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 ملخص
 

يؤثر اخنفاض رغبة الطالب يف القراءة على نقصان مهارة القراءة بصحيحة وجيدة، 
واستخدام الوسائل التعليمية بشكل الكتب املطبوعة يسبب الطالب يشعرون ابمللل يف التعلم. 
وهكذا حيتاج املعلم إىل الوسائل البديلة األخرى جلذب اهتمام الطالب ابلقراءة العربية مثل وسيلة 

كيف تطوير (  1لقصص املصورة. من خلفية البحث السابقة، فمشكالت هذا البحث وهي : ا
وسيلة  فعاليةكيف (  2؟، لصف اخلامسراءة من ام القيالفعالة لتعل الرقميةاملصورة  وسيلة القصص

لوسيلة   طالبال استجابة كيف (  3؟، لصف اخلامسراءة من ام القيلتعل الرقميةاملصورة  القصص
وسيلة تطوير   ملعرفة( 1واألهداف من هذا البحث كما يلي : ؟. املطورة الرقميةصورة امل القصص
 وسيلة القصص فعالية ملعرفة( 2، لصف اخلامسراءة من ام القيالفعالة لتعل الرقميةاملصورة  القصص
 لوسيلة القصص  طالبال ملعرفة استجابة ( 3، لصف اخلامسراءة من ام القيلتعل الرقميةاملصورة 
 .املطورة الرقميةاملصورة 

 Robert Maribeهذا البحث من البحث والتطوير ابستخدام النموذج الذي طوره 

Branch  أو ما يسمى بنموذجADDIE  التحليل، التصميم، التطوير، التطبيق، والتقومي(. موضوع(
جناموس. طالب الصف اخلامس مبدرسة مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية غستينج اتهذا البحث هو 

بياانت هذا البحث حصلت عليها الباحثة من نتائج االستبيان خلبري املادة، خبري الوسائل، وخبري 
 اللغة ومن استبيان استجابة الطالب واملعلم.

وسيلة القصص املصورة الرقمية لتعليم القراءة من الصف إنتاج  (1: نتائج هذا البحث هي 
نتيجة التصديق من خبري املادة  ، بعض اخلرباء هيعند  يةصالحية الوسائل التعليم( 2، اخلامس

نتيجة التصديق من خبري الوسائل حصلت  ، جدا" الئقمبستوى " 94،2حصلت على نتيجة %
حصلت على  لغةنتيجة التصديق من خبري ال، و جدا" الئقمبستوى " 94،125على نتيجة %

مبستوى  93،35نتيجة %حصلت على الئق". التقييم من املعلم مبستوى " 77،8% نتيجة
 مبستوى "جذاب جدا". 84،35حصلت على نتيجة %الطالب إستجابة و . "جذاب جدا"

السابقة، فتستنتج الباحثة أن وسيلة القصص املصورة الرقمية الئقة وجذابة جدا   استنادا إىل النتائج
 لالستخدام كالوسائل التعليمية لتعليم القراءة من الصف اخلامس. 

                                          ، تعليم القراءة القصص املصورة الرقمية ،يةتعليمالوسائل ال:   اتيحالكلمات املف
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 شعار 
 

َملُوا ۡٱَيََٰقو ِمۡۡقُل ۡ ۖۡٞفَۡۡع  ََۡعِمل  ۡإِِّنِ َۡمََكنَتُِكم  َٰ َٰقَِبُةۡۡۥُكوُنَۡلُۡتَۡلَُموَنَۡمنَۡفَۡتعۡ َسوۡ لََعَ ۡارِ ۡلۡدٱَع

لُِحۡۡۥإِندهُۡ لُِمونَۡٱََلُۡيف  َٰ ١٣٥ۡۡۡلظد

 
"Katakanlah: Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, Sesungguhnya 

akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) 

yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-

orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan”. 

 

(Q.S Al An’am: 135)1 

 
 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), h. 195. 
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 إهداء

احلمد هلل رّب العاملني، ابلشكر إىل هللا تعاىل على مجيع نعمه الكثرية واهلداية 

 حىت  قدرت الباحثة على إمتام هذه الرسالة العلمية.  قّدمت هذه الرسالة العلمية إىل:

 الدعاء قدماينياللذان احملبوبة سييت مسيطة وأمي سوحريون أيب  احملبوب والدي .1

أشكرمها شكرا جزيال على التوجيه والتعليم  .ابلصرب واإلخالصوالرمحة والنصيحة 

 عن كل شيئ يف حيايت. 

أخيت الكبرية فرتينا كورنيايت وأخي الصغري نوريف فيصل حبري اللذان يقدماين  .2

الدافع والتشجيع يف كل حيايت اليومية ويدعواين ابإلخالص ومها كمشجع 

 للباحثة يف إكمال الدراسة.

هو حمّل  المبونجادين إينتان اإلسالمية احلكومية جبامعة ر بوبني املتخرجني احمل. 3

  الدراسة لطلب العلم .

 

 



 ز

 

 ترمجة الباحثة

من أغسطوس  15التاريخ ولدهتا يف غستينج اسم الباحثة عزمي دوي أغستياين، 

، وهي البنت الثانية من ثالث أخوات من املتزوج السيد أيب سوحريون و السيدة 1998

 أمي سييت مسيطة ومها الذان قدما الباحثة تشجيعا ودافعا.

 بغستينج اتجناموس و لندبو RAMA بدأت الباحثة الدراسة يف روضة األطفال

. دراستها اإلبتدائية يف مدرسة مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية 2003أمتتها يف السنة 

، واستمرت دراستها يف مدرسة مطلع األنوار 2010بغستينج اتجناموس وأمتتها يف السنة 

خترجت  2016.  ويف السنة 2013املتوسطة األهلية بغستينج اتجناموس يف السنة 

الباحثة من مدرسة مطلع األنوار الثانوية األهلية بغستينج اتجناموس. ففي نفس السنة 

درست الباحثة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان 

 اإلسالمية احلكومية المبونج.

وس، لقد مدة الدراسة يف مدرسة مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية بغستينج اتجنام

نشطت الباحثة يف األنشطة الكشفية. ويف مدرسة مطلع األنوار املتوسطة، الباحثة  

،  PASISوشاركتها بعض األنشطة الالمنهجية، مثل الكشافة،  OSISكأعضاء 

جبامعة رادين إينتان  PKPTوالصحافة املدرسية. مث يف اجلامعة لقد اتبعت الباحثة املنظمة 



 ح

 

. عقدت الباحثة برانمج خدمة 2019-2018نج للعام اإلسالمية احلكومية المبو 

اجملتمع يف قرية سومبري أغونج انحية وي سوالن المبونج اجلنوبية وشاركت الباحثة أيضا 

بسوكابومي ابندار  4ممارسة اخلربة امليدانية يف مدرسة مشارق األنوار اإلبتدائية األهلية 

 المبونج. 
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 كلمة شكر وتقدير

محدا هلل عز وجل على مجيع النعمة من اإلميان واإلسالم واإلحسان اليت قد أعطاه 

تطوير وسيلة القصص املصورة  "للباحثة حىت تقدر على إمتام هذه الرسالة العلمية مبوضوع 

الرقمية لتعليم القراءة من الصف اخلامس مبدرسة مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية 

. صالة وسالما على حبيبنا وموالان حممد صّلى هللا عليه والسالم ومن "غستينج اتجناموس

هذه الرسالة العلمية شرط من الشروط للحصول على الدرجة  تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

. جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونجاجلامعية األوىل من قسم تعليم اللغة العربية 

عملية كتابة هذه الرسالة العلمية حصلت عليها الباحثة كثري املساعدات من مجيع ويف 

 األطراف. فبهذه املناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:

كلية الرتبية والتعليم جبامعة رادين ة، كعميدة   املاجستري  ة نريفا دايان،الدكتور  ةاألستاذ .1

 . احلكومية المبونجإينتان اإلسالمية 

ربية، حبامعة قسم تعليم اللغة الع ةكرئيس ةملاجستري ة أمي هجرية، االدكتور  ةاألستاذ. 2

 .رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج



 

 ي
 

. األستاذ الدكتور سلطان شهريل، املاجستري كاملشرف األول واألستاذة الدكتورة 3

ية اللذان يقدماين األوقات و التجيهات ة كاملشرفة الثان، املاجستري رمضاين سغاال

 إلمتام هذه الرسالة العلمية.واإلرشادات 

مطلع مدرسة يف ومجيع املدرسني كرئيس املدرسة   S. Pd. I، أمحد معروسالسيد . 4

الباحثة إلجراء حبثها يف  واقد مسح ن، الذياألنوار اإلبتدائية بغستينج اتجناموس

 تلك املدرسة. 

 قد أخلصوا يف إعطاء العلوماللذين وأعضاء املوظفني  احملاضرين واحملاضراتمجيع . 5

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية قسم تعليم اللغة العربية الدراسة يف مدة عرفة املو 

 احلكومية المبونج .

وابخلصوص إىل صديقيت قسم تعليم اللغة العربية يف  2016زمالء احملبوبني ملرحلة . 6

تيا، إيدا، فريان، أوليا وفريويتا، الذين قد ساعدوين وشجعوين لعدم  نيلي، سوجي،

 التأوه وعدم االستسالم يف إكمال هذه الرسالة العلمية.

 

 



 

 ك
 

اجلزاء حلسنهم أبحسن اجلزاء على مجيع املساعدة  عسى هللا أن يعطيهم

. وعرفت الباحثة حبثها كثري من النقصان واخلطاءات وبعيد عن الكمال واملشاركة

. واالقرتاحات لتكميل هذه الرسالة العلمية نتقاداتالباحثة اال رتجو الباحثةوالصواب. ف

و نفس القارئني. آمني اي رب  لنفسهاانفعة وعسى أن تكون هذه الرسالة العلمية 

 العاملني.

 

 م 2020أكتوبر  10ابندر المبونج 
 الباحثة

 
 عزمي دوي أغستياين  

1611020053 
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 الباب األول

 املقدمة

 أ. خلفية البحث

 منشرط ألن اللغة  . لغةاللكل فرد كخبري ا خاص ايضرور  ليومم اللغة ايأصبح تعل

من  . و، هناك أهداف تعليمية جيب حتقيقهام اللغةييف تنفيذ تعل.التواصل مع اآلخرين شروط

 هاراتاملاليت تشمل أربع  اللغويةتطوير املهارات م اللغة هو يمن تعلدف هل، فاالناحية النظرية

 .الكتابةومهارة   القراءة ةمهار ، كالمة المهار ، االستماع ةمهار  ، وهيالعربية

ن ، فال يزال هناك العديد مسهال اأمر م اللغة العربية يف تعلاهدأتحقيق سلي

من الناحية النظرية ، تنقسم  .عملية التعلم ذلك يعيق، و مييف عملية التعل ادثةاملشكالت احل

م اللغة العربية إىل قسمني مها: املشكالت اللغوية )العامل اللغوي( يتعلمشكالت 

النجاح يف التعلم ، فاملشكالت اليت تؤثر املشكلتني السائدتني ومن .واملشكالت غري اللغوية

 .لغويةالغري ت كالشاملاليوم هي 
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ائل وسال يقحق يبتهو حلول املشكالت السابقة، تاج إىل حتاخلطوة الرئيسية اليت إن 

 لطالب اليسه سوفف ، بعد أن يتم حتقيق ذلك،تعلم اللغة العربيةبمهتمني  طالبعل الجل

، من بينها عدة طرقستخدام اب تحقيق ذلكلو  . املعلماملقدمة من قبل على فهم املواد 

 .بيةم اللغة العر يتعل ة يفعمائل التعليمية الداوسال توفري

 Gerlachقال ا كماي". والوسائل اصطالحالوسائل"و أوساط"األ"الوسائل لغةكلمة 

Elyالطالب على اكتساب اخلربات واملهارات أو  يقدرومواد أو أحداث لكل إنسان  يفه

أبهنا كأشكال اإلتصاالت من ، الوسائلNational Education Associationعّرف يمث املواقف.

وسائل التعليمية فهي لأما املقصود ابلنقل الرسالة أو املعلومات. وسائل الصورة أو املطبوعة

 عليمهم دور يف عملية التديالوسائل غري البشرية اليت يستخدمها املربون / املعلمون الذين ل

 .يةميهداف التعلاألحقيق والتعلم لت

، ةسمعيال ل، والوسائ بصريةال لالوسائخمتلفة، منها : أنواع  تعليميةوسائل الكانت لل

على 1.القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالسمعية البصرية ، والوسائ لوالوسائ

الرسائل يف  توضيح عرض( ١ منها كالتايل: عديدة فوائدهلا لوسائل التعليمية ا ، فإنوجه عام

( ٣، تعاجل املشكلة يف تقليل الوقت واحلواس( ٢شفوية، أو ال تحريريةشكل الكلمات ال

                                                           
1Nunuk Suryani, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis IT (2015), h. 4. 
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التغلب على املوقف السليب للطالب يف ميكن املناسبة واملتنوعة  يةميوسائل التعلالاستخدام 

 2. الدراسي الفصل

، حيث  يةميهداف التعلاألحتقيق على  املعلم سوف تساعد ،لستخدام هذه الوسائاب

  لهذه الوسائ تعملم ألنييف عملية التعل ةدور ووظيفة مهم هلا املصورة كانت وسيلة القصص

رتقية الرغبات دام الوسائل يف عملية التعليم لاستخمهاليك ، فإن  عند3.رسائلالكقناة 

لب التأثري النفسي على الطالب. اجلديدة وإاثرة الدوافع والتحفيز يف التعلم، وأنه أيضا جي

أداة وظيفة رئيسية ك يف التعلم، فيمكن للوسائلإىل إاثرة الدوافع ورغبات الطالب ابإلضافة 

ًما نشطًا ي، وختلق تعلم ممتعة وغري مملةيعملية التعلوحىت تصبح ، وادامل لاملعلم لنقا يستخدمه

 4. رحياوفعااًل وم إبداعاو 

 ظهريخاصة يف هذا العصر حيث ، املستخدمة اآلن للتعلم للقد تطورت الوسائ

، بصريةال لالوسائ منتبدأ ،بديلةال يةميلتعلل اوسائالالعديد من االبتكارات اجلديدة ك

القائمة على تكنولوجيا املعلومات  لالسمعية البصرية، والوسائ لة، والوسائسمعيال لوالوسائ

                                                           
2Joni Purwono, Sri Yutmini, and Sri Anitah, Penggunaan Media Audio-Visual pada Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pacitan, JurnalTeknologi 

Pendidikan dan Pembelajaran, 2.2 (2014), h. 129. 
3Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 3. 
4Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 

2009), h. 28-29. 
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 ل البصريةهي الوسائ ةستخدمها الباحثتساليت  لالوسائ . ويف هذا البحث أن واالتصاالت

 .رقميةالقصص املصورة اليف شكل 

تعليم سري الييث حبإىل ذلك، فاملعلم جيب عليه تطوير إبداعه يف التعليم،  جبانب

 لك، لذرن البشة ملحمتم إمكانية أصلية اإلبداع هوجيدا وله إستجابة حسنة من الطالب. 

ام  سورة األنعهللا يف كالم  وهذا يتفق معه. إبداعلرئيسية للمعلم أن يطور دائًما فإن املهمة ا

 .١٣٥اآلية 

ۡۡقُل ۡ َملُوا ۡٱَيََٰقو ِم ۡإِۡۡع  َۡمََكنَتُِكم  َٰ ََۡعِمل  ۡلََعَ لَُمونََۡۡسو َفۡۡفَِّۡنِ َۡلَُۡتع  ۡتَُكوُن ۡۥَۡمن

َٰقَِبُةۡ ارِ ۡٱَع لُِحۡۡۥإِنَّهُۡۡدلَّ لُِمونَۡٱََلُۡيف  َٰ ١٣٥ۡۡۡلظَّ
Artinya : “Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu. 

Sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di 

antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-

orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.”5 

 

إما ، املشكالت حليف جياد طريقة جديدة إلملعلم ضروري اإبداع قال هوراس إن 

 أساليبالفنون األدبية أو الفنون األخرى، واليت حتتوي على نتيجة أو ابلعلوم أو  علقتت

                                                           
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), h. 195. 
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مدرسة مطلع  يفاليت أجرت الباحثة  األوليةث و بحال يجةفيما يلي نت6.جديدة للشخص املعين

 األنوار اإلبتدائية األهلية غستينج اتجناموس.

هناك  أن فقد ظهرت املدرسة، تلك اللغة العربية يفقابلة مع مدرس املنتائج  منو 

درس  العربية اللغة أبن درسالطالب  يعتربال يزال  منها ،يف تعلم اللغة العربية كالتمش

يف القراءة الطالب  رغبةعدم األحداث هو  هذه حدوث يسبب إىلبعض العوامل . صعب

كذلك . اللغة العربيةرس يف دلدى الطالب  القراءةمهارة على اخنفاض وذلك يؤثر ، العربية

 7..يف قراءة الكلمات أو اجلمل العربية بونصعالطالب يبعض  يوجد

هارات املإىل  لنسبةة يف تعلم اللغة العربية ابالقراءة هي املهارات األساسي ةمهار 

القراءة ستعيق نقصان قدرة الطالب يف 8.لكتابةواوالكالم ، االستماع مهارة خرى مثلاأل

 :، ومهاالقراءة على جانبني أو معنيني ةمهار  حتتوي. و م اللغة العربيةيتعل

 رموز الكتابة إىل أصوات حتويل.١

 9.استيعاب معاين مجيع املواقف اليت يرمز إليها هبذه الرموز املكتوبة والصوتية.٢

                                                           
6Saputra Baldani, Aneka Problema Keguruan (Bandung: Angkasa, 1982), h. 101. 
7 Nur Hidayatul Muhafidoh, wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab di MIS 

Mathla’ul Anwar, Gisting Tanggamus, 12 Desember 2019. 
8Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), h. 107. 
9Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2012), h. 

166. 
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، القراءة ةمتاصال، القراءة التكميلية، القراءة للقراءة عدة أصناف منها: القراءة املكثفة

الطالب الذين من املواد التعليمية األخرى. ادة املالقراءة أهم .10ية.ذجو نمال القراءةو ، اجلهرية

 . وابلتايلخرى يف مجيع مستوايت التعليماألواد امليتفوقون يف ، فإهنم القراءةس يتفوقون يف در 

ملتعلمي اللغة العربية ، وخاصة م اللغةيف تعلاهدأفإن القراءة هي الوسيلة الرئيسية لتحقيق 

 11.غري العربية والذين يعيشون خارج الدول العربية مثل املتعلمني يف إندونيسيا

 ٥-١ت اآلاي لعلقاأول كلمة نزلت على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم وهي سورة 

 .وفيها معىن القراءة والكتابة

ۡٱ
 
ِۡۡق َرأ مِۡٱب ِيٱَرِبَِكۡۡس  نَسَٰنَۡٱَخلََق١َۡۡۡخلََقَّۡۡلَّ ِ

َۡعلٍَقۡمِۡۡۡل  ۡٱ٢ۡۡن 
 
َرمُۡٱَكَۡوَربۡ ۡق َرأ ك 

َ ٣ۡۡۡۡل 

ِيٱ َِّۡۡلَّ َمۡب
نَسَٰنَۡٱَۡعلَّم٤َۡۡۡل َقلَمِۡٱَعلَّ ِ

ۡيَۡۡۡل  َۡماۡلَم  لَم   ٥ۡع 

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia Telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah.Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya.12 

 

                                                           
10Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab..., h. 113 . 
11Bisri Mustofa and Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 

UIN-MALIKI PRESS, 2012), h. 99. 
12Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya..., h. 904. 
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القراءة هي إحدى األدوات . مكانة خاصة يف القرآن أن للقراءة السابقة، تؤكد اآلية

حلمل  القراءة طريقةو  . فإن القراءة جزء مهم من الدراسة لكلذ. عرفة ما مل نعرفه من قبلمل

بتدائية األهلية غستينج درسة مطلع األنوار اإلمباللغة العربية  ميتعل فيفاجملد. إىل  الناس

استخدام يزيد يف ، وال يةميلتعلاوسيلة اليستخدم املعلم الكتب املطبوعة ك ال يزال ،اتجناموس

طالبا  ٢٠وزعتها الباحثة على اليت  ستباناإلبناء على بياانت . هذه النتائج األخرى لالوسائ

 .الطالبستبيان إالبياانت عن يلي نتائج  فيما . من الصف اخلامس خالل البحث األول

 ١جدول 
 بياانت نتيجة اإلستجابة للبحث األول

 املؤشرات الرقم
 عدد السؤال

 ال نعم
يستخدم الطالب وسيلة الكتب املطبوعة يف  ١

 تعليم اللغة العربية
٢٠ - 

وسائل األخرى يف املعلم دائما الستخدم ي ٢
 م اللغة العربيةيتعل

١٧ ٣ 

 ١ ١٩ حيب الطالب حالة التعلم املرحية ٣
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 غة العربية الم اللي تعليمكن االستنتاج أنه يفف، السابقة بناًء على بياانت االستبيان

 للوسائتخدام ااسيف  يزيد، وال يةميلتعلاوسيلة اليستخدم املعلم الكتب املطبوعة ك يزال

 .متعةاملتعليمية ال حوالاألخرى، بينما يفضل الطالب أ

جة احلا هناكن أ شكلةاملالبحث األول، وجدت الباحثة  يجةبياانت نتمن و 

العربية، وعدم  قراءةلاب لطالبا املشكلة تتمثل يف قلة اهتمام بديلة حللالطريقة ال إىل

 .م اللغة العربيةيذابة يف تعلاجل لوسائال وجود

يف  لدام الوسائعظيم استختبهي املعلم و  أن يستخدمها ميكنإحدى الطرق البديلة 

يف شكل  للوسائا خدمة أن تستريد الباحثتفي هذه احلالة، . فم اللغة العربيةيعملية تعل

اف هداألحتقيق على  لماملع سوف تساعد لهذه الوسائبوجود  رقمية،ال القصص املصورة

 م ألنيلة التععملي يف ةدور ووظيفة مهم هلا املصورة وسيلة القصصكانت ، حيث  يةميالتعل

  .رسائلالكقناة   لهذه الوسائ تعمل

رسائل النقل لهي أداة و تعليمية الوسيلة الكالقصص املصورة  ، فإن  Waluyantoوفًقا لـ

م إىل عملية االتصال بني الطالب ومصادر التعلم ي، يشري التعليف هذا السياق . الدروسأو 
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أثناء عملية  يف لطالبا يشجع املصورة يلة القصصوسهذه  استخدام 13.(القصص املصورة)

اثرة إلعلى تشجيع الطالب   وسيلة القصص املصورة تساعد. يف احلقيقة والتعلمعليم الت

تعليمية عملية حيث تكون املواد تعترب وسيلة  املصورة يلة القصصوس، ألن  التعلمرغبتهم يف 

رغبة  على  لقصص املصورةأن تثري ا. ميكن صقصالشخصيات و الصور و ال املقدمة يف شكل

. تطوير مهاراهتم اللغويةل ذلكو لذين ال حيبون القراءة، الطالب ل اصةخيف القراءة،  الطالب

تعليمية عملية رة هي وسيلة املصو  وسيلة القصصستنتاج أن الميكن ا ،ا البحثيف هذ و

 14جذابة.و 

وير وسيلة تط ع " حبثها مبوضو جراء إب ةهتم الباحثفت، انطالقا من البيان السابق

وار ع األنمطل درسةمبالقصص املصورة الرقمية لتعليم القراءة من الصف اخلامس 

 ."اإلبتدائية األهلية غستينج اتجناموس

 

 

                                                           
13Ambaryani and gamaliel septian Airlangga, Pengembangan Media Komik Untuk Efektifitas 

Dan Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Materi Perubahan Lingkungan Fisik, Pendidikan 

SuryaEdukasi, 3.1 (2017), h. 20. 
14Hengkang Bara Saputro and Soeharto, Pengembangan Media Komik Berbasis Pendidikan 

Karakter pada Pembelajaran Tematik-Integratif Kelas IV SD, Jurnal Prima Edukasia, 3.3 (2015), h. 

63-65. 
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 تالكاملش عينيتب. 

 لتالية :كالت اشامل ة بعضالباحثفتعني ، السابقة على وصف اخللفية بناء

يف مهارة   طالبال على ضعفوذلك يؤثر ، العربية القراءةيف  طالبال  عدم رغبة.١

 . القراءة العربية

 .م اللغة العربيةييف عملية تعلدائما ب اكتل الوسائ يستخدم املعلم.٢

 .الرقميةوسيلة القصص املصورة مثل جذابة كو ة عملي الوسائلتطوير  عدم وجودل.٣

 تاملشكال حتديدج. 

 التالية :املشكالت بعض  ةالباحث ددحت، هنطاقا فيواسع حىت ال يكون هذا البحث

 الرقميةاملصورة  الوسائل التعليمية املطورة على أساس وسيلة القصص.١

األهلية غستينج يف مدرسة مطلع األنوار اإلبتدائية فقط  الوسائل اليت تطّورها الباحثة.٢

 اتجناموس

 اخلامس صفم اليلتعل لالوسائ تستخدم.٣

 ت البحثمشكال. د

 لصف اخلامس؟راءة من ام القيالفعالة لتعل الرقميةاملصورة  وسيلة القصصتطوير كيف .١
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 ؟لصف اخلامس راءة من ام القيلتعل الرقميةاملصورة  وسيلة القصص فعاليةكيف .٢

 ؟ املطورة الرقميةاملصورة  لوسيلة القصص  طالبال استجابةكيف .٣

 البحث هدافأه. 

 : البحث وهي من هذا هداففاأل، ت البحث السابقةمشكالاستنادا إىل 

لصف راءة من ام القيالفعالة لتعل الرقميةاملصورة  وسيلة القصصتطوير  كيفية ملعرفة.١

 .اخلامس

 .لصف اخلامسراءة من االق ميلتعل الرقميةاملصورة  وسيلة القصص فعالية ملعرفة .٢

 . املطورة الرقميةاملصورة  لوسيلة القصص طالبال ملعرفة كيفية استجابة . ٣

 فوائد البحث.و

 الفوائد النظرية.١

 م اللغة العربيةيلتعلوسائل مهة تتعلق بنظرايت تطوير الأن يقدم هذا البحث مسا  .أ

التعليمية املتعلقة  املعلومات للمؤسساتهذا البحث  قدممن املتوقع أن ي .ب

 . طالبال لدى العربية تعلم اللغة نتائجقية لرت عالة الفو ابلوسائل املناسبة 
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 عمليةالفوائد ال. ٢

للباحثني  صدرا من املصادر العلميةهذا البحث م يكونمن املتوقع أن 

وميكن  م اللغة العربيةييف تعل وسيلة القصص املصورة الرقميةالذين سيطورون  الحقنيال

وعلى وجه خاص،فإن  . واملؤسسات التعليمية فوائد للمعلمني والطالبه أن يقدم

 هي كالتايل :هذا البحث فوائد 

 نعلمو امل .أ

 م اللغة العربيةيتعليف  فعاليةل الالوسائعن علومات املللحصول على  ( ١

وأثرها يف الرقمية املصورة  وسيلة القصصمعلومات حول كيفية استخدام ك(  ٢

 .العربية م اللغةيتعل

يف  لعلى تعظيم استخدام الوسائ درواقيل نياملعلمأن يشجع هذا البحث ( ٣

 . م اللغة العربيةيتعل

  طالبلل .ب

 بتعلم اللغة العربية على زايدة اهتمامهم طالبال تشجيع ( ١

املصورة  وسيلة القصصواد العربية ابستخدام عن امل طالبال سهيل فهم ( ت٢

 الرقمية.
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 التعليميةاملؤسسات ج. 

من املتوقع أن تكون نتائج هذا البحث مسامهة إجيابية جلميع 

املؤسسات التعليمية على مستوى املدرسة اإلبتدائية، خاصة ملدرسة مطلع 

 األنوار اإلبتدائية األهلية بغستينج اتجناموس.

 



 الباب الثاين

 نظرىاإلطار ال

 التطوير منوذج مفهومأ. 

هو  التطوير. والبحث البحث والتطوير الباحثة منهج م  هذا البحث تستخديف

 1.املنتجات احلالية  لتحسنيأو  اجلديدة اتخطوة من أجل تطوير املنتج عملية سلسلة أو

 :، منهاك عدة مصطلحات يف البحث والتطويرهنا

1. Borg and Gall  ابستخدام ،research and development  ، ُيرتجم إىل البحثو 

 .والتطوير

2. Thiagarajan   4، ابستخدام منوذجD ( النشرالتعريف والتصميم والتطوير و.) 

3. Dick and Carry  نتجتاج املالتطوير األول إىل إنابستخدام عشر خطوات تبدأ من 

4. Robert Maribe Branch  يطور تصميم التعليم ابملدخلADDIE  ، التحليل(

 2(.ميوالتقو ، ، التطبيق التصميم، التطوير

5. Richey and Klein  يستخدم مصطالحPPE  .)3)التخطيط، اإلنتاج والتقومي 

                                                           
1Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan 

Tenaga Kependidikan (Jakarta: Kencana, 2010), h. 206. 
2Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 28. 
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امج منهجية لعملية تصميم وتطوير الب  دراسةيعّرف البحث والتطوير على أنه 

ر االتساق الداخلي وفعالية استخدام هذه البامج ايواملنتجات التعليمية، ولتكميل مع

 4.واملنتجات

ج واختبار املنت ع، وصناملنتجات احلاليةث من خالل تطوير إبجراء البح الباحثة تقوم

ة لقصص املصور اعربية على شكل اللغة التعليم  املنتج املطور هو وسائل فعاليته. 

هناك   ،هذا البحث يف . وطالب الصف اخلامسر هو ن موضوع االختباكا .رقميةال

. تعليميةجاهز للتطبيق يف املؤسسات الو نهائي النتج املمراحل إلنتاج  مخس إىل اجةاحل

، Robert Maribe Branchرانش أنشأه روبرت ماريب ب الذي تطويرال منوذج تستخدم الباحثة 

لي ي. فيما ميقو التطبيق والت ،التطوير)لتحليل ، التصميم،   ADDIEواملعروف مبصطلح 

 ر املنتج : تطويمراحل 
.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
3Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development) (Bandung: 

Alfabeta, 2019), h. 39. 
4M. Haviz, Research and Development ; Penelitian Di Bidang Kependidikan Yang Inovatif, 

Produktif Dan Bermakna, Jurnal Ta’dib, 16 (2013), h. 29. 
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revision       revision 

 

 

 

revision       revision 

 

 

 1الصورة 
 5Robert Maribe Branchحسب ADDIEمراحل استخدام منوذج

ص املصورة القصل ى شكم اللغة العربية عليتعل ناتج النهائي هلذا البحث هو وسائلال

 .رقمية للصف اخلامسال

 ب. اإلطار النظري

 العربية  تعليم اللغةوسائل  تعريف .1

فيما يلي   ط". مبعىن "أوسا  ”medius“أتيت كلمة الوسائل من الكلمة الالتينية 

 :حسب اخلباءتعريف الوسائل 

                                                           
5Sugiyono, Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development)...., h. 38-39. 

Design Evaluation 

Development 

Implementation 

Analysis 



17 
 

".  وسط"أتيت من الالتينية ويف صيغة املفرد من كلمة  أبن الوسائل مسالدينو يرى .أ

 6.مستحقها نقل الرسالة من املرسل إىلوسيط أو تعين حرفياً  الوسائل

نقل الرسالة من املرسل إىل ان وآخرون، أبن الوسائل هي يرى سادمي  .ب

  7.مستحقها

يع على أهنا مج يف تعريف الوسائل  وجيا االتصاالتل وتكنو ية التعليمف مجعتعرّ ج. 

 .األشكال والقنوات املستخدمة لنقل الرسائل واملعلومات

 .ياملتلقو  املصدر علومات بني املريفالوسائل كوسيلة لتو وآخرون أن  هينيك شرحد. ي

كلها أدوات مادية ميكنها تقدمي الرسائل وحتفيز   إن الوسائل ،Briggs يقوله. 

  8وغريها.الكتب واألفالم واألشرطة  : على سبيل املثال .الطالب على التعلم

وسائل هي أنواع خمتلفة من املكوانت يف بيئة الطالب ميكن الأن  ،Dagneو. يذكر 

 9.أن حتفزهم على التعلم

                                                           
6Ali Mudlofir and evi fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif Dari Teori Ke 

Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 121. 
7Ibid. h. 122. 
8Syafruddin Nurdin and Adriantoni, Kurikulum Dan Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2016), h. 119. 
9Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab....,h. 26. 
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يرسل  املرسل تعريف الوسائل هوأن االستنتاج يمكن ، فمن اآلراء املذكورة

سائل يف و والى. ملتلقاكون شخًصا أو كائًنا( إىل رسالة )ميكن أن يالمن مصدر  الرسالة

 .وسيلة تستخدم لنقل املعلومات للطالب م هييعملية التعل

التعلم هو عملية  لة. الرسا نقلل كالوسيلة  أداة تعمل ية هيميالتعلبينما الوسائل 

ة ي أيًضا وسيلهليمية لتعاوسائل املواد التعليمية. والتصال بني املتعلمني واملعلمني و الا

 .بيةميكن صنعها لتلبية االحتياجات املختلفة ملتعلمي اللغة األجن

يف تعريف ،  Gerlach dan Ely يقدم . معاٍن عديدة اهل يةميالتعل الوسائلإن 

شخص أو مادة يراد هبا  ىن الواسععمب التعليميةوالوسائل  ىن الواسع والضيق.عالوسائل مب

. وأما الوسائل أو حدث مينح الطالب الفرصة الكتساب املعرفة واملهارات واملواقف

  البشرية( يستخدمها املعلم الوسائل غري الشخصية )غري هيفالضيق  ىنعمب التعليمية

لتعريف يميل هذا اف لتايل ابو  .والتعلم لتحقيق األهداف الذي له دور يف عملية التعليم

الصور أو الوسائل اإللكرتونية بيانية أو الرسوم الهو  إىل افرتاض أن شكل الوسائل

 10.اللفظيةاملعلومات املرئية أو اللتقاط أو إعادة ترتيب 

                                                           
10Ibid, h. 25. 
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هي الوسائل  . يقولون أبن Gagne dan Briggs ى اليت طرحهاخر والتعريفات األ

األشرطة  الكتب ومسجالت تتضمن فيهاأو املركبات املادية  مكوانت املوارد التعليمية

وأجهزة  والصور والرسومات والتلفاز الفيديو واألفالم والشرائحو وأشرطة كامريا 

 11.الكمبيوتر

الوطنية للتعليم،  الرابطة تُعرّ ف اليت عن املصطلح التعريفات السابقةتلف خت

 . أشكال من االتصاالت املطبوعة واملسموعة واملرئية ومعداهتا أهنا وسائل التعليمية علىال

مراسلة  التعليمية على أهنا تكنولوجيةوسائل الف و يعرّ ، وهSchramm رأي آخر عب عنه

ية : وسائل التعلمالشف إبراهيم انشر عن مث ك 12.ميكن استخدامها ألغراض التعلم

هي كل ما يستخدم من وسائل حسية بغية ادراك املعاين بدقة و  عليمية"الوسائل الت

 13. سرعة

نا نالحظ أوجه التشابه ، ميكنيةميالتعل الوسائل بعض االختالفات يف تعريفمن 

ميكن قبوهلا وتذكرها و ، ية، أي عملية توصيل الرسائل أو املعلومات فعالمع بعضها البعض

ية هي أداة تستخدم كوسيلة ميالتعل الوسائلفهم أن نلذلك  . بدائًما من قبل الطال

                                                           
11Azhar Arsyad, Media Pembelajaran...., h. 4. 
12Ali Mudlofir and evi fatimatur Rusydiyah, Desain Pembelajaran Inovatif Dari Teori Ke 

Praktik...., h. 122. 
13Siti Jubaidah, Efektivitas Pembelajaran Bahasa Arab...., h. 246. 
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ختلفة إىل متلقي املصادر املعرفة من املصال لنقل الرسائل أو املعلومات يف شكل االت

 .يةميهداف التعلألغراض حتقيق األالرسائل أو املعلومات 

رسل من امل رسالةنقل ال ، كلمة "وسيلة" مجع من "وسائل" وهيالعربيةاللغة يف 

م هو يالتعلو  . توضح العملية اليت pe-anأصل الكلمة هلا زايدة م من يالتعلإىل مستحقها. 

 . جهد املعلم ملساعدة الطالب على القيام بنشاط التعلم

أو حمتوى الرسالة يهدف إىل إيصال ل التعليمية هي شيء خمطط ومبمج وسائال

مشاعرهم وسلوكهم يف أنشطة م و حيفز اهتمام الطالب وأفكارهم وانتباههالدروس حىت 

م يتعل  فإن وسائلوابلتايل 14.احملددة  يةميهداف التعلن أجل حتقيق األوالتعلم م التعليم

واليت هتدف إىل تسهيل فهم الطالب عن املواد هلا  ةاللغة العربية هي وسيلة برجمية خمطط

 .العربية

ذب جلملريح اتعلم أن يتحقق جو ال يم يف املدرسة، ميكن للمعلميف تطبيق التعل

م يتم التعليث ي، حبعةملتنو ابتكرة و املبداعية و التعليمية اإل الوسائلاستخدام  االهتمام مع

 .التعلمىل إجناز إوالتوجه  حتسني العمليةمن خالل 

                                                           
14Aminudin, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Jurnal Al-Munzir, 7.2 (2014), h. 18-21. 
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طوات اخللى ع يتأسس علم يف أداء واجباته جيب أنن املذلك، فإ ابإلضافة إىل

 الم هللاكسب  ، وهذا حبلوسائلتطبيق امع مصدر التعاليم الدينية، كما يف مشكلة 

 :( ، وهي44سبحانه وتعاىل )سورة النحل: 

َي  َنَٰت ِٱب ِ ُبر ِ ٱوَِِۡلب ِِلزُّ
َ
َِوأ ِٓإ ََلبَك َا ُبَِِرَِل  كِبٱنَزۡلب ِل لنِ ِل  َ ِإ ََلبِّي   ِنُز  َل َِما ِاس  َِولََعل ُهمب ه مب

ُروَنِ  ٤٤َِيَتَفك 
Artinya : (mereka Kami utus) dengan membawa keterangan-keterangan 

(mukjizat) dan kitab-kitab. dan kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 

supaya mereka memikirkan.15 

 
 يةميالتعل الوسائلأنواع  .2

 : نواع ، وهيأ أربعة إىل يةميالتعلالوسائل بشكل عام ، تنقسم 

 بصريةالوسائل ال .أ

النماذج صور أو الشكل بم ييف سياق التعل ميكن أن تكون الوسائل البصرية

هتدف  .خرى تزود الطالب بتجارب بصرية حقيقيةأو األشياء أو األدوات األ

                                                           
15Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya...., h. 370. 
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 ةاجملردملواد دمي وتشكيل وتوضيح فهم ايف استخدامها إىل تق الوسائل البصرية

 16.الطالب ابإلستمرار ةأنشط لطالب، وتطوير الوظائف العاطفية، وتشجيعل

 الوسائل السمعية  .ب

رموز اليف شكل  الوسائل السمعية هي وسيلة لنقل الرسالةأبن يرى سادميان 

ة اان ورفاعي، فإن الوسائل السمعييرى ساجمث  .غري لفظية وأ كانتلفظية   ، الصوتية

واليت ميكن أن حتفز أفكار الطالب املواد حتتوي على الرسائل اللفظية للتدريس هي 

  17.والتعلم استعدادهم حىت حتدث عملية التعليمومشاعرهم وانتباههم و 

نقل ة لستخدمالوسيلة املهي السمعية  الوسائليمكن االستنتاج أن فلذلك 

سجل املدام ستخ، أو األصوات املسجلة ابرسائل املواد التعليمية خالل األصوات

 .شغلاملغيلها للطالب ابستخدام ، مث يتم تشالصوت

 لوسائل السمعية البصريةا .ج

هي مزيج من الوسائل الوسائل السمعية البصرية أن   Wingkelيعّرف 

اليت يتم إنشاؤها من تلقاء نفسها مثل الشرائح املدجمة مع أشرطة  السمعية  والبصرية

                                                           
16Herka Maya Jatmika, Pemanfaatan Media Visual Dalam Menunjang Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani Di Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia, 3.1 (2005), h. 95. 
17Kesumawidayani, Hery Kresnaldi, and Suhardi Marli, Penggunaan Media Audio Dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Untuk Meningkatkan Keterampilan Menyimak, h. 4. 
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حتتوي  الوسائل هيو  Wina Sanjayaعند  الوسائل السمعية البصريةبينما  .الصوت

، مثل تسجيالت الفيديو والصوت وما صور ميكن مالحظتهاعلى عناصر صوتية و 

 18.إىل ذلك

مزيج  البصرية الوسائل السمعيةأن هي الباحثة ج السابق، تستنتمن الرأي 

، حظتهان مالصور ميكحتتوي على عناصر صوتية و من الوسائل السمعية والبصرية 

 .وغريها والشرائح الصوتية مثل تسجيالت الفيديو والصوت

 تصااليا املعلومات واالتالقائمة على تكنولوج يةمسائل التعليو ال .د

 إحدى  التعليمية القائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إن الوسائل

تعليمية يف بيئة الطالب يف الواد املمصادر التعلم اليت حتتوي على من كوانت امل

هي وسيلة لنشر  . مبعىن آخر، هذه الوسائلشكل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

لكمبيوتر واالتصاالت ومرافق اشبكات الكل أجهزة وبرامج وأنظمة املعلومات يف ش

 19.حبيث ميكن نشر البياانت والوصول إليها عاملًيا

                                                           
18Joni Purwono, Sri Yutmini, and Sri Anitah, Penggunaan Media Audio-Visual Pada Mata 

Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pacitan, JurnalTeknologi 

Pendidikan Dan Pembelajaran, 2.2 (2014), h. 130. 
19Nunuk Suryani, Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis IT...., h. 4. 
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ات ملعلومالوجيا التعليمية القائمة على تكنو  الوسائلأن واالستنتاج منها 

، ومجع لرقابةابتتعلق كل التكنولوجيات حيث   هي الوسائل التعليمية واالتصاالت

م أجهزة ستخداابانت وختزين وتوزيع وعرض املعلومات أو البيا )االستحواذ(، وجتهيز

 .الكمبيوتر واالتصاالت

 تعريف وسيلة القصص املصورة .3

عين أشياء واليت ت " Comic " القصص املصورة مشتقة من الكلمة اإلجنليزية

 يفا إال مل يتم بثهيف الدول الغربية و القصص املصورة ، تطورت يف البداية .مضحكة

كن مت د ، ولالنقو الفكاهة توي على عناصر ة اليت حتم الكارتونيو ف أبسلوب الرسالصح

 .يف وقت الحقنشرت القصص املصورة 

هي شكل من أشكال الفن يستخدم صورًا اثبتة مرتبة بطريقة القصص املصورة 

. على الورق وجمهزة ابلنص. يف بعض األحيان القصص املصورة طبعتها تشكل قصة

، من الشرائط يف الصحف إىل اجملالت، صص املصورة أبشكال متنوعةت القميكن نشر  

 20.إىل الكتب الفرديةو 

                                                           
20Wulandari Pratiwi and Riza Yonisa Kurniawan, Penerapan Media Komik Sebagai Media 

Pembelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 3 Ponorogo, h.4. 
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سوم الكاريكاتورية على أهنا شكل من أشكال الر تعّرف القصص املصورة 

بشكل تسلسلي ، مث تربط  متثل فيها هذه الشخصيات قصةو تكشف عن الشخصيات 

 21.بصورة مصممة لتوفري الرتفيه للقراء ، وخاصة لألطفال القصص املصورة 

على أهنا شكل من أشكال القصص املصورة  فّ ميكن تعر  وفًقا لسوسيالان،

الرسوم املتحركة اليت تكشف عن الشخصيات وتنفذ قصة يف تسلسل يرتبط ارتباطًا وثيًقا 

هي شكل من ياسا تسينلقصص املصورة عند وا .ابلصور وهو مصمم لتوفري الرتفيه للقراء

تقدم الكتب املصورة قصًصا بسيطة  .قصة بسلسلة من الصور املضحكةالأشكال تقدمي 

 22.بني األطفال والبالغنيكثريا حتظى  حىت فهمها ، ل وسهولة

سلسلة  هي ةصور القصص امل يمكن االستنتاج أنالتعريفات السابقة، فبناًء على 

عمل يث تعرض الصور ، ح فيها من القصص املصورة مزودة بكتابة بسيطة توضح

ليت واقع اوامل ال يتخيل القارئ فقط الشخصيات وحىت لوصف القصة، كوسيلةالصورة  

 الرسامني إىل لفني /ملؤ ن الرسائل / املعلومات مأيًضا كناقل ل هاهي خلفية القصة ، ولكن

 .األعمار ن مجيعاص مواليت ميكن استخدامها أو االستمتاع هبا من قبل األشخ القارئني

                                                           
21Erlina, Pembelajaran Qira’ah Inovatif (Bandar Lampung: Buku Daras, 2014), h. 157. 
22Wulandari Pratiwi and Riza Yonisa Kurniawan, Penerapan Media Komik Sebagai Media 

Pembelajaran Ekonomi Di SMA Negeri 3 Ponorogo…., h. 5. 



26 
 

 املصورة أنواع وسيلة القصص .4

 القصص الكارتونية .أ

ة مقرتن صوربعض التوي على واحد، وحتعرض إن القصص الكارتونية هلا 

فكاهة على نوع ال الكرتونية / الكاريكاتوريةهذه القصص وي توقد حت . ابلكتاابت

 .ض منهاوالغر  لصورةالقارئ معىن ا حىت يفهموالنقد أو السخرية اليت فيها الصورة 

 ةفكاهيالكتب ال  .ب

. صريةقالة قصاليف شكل أجزاء من الصور مرتبة يف الكتب الفكاهية وهي 

 .لةمتسلس لة أون تكون القصة مسلسميكن أ هاولكنوقد ال جيب أن تنتهي القصة، 

 الكتب املصورة  .ج

، وغالًبا ما تسمى هذه القصص الكتابيتم حزم القصص املصورة يف شكل 

يف هذه الكتب املصورة غالف وقائمة  . لقصص املصورة القصريةاملصورة اب

تقوم  البحثابلتايل فإن القصص املصورة هلا أنواع خمتلفة، يف هذا و  23.توايتاحمل

 .ةرقميالالكتب بشكل الكتب املصورة نوع  التعليمية من وسائلالتطوير ب الباحثة

 

                                                           
23Erlina, Pembelajaran Qira’ah Inovatif,  (Bandar Lampung: Buku Daras, 2014), h. 159-160. 
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 املصورة خصائص وسيلة القصص .5

 :هيفاملصورة من وسيلة القصص صائص اخل أما

 .تتكون القصص املصورة من مواقف تسلسلية خمتلفة .أ

 قوة ء إىلحىت ميكن االرتقا عرف على توصيف آخر للقصص املصورةجيب الت .ب

 .هذه الوسيلة

 .حول الناس القصص املصورة تركز االهتمام ج.

يث حبليومية ابحلياة اعن نفسها أو تتعلق القصص املصورة تدور القصص يف د. 

الت تمثيلالتعرف على أنفسهم من خالل مشاعر وأفعال  ميكن للقارئ

 .لشخصية الرئيسيةا

 24.القصة موجزة ومثرية لالهتمامه. 

 ملصورةاجتعل القصص جذابة القصص املصورة أبهنا موجزة و خصائص ومن 

 .قراءةلاتعلم  يف ، خاصةفعالة جًدا لالستخدام يف التعلم

 وسيلة القصص املصورة ووظيفتهادور  .6

 ميالتعل للوسائط املصورة يف الدور الرئيسي .أ
                                                           

24Riska Dwi Novianti and M. Syaichudin, Pengaruh Penggunaan Media Komik Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Tema Indahnya Negeriku Di Sekolah Dasar, 3.2 (2015), h.5. 
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إبداع  تعليم وتنمية فعالة يفال من الوسائل كوسيلة  القصص املصورة يعتب دور

ومبتدئني ، واليت  كثرية معاين ، فإن القصص املصورة هلاكما هو معروف .الطالب

لقصص املصورة فإن ل، بشكل عام .ديمكان وجود كل كومي يتم تعديلها حسب

وسيلة لقصص املصورة اتعد  .دور يف نقل املعلومات وحتقيق السلم اجلمايل من القراء

إبداعي ولديها  شكل جتمع بني النص والصور يف فريدة ألهناالرئية املتصال اإل

 25.نقل املعلومات بطريقة شائعة وسهلة الفهم على القدرة

 حتقيق  على قادر أنه هو التعلم رة يفاملصو  القصص من وسائل الدور الرئيسي

 26. القراءة  يف الطالبرغبة  تشجيعال القراءة لكشكل من أشك و الطالب رغبة

 املصورة يف التعلم القصص سائلوظيفة و   .ب

بشكل   أيًضا استخدامميكن و ، إىل أن القصص املصورة كوسيلة ترفيةانب جب

يم يف للتعللقراءة وتطوير املفردات ومهارة القراءة. و اب إاثرة االهتمامفعال يف حماولة 

، وميكن أن تثري شغف التعلم لدى القصص املصورة املعلم ارسوف خيت، املدرسة

                                                           
25Ary Nur Wahyuningsih, Pengembangan Media Komik Bergambar Materi Sistem Saraf Untuk 

Pembelajaran Yang Menggunakan Strategi PQ4R, Journal of Innovative Science Education, 1.1 

(2012), h. 20. 
26Giri Wiarto, Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Jasmani (Yogyakarta: Laksitas, 2016), 

h. 135. 
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فة للطالب اليت املعرو والقصص املصورة املضحكة ، الطالب، والقصص املصورة 

 .27.عاملهم تناسبها

ن كاًل مالقصص املصورة شميكن أن يكون استخدام في عملية التعلم ف

طريقة شائعة ومات بملعلاليت لديها القدرة على نقل ا ةرئيامل يةاالتصال أشكال وسائل

صورة امل قصصال خط يفهذا ممكن ألن قوة الصور والكتابة اليت يتم ترتيبها  . وسهلة

، كما أنه أقل ملاًل  الطالب جيعل  النص القصري. جتعل املعلومات أسهل يف استيعاهبا

 . أسرع يف الفهم

يف هذا  .ميلالتع نقل رسائللليمية هي أداة الوسائل التعكإن القصص املصورة  

ب جيعلم. الت التصال بني الطالب ومصادرإىل عملية ا يالتعلم السياق، يعتمد

 ا ستثرييح فإهنصحلتطوير استخدام الكتب املصورة للتواصل ألنه إذا مت تقدميها اب

 .ملريحساس ابالقادرة على حتقيق اإلحالطالب واهتمامهم بسبب طبيعتها  رغبة

باشر ثري م هلا أتاإلجيابية من الطالب واليت يف منو االستجاابتالتعليم املريح سبب ي

 على زايدة االهتمام ابلتعلم.

                                                           
27Syaiful Hadi, Pembelajaran Konsep Pecahan Menggunakan Media Komik Dengan Strategi 

Bermain Peran Pada Siswa SD Kelas IV Semen Gresik, h. 11. 
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 وسائل جتلب وتولد الفرحالوسائل التعليمية ألن الوأوضح إبراهيم أمهية 

للطالب وجتدد محاسهم للمساعدة يف ترسيخ املعرفة يف أذهان الطالب  والسعادة 

 28.لدروسوإحياء ا

لدور وا . ةعديدة ومتنوعوسائل القصص املصورة أدوار ووظائف هذه كانت 

اصة يف علم، خ التإلاثرة رغبة الطالب يف ة هلذه وسائل القصص املصورة هيالرئيسي

 .القراءة رغبة الطالب يفحبيث ميكن أن تزيد  تعلم القراءة

 وسيلة القصص املصورةمزااي  .7

ية املتنوعة. ميالتعل شكل القصص املصورة كالوسائليف الوسائل  ميكن استخدام

من احملتمل أن يفضل الطالب هذه الوسائط املصورة ، وذلك ألن الصور املوجودة يف  

أن  ، ميكنابستخدام الصور .ميكن أن حتيي النص املكتوب املصاحبالقصص املصورة 

خيلوا مسبًقا ما حىت الطالب ميكنهم أن يفهموا ويت .فهمها وتذكرها على الطالبيسهل 

خرى هي أن العرض زااي األ. املاملوضوع الذي يقرؤونه من خالل الصور هو يف الواقع من

                                                           
28Nurdin and Adriantoni, Kurikulum Dan Pembelajaran...., h. 120-121. 
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ميكن مالحظة ذلك من خالل عدد األشخاص الذين يصنعون  . حيتوي على قصة

 29ع.يف اجملتمالعادة املطبقة قيمة أو لاحكاايت أو أساطري خرافية لنقل 

 :ملصورةا لوسائل القصص خرىأ يلي مزاايفيما 

هتمام اقيق لى حتععليم هو القدرة يتمثل الدور الرئيسي للكتب املصورة يف الت .أ

 .الطالب

 .الطالباجلذابة عند القراءة ه الرغبة يف توجي .ب

اثرة ابة إلمثالقصص املصورة  تكون ، ميكن أنمن خالل توجيهات املعلمنيج. 

 .لقراءةالرغبة يف ا

 .القصص املصورة إىل مفردات القراء تزيد ميكن أند. 

 .التقاط األشياء أو الصيغ اجملردة على الطالبأن يسهل ه. 

 30ة األخرى. دراسيت الالقراءة وجماالالب  يف ميكن أن تطور رغبة الطو. 

وسيلة ك  هانترفيهية ولك القصص املصورة ليست جمرد وسائل هذه فإن لذلك

 .لطالبلتعليم وتعلم العلوم واألخالق حنو ا

                                                           
29Hengkang Bara Saputro and Soeharto, Pengembangan Media Komik Berbasis Pendidikan 

Karakter Pada Pembelajaran Tematik-Integratif Kelas IV SD...., h. 64-65. 
30Riska Dwi Novianti and M. Syaichudin, Pengaruh Penggunaan Media Komik Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Tema Indahnya Negeriku Di Sekolah Dasar...., h. 5. 
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 ملصورة الرقميةعيوب وسيلة القصص ا .8

 ملصوة الرقمية كما يلي:االعيوب من وسيلة القصص   Hurlock  أوضح فقد

 . يدةعن القراءة األخرى املف لقصص املصورة تصرف اهتمام الطالبا .أ

 ونل حياو ة والالقراءة تشرح القصة، يكون الطالب غري قادرين على ألن الصور  .ب

  قراءة النص

 . بة القراءة يف القصص املصورةجتر  يف عدم التقدم هناكج. 

 31.خرى اللعبة األ أشكالمتنع القصص املصورة الطالب ليلعبوا د. 

 .ىيوب أخر ع لديهاالقصص املصورة ، فإن وسائل إىل رأي هريلوكانب جب

 هذه العيوب على :تشمل  

ه  ميكناللكن و ن الكتب املصورة ، جيب أن يستخدم املعلم الدافع احملتمل م .أ

لقصة كمال ا، جيب استبعد إاثرة االهتمام ابلقراءةف ، التوقف عند هذا احلد

 جتربةو  والنماذج ، ر( ،املصورة مبواد القراءة ، واألفالم ، والصور الثابتة )الصو 

 . .األنشطة اإلبداعية املختلفة

                                                           
31Syaiful Hadi, Pembelajaran Konsep Pecahan Menggunakan Media Komik Dengan Strategi 

Bermain Peran pada Siswa SD Kelas IV Semen Gresik...., h. 10. 
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، مما يتسبب راءة القصص املصورةجتعل القارئ يتكسل يف قيف القراءة  السهولة  .ب

 32. غري املصورة يف رفض الكتب

ون تك دواتسليم امل ى من وسيلة القصص املصورة الرقمية هيخر العيوب األ

 .اد مل تسلم يف جمملهااملو  علجت شى أنخي أنهو  ،بسيطة

 مهارات القراءة .9

ستخدم مصطلح إعادة الشفرة. يأوضح أندرسون أن القراءة هي عملية ترميز 

 ةز املكتوبو ألنه يف البداية يتم حتويل الرمالتسجيل( ليحل حمل مصطلح القراءة، الرتميز )

، فإن الكتابة. لذلكلكالم يف شكل تفسري اعملية فك التشفري هي الصوتية. بينما إىل 

ف فهم ما يريد املؤلحىت يشكل الكتابة جيب تفسريها يف شفرة الالقراءة هي عملية فك 

 33.نقله بشكل صحيح

واردة يف العلومات امل بعض القراءة نشاط أو عملية معرفية تسعى للعثور على

، لذلك ا يعين أن القراءة هي عملية فكرية لفهم حمتوى النصوص املقروءة. هذ . والكتابة

ومجل كلمات   تشكلنظرة على جمموعة من احلروف اليت الالقراءة ليست جمرد إلقاء 

                                                           
32Riska Dwi Novianti and M. Syaichudin, Pengaruh Penggunaan Media Komik Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas IV Pada Tema Indahnya Negeriku Di Sekolah Dasar...., h. 5. 
33Dalman, Keterampilan Membaca (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 6. 
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الرموز / اإلشارات /  أن القراءة هي نشاط لفهم وتفسريوالسيما ، وفقرات وخطاب

 34.القراءأن يقابلها ات املغزى حبيث تنقل الرسالة من قبل املؤلف ميكن الكتاابت ذ

اليت ، و وبةرة صعأبن القراءة هي مهارة معقدة، ومهاجيب أن يدرك معلم اللغة 

لقراءة على ثالثة ، تشتمل مهارات امبعىن آخر و. تتضمن سلسلة من املهارات األصغر

 :، وهيعناصر

 .احلروف وعالمات الرتقيم التعارف على .أ

 .ربط احلروف وعالمات الرتقيم ابلعناصر اللغوية الرمسية  .ب

 .ابملعىن B و A بنياملتتابعة العالقة ج. 

 والرسوم صوراليف شكل  األشكال وفقا للموضاتتعرف هي القدرة على  A هارةامل

هي القدرة على ربط  B املهارةو  .على ورقة ومنحنيات وخطوط يف عالقات منقوشة بدقة

 35.، أي الصور املنقوشة مع اللغةالسوداء على الورقالعالمات 

ة  معاجلات يفاملهار ميكن االستنتاج أن القراءة هي نشاط يف تطبيق عدد من 

 .فهم حمتوى القراءةلنصوص القراءة 

                                                           
34Ibid, h. 5. 
35Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa (Bandung: 

Angkasa, 2008), h. 11. 
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 القراءة أنواع .10

 :إىل نوعني ، ومها نشاطها، تقسم القراءةابلنظر إىل 

 اجلهرية  القراءة .أ

 ةمتاصالقراءة ال  .ب

 :ومها، إىل نوعني تقسم القراءة ةالعامابلنظر إىل أهدافها 

 القرع االستمتاعية  .أ

 وس والتحليلقراءة الدر   .ب

 :إىل  تقسم القراءة ابلنظر إىل أهدافها اخلاصة

 مللء الفراغالقراءة  .أ

 ةعيناملم و علالللحصول على  القراءة  .ب

 للحصول على املعرفة التفصيلية القراءة ج.

 36.لتفكري النقديالقراءة ل د. 

 يبلغ الصف أن خلامس ، حيثيركز هذا البحث على مهارة القراءة للصف ا

 الفهمية قراءةوال  الفهمية.  قراءةملستوى الثاين ، وهو الة يف االقراءإىل مهارة اخلامس 
                                                           

36Bisri Mustofa and Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab...., h. 99-

100. 
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، الفهمية قراءةال يف . أو امليكانيكية القراءة األعلى من القراءة اإلبتدائيةمهارة هي 

 قراءةاللتحقيق األهداف الواردة يف . و القراء على فهم حمتوى القراءةأن يقدر  جيب 

 .صامتةال القراءة هواألنشطة ، فإن أنسب الفهمية

 القراءةأهداف  .11

. فهم املعىن من خالل القراءةإىل حبث وحتقيق الرسالة أو لهتدف أنشطة القراءة 

قد  37.، مثل القراءة اخليالية أو الواقعيةأهداف القراءة على نوع القراءة املختارةؤثر ست

للصف جيب حتقيقه يف هذا البحث هو القراءة الفهمية  ح أن مستوى القراءةتوض

 كالتايل :أهداف   اهل يةفهمال القراءة . وابلتايل فإناخلامس

 ا وجيدا صحيحنطقا على نطق النص القدرة  .أ

 .بسيطالىن عامللفهم   .ب

 .لفهم األمهية أو املعىنج.  

 .التقييم / التقومي )معرفة حمتوى القراءة( د. 

 38.معرفة سرعة القراءة املرنة )حسب الظروف( ه. 

                                                           
37Dalman, Keterampilan Membaca...., h. 11. 

38 Ibid, h. 89. 
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ْ ُغْرَفة  اجْلُُلْوس   " وضوعالعربية مب اللغة يف درسالقراءة ختصص أهداف   "يف 

 :الطالب قادرون على أي

 "يف غرفة اجللوس دات عن "املفر   نطق .أ

 اجيد نطق نص القراءة نطقا  .ب

 صحيحترمجة النص ابلج. 

 ةصحيح بقراءةنصوص القراءة ممارسة د. 

ابللغتني اإلندونيسية والعربية بشكل  املوجودة "يف غرفة اجللوس" األدواتذكر ه. 

 .صحيح

الب قادرون القراءة هنا أن الطأهداف ستنتاج أن اليمكن امن البيان السابق، ف

وقادرون على فهم املعىن ومعرفة حمتوى  بشكل صحيح وجيد الكلمات واجلمل قنط على

 .القراءة

 الدراسات السابقة ج.

ابستخدام  العريب الكالم مهارةم يفعالية تعلاملقالة اليت كتبتها سييت زبيدة بعنوان " .1

 أن "وقالت  ، مدرسة نصر الدين الثانوية األهلية املصورة يف وسائل القصص 

. يف الوقت أصبحت نوًعا منفصاًل عن شكل الفن املرئي املصورة وسائل القصص 
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أن تعمل  وسيلة تسلية فحسب، بل ميكنها املصورة  القصص  ، ال تعداحلاضر

على حتويل إيصال وسيلة هلا قدرة املصورة  أصبحت القصص  ية. ميلتعلا الوسائلك

بسيطة  اللغة املستخدمة . وممتعة للقراءةاملفاهيم الطويلة إىل أن تكون سهلة و 

 ." وقصرية لكنها تواصلية

ون يف جملتهم بعن الذي أجراه يوسف هارتوتو، لياان سفيت، وراتو إندرا فطري البحث .2

. دلت نتائج  " للصف الثامن Peluang "تطوير وسائل القصص املصورة يف مادة "

يم، حيث ام يف عملية التعلالستخدلفعالة البحث أن  وسائل القصص املصورة 

 71،43، و % من الطالب يظهرون بصفة إدراكية 90،00%أن  أظهرت النتائج 

هذه م ابستخدام ييمكن القول أن التعلف، لذلك واجباهتم ونكمليمن الطالب 

 .دفع الطالب ليكونوا أكثر انضباطًا وثقةوسائل القصص املصورة ي

قادرة القصص املصورة ( أبن 2006) Smith البيان مع بيانيتماشى هذا 

القراءة ، حيث ال تقتصر رغبتهم يف تشجع على ترقية ثقة الطالب أبنفسهم، وحىت 

 .املوارد التعليمية على خيال أو معرفة املعلمني

هلا أوجه تشابه واختالف مع البحث الذي أجرهتا الباحثة.  كلتا الدراستني

منوذج  االختالف يف رة. بينما يقعوسائل القصص املصو التشابه يف استخدام  يقع
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يف قع البحث والصفوف و واملوضوعات ومو  ةاملصورة املستخدم وسائل القصص

هي  املصورة أبن وسائل القصصالبياانت  يُظهر البحثان . مستوايت املدرسة

يم وقادرة على ترقية رغبة الطالب يف عملية التعل فعالة عند استخدامها يف وسيلة

 .التعلم

 التصميم منوذجد. 

هداف البحث. ات عن كيفية تطوير الوسائل وفقا ألالتصميممنوذج التصميم هو 

أمر مطلوب يف البحث ليكون دليال حىت تتم عملية البحث جيدة. يف هذا  منوذج التصميم

 البحث، تقوم الباحثة إبعداد منوذج التصميم كالتايل :
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 2الصورة 
 تصميم الوسائل

 تعيني املشكالت

البحث األول وحتليل االحتياجات عن الوسائل التعليمية املوجودة يف 
 مدرسة مطلع األنوار اإلبتدائية األهلية بغستينج اتجناموس

 

 تصميم املنتج بشكل وسيلة القصص املصورة الرقمية
 

 التصديق

 تصديق املادة تصديق اللغة تصديق التصميم

 جتربة املنتج

 استجابة الطالب التقييم من املعلم

 تقومي واصالح املنتج

 املنتج النهائي بشكل وسيلة القصص املصورة الؤقمية لتعليم القراءة من الصف اخلامس
 

 صنع املنتج بشكل وسيلة القصص املصورة الرقمية لدرس اللغة العربية من الصف اخلامس
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INSTRUMEN PRA PENELITIAN 

 

Nama Siswa : 

Asal Sekolah : 

Kelas  : 

 

Petunjuk pengerjaan angket 

1. Bacalah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan teliti! 

2. Tanggapilah/isilah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda ceklis 

(√) pada  salah satu pilihan jawaban. 

3. Pertanyaan-pertanyaan di angket ini mohon dijawab berdasarkan pengalaman belajar 

bahasa Arab di sekolah dan angket ini tidak akan mempengaruhi nilai sekolah. 

 

No. Pernyataan 
Respon Siswa 

Ya  Tidak  

1. Apakah siswa menyukai pelajaran 

Bahasa Arab 

  

2. Apakah materi Bahasa Arab yang 

disampaikan mudah dimengerti 

  

3. Apakah pembelajaran Bahasa Arab yang 

berlangsung selama ini sangat 

menyenangkan 

  

4. Apakah siswa menyukai suasana belajar 

Bahasa Arab yang menyenangkan 

  

5. Apakah siswa menyukai buku panduan 

Bahasa Arab yang sudah ada 

  

6. Apakah buku panduan yang sudah ada  

dapat memudahkan saya dalam 

memahami pelajaran Bahasa Arab 

  

7. Apakah dalam pembelajaran Bahasa 

Arab bapak/ibu guru sudah menggunakan 

media pembelajaran. 

  

8. Apakah media pembelajaran yang   
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digunakan bapak/ ibu guru dapat 

memudahkan saya dalam belajar Bahasa 

Arab 

9. Apakah penggunaan media pembelajaran 

membuat suasana belajar menjadi lebih 

menarik 

  

10. Apakah penggunaan media pembelajaran 

memudahkan saya dalam memahami 

materi 

  

11. Apakah siswa pernah menggunakan 

media komik digital untuk pembelajaran 

Bahasa Arab 

  

12. Apakah siswa menyukai media 

pembelajaran yang menarik dan praktis 

  

 

13. Apakah bahan ajar yang anda gunakan? 

(   ) Buku Cetak 

(   ) Modul 

(   ) LKPD/LKS 

(   ) Lain-lain 

(.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................) 

14. Media apa saja yang pernah digunakan oleh guru Bahasa Arab ketika pembelajaran? 

 (.......................................................................................................................................) 

 

..................................., ..... Desember 2019 

Siswa 

 

 

 

(............................................................) 



116 
 

 

Kisi-kisi angket terhadap siswa 

No Pertanyaan No 

Butir 

1 Tampilan  1,2,3,4,5 

2 Penyajian 6,7 

 

Sumber: Romi Satria Wahono (2006) dikutip dari Ahmad Faiq Abror (2012) dengan 

modifikasi 
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ANGKET RESPON SISWA 

“ TANGGAPAN SISWA TERHADAP PENGEMBANGAN MEDIA KOMIK DIGITAL 

UNTUK PEMBELAJARAN QIRA’AH KELAS V DI MIS MATHLA’UL ANWAR 

GISTING TANGGAMUS” 

Identitas Responden  

Nama   : 

Kelas    : 

Jawablah dengan memberi simbol (√) centang pada nomor jawaban yang tersedia sesuai 

dengan tingkat persetujuan. 

Keterangan: 

5=Sangat Menarik 

4=Menarik 

3=Cukup Menarik 

2=Kurang Menarik 

1=Sangat Kurang Menarik

 

No Pernyataan Tingkat Persetujuan 

 

1 2 3 4 5 

1 Gambar yang digunakan pada media komik      

2 Audio yang digunakan pada media komik      

3 Kejelasan tulisan pada media komik      

4 Kejeasan tulisan dalam memahami materi      

5 Kejelasan audio dalam memahami materi       

6 Kemenarikan media komik terhadap kemampuan 

membaca 

     

7 Kemudahan memahami materi yang disajikan 

melalui media komik 

     

Komentar dan saran : 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

         

Bandar Lampung,..............2020 

          

............................................. 
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Kisi-kisi angket terhadap guru 

No Pertanyaan              No 

            Butir 

1 Isi 1,2,3,4 

2 Materi  5 

3 Bahasa  6 

4 Keefektifan  7,8 

 

Sumber: Romi Satria Wahono (2006) dikutip dari Ahmad Faiq Abror (2012) dengan 

modifikasi 
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ANGKET RESPON GURU 

“ TANGGAPAN GURU TERHADAP PENGEMBANGAN MEDIA KOMIK DIGITAL 

UNTUK PEMBELAJARAN QIRA’AH KELAS V DI MIS MATHLA’UL ANWAR 

GISTING TANGGAMUS” 

Identitas Responden  

Nama   : 

Jawablah dengan memberi simbol (√) centang pada nomor jawaban yang tersedia sesuai 

dengan tingkat persetujuan. 

Keterangan: 

5 = sangat menarik   

4= menarik   

3= cukup menarik  

2= kurang menarik 

1= sangat kurang menarik 

 

No Pernyataan Tingkat Persetujuan 

 

1 2 3 4 5 

1 

 

Kemenarikan tampilan media untuk dipelajari 

siswa 

     

2 Kejelasan suara pada media      

3 Kejelasan tulisan pada media      

4 Kejelasan materi pada media      

5 Kemudahan media untuk memahami materi yang 

disajikan 

     

6 Tata bahasa dan penyusunan kalimat pada media 

untuk dimengerti oleh siswa 

     

7 Kemampuan media untuk menambah minat siswa 

terhadap pembelajaran 

     

8 Kemampuan media untuk menambah kemahiran 

siswa dalam membaca 

     

Komentar dan saran : 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

Bandar Lampung,..............2020 

           

.............................................. 
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Dokumentasi Kegiatan Pra Penelitian dan Penelitian 
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Tampilan Komik Digital Bahasa Arab Kelas V 
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