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صف العاشر يف طلبة ال لدىلرتقية املفردات  الفيديوهات التعليميةفعالية استخدام 

 الوسطى كاليمنتانمبورونج رااي   1املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو أتليف اآلخر، وإذا ادعى أحد 
استقباال أنه من أتليفه وتبنين أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن 

ارى اإلسالمية جامعة أنتسكلية الرتبية والتعليم تكون املسؤولية على املشرفني أو على  
 .بنجرماسني احلكومية
 وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. 
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 البحث لخصم

لدى  فرداتامل الفيديوهات التعليمية لرتقية لية استخداماعف. 2222ستيفياين،  اسيلفي
 0 الثانوية اإلسالمية احلكومية درسةاملالصف العاشر يف  ةبطل

عليم ت قسم .البحث العلمي .الوسطى كاليمنتانمبورونج رااي  
 ،املاجستري حكيم، املشرف عارف الرمحناللغة العربية. 

 واملشرف خملص أنصاري، املاجستري.

 املفردات. ترقية، التعليميةالقيديوهات  :رئيسيةالكلمات ال

ديوهات الفي، وهي استخدام   هذه الدراسة على مشكلة اإلعالمركزت الباحثة يف 
 رتقيةت مناسبة لهذه كان الفيديوهات التعليمية وسائلمع األخذ يف االعتبار أن  التعليمية

مبورونج رااي   0الثانوية اإلسالمية احلكومية الصف العاشر يف املدرسة  ةطلب داتفر امل
  .الوسطى كاليمنتان

الصف  ةهذه الدراسة طلب ذاتىخدم الطريقة التجريبية. كان هذا البحث يست
 صل العاشر للقسم الطبيعي. الفمبورونج رااي 0الثانوية اإلسالمية احلكومية  العاشر املدرسة

 صلكف  8 الطبيعي صل العاشر للقسموالف الفيديوهات التعليميةجتريبية تستخدم  صلكف  0
م. املادة اليت يليف عملية التع الفيديوهات التعليميةتستخدم  ( الضابطةال الفصلمقارنة )

بار البعدي اختاملدرسة. وأدوات البحث هي االختبار )و األسرة البيت و  وايةتدرس حول اهل
  والتوثيق. ة( واملقابلو اختبار القبلي 

، 82اإلصدار  IBM SPSS Statistikبناًء على نتائج البحث مع حساب تطبيق 
الصف العاشر  ةطلبدى ل فرداتامل لرتقية الفيديوهات التعليميةلية استخدام افعفيما يتعلق 

االختبار  عدلامل، من املعروف أن مبورونج رااي 0الثانوية اإلسالمية احلكومية  درسةامليف 
. فيما يتعلق 00.12 الضابطة اجملموعة املعدل يفو  07.88 التجريبية يف اجملموعة البعدي



 و
 

 حتليل تقنيات وااماستخد الباحثني لتحليل ولكن الفصلني، بني اختالفات توجد ،عدلابمل
ائج طبيعية لتحديد ما إذا كانت النت T واالختبار والتجانس الطبيعية اختبارات مع البياانت

 استخدامك . لذلالتجريبية والضابطة كانت طبيعية نيصلأو متجانسة ألن نتائج الف
وهو أصغر من  T 1.180يف اختبار Sig (2 Tailed) ، كان يف حتليلهم. T الباحثون اختبار

يعين أن هناك فرقًا يوضح احلساب بني نتائج  مردودة. (Ho)مقبولة و  (Ha)ف  .1.12
 .ةبطاالض صلفالالتجرييب و  فصلال

 ةطلبلدى ات فردامل قيةلرت  الفيديوهات التعليميةوخلصت الباحثة إىل أن استخدام 
 .فعال مبورونج رااي 0الثانوية اإلسالمية احلكومية الصف العاشر يف املدرسة 
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ABSTRAK 

Selvia Steviany, 2022. Efektivitas Penggunaan Video Pembelajaran untuk 

Meningkatkan Mufradat Siswa Kelas X MAN 1 Murung 

Raya. Penelitian Ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

Dosen Pembimbing Arif Rahman Hakim, S.Hum, M.Pd 

dan Mukhlis Anshari, S.Hum, M.Pd. 

Kata Kunci : Video Pembelajaran, Meningkatkan Mufradat. 

 Pada penelitian ini, peneliti, memfokuskan penelitian pada masalah media 

yaitu dengan menggunakan video pembelajaran  dengan pertimbangan bahwa 

media video pembelajaran  ini cocok untuk meningkatkan mufradat siswa kelas X 

di Madrasah Aliyah Negeri 1 Murung Raya. 

 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Subjek dari penelitian ini 

adalah siswa kelas X  Madrasah Aliyah Negeri 1 Murung Raya. Kelas X MIPA 1 

sebagai kelas eksperimen yang menggunakan video pembelajaran  dan kelas X 

MIPA 2 sebagai kelas pembanding (kelas Kontrol) yang tidak menggunakan video 

pembelajaran  dalam proses pembelajaran. Materi yang diajarkan adalah tentang  

 Dan adapun instrumen penelitian adalah test (PreTest .الهواية و األسرة والبيت والمدرسة

dan Pos Test), wawancara dan dokumentasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan aplikasi IBM SPSS Statistik 

Versi 25, tentang Efektifitas Penggunaan Video Pembelajaran  untuk Meningkatkan 

Mufradat Siswa Kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 1 Murung Raya adalah 

diketahui bahwa nilai  rata-rata post-test  kelompok eksperiman adalah 86,77 dan 

nilai rata-rata kelompok control adalah 81,45. Sehubungan dengan rata-rata maka 

terdapat perbedaan dari kedua kelas tersebut, tetapi untuk menganalisis peneliti 

menggunakan teknik analisis data dengan uji normalitas, homogenitas dan uji T 

untuk mengetahui apakah hasilnya normal atau homogen karena hasil kelas 

eksperimen dan kontrol adalah normal. Maka peneliti menggunkan uji T. dalam 

analisisnya Sig (2 Tailed) dalam uji T adalah 0,029 yang lebih kecil dari 0,05. Maka 

Ha diteriman dan H0 ditolak. Artinya tedapat perbedaan yang menunjukkan 

kalkulasi antara hasil kelas eksperimen dan kelas control. 

 Peneliti menyimpulkan bahwa Penggunaan Video Pembelajaran untuk 

Meningkatkan Mufradat Siswa Kelas X  Madrasah Aliyah Negeri 1 Murung Raya 

adalah Efektif. 
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 شعار
هللا نفسا إال وسعها  ال يكلف 

(282)سورة البقرة:   
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داءهإ  
 أهدى هذا البحث العلمي

 إىل جنيت ... أيب احملبوب وأمي احملبوبة

 إىل أخي احملبوب وأخيت احملبوبة 

وليس يل كلية أهديهم أمجل وأحسن غري الشكر اجلزيل  
هللا أحسن اجلزاء  جزاكم 

 



 ي
 

تقديرشكر و   
هللا االلرمحن الرحيم  احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف االنبياء بسم 

 واملرسلني سيدان وموالان حممد وعلى اله وصحبه امجعني. أما بعد :

احلمدهلل عز وجل الذي أعطى الباحثة نعمة كثرية صغريها وكبريها حىت تستطيع أن تتم  
ة يف كلية اجلامعيالبحث العلمي الستيفاء بعض الوظائف والشروط لنيل درجة الشهادة 

الرتبية والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية حتت املوضوع "فعالية استخدام 
ة الفيديوهات التعليمية لرتقية املفردات لدى طلبة الصف العاشر يف املدرسة الثانوية اإلسالمي

 مبورونج رااي كاليمنتان الوسطى". 0احلكومية 

 الباحثة شكرا جزيال إىل : ويف هذه املناسبة النفيسة تقدم

فضيلة املكرم الدكتور احلاج محدان، املاجستري كعميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  -0
 أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

هللا املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية وال -8 تعليم فضيلة املكرم حسب 
 مية ببنجرماسني.جامعة أنتساري اإلسالمية احلكو 

فضيلة املكرم املشرف األونل عارف الرمحن حكيم، املاجستري، على إرشادته للباحثة  -3
 يف كتابة البحث العلمي.

فضيلة املكرم املشرف الثاين خملص أنصاري املاجستري، على إرشادته للباحثة يف    -1
 كتابة البحث العلمي.

للغة العربية جامعة  والتعليم يف تعليمفضيلة املكرمني مجيع احملاضرين بكلية الرتبية  -2
 أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

هللا الذيني خيلصون يف اإلعانة واملساعدة والنصيحة  -7 مجيع اإلخوان واألخوات يف 
 للباحثة يف كتابة هذا البحث العلمي.
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 وال يفوت الباحثة من النقصان واخلطإ يف كتابة هذا البحث العلمي، فما أحسن
 للقارئني أن يقرتحوا الباحث ابقرتاحات إصالحية.

هللا أن ينفع هذا البحث للباحثة خاصة وللقارئني عامة، آمني اي رب العاملني.  عسى 
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