التس++++جيل:

 لني++++ل درج++++ة مرحل++++ة املاجس++++تري يف تعليم اللغ++++ة العربي++++ة يف اجللس++++ة العلمي++++ة170211060191
ه. حيث أن الب++احث1442 ذواحلج++ة 17م املواف++ق ۲۰۲۱ يولي++و ۲7املنعق++دة يف ي++وم الثالاثء 

قد قام بتكميل مجيع املالحظات ومت تصحيحا حسب توجيهات سادة األعضاء.
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الدكتور توفيق الرمحن املاجستري 4
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األستاذ الدكتور احلاج زلفى مجايل املاجستري
197105251997031006رقم التوظيف : 
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البحثمستخلص 

تط+وير الوس+يلة التعليمي+ة لتعليم املف+ردات عن بع+د ابس+تخدام ن+ريفود يف وح+دة تط+وير"م،2021 حممد أظه+ر رش+يدي
قس++م تعليم اللغ++ة العربي++ة. رس++الة املاجس++تري اللغ++ات جبامع++ة أنتس++اري اإلس++المية احلكومي++ة بنجرماس++ني".

.الدكتور توفيق الرمحن املاجستريحتت إشراف: الدكتورة احلاجة نور ليلى املاجستري و

:حبث التطوير، الوسيلة التعليمية، املفردات، نريفود.الكلمات الرئيسية
لن يتم تعليم مه+++ارات االس+++تماع والكالم والق+++راءة والكتاب+++ة دون أن يس+++بقها تعليم املف+++ردات، حبيث إذا ك+++ان
ه تعليم املف+++ردات يف وح+++دة تط+++وير اللغ+++ات تعليم املف+++ردات جي+++دا، فإن+++ه س+++يؤثر على حتس+++ني امله+++ارات األخ+++رى. يوج{+++
جبامع++++ة أنتس++++اي اإلس++++المية احلكومي++++ة مش++++كالت يف تقلي++++ل ج++++ودة التعليم ال++++يت مت تنفي++++ذها يف البداي++++ة يعق++++د دون
اإلن++رتنت، مث بع++د ذل++ك يُعق++د ع++رب اإلن++رتنت بس++بب الوابء. ال يس++تفيد أك++ثر الطالب من ه++ذا التعليم. ومل يس++تخدم
أك++ثر املعلمني وس++ائل التعليم عن++د التعليم. م++ع ه++ذه املش++اكل، واإلمكاانت املوج++ودة، ميكن أن تك++ون وس++يلة التعليم
للمف++ردات على ن++ريفود حاًل هلذه املش++كالت. ل++ذلك هتدف ه++ذه الرس++الة إىل: أ. تط++وير وس++يلة التعليم على ن++ريفود

لتعليم املفردات و. ب. معرفة فعالية وسيلة التعليم عند استخدامها يف أنشطة التعليم.

 )التحلي++++++لADDIEه++++++ذه الرس++++++الة هي البحث التط++++++ويري ال++++++ذي اس++++++تخدم خط++++++وات التط++++++وير املعروف++++++ة ب 
والتص++ميم والتط++وير والتط++بيق والتق++ومي( واس++تخدم طريق++ة ش+به التجري++يب ملعرف++ة فعالي++ة اس++تخدام وس++يلة التعليم املط++ورة.

 طالب+اً، اُس+تخِدم فيه+ا كت+اب العربي+ة15اشتملت موض+وعات ه+ذا البحث على جمموع+يت اللغ+ة العربي+ة املكونت+ان من 
املفرح++++ة اجملل++++د األول . أم++++ا ألس++++اليب مجع البياانت اس++++تخدم الب++++احث: املالحظ++++ة واملقابل++++ة واالس++++تبانة واالختب++++ار.

أساليب حتليل البياانت املستخدمة: حتليل املضمون والوصفي الكيفي والتحليل اإلحصائي الوصفي.

النتائج: أ. استخدم تطوير وسيلة التعليم على نريفود لتعليم املفردات يف وحدة تطوير اللغات جبامع+ة أنتس+اي
: أه+داف. التصCميم2 حمتواه+ا وأدوات ص+ناعتها ؛ حتليCل االحتياجCات:.+ 1 خط+وات وهي 5اإلسالمية احلكومي+ة 

. التطCبيق:4: تط+وير املنتج وتق+ييم اخلرباء . التطCوير3 التعليم ومواده وخطواته واختب+اره والص+ور وتسلس+ل الش+رائح.
: نت+++ائج تعليم. التقCCييم5 اجتماع+++ات، وص+++ل تط+++بيق املنتج إىل مرحل+++ة التط+++بيق يف اجملموع+++ة احملدودة 3مت عق+++ده يف 

.3. حتس+ني اللغ+ة 2. ق+راءة املف+ردات م+رتني 1الطالب من خالل مقارنتها ابلفصل الضابط. مراجعات املنتج هي: 
. إض++افة ش++رائح أله++داف التعليم. ب. املقارن++ة بني االختب++ار القبلي للفص++ل التجري++يب والفص++ل4وض++ع عن++وان املادة 

<0.538 وقيم+ة  الفص+ل الض+ابط  0.05<+ 0.537 ، كانت قيم+ة الفص+ل التجري+يب  (t)الضابط، يف االختبار 
(t). لذلك، ليس هناك فرق كبري بني الفصلني قبل استخدام الوسيلة. بينما يف االختبار البعدي، يف اختبار 0.05

 ، هناك فرق يف نتائج التعليم بني الفصل التجرييب ال+ذي اس+تخدم وس+يلة التعليم0.05 >0.01، كانت  القيمة  
نريفود والفصل الضابط اليت مل تستخدمها. فيمكن االس+تنتاج أن اس+تخدام وس+يلة التعليم ع+رب اإلن+رتنت ن+ريبود فع+ال
لتعليم املفردات. النتائج اليت مت احلصول عليها، هناك اختالف مع النظرية اليت تنص على أن ,وسيلة الصور ليس+ت

مناسبة ملستوايت التعليم العايل.

التوص++++يات: أ. أن يس++++تخدم املعلم الوس++++يلة التعليمي++++ة املتنوع++++ة ال س++++يما عن++++د التعليم عن بع++++د ب. ميكن أن
يس++تمر الب++احث اآلخ++ر تط++وير الوس+يلة التعليمي++ة على أس++اس ن++ريفود إىل إج++راء فعالي++ة اس++تخدامه يف اجملموع++ة الكب++رية
ج. ميكن أن يس+++تمر الب+++احث اآلخ+++ر  تط+++وير وس+++يلة التعليم عن بع+++د ألجه+++زة خمتلف+++ة خبالف ن+++ريفود. د. ميكن أن

يستمر الباحث اآلخر تطوير وسيلة التعليم للمهارات األربع ابستخدام نريفود.
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ABSTRAK

Rusyaidi,  Azhar,  2021.  Pengembangan  Media  Pembelajaran  daring  untuk
pembelajaran  Mufradat  menggunakan  Nearpod  di  UPB  UIN  Antasari
Banjarmasin. Pembimbing I: Dr. Hj. Norlaila, M.Ag., M. Pd. Pembimbing II:
Dr. Taufiqurrahman, M. Ed

Kata kunci: pengembangan, media pembelajaran, mufradat, Nearpod.
Pembelajaran keterampilan berbicara, membaca, menulis dan mendengar tidak

akan  berjalan  tanpa  didahului  dengan  pembelajaran  Mufradat,  sehingga  apabila
pembelajaran mufradatnya maksimal, maka akan berpengaruh juga pada meningkatnya
keterampilan  yang  lain.  Pembelajaran  Mufradat  di  UPB UIN  Antasari  Banjarmasin
dihadapkan pada permasalahan berkurangnya kualitas pembelajaran yang pada awalnya
dilaksanakan  secara  luring,  kemudian  daring  akibat  pandemi.  Banyak  di  antara
mahasiswa yang kurang mendapatkan manfaat dari pembelajaran daring ini. Ditambah
lagi  tutor  saat  mengajar  jarang menggunakan media  pembelajaran.  Dengan masalah
tersebut, dan potensi yang ada, maka media pembelajaran Mufradat berbasis Nearpod
bisa menjadi solusi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk: A. mengembangkan
media pembelajaran berbasis Nearpod untuk pembelajaran Mufradat dan; B. mengukur
kefektifan media pembelajaran ketika digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar.

Penelitian  ini  adalah  Penelitian  Research  and  Development,  dengan
mengadaptasi langkah-langkah pengembangan yang dikenal dengan ADDIE )Analisis,
Desain,  Development,  Implementasi  dan  Evaluasi(.  Dan  menggunakan  metode
eksperimen kuasi untuk mengukur keefektifan penggunaan media pembelajaran yang
dikembangkan..  Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  2  Grup  Bahasa  Arab  yang
menggunakan  buku   pelajaran  Al-’Arabiyah  Al-Mufrihah  jilid  1  beranggotakan  15
mahasiswa.  adapun  tehnik  pengumpulan  data  menggunakan:  Observasi,  wawancara,
angket dan tes. Tehinik analisis data menggunakan: analisis konten, deskriptif kualitatif
dan deskriptif statistik.

Hasil penelitian: A. Pengembangan Media Pembelajaran berbasis Nearpod untuk
pembelajaran  Mufradat  di  UPB UIN Antasari  Banjarmasin menggunakan 5 langkah
yaitu: 1. Analisis kebutuhan: konten  dan perangkat;  2. Desain: tujuan pembelajaran,
materi,  langkah  pembelajaran,  soal  tes,  gambar,  urutan  slide.  3.  Pengembangan:
pengembangan produk, penilaian para Ahli  4. Penerapan: dilaksanakan 3 pertemuan,
Penerapan produk sampai pada tahap penerapan terbatas 5. Evaluasi: hasil belajar siswa
dengan membandingkannya dengan kelas kontrol. Revisi produk yang dikembangkan :
a. pengucapan Lafadz Mufradat menjadi 2 kali b. perbaikan bahasa c. peletakan judul
materi pembelajaran d. penambahan slide tujuan pembelajaran. B. perbandingan antara
pre-test  kelas eksperimen dan kelas kontrol,  pada uji  )t(   kelas  eksperimen nilai  sig
0,537>0,05 dan pada kelas kotrol nilai sig 0,538>0,05. sehingga tidak ada perbedaan
signifikan antara keduanya, sebelum menggunakan media. Sedangkan pada post-test,
pada  uji  )t(  nilai  sig  0,01<0,05,  ada  perbedaan  hasil  pembelajaran  antara  kelas
eksperimen yang menggunakan media pembelajaran Nearpod dan kelas kontrol yang
tidak menggunakannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media
pembelajaran daring Nearpod dikatakan efektif untuk pembelajaran mufradat. Temuan
yang didapat, adanya perbedaan dengan teori yang menyatakan bahwa Media gambar
tidak sesuai untuk jenjang perguruan tinggi.

Rekomendasi: ِA.  Pengajar  sebaiknya  menggunakan  media  pembelajaran,
terutama saat pembelajaran daring. B. Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian
ini sampai pada lingkup yang lebih luas. C. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan
media daring lain. D.  Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan media pembelajaran
untuk 4 keteramipilan berbahasa menggunakan Nearpod.
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ABSTRACT

Rusyaidi, Azhar, 2021.  Development of online learning media for Mufradat learning
using  Nearpod  at  UPB  UIN  Antasari  Banjarmasin.  Supervisor  I:  Dr.  Hj.
Norlaila, M.Ag., M. Pd Supervisor II: Dr. Taufiqurrahman, M. Ed.

Keywords: Research and development, learning media, mufradat, Nearpod.
Learning  speaking,  reading,  writing  and listening  skills  will  not  run  without

being preceded by Mufradat learning, so that if the mufradat learning is maximal, it will
affect  the  improvement  of  other  skills.  Mufradat's  learning  at  UPB  UIN  Antasari
Banjarmasin has problem in reducing of learning quality which was initially carried out
offline, then online due to the pandemic. Many of the students do not benefit from this
online  learning.  Plus  tutors  when  teaching  rarely  use  learning  media.  With  these
problems, and the potential that exists, the Nearpod-based Mufradat learning media can
be a solution. Therefore This study aims to: 1. to develop Nearpod-based learning media
for Mufradat learning and; 2. to measure the effectiveness of learning media when used
in teaching and learning activities.

This   reasearch  uses  Research  and  Development  method,  by  adapting  the
development steps known as ADDIE )Analysis, Design, Development, Implementation
and Evaluation(, And uses a quasi-experimental method to measure the effectiveness of
the usage of the developed learning media. The subjects in this research were 2 Arabic
Language Groups that used the Al-'Arabiyah Al-Mufrihah textbook volume 1 consisting
of  15 students.  as  for  data  collection  techniques  using:  observation,  interviews,  and
questionnaires  and  tests.  The  data  analysis  technique  used:  1.  content  analysis,  2.
qualitative descriptive 3. descriptive analysis statistic.

The results: A. Development of Nearpod-based Learning Media for Mufradat
learning at UPB UIN Antasari Banjarmasin used 5 steps, they are:  1. Needs analysis:
content and tools; 2. Design: learning objectives, materials, learning steps, examination,
pictures, slide sequences. 3. Development: product development, experts assessment 4.
Implementation: 3 meetings were held, Product application reached the limited student
application stage  5. Evaluation: students learning outcomes by comparing them with
the control class. The product revisions are: 1. 2 times Mufradat reading 2. language
improvement  3.  laying  out  the  title  of  the  material  4.  adding  slides  for  learning
objectives. B. The comparison between the pre-test of the experimental class and the
control class, in the )t( test the experimental class value is sig 0.537> 0.05 and  the
control class value is sig 0.538> 0.05. so, there is no significant difference between the
two, before using the media. While in the post-test, in the )t( test, the value is sig 0.01
<0.05, there is a difference in learning outcomes between the experimental class that
used Nearpod learning media and the control class that didn’t not use it. Thus, it can be
concluded  that  the  use  of  online  learning  media  Nearpod  is  effective  for  mufradat
learning. The findings obtained, there is a difference with the theory which states that
image media is not suitable for higher education levels.

Recommendations:  A.  Teachers  should  use  learning  media,  especially  when
online learning. B. Further researchers can continue this research to a wider scope. C.
Further researchers can develop other online media. D. Further researchers can develop
learning media for 4 language skills using Nearpod.
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