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 ملخص البحث
 

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. 
 


