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يف تعليم ( Quizizz)فعالية استخدام تطبيق كويزيز .م٢٢٢٢ ،سيت صفية ميتا مرين
 لطلبة الصف احلادي عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني.القراءة 
 ،ريالدكتورة احلاجة نور ليلى، املاجست : األوىل ةاملشرف .العربية اللغة تعليم قسم .يالعلم البحث
 .ر، املاجستريااحلاج حممد كامل رّما أنص  :الثاين املشرف

 .تطبيق كويزيز، القراءة الصامتة: الرئيسة الكلمات
عدة مشاكل يف تعليم اللغة العربية خصوصة  ألن وجدت أاثرت الباجثة هذا البحث

ستخدم الوسيلَة التقليدية وال ي يستخدم املعّلمال يزال يف مهارة القراءة. ومن مشاكل يعين 
دات اليت فقط أو الوح ابلكتب املدرسيةالطلبة  او س  ر  يد   أن همعادةمن ، الوسيلة التفاعلية

 ل. ابمللحىت يشعر الطلبة  احلال  أنشطة التعليم غري فعالة يسبب هذا .لديهم
استخدام تطبيق  فعالية هذا البحث العلمي يتحدث عن فعالية استخدام 

المية الثانوية اإلس درسةابمل عشر احلادي الصف بةللطيف تعليم القراءة  (Quizizz)كويزيز
 يف "كويزيز" تطبيق استخداممعرفة  أما هدف هذا البحث هي. احلكومية األوىل بنجرماسني

يف تعليم القراءة  (Quizizz)فعالية استخدام تطبيق كويزيزملعرفة فعالية استخدام و  تعليم القراءة
 .المية احلكومية األوىل بنجرماسنيالثانوية اإلس درسةابمل عشر احلادي الصف بةللط

شبه  هو تصميم مستخداملالبحث  تصميمحث هو حبث كمي وطريقته جتريبية بهذا الب
 quasi experimental- nonequivalent control) جترييب بنوع تصميم جمموعة ضابطة غري مكافئة

group design.) كاجملموعة   "3العلوم اإلجتماعية " احلادي عشر صفال عينة البحث هي أما
كاجملموعة   "٢العلوم اإلجتماعية " احلادي عشرلصف واابستخدام تطبيق كويزيز،  بيةيالتجر 



 
 

 و

 Analysis SPSS إجراء حتليل البياانت ابستخدام برانمج الضبطة بدون استخدام تطبيق كويزيز.

ver.25 Statistical Data.  
 عشر احلادي الصف بةللطفعالية استخدام تطبيق كويزيز ح نتائج البحث أن توض

بني نتائج االختبار  -Uبناء على اختار، الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني درسةملاب
  Hoهذا يعىن ٢0٢0وهي أقل من  ٢0٢٢ Sign (2 Tailed)البعدي للمجموعتني أن قيمة 

للمجموعة صامتة ال تعّلم القراءةيوجد فرق كبري بني نتائج آخر  مبعىن، ولةمقب Ha  و مرفوضة
 قراءةيف تعليم ال زتطبيق كويزيلذلك، استخدام وسيلة  .بعد العالج التجربية واجملموعة الضابطة

 عال.ف لطلبة الصف احلادي عشر ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسني
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ABSTRAK 

 

Siti Sofiah Mita Murni, 2022. Efektivitas Penggunaan Aplikasi Quizizz dalam 

Pembelajaran Qiraah pada Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Banjarmasin. Penelitian Ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing: 

Dr. Hj. Norlaila, M.Ag., M.Pd dan H. Muhammad Kamil Ramma Oensyar, 

M.Pd. 2022 

Kata Kunci: Aplikasi Quizizz, Qiraah Shamitah. 
Peneliti mengangkat penelitian ini karena menemukan beberapa permasalahan 

dalam pengajaran bahasa Arab, khususnya dalam Maharah Qira’ah. Salah satunya 

adalah guru masih menggunakan media tradisional dan tidak menggunakan media 

interaktif, siswa biasanya belajar hanya dengan buku teks atau modul yang mereka 

miliki. Keadaan ini menyebabkan kegiatan pembelajaran menjadi tidak efektif 

sehingga siswa merasa bosan. 

Penelitian ini membahas tentang Efektifitas Penggunaan Aplikasi Quizizz 

dalam Pembelajaran Qira’ah pada Siswa Kelas XI di MAN 1 Banjarmasin. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah  mengetahui penggunaan aplikasi Quizizz dalam 

pembelajaran qira’ah dan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan 

aplikasi Quizizz dalam pembelajaran qira’ah pada siswa kelas XI di MAN 1 

Banjarmasin. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Desain penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen- nonequivalent control 

group design. Sampel penelitian ini adalah kelas XI IPS 3 sebagai kelompok 

eksperimen menggunakan aplikasi Quizizz, dan XI IPS 2 sebagai kelompok kontrol 

tanpa menggunakan aplikasi Quizizz. Data dianalisis menggunakan Aplikasi SPSS 

ver.25. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi Quizizz 

terhadap siswa kelas XI di MAN 1 Banjaramasin, berdasarkan Uji-U hasil post-test 

untuk kedua kelompok diperoleh nilai Sign (2 Tailed) adalah 0,00 yang lebih kecil dari 

0,05. Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, dengan kata lain terdapat perbedaan 

yang signifikan antara hasil belajar pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

setelah perlakuan. Oleh karena itu, penggunaan metode aplikasi Quizizz dalam 

pembelajaran qira’ah pada siswa kelas XI di MAN 1 Banjarmasin efektif. 
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  شعار
 

َمْن قَ َرَأ َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب اَّللِه فَ َلُه ِبِه َحَسَنٌة َواحْلََسَنُة "
َوالٌَم َحْرٌف  فٌ َأْمثَاِِلَا الَ َأُقوُل امل حْرٌف َوَلِكْن أَِلٌف َحرْ  ِبَعْشرِ 

 (رواه الرتمذي) "َوِميٌم َحْرف
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 إهداء
 

 الكرمينيأقدم هذا البحث العلمي للمحبوبني 
 أيب وأمي الذين رابين تربية حسنة

 أرمحكما وأحبكما يف هللا
 وإىل أسريت احملبوبني

 وإىل مشريّف ومجيع أساتيذي
 عليهم الرمحة والرضوان
 وإىل أصحايب احملبوبني

 ابرك هللا يل وهلم يف مجيع األمور
 ما عندي كلمة اإلهداء احلسىن

 إال الشكر اجلزيل
 
 
 



 
 

 ي

 لشكر و التقديرا

    ﷽ 

 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على اشرف األنبياء واملرسلني سيدان وموالان 

 د. عحمّمد وعلى اله وصحبه أمجني. أما ب

محدا وشكرا هلل عز وجل  الذي أعطى الباحثة نعما عظيمة حىت تستطيع أن 
أنتساري  ةتتم البحث العلمي شرطا لنيل درجة السرجاان يف كلية الرتبية والتعليم جبامع

يف تعليم القراءة ( Quizizz)فعالية استخدام تطبيق كويزيز" اإلسالمية احلكومية بعنوان
ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل ابلطلبة الصف احلادي عشر 

 "بنجرماسني
 ويف هذه املناسبة تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل:

امعة جب التعليمو الرتبية كلية  عميد املاجستريمحدان الدكتور احلاج  املكرم فضيلة -1
 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

عارف  املكرمو  ،حسب هللا املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية املكرمفضيلة  -٢
التعليم و املاجستري سكرتري لقسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية  رمحن احلكيم

 احلكومية بنجرماسني.امعة أنتساري اإلسالمية جب
 املشرفو  ،املاجسرت الدكتورة احلاجة نور ليلى األوىل ةفضيلة املكرمني املشرف -3

بحث علي إرشادمها يف كتابة هذا ال املاجستري رااحلاج حممد كامل رّما أنص الثاين
 العلمي.



 
 

 ك

التعليم لرتبية و افضيلة املكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية كلية  -4
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. 

ية اإلسالمية الثانو  مجيع املدرسني واملوظفني ورئيسة املدرسة فضيلة املكرمني -0
 . احلكومية األوىل بنجرماسني

وإذا ماوجت بعض األخطاء والنقصان لدى الباحثة يف كتابة هذا البحث 
 حثة ابقرتاحات إصالحية.االعلمي، وما أحسن للقارئني أن يقتحوا للب

لى وجه عقارئني ا البحث العلمي للباحثة خاصة والذهبعسى هللا أن ينفع 
 .ايرب العاملني . آمنيعام
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