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 ص البحثلخم
فعالية استخدام وسيلة الرسوم المتحركة في تعليم الكالم لدى " ,0100 ,هريدا والنساري

نجر  ب األولىطلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 
رف الدكتور شلمالعريبة. ا البحث العلمي قسم تعليم اللغة "كاليمنتان الجنوبية

اما ر مد كامل ق الرحمن الماجستير، و المكرم المشرف الثاني األستاذ محيتوف
 الماجستير. أنصار

 .تعليم الكالم, وسيلة الرسوم المتحركة: الكلمة الرئيسية 
يعد الكالم نشاطًا لغويًا مهًما للغاية، خاصًة الحتياجات التواصل. في عملية 
تعليم مهارة الكالم، بالطبع، هناك حاجة إلى وسيلة تعليمية لمساعدة المعلم. الوسيلة 

لذالك   هي أداة أو اقتراح يستخدم لنقل المعلومات من الشخص إلى الشخص المخر.
في هذا  أسئلة البحث استخدامت الباحثة وسيلت الرسوم المتحركة في تعليم الكالم.

البحث هي هل استخدام وسيلة الرسوم المتحركة فعالة في تعليم مهارة الكالم لدى طلبة 
الجنوبية.  بنجر كاليمنتان األولىالصف الثامن في المدرسة المتوسطة االسالمية الحكومية 

في عالة فاستخدام وسيلة الرسوم المتحركة هل معرفة هو لالبحث  ي هذاف البحثوهدف 
تعليم مهارة الكالم لدى طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

هو بحث الميدان واستخدمت الباحثة مدخل  البحث في هذا البحثنوع بنجر.  األولى
 Nonequivalent Pretest Postest Controlالكمي والطريقة التجريبية باستخدام تصميم 

Group Design  أظهرت نتائج الدراسة بمساعدة تطبيق .SPSS  في  زيادة 00اإلصدار
قدرة نطق الكالم وذكر معانيها للمجموعة التجريبية باستخدام وسيلة الرسوم المتحركة. 
من البيانات التي تم الحصول عليها يمكن استنتاج أن استخدام وسيلة الرسوم المتحركة 
في تعليم الكالم لدى طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية 

. بنجر كاليمنتان الجنوبية أكثر فاعلية من تعليم الكالم باستخدام الوسيلة التقليدية األولى
 (> sig 1,10) 1010التي تقل عن  1011ك من القيمة المعنوية يمكن مالحظة ذل
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يمكن مالحظة ذلك من متوسط درجات و  .Ho ورفض Ha والتي تشير إلى قبول
الطالب التي حصل عليها الطالب. بالنسبة للفصل التجريبي أثناء االختبار القبلي كان 

ما أظهر زيادة ، م 10011وخالل االختبار البعدي تم الحصول على متوسط  12010
تقريًبا، بينما كان المتوسط للفئة الضابطة خالل االختبار القبلي حصلوا على  01قدرها 

خالل فترة ما االختبار البعدي، والتي أظهرت زيادة قدرها  11011و  00010متوسط 
.فقط 01
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ABSTRAK 
Herida Wulansari. 2022. Efektivitas Penggunaan Media Video Animasi terhadap 

pembelajaran kalam pada Siswa Kelas VIII MTsN 1 Banjar. Penelitian 

Ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dosen Pembimbing Dr. 

Taufiqurrahman, S.Ag, M.Ed dan Muhammad Kamil Ramma Oeansyar, 

S.Pd.I, M.Pd. 

Kata Kunci : media video animasi, pembelajaran kalam  

Berbicara merupakan aktifitas berbahasa yang sangat penting terutama 

untuk kebutuhan komunikasi. Dalam proses pembelajaran maharah kalam tentunya 

diperlukan suatu media untuk membantu guru. Media merupakan alat atau saran 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan media video animasi untuk membantu guru 

dalam mengajarkan maharah kalam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

Apakah penggunaan media video animasi efektif dalam pembelajaran maharah 

kalam siswa Kelas VIII di MTsN 1 Banjar. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penggunaan media video animasi 

terhadap pembelajaran kalam siswa kelas VIII di MTsN 1 Banjar. Jenis penelitian 

dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan metode eksperimen dengan desain Nonequivalent 

Pretest Posttest Control Group Design. Hasil belajar dengan bantuan aplikasi SPSS 

versi 25 menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berbicara kelas eksperimen 

dengan menggunakan media video animasi. Dari data yang diperoleh dapat diambil 

kesimpulan bahwa penggunaan media video animasi dalam pembelajaran berbicara 

siswa kelas VIII MTsN 1 Banjar efektif daripada pembelajaran berbicara dengan 

menggunakan media konvensional. Hal tersebut dapat dilihat nilai signifikansi 0.00 

yang mana lebih kecil dari 0.05 (sig<0.05) yang mana menandakan diterimanya Ha 

dan ditolaknya Ho. Dapat dilihat juga dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa. 

Untuk rerata kelas eksperimen (kelas yang diajar menggunakan media video 

animasi) saat pre-test yaitu 48.75 dan saat post-test diperoleh rerata sebesar 75.44, 

yang mana menunjukkan peningkatan kurang lebih sebesar 30, sedangkan untuk 
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kelas kontrol (kelas yang tidak diajar menggunakan media video animasi) saat pre-

test diperoleh rerata sebesar 52.63 dan 70.66 saat post-tset, yang mana hanya 

menunjukkan peningkatan sebesar 20. 
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 شكر وتقدير

 حيمبسم الله الرحمن الر 

جارا فتنبت األرض أشالحمد لله الذي مأل الكون رحمة وحنانا تجري الرياح بأمره ممطرة 
وأغصانا، خلقنا من نطفة منيت فكانت األرحام مأوانا، ونخبو بعناية لله تكلؤنا يسعى 

نا، وأشهد أن اال اله إال لله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اواألم ترع
 وبعد.

 قوم الباحثة شكرا جزيال إلى :في هذه الفرصة 

الحاج حمدان الماجستير، كعميد كلية التربية والتعليم جامعة  دكتورال المكرم فضيلة .0
 أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.

 وسكرتير كرئيسو عارف الرحمن, الماجستير   الماجستير ,حسب الله األستاذ المكرم .0
قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية 

 ين.بنجرماس
ابة البحث في كتالمشرف األول ك ق الرحمن، الماجستيريالدكتور توففضيلة المكرم  .0

 العلمي.
تابة في ك الثانيالمشرف ك  الماجستير راما أنصار,محمد كامل الحاج األستاذ المكرم  .1

 البحث العلمي.
سالمية ي اإلكلية التربية والتعليم جامعة أنتسار في   المكرمين جميع المحاضرين .0

 .االحكومية بنجرماسين
ام ي تمتهد والعون حلجكل ا  الب الذان قد بذألم واألا لىشكر إبال ةالباحث هكما تتوج .1

 .الرزق هما اللهزاء ووسع لجا يرخ   الله هماالدراسة فلهم الشكر والتقدير وجزا
المية المتوسطة اإلسكرئيس المدرسة الدكتوراندوس سيف الرحمن, الماجستير   لمكرما .1

 .بنجر كاليمنتان الجنوبية األولىالحكومية 
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وسطة المتهيرو سوسانتو, الماجستير كالمدرس اللغة العربية في المدرسة  لمكرما .2
 .بنجر كاليمنتان الجنوبية األولىاإلسالمية الحكومية 

 ألولىاالمتوسطة اإلسالمية الحكومية جميع الطلبة في الصف الثامن في المدرسة  .6
 .بنجر كاليمنتان الجنوبية

والجميع األصدقاء الذين أعطوني مساعدة والتوجية والتسهيل للباحثة في كتابة  .01
 هذا البحث العلمي.

 ما أحسنالعلمية، ف البحث اهذوال يفوت الباحثة من النقاصان و الخطاء في كتابة 
 بقتراحات إصالحية. ةللقارئين أن يقترحوا الباحث
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 ولادالجقائمة 

التفاصيل لمهارة الكالم وفقا لتوفيق الرحمن في مهارة  00
أساس مدخل التعليم و الكالم للمستوى الجامعي على 

 التعلم السياقي

2,1ولجدال  

20  3,1الجدول  تصميم مجموعة التحكم في االختبار الالحق 

3,2الجدول  تخطيطي لالختبار البعدي فقط تصميم مجموعة التحكم 00  

3,3الجدول  تفسير نتيجة تعلم الطلبة 00  

أحوال مدرسين في الطلبة المدرسة المتوسطة اإلسالمية  10
 بنجر 0الحكومية  

4,1الجدول   

أحوال األجهزة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  10
 بنجر 0

4,2الجدول   

أحوال الطلبة في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية  11
 م0100م /0100بنجر  0

4,3الجدول   

4.4الجدول  تنفيذ التعليم في المجموعة الضابطة 12  

61 في المجموعة الضابطة في تعليم الكالم لدى نتائج الطلبة  
طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية 

 بنجر 0الحكومية 

4,4الجدول   

4.4الجدول  تنفيذ التعليم في المجموعة التجربية 00  
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نتائج الطلبة في المجموعة التجربية في تعليم الكالم لدى  00
طة اإلسالمية طلبة الصف الثامن في المدرسة المتوس

 بنجر 0الحكومية 

4,7الجدول   

4,4الجدول  نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية 01  

4,9الجدول  تبار القبلي للمجموعة الضابطةنتائج االخ 02  

4,14الجدول  نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 06  

14,1 الجدول نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 11  

قيمة نتائج االختبار قبلي المجموعة الضابطة والمجموعة  10
 التجربية

4,12الجدول   

المجموعة الضابطة  البعدىقيمة نتائج االختبار  10
 والمجموعة التجربية

34,1الجدول   

44,1الجدول  اختبار الطبيعي 01  

4,14الجدول  اختبار التجانس 10  

44,1الجدول  tاختبار  10  
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