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 البحث   ملخص

  على أساس اخلريطة الذهنية  اللغة العربية  قواعد لتعليم  التعليمية  وسيلة  الطوير  ت  . 2023,  أمحد كوثري
  ة ( الدكتور 2، املاجستري.  دارماوايت  رضا( الدكتورة  1ان:  تاملشرف  .بباالجنان  السلفيةهد  اعامل يف  

 ، املاجستري.نور فطوية

املفتاحية: التعليمية،  طويرالت  الكلمات  العربية،  ، الوسيلة  اللغة  الذهنية  قواعد  املعاهد    ،اخلريطة 
 السلفية. 

اللغة العربية يف  املناسبة    يلةاستخدام الوس ال    بالجنانيف منطقة  السلفية    عاهدامل عند تعليم 
املل  يزا ثقافة  عن  ينفصل  ال  وهذا  جدا.  التعل  عهداندرا  بنموذج  ملتزمة  تزال  ال  اليت  م  يالسلفية 

بالجنان حبيث ميكن بالسلفية  للمعاهد  املناسبة    التعليمية  ةليوسالالكالسيكي. من الضروري تطوير  
هذه    .فيهاواستخدامها    ةليوسالقبول   على  للتغلب  اخليارات  أحد  هو  الذهنية  اخلريطة  مفهوم 

حبث   املشكلة. هو  البحث  منوذج    التطويري هذا  هذي.  ADDIEابستخدام  إىل    بحثال  ا هدف 
تطوير   عملية  العربية  قواعدلتعليم  التعليمية  وسيلة  الوصف  أساس    اللغة  الذهنيةعلى  يف    اخلريطة 

وخصائصها.لال   صالحيتهاو   بباالجنان  السلفيةهد  اعامل ثالثة      ستخدام  يف  البحث  هذا  إجراء  مت 
السلفية وهي  ب  املعاهد  ومعهد بالجنان،  بوجنني،  احملبني  رايض  ومعهد  هالونج  احملبني  نور  معهد 

الايف. هذ أساليب   كانتو  احلسنية  يف  البياانت  البحث مجع  واملقابالت   هي   ا  املالحظة 
  : هي  بحثال  انتائج هذوأما   التحليل الوصفي.  ستخدم هوحتليل البياانت املوأسلوب  .  اانتواالستب

تطوير وهي    يلةالوس  هذه   عملية  البحث،  من  مراحل  مخس  خالل  االحتياجات  حتليل  من 
وتطوير مكانياتواإل املنتج،  وتصميم  وتنفيذ ها،  وتقوميها،  امليدان  يف  الوسو .  ها    صاحلة   يلةهذه 

  ٪ مبستوى ممتاز 94  درجة  على  نيمن املعلم  صالحيةتقييم ال  اانتلالستخدام. حصلت نتائج استب
،  رخيصة التكلفة  يلة هيخصائص هذه الوسوأما  .  أيضا  ممتاز  مبستوى٪  94.2من الطالب على  و 
االستخدامو  والطالب  سهلة  و للمعلم  مكاناحل   ةسهل،  يف كل  اجل  ،مل   واأللوان  ،ذابوالتصميم 

سهلة   واملواد املقدمة  ،املناسبة للمنهج وأهداف التعليم والكتاب املستخدماملواد  و ،  متعددة الوظائف
  ل املعلم يتسهيف    ةومفيد   الرتتيب يف االستخدام،   مالزمةغري  و   رتابط بني املفاهيم واألمثلة،الو  ،الفهم
إبجياز    على التعليمية  املواد  يف  تسهيلو شرح  محاسا   همليجتعو د  املوا  وتذكر  فهم   الطالب  أكثر 

  وتذكر املواد التعليمية. للتعلماجتهادا و 
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ABSTRAK 

Ahmad Kausari, 2023. Pengembangan Media untuk Pembelajaran Tata Bahasa 

Arab berbasis Mind Map di Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten 

Balangan. Tesis, Jurusan Magister Pendidikan Bahasa Arab, Pascasarjana, 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pembimbing: 1) Dr. Ridha 

Darmawaty, M.Pd. 2) Dr. Fatwiah Noor, M.Pd. 

Kata Kunci: Pengembangan, Media pembelajaran, Tata Bahasa Arab, Mind 

Map, Pondok Pesantren Salafiyah. 

Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Arab di pondok-pondok 

pesantren salafiyah di kabupaten Balangan masih sangat jarang. Hal ini tidak 

terlepas dari budaya pondok pesantren salafiyah yang tetap berkomitmen pada 

model pembelajaran klasik. Perlu dikembangkan media pendidikan yang sesuai 

agar media tersebut dapat diterima dan digunakan di pondok-pondok pesantren 

salafiyah di Balangan. Konsep mind map merupakan salah satu pilihan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian 

pengembangan dengan menggunakan model ADDIE. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan proses pengembangan media untuk pembelajaran tata 

bahasa Arab berbasis mind map di pondok pesantren salafiyah di Balangan, 

kelayakannya untuk digunakan, dan karakteristiknya. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan angket. Data yang 

terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: 

Proses pengembangan media ini melewati lima tahapan penelitian yaitu analisis 

kebutuhan dan potensi, desain produk, pengembangan produk, implementasi di 

lapangan dan evaluasi; Media ini valid untuk digunakan. Hasil angket penilaian 

kelayakan dari guru memperoleh skor 94% dengan tingkat kelayakan sempurna 

dan dari santri memperoleh skor 94,2% pada tingkat kelayakan sempurna pula; 

Karakteristik media ini adalah murah, mudah digunakan oleh guru dan santri, 

mudah dibawa kemana-mana, desain yang menarik, peran warna yang 

multifungsi, materi yang disajikan sesuai dengan kurikulum, tujuan pembelajaran, 

dan buku yang digunakan, materi yang disajikan mudah dipahami, adanya 

keterkaitan antara konsep dan contoh, tidak harus berurutan dalam 

penggunaannya, dan bermanfaat dalam mempermudah guru menjelaskan materi 

pelajaran secara ringkas, memudahkan siswa dalam memahami dan mengingat 

materi pelajaran, dan menjadikan mereka lebih bersemangat dan rajin dalam 

belajar dan mengingat-ingat materi pelajaran.  
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ABSTRACT 

Ahmad Kausari, 2023. Mind Map Based Media Development for Arabic 

Grammar Learning at Salafiyah Islamic Boarding School in Balangan 

Regency. Thesis, Department of Arabic Language Education Masters, 

Postgraduate, Antasari State Islamic University Banjarmasin. Advisor: 1) 

Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd. 2) Dr. Fatwiah Noor, M.Pd. 

Keywords: Development, Learning Media, Arabic Grammar, Mind Map, 

Salafiyah Islamic Boarding School. 

 

The use of media in learning Arabic in salafiyah Islamic boarding schools 

in Balangan was still very rare. It happened because the influence of salafiyah 

culture that tend to use clasic learning model. It is necessary to develop the right 

learning media so that it can be used in Salafiyah Islamic Boarding School in 

Balangan. This research was a research and development using the ADDIE model. 

The aim of this research was to describe the process of developing media for mind 

map-based Arabic grammar learning at the Salafiyah Islamic Boarding School in 

Balangan, its feasibility to use, and its characteristics. The technique of data 

collection that was used in this research were observation, interviews and 

questionnaires. Moreover, the data was analysed by using descriptive analysis. 

The results of this research were: This media development process passes through 

five stages of research, namely needs and potential analysis, product design, 

product development, implementation in the field and evaluation; This media is 

valid for use. The results of the teacher's feasibility assessment questionnaire 

obtained a score of 94% with a perfect eligibility level. While the results of the 

feasibility assessment questionnaire from students obtained a score of 94.2% at 

the perfect feasibility level as well; The characteristics of this media are cheap, 

easy to use by teachers and students, easy to carry everywhere, attractive design, 

multifunctional color role, material presented in accordance with the curriculum, 

learning objectives, and books used, the material presented is easy to understand, 

the relationship between concepts and examples, does not have to be sequential in 

their use, and is useful in making it easier for teachers to explain the subject 

matter briefly, making it easier for students to understand and remember the 

subject matter, and make them more enthusiastic and diligent in learning and 

remembering the subject matter.  
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 اإلهداء 

 للمحبوبني الكرمينيه رسالة املاجستري أقدم هذ

 برتبية حسنة  ربياين اللذان ماسدية  وأميأنصاري  أيب

 لكما يف الدارينهللا  ابرك

 احملبوبني عامة وأخي رمحة هللا خصوصا واين وأخوايتخألو 

 ومجيع أساتيذي وكل من ساعدين يتي شرفاملو 

 م الرمحة والرضوان هعلي

 عظيمة الدافعة الوإىل أصحايب احملبوبني الذين أعطاين 

 رسالة املاجستري النتهاء كتابة هذه 

 جزيال أقول شكرا 

 جزاكم هللا خري اجلزاء
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 الشكر والتقدير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
العليم، الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم   احلمد هلل رب العاليمن، الفتاح 
والتعليم. والصالة والسالم على سيدان وموالان حممد الذي أرسله هللا هاداي إىل الصراط  

 وأصحابه واتباعه ابخللود يف دار البقاء والنعيم. أما بعد. املستقيم، وعلى آله 
 قد متت كتابة هذه رسالة املاجستري. فيسرين أن أقدم شكرا جزيال إىل: 

أنتساري    فضيلة .1 جبامعة  العليا  الدراسات  مدير كلية  مجايل،  زلفا  الدكتور  األستاذ 
 اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني. 

  ئيس قسم تعليم اللغة العربية ك صيف املاجستري، ر اج فيصل مبار الدكتور احلفضيلة   .2
 يف كلية الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

والدكتور   دارماوايت  رضاالدكتورة  ني  تفضيلة املشرف .3 املاجستري نور    فطويةة  املاجستري 
هذه   يف كتابة  للباحث  وتشجيعهما  وتوجيههما  إرشادمها  املاجستري. على  رسالة 
 فلهما مين خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء.

احملاضرين .4 مجيع  املكرمني  يف كلية    واحملاضرات  فضيلة  العربية  اللغة  تعليم  قسم  يف 
العليا ببنجرماسني  الدراسات  احلكومية  اإلسالمية  أنتساري  عليموين    جبامعة  الذين 

 م أحسن الشكر والتقدير. جزاهم هللا خري اجلزاء.العلوم واملعارف املتنوعة فله
ومجيع املعلمني    احلاج األستاذ حممد عارف،  فضيلة مدير معهد نور احملبني هالونج .5

خاصة النحو  علم  ومعلمو  رشيدي،   عامة،  أمحد  واألستاذ  العلم،  رجال  األستاذ 
 واألستاذ عبد احلليم سعيد. 
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احلا  .6 بوجنني  احملبني  رايض  معهد  مدير  ومجيع فضيلة  صوابري،  حممد  األستاذ  ج 
حممد   واألستاذ  فهمي،  زيدا  األستاذ  خاصة  النحو  علم  ومعلما  عامة،  املعلمني 

 أرشد.
ومعلم  .7 عامة،  املعلمني  ومجيع  محداين،  األستاذ  احلاج  احلسنية  معهد  مدير  فضيلة 

 علم النحو خاصة األستاذ حممد حافظ نصر الدين. 
ل .8 اجلزيل  من احملبوبني  والديي والشكر  وجلميع  والتو     مساعدة  والتسهيل  أعطوين  جيه 

 .للباحث يف كتابة هذه رسالة املاجستري
اليفوت الباحث من النقصان واخلطاء يف كتابة هذه الرسالة، وما أحسن للقارئني  

 أن يقرتحوا للباحث ابقرتاحات إصالحية.
 وللقارئني على وجه عام. آمنيعسى هللا أن ينفع هذه الرسالة للباحث خاصة 

 
 م  2022سبتمرب  12 بنجرماسني،

 الباحث
 

 أمحد كوثري
  



 

 ل 
 

 الفهرس

 أ  ............................................................. صفحة العنوان
 ب   ............................................................... إقرار الطالب 

 ج  .................................................................... املوافقة
 د  ...................................... تقرير جلنة املناقشة على تصحيح البحث

 ه  .................................................................... الشعار 
 و  ........................................................... )العربية(  خصاملل

 ز  ...................................................... امللخص )اإلندونيسية(
 ط  ........................................................ امللخص )اإلجنليزية( 

 ي  ................................................................... اإلهداء
 ك  ............................................................ الشكر والتقدير

 ل  ................................................................... الفهرس 
 م  .............................................................. قائمة اجلداول

 ص  ........................................................ قائمة الرسوم البيانية
 ر  ............................................................... قائمة الصوار
 ش  .............................................................. قائمة املالحق

 الباب األول 
 املقدمة 

 1  ........................................................ خلفية البحث .أ
 6  ........................................................ البحث  أسئلة ب.



 

 م 
 

 7  ....................................................... البحث  أهداف ج.
 8  ......................................................... مهية البحثأ د.
 8  ................................................... حتديد املصطلحات  .ه
 10  ...................................................... نتجامل موصفات  .و

 10  .................................................... السابقة  ات الدراس ز.
 12  ........................................................ البحث هيكل .ح

 الباب الثان 
 اإلطار النظري 

 14  ................................................. القواعد والنحو مفهوم  .أ
 16  ......................................................... تعليم القواعد .ب 
 18  ............................................... كتاب متممة اآلجرومية  ج.

 20  ...................................................... الوسيلة التعليمية .د
 27  ....................................................... ريطة الذهنيةاخل .ه

  



 

 ن 
 

 الباب الثالث 
 منهجية البحث

 33  ............................................... مدخل البحث ومنهجه  أ.
 34  ...................................................... إجراائت البحث  .ب 
 37  ................................................ ذايت البحث وموضوعه  ج.
 37  ................................................... البياانت ومصادرها  د.
 37  ................................................. أسلوب مجع البياانت ه.
 40  ................................................ أسلوب حتليل البياانت و.

 الباب الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها 

 43  ........................................... عامة عن ميدان البحث حملة  أ.
 43  .......................................... معهد نور احملبني هالونج .1
 44  ........................................ معهد رايض احملبني بوجنني  .2
 46  ............................................ احلسنية الايفمعهد  .3

 47  ......................................................... نتائج البحث .ب 
 47  .................................................. التحليل (أ

 63  .................................................. التصميم  (ب 
 71  ................................................... التطوير (ج
 97  ................................................... التنفيذ  (د
 98  ....................................................التقومي (ه

 املناقشة ج. 
عملية تطوير الوسيلة التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية على أساس اخلريطة  .1

 102 ................................... الذهنية يف املعاهد السلفية بباالجنان



 

 س  
 

 التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية على أساس اخلريطة  صالحية الوسيلة .2
 106  .................................. الذهنية يف املعاهد السلفية بباالجنان

 107  ........................................... صالحية من املعلمني   (أ
 114  .......................................... صالحية من الطالب   (ب 

 على أساس اخلريطة  التعليمية لتعليم قواعد اللغة العربية لوسيلةخصائص ا .3
 125  .................................. بباالجنانالذهنية يف املعاهد السلفية 

 
 الباب اخلامس

 اخلامتة 
 134  ............................................................ اخلالصة -أ

 135  ............................................................ االقرتاحة -ب 
 

  



 

 ع 
 

 قائمة اجلداول 

 الصفحة  اجلداول  عنوان الرقم 
 19 أمساء األبواب يف كتاب متممة اآلجرومية  2.1
 38 شبكة إرشادات املالحظة  3.1
 39 شبكة إرشادات املقابلة  3.2
 41 النسبة املئويةعلى أساس متوسط للتجربة ميدانيا مستوى الصالحية  3.3
 42 النسبة املئوية على أساس متوسط  لالستخدام مستوى الصالحية 3.4
 43 بياانت قصرية عن معهد نور احملبني  4.1
 45 بياانت قصرية عن معهد رايض احملبني  4.2
 46 بياانت قصرية عن معهد احلسنية  4.3
 48 املالحظة يف معهد نور احملبني نتائج  4.4
 49 نتائج املالحظة يف معهد رايض احملبني  4.5
 50 نتائج املالحظة يف معهد احلسنية  4.6
 65 موصفات اجلهاز املستخدم  4.7
 74 يف جمال اللغة العربية نتائج التحكيم األول 4.8
 76 اللغة العربيةنتائج حتليل البياانت الكمية األوىل من استبانة جمال  4.9
 84 يف جمال اللغة العربية  نتائج التحكيم الثاين 4.10
 88 نتائج حتليل البياانت الكمية الثانية من استبانة جمال اللغة العربية 4.11
 89 يف جمال تعليم اللغة العربية  نتائج التحكيم 4.12
 93 اللغة العربية نتائج حتليل البياانت الكمية من استبانة جمال تعليم  4.13
 94 يف جمال تصميم الوسيلة التعليمية نتائج التحكيم 4.14
 97 نتائج حتليل البياانت الكمية من استبانة جمال تصميم الوسيلة التعليمية  4.15



 

 ف 
 

 99 اللقاائت لتجربة الوسيلة املطورة  4.16
 106 املعلمني الذي قاموا مبلء االستباانت 4.17
 109 التقييم يف االستباانت ملعلمي علم النحوأسئلة  4.18
 112 ملعلمي علم النحو اانت االستب البياانت النوعية من 4.19
 113 التقييم اانت الطالب الذين قاموا مبلء استب 4.20
 115 التقييم الستباانت الطالب  أسئلة 4.21
 121 نتائج ملء استباانت عن االنطباعات أو املدخالت  4.22

 
 

 
  



 

 ص 
 

 قائمة الصور 

 الصفحة  الصور عنوان الرقم 
 34 عند برانج  ADDIEإجراائت حبث التطويري على منوذج  3.1
 Corel Draw X7 66 ابستخدام تطبيق  سيلةعملية تصميم الو  4.1
 JPG 1 67 ةبصيغ يلةكيفية تصدير تصميم الوس 4.2
 JPG 2 67 ةبصيغ يلةكيفية تصدير تصميم الوس 4.3
 JPG 3 68 ةبصيغ يلةكيفية تصدير تصميم الوس 4.4
 69 تصميم الوسيلة األولية 4.5
 78 ت املضافة بطاقال 4.6
 83 الكتابة اخلاطئة تصحيح 4.7
 84 استبدال األمثلة  4.8
 99 بطاقة دليل االستخدام  4.9
 107 معلمنيلل اانت االستب البياانت الكمية منخمطط  4.10
 111 لمعلمني ل اانت االستب  حتليل البياانت الكمية مننتائج خمطط  4.11
 116 ستباانت للطالب اال نم البياانت الكميةخمطط  4.12
 120 للطالب اانت االستب  حتليل البياانت الكمية مننتائج خمطط  4.13

 

 

  



 

 ق 
 

 قائمة املالحق

 املالحق الرقم 
 الرسالة املبينة للمشرف على خطة رسالة املاجستري 1
 الرسالة املبينة للمشرفني على رسالة املاجستري  2
 الرسالة إلذن البحث  3
 إرشادات املقابلة  4
 تنسيق التحقق من صحة للخرباء  5
 تنسيق التقييم  ملعلمي علم النحو 6
 تنسيق التقييم  للطالب  7
 عملية املقابلة  8
 أنشطة التعليم أثناء املالحظة  9
 املالحظة أنشطة التعليم أثناء  10

 

 


