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 ملخص
تطوير وسائل "لعبة لوجيكو" في تعليم مفردات اللغة العربية لطلبة الصف الخامس 

 بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية الخامسة بندار المبونج
 أيو نور هداية

حيتاجبندارالمبونجكوميةاخلامسةيفادلدرسةاإلبتدائيةاإلسالميةاحلكانتعليممفرداتاللغةالعربية
ومليستخدمادلدرسوسائللعبةلوجيكولتعليممفرداتاللغةوفقاباجلدولادلقرر.إىلاستخداموسائلالتعليم

كانالعربية البحثىيو.وسائلالتعليمادلستخدمةإالالسبورةوادلدرسنفسوو (1مشكلةالبحثيفىذا
لوجيكو"يف تطوير كيف العربية مفردات تعليم وسائل"لعبة اللغة .2 حنووسائل"لعبة الطلبة كيفإستجابة(

"لعبةلوجيكو"وسائلتطويرل(1:البحثىيىذفاىدأمفرداتاللغةالعربية.تطويرىالتعليملوجيكو"اليتمت
فرداتمميلتعلتطويرىامت"لعبةلوجيكو"اليتوسائلحنوالطلبةستجابةإدلعرفة(2.العربيةاللغةمفرداتميتعليف

 .العربيةاللغة
صفالطلبةىمالبحثاىذموضوع.سوجيونواعتمدعليوالذيالتطويرالبحثوىوالبحثىذانوع

امتنستبياناإلبالبياناتمجعأدواتمعميةاحلكوميةاخلامسةبندارالمبونجاخلامسبادلدرسةاإلبتدائيةاإلسال
بادلدرسةاإلبتدائيةاإلسالميةاحلكوميةاخلامسةومدرساللغةالعربيةيةالتعليماإليضاحوسائلخرباءوادلوادخرباء
لوجيكو"وسائلجودةالختبارالمبونجرابند إ،العربيةاللغةمفرداتمتعلييف"لعبة طلبةلاستجابةوإستبيان
.اليتمتتطويرىاميالتعللوسائلطلبةالاستجابةعرفةدل

اخلشبمنمكونةالوسائلىذه.العربيةاللغةمفرداتميتعلل"لعبةلوجيكو"الوسائلثالبحىذانتجي
بحثلإنرتنتشبكةو،ملونارقيقالاخلشبوالطالءرقيقالآلةلقطعاحلشبمثلأخرىأدواتمبساعدةرقيقال

علىحيصلادلوادمنخبريصحةالحتققمتوسطنتائج.لعبةلوجيكوورقةإلنشاءMicrosoft Wordتطبيقوالصور،
الصحةمنخبريوسائلاإليضاحالتعليميةومتوسطنتائجحتقق".جًداالئق"ريامعيفويعترب٪09النسبةادلائوية

ستجابةإتالباحثةعلىحصلالتجربة،بعد.و"جًداالئقمعيار"يفويعترب٪53،8حيصلعلىالنسبةادلائوية
مننتائجالتحليلوالتجربةفيمكناالستنتاجأن."جًداالئق"معياريفيعتربو٪58.38ادلائويةنسبةباللطلبةا

 .ميللتعلاستخدامهاالئق"اليتمتتطويرىالوجيكولعبة"وسائل

 .العربيةاللغةمفردات،لوجيكولعبة،وسائلالتعليم: حتيامفال كلماتال
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 موافقةال
 

تطوير وسائل "لعبة لوجيكو" في تعليم مفردات اللغة العربية لطلبة الصف  : موضوع البحث
 الخامس بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية الخامسة بندار المبونج
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 2022414413 : رقم التسجيل

 قسم تعليم الّلغة العربّية : القسم
 ونجة المباإلسالمّية احلكوميّ  نتانإرادين  كّلّية الّّتبية والتعليم جبامعة : الكّلّية

 وافقتو الّلجنة اإلشرافّية
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 تصديقال

تطوير وسائل "لعبة لوجيكو" في تعليم مفردات اللغة العربية لطلبة الصف  "مّتت الرسالة العلمية باملوضوع
أيو نور :  ةها الطالبتاليت كتب". الخامس بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية الخامسة بندار المبونج

ناقشتها جلنة املناقشة بكّلّية الّّتبية والتعليم  بقسم تعليم اللغة العربية قد 0200101151برقم القيد:  هداية
 م. 1058 أغسطس 51األربعاء يف التاريخ  جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج يوم

 

 لجنة المناقشة:

 )..............( يرلينا، الماجستيرةأالدكتورة  :  الرئيسة 

 )..............( بنتانج راشد، الماجستيرة : السكرتيرة

 )..............( محمد عفيف أمر اهلل، الماجستير : المناقش األول

 )..............( األستاذ الدكتور الحاج سلطان شهريل، الماجستير : المناقش الثاني

 )..............( الدكتور الحاج محمد أكمان شاه، الماجستير         : المناقش الثالث  

 
 عميد كلية التربية و التعليم

 
 الماجستير ،الدكتور الحاّج خير األنواراالستاذ 

 07341601076511011رقم التوظيف : 
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 شعار
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1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tarjamah Special For Woman, ( Bandung: PT 

Sigma Examedia Arkanleema, 2009), h. 110. 
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 إهداء

أهديتهذهالرسالةالعلميةإىل:احلمدهللرّبالعاملنيبالشكرإىلاهللتعاىل

اوربياينوحنانةبحميناحملبوبنياللذانقدأعطياإإيسنورخامتةميوأنريمولو.أيب1

جناحيودعياين  

إيندهنوررمحةوتارسنورالعلمصغريةخيتالأ.2  

تعليماللغةالعربيةلقسم2114جهاداملرحلةي.أصحايب3  

.قسمتعليماللغةالعربية4  

.جامعيتاحملبوبةرادينانتاناإلسالميةاحلكومية4  





 ح 

رجمة الباحثةت  

6991سنةديسمب03التاريخكامبونجبارو،يفقريةولدتيف،يةداه أيونور

البنتالثانيةمنثالثبناتمنأيبنريمولووأميإإيسنورخامتة.،م

:ةالباحثتعليميةالرمسيةاليتاستكملعليهااملرحلةال

الامل .6 اكحكومية ابإبتدايية ثالثةدرسة سنةبيليتانجالشميةتريكاريا منها ختم الثالث،

 م.8332

 م.8362،وختممنهاسنةانوبيةاجلنورالسالمسيدوكيديسومًت عهدالعرر امل .8

0.  رادينإنتانالمبونج8362يفالعام اكحكومية ابإسالمية إىلجامعة استمرتالباحثة

 الباحثةبتعليماجلامعة.يفكليةالًتبيةوالتعليمبقسمتعليماللغةالعربيةحىتتسري
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 كلمة الشكر و التقدير

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

القديراحلفيظالذيالوتعاىل،سبحانواهللعلىمتنانومعاإلالعادلني،احلمدهللرب 

أعطيقدوىوالذياألرضعلىعبادهجلميعالرمحةوالعناية،يتوقفبإعطاءكلالنعمة

العظيمالنيبسيدناإىلدائمنيومتالزمنيصالةوسالما.الرسالةىذهستكمالالفرصةإل

والسلمحممد وومنتابعوأصحابووألعلىو،صلىاهللعليو إىلدائماتطلعالذينوىو.

سالم.وىوالذيمحلالناسإىلاإلاآلخرةيفشفاعتو

اإل علىومع العنوان:"سبحانواهللمتنان حتت العلمية الرسالة ىذه تطوير  وتعاىل

"لعبة لوجيكو" في تعليم مفردات اللغة العربية لطلبة الصف الخامس بالمدرسة وسائل 

الرسالةىذهإعدادوهتدف". اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية الخامسة بندار المبونج

وىلاألامعيةاجلدرجةالعلىحصولللاتوإلكمالالشروطمتطلبمنواحدلتحقيقالعلمية

إنتانراديناحلكوميةاإلسالميةامعةجبلعربيةتعليماللغةايفقسمالتعليموالرتبيةكليةيف

.بونجالم



 
 

 ي

العلمية الرسالة األطرافخمتلفمنادلساعدةوجدالباحثيفحماولةاكمالىذه

إىلميكنللكاتادلناسبةىذهلذلك،يفمادياومعنويا. األطرافخمتلفبلقولشكراكثريا

الذينيساعدونيفانتهاءىذهالرسالةالعلمية.وخاصةإىل:

الدكتور .1 للجامعةادلاجستريمكري،احلاجاألستاذ احلكوميةاإلسالميةرئيس
ىذالمبونجإنتانرادين يف للباحثالكتسابادلعرفة هالذيأعطىالفرصة
 .اجلامعة

الدكتور .2 األاحلاجاألستاذ رانوخري لكادلاجستري، عميد والتعليملية الرتبية
راديناإلسالميةللجامعة الفرصالمبونجإنتاناحلكومية التوجيووةالذيوفر
 .أثناءالدراسةللباحث

ادلاجستريسفاريالدكتور .3 الرتبيةبكليةالعربيةاللغةتعليملقسمرئيسداود
 .المبونجإنتانراديناحلكوميةاإلسالميةجامعةالتعليمو

والتليمسكرتريقسمتعليماللغةالعربيةبكليةالرتبيةادلاجسترياهلل،أمرعفيف .4
 .وادلعلمالذيقدممدخالتوحتفيزاالستكمالىذهالرسالة

ادلاجستري،ادلشرفاألالدكتور .5 الدكتورستاذاألول.واحلاجحممدأكمانشاه
الثاين ادلشرف ادلاجستري، شهريل سلطان توجيهات لكل لكما شكرا و.

 ارشاداتيفاكمالىذهالرسالةالعلمية.



 
 

 ك

حماضر .6 والسيدة يفالسيد العربية اللغة التعليم ايفقسم والتعليملكلية الرتبية
راديناإلسالميةللجامعة اعطاءالذينالمبونجإنتاناحلكومية الكثريالعلوم

 .أمهيةالعلمدلعرفةالباحثواقادومناجلدارة
7.  ادلكتبةالرتكليةلادلكتبةرئيس ورئيس ادلركزيةبية احلكوميةاإلسالميةجبامعة

منخاللتوفريالعاملنيالذينساعدواالباحثالمبونجوادلوظفنيإنتانرادين
 .ادلعلوماتعنادلراجعادلوجودةيفادلكتبةإلجراءالبحوث

التوجيووالدعمادلعنويانقدمانالذإإيسنورخامتةوأمينريمولوأيبي والد .8
وتعطي بثمن تقدر ال اليت ادلودة وتقدمي الدراسات، إجراء خالل والروحي

مث.المبونجإنتاناحلكوميةراديناإلسالميةجبامعةتفاىمخاللفرتةالدراسةال
وأسريتالكبرية،الذينييدعوينإنداهنوررمحةوتارسنورالعلماخيتاحملبوبة

 يفطلبعلم.
قسما .9 يف العربيةتعليمألصدقاء اللغة الدافع2114ادلرحلة قدموا الذين

 معا، والشر اخلري يف دائما والدعم موالنا، امحد اىل سعارخصوصا تيايف
وكذلكاألصدقاءية،جالوهدياريتا،،موناسسكاافيفة،سيتلطيفةمرضبودي

 الرسالةالعلمية.الذينيرافقوندائماوتوفرياحلافزيفإجنازىذه
11.  حملبتكن جزيال شكرا اشكر فيالجني، ادلستأجر بيت يف إيلالصادقات

فاريت ساري، ماال استويت، دوي ارما اىل خصوصا معكن، أنا مادمت
 ننجسيو،تريوحيوين،وايفيفاجاريا.



 
 

 ل

واحد .11 ذكرىا ميكن ال اليت األطراف فواحدامجيع سواءا مساعدة ألي ،
 .مباشرإلكمالكتابةىذهالرسالةبشكلمباشرأوغري

التزالبعيدةالرسالةالعلميةأنىذهدركتيوجدأيعاجعاجز،فإنالباحثال
ادل اليتكلالبعدعنالكمالبسببحمدودية والعلوم يتوقعمترجعية ، ذلذا الباحث. لكها

.نتقاداتاليتتكونبناءةإلجنازىذهالرسالةقرتاحاتواإلاإلالباحث

أنيكافأوامنعداتواإلرشاداتادلقدمةللباحثواخلدماتوادلساجلميعاخلريعسى
ميكنالرسالةالعلميةأنالنتائجالواردةيفىذهأملالباحثتووتعاىل.وأخريا،واهللسبحان

بيارأمنيبشكلخاصوالقراءبشكلعام.كونصدقةدائمةللباحثتأنتكونمفيدةو
العادلني.



 

 المعليكمورمحةاهللوبركاتووالس
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 أيو نور هداية

0200101141 
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 التعليموسائل  .أ 
 تعريف وسائل التعليم .1

اليت تعٍت حرفيا  mediumتأيت من الالتينية وىي صيغة اجلمع للكلمة  mediaكلمة 

 ل الرسالة من ادلرسل إىل مستلم الرسالة.سمر  ىو الوسيط أو  Medoe. رسلوسيط أو م
1 

ىي أنواع سلتلفة من ادلكونات يف تنص على أن وسائل التعليم  داغٍت يف حُت أن

بيئة الطالب اليت ميكن أن حتفز على التعلم. ختتلف اختالفًا طفيًفا عن ىذا ادلصطلح يف 

م ىي يعلتال، ويقال أن وسائل  (NEA) مجيع التعاريف اليت قدمتها الرابطة الوطنية للتعليم

 أشكال االتصال احلريف والسمعي ادلرئي وأدواهتا.
2 

ليم ىي كل ما يتم استخدامو لنقل عالتبعض اآلراء السابقة ، أن وسائل  ناًدا إىلاس

 ادلعلومات من ادلرسل إىل متلقي ادلعلومات اليت ميكن أن حتفز الطالب على التعلم.

                                                             
1
 Arief S. Sadiman Dkk, Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, Dan Manfaatnya, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet-Ke 16, h. 6. 
2
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 

2009), h. 27. 
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ىناك  راشيدي اليت اقتبسها عبد الوىاب إيلي و غارالج أن فهم وسائل التعليم عند

ىو أي شخص أو مادة أو  الواسعم يالتعل لوسائضيق. فهم الواسع و الاثنان ، ومها فهم 

أن وسائل الفهم الضيق  وحدث يوفر فرًصا للطالب الكتساب ادلعرفة وادلهارات وادلواقف ، 

 مييف عملية التعل دور لو الذي ادلعلموسيلة غَت تشغيلية )غَت بشرية( يستخدمها  التعليم ىي

 .لتحقيق اذلدف
3 

غرض تحقيق ادلعلمُت يف تقدمي مواد التعلم ، لوسائل التعليم ىي أداة تساعد 

 التعلم.

 استخدام واختيار وسائل التعليم .2
م على النحو يعلتال، وكيفية اختيار وسائل  راشيدييف عبد الوىاب  سوفارنووفقا 

 التايل:

 م.يعلتالعرف خصائص كل وسائل مأ. 

 ب. وفقا للطريقة اليت نستخدمها.

 توصيلها.ج. وفقا للمواد اليت يتم 

                                                             
3
 Ibid, h. 25-26. 
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 د. وفقا حلالة الطالب  وعدد  وعمر ومستوى التعليم.

 م.يعلتاله. وفقا حلالة الظروف البيئية اليت تستخدم وسائل 

 على أساس أن العنصر جديد أو أن العنصر ىو الوحيد ادلوجود لدينا. لالوسائو. ال ختًت 
4 

 وظائف وسائل التعليم في التعلم .3
، فإن استخدام وسائل التعليم يف عملية راشيدي وحسب مهالك يف عبد الوىاب

، ويولد الدوافع واحملفزات يف عملية التعليم ميكن أن يوّلد الفضول واالىتمام التعليم والتعلم

 والتعلم ، وميكن أن يؤثر على علم النفس لدى الطالب.
5 

م ، وخاصة وسائل يعلتاليدي أن وسائل شار يقًتح ليفي ولينتز يف عبد الوىاب 

 م ادلرئية ذلا أربع وظائف ، وىي:يعلتال
6 

جذب أو توجيو انتباه الطالب إىل زلتوى التعلم  ىي، وظيفة االنتباه أ. وظيفة االنتباه

 ادلرئية. لالوسائادلتضمن يف 

ادلرئية اليت ميكن استخدامها خللق شعور  لالوسائ، والوظيفة العاطفية من ب. وظيفة العاطفية

 من الفرح حملتوى التعلم.
                                                             

4
 Ibid, h. 37-38. 

 
5
 Ibid, h. 28-29. 

6
 Ibid, h. 29. 
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 ، والوظيفة ادلعرفية ىي تسهيل الطالب يف فهم الرسائل ادلنقولة يف التعلم.ادلعرفيةج. الوظيفة 

، وظيفة تعويضية ميكنها استيعاب الطالب األقل قدرة على تلقي احملتوى د. وظيفة تعويضية

 التعليمي.

 أنواع وسائل التعليم .4
اليت يتم مشاىدهتا من  لالوسائإىل نوعُت ، مها نوع  لالوسائيصنف موسفيكون نوع 

 لوسائاليت يتم عرضها من ادلظهر من  لالوسائالعرض وينظر إليها من االستخدام. تتألف 

من حيث االستخدام من  لالوسائ، بينما يتكون نوع  حركية لووسائ يةصوت لووسائمرئية 

 غَت إسقاط. لووسائعرض  لوسائ
7 

 ينظر من ادلظهر لالوسائنوع  . أ

 ادلرئية لالوسائ (1

ادلرئية ميكن أن  لالوسائم ، ألن ييف عملية التعل مهم دورذلا ادلرئية )الصور(  لالوسائ

تعزز اىتمام الطالب وميكن أن توفر عالقة بُت زلتوى ادلوضوع مع العامل احلقيقي ، باإلضافة 

                                                             
7
 Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 

2016), Cet-Ke 2, h. 102. 
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 لالوسائادلرئية ميكن أن تسهل فهم الذكريات وتقويتها. ىناك عدة أنواع من  لالوسائإىل أن 

 رئية ، وىي:ادل

 أ( الصور 

 ب( اسكتشات

 ج( الرسم التخطيطي

 د( الرسم البياين 

 ه( الرسوم البيانية 

 و( الرسوم

 ز( ادللصق

 ح( اخلرائط والعامل

 الفانيال لوحةط( 

 ي( لوحة اإلعالنات
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 سمعيةال لالوسائ (2

على جانب السمع ، ألنو يف  هااستخداميؤكد  لةوسيالسمعية ىي  لالوسائ

استخدام ىذه الوسيلة ، يكون الشعور بالسمع ىو األداة الرئيسية. ىناك عدة أنواع من 

 :ىي، سمعيةال لالوسائ

 أ( راديو

 ب( مسجل الشريط ادلغناطيسي

 ج( سلترب اللغة

 احلركية لالوسائ (3

احلركية ىي وسيلة يتطلب استخدامها اتصااًل بُت ادلعلمُت والطالب أو  لالوسائ

م يعلتالحيتاج إىل شعور عميق للرسالة اليت مت تسليمها بشكل جيد. ىذا النوع من وسائل 

حتليل اجلوي يف تطبيقو. ىناك عدة أنواع من الوسائط اليت تشمل الوسائط و يؤكد على اخلربة 

 احلركية ، وىي:

 أ( التمسك 

 ب( مظاىرة

 ج( التصميم واحملاكاة
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 د( العمل السياحي 

 ادلدرسة خيامه( 

 و( مسح اجملتمع 

 االستخدامنظر  من لالوسائنوع  . ب

 يم اإلسقاطيعلتالوسائل  (4

ىي وسيلة تستخدم جهاز  سقاطياإل لوسائن أوقال صربي يف كتاب موسفيكون 

 :وىي،  يطاإلسقا لوسائالعرض حىت تظهر الصورة على الشاشة. بعض أنواع 

 (OHP)أ( جهاز العرض الضوئي 

 ب( أفالم

 ج( إطار فيلم )شرائح(

 د( سلسلة أفالم )شريط فيلم(

 معتًما )جهاز عرض معتم( غَته( جهاز اإلسقاط 

 يةم غَت اإلسقاطيعلتوسائل ال (5

م اليت ال تستخدم يف استخدام جهاز يعلتىي وسائل ال يغَت اإلسقاط لالوسائ

 غَت اإلسقاطية ما يلي: لالوسائضمن أنواع العرض. تت
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 أ( ورقة 

 ب( الكتاب ادلطبوع

 ج( السبورة

 ميعلتخصائص وسائل ال .5

 وسائل التعليم خصائصاد ثالث شلي يف كتاب أزىار أر ييقًتح كل من جَتالخ وإ

م اليت قد يعلتا الذي ميكن أن تقوم بو وسائل الم وميعلتدلاذا تستخدم وسائل ال دليلىي 

 يف تعلمها:تكون غَت فعالة 
8 

 بثبتةادلة اصاخل . أ

على تسجيل حدث أو كائن وختزينو واحملافظة عليو  لتوضح ىذه ادليزة قدرة الوسائ

ث أو األشياء اليت و بتسجيل احلد لستخدام ىذه ادليزة ، تسمح الوسائوإعادة بناءه. با

 ن الوق .مالنظر  دوندث يف وق  معُت ليتم حتويلها بحت

 ادلتالعبة اصةاخل  . ب

، وميكن عرض ادلتالعبة اصةاخلم يعلتوسائل اللويل حدث أو شيء ما ألن ميكن حت

باستخدام تقنية  األحداث اليت تستغرق وقًتا طوياًل للطالب يف دقيقتُت أو ثالث دقائق
                                                             

8
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), Cet-Ke 14, h. 

12. 
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ىتمام اجلاد اإلإىل ادلتالعبة  اصةاخلم على يعلتقدرة وسائل ال إحتاجتسجيل الوق  ادلقطع. 

ادة ترتيب تسلسل األحداث أو قطع ادلقاطع اخلاطئة ، تصبح ألنو إذا حدث  أخطاء يف إع

 األخطاء يف التفسَت وادلعلومات غَت واضحة.

 ة التوزاصاخلج. 

ميكن أن تسمح بنقل كائن أو حدث عرب الفضاء ، ويف الوق  نفسو  ةاصاخلىذه 

 يتم تقدميها لعدد كبَت من الطالب الذين لديهم جتربة حتفيزية شلاثلة نسبيا للحدث.

، ميكن إعادة إنتاجها يف أي  للومات يف أي شكل من أشكال الوسائمبجرد تسجيل ادلع

سلتلفة أو استخدامها بشكل متكرر يف وق  وجاىزة لالستخدام يف نفس الوق  يف أماكن 

 مكان ما.

 م يعلتستخدام وسائل الإ الحجاج في .6

ميكن أن حيدث اكتساب ادلعرفة وادلهارات ، والتغيَتات السلوكية والسلوكية بسبب 

د ، ىناك شأزىر أر  يف كتابالتفاعل بُت التجارب اجلديدة والتجارب السابقة. أظهر برونر 

، وجتربة رلردة. ، جتربة تصويريةوضع التعلم ، أي جتربة مباشرة منثالثة مستويات رئيسية 

ىي أن تفعل ، على سبيل ادلبثال ، معٌت كلمة "عقدة" يفهمها مباشرة عن  باشرةالتجربة ادلو 
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، يتم تعلم كلمة "عقدة" من الصور أو الصورةيف ادلستوى البثاين ادلسمى  9طريق "عقدة".

على الرغم من أن الطالب مل يربطوا حباًل أبداً  األفالم.اللوحات أو الصور الفوتوغرافية أو 

ور أو لصنع "عقدة" ، إال أهنم يستطيعون تعلم وفهمو من الصور أو اللوحات أو الص

، يقرأ الطالب )أو يسمعون( كلمة "عقدة" وحياولون مطابقتها األفالم. على مستوى الرموز

 "العقدة". "بالعقدة" يف الصورة الذىنية أو مطابقتهم لتجربة

أفضل  تعليمالن احملفزات البصرية تنتج نتائج أد اشيف كتاب أزىار أر  فيولي رأي ليفي

كما ستوفر احملفزات  والربط بُت احلقائق وادلفاىيم.دلهام مبثل تذكر احلقائق وادلفاىيم والتذكَت

يل على دعم . ىذا ىو دلتسلسلةادل ذاكرةالإذا كان التعلم يتضمن أكرب  تعليمالاللفظية نتائج 

د. يقول ادلفهوم أن ىناك نظامُت شأزىر أر  يف كتاب فا فيومفهوم فرضية الًتميز ادلزدوج ل

للذاكرة البشرية ، أحدمها دلعاجلة الرموز اللفظية مث ختزينها يف شكل مقًتحات صور ، واآلخر 

 دلعاجلة الصور غَت اللفظية اليت يتم ختزينها بعد ذلك يف شكل افًتاضات لفظية.
10 

 

 

 
                                                             

9
 Ibid, h. 7. 

10
  Ibid, h. 9. 
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يف  لستخدام الوسائيف إلنظرية اواحدة من األوصاف األكبثر استخداًما كأساس 

 )جتربة دايل ادلخروطية(. Dale's Cone Of Experienceعملية التعلم ىي 
11 

 

 

 

 

 

سابًقا. يتم ىذا ادلخروط ىو تفصيل تفصيلي دلستويات اخلربة البثالثة اليت مت وصفها 

، وىي احلقيقة اليت حتدث يف بيئة حياة ادلرء مث لى نتائج التعلم من جتربة مباشرةاحلصول ع

. لذا ، كلما زاد عدد ادلخروط ، كلما زاد عدد ئنات مصطنعة للرمز اللفظيمن خالل كا

ليت ادلراسالت التجريدية. ال يعٍت ىذا ادلخروط تسلسل العملية وتفاعالت التعلم والتعّلم ا

جيب أن تبدأ بتجربة مباشرة ، بل تبدأ بنوع التجربة اليت تالئم احتياجات وقدرات رلموعة 

 الطالب اليت تواجههم عند النظر يف وضع التعلم.
12 

                                                             
11

   Ibid, h. 11. 
12

 Ibid, h. 10. 

1.2الشكل   
 جتربة سلروطية إدغار ديل
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 المفردات العربية  .ب 

 تعريف المفردات العربية .1

 أعرب بعض اخلرباء عن مفهوم ادلفردات ، على النحو التايل:
13 

ىي ادلفردات أو عدد الكلمات اليت  KBBIمعٌت ادلفردات على أساس مفردات 

حتتويها اللغة. ىذا الرأي يتفق مع الرأي الذي عرب عنو ىنري جونتور تاريغان بأن ادلفردات 

مفردات اللغة. يف حُت صرح برىان نورجيانتو أن ادلفردات ىي ثروة  اليت ىيىي الكلمات 

 حدود ادلفردات التالية: سوجيتو. يوفر من الكلمات ادلملوكة بلغة

 أ. مجيع الكلمات الواردة يف اللغة

 ب. الكلمة ادلستخدمة يف العلم

 ج. كلمة ثراء ادلتكلم

 د. قائمة كلمات القاموس مصحوبة حبل سريع وعملي

 دلفردات أو ادلعجم ، ىي كما يلي:أن  كريدا لكساناعند   وفقا

 ادلعلومات حول معٌت واستخدام الكلمات يف اللغة.مكون اللغة الذي حيتوي على مجيع  . أ

                                                             
13

Havia, Kumpulan Pengertian, (On-Line), tersedia di: 

Infodanpengertian.Blogspot.Co.Id/2016/02/Pengertian-Kosakata-Menurut-Para-Ahli.Html?M=1, (24 

Januari 2018) 
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 كلمة ثراء ادلتكلم ، مؤلف لغة. . ب

 يتم ترتيب قائمة الكلمات مبثل القاموس ، ولكن مع شرح موجز وعملية. . ت

ادلفردات ىي عبارة عن رلموعة من ادلفردات ادلستخدمة من قبل الشخص الشفهي 

دون أن يقًتن بكلمات أخرى وترتبها يف وادلكتوب ، واليت ذلا بالفعل معٌت ووصف للًتمجة 

 األجبدية.
14 

نادا إىل بعض آراء اخلرباء حول معٌت ادلفردات ميكن استنتاج أن ادلفردات العربية سإ

 ىي كل الكلمات الواردة يف اللغة العربية اليت ذلا بالفعل معٌت وترتيبها يف األجبدية.

 م المفردات العربيةيتعل .2

عبد الوىاب رشيد أنو يف تدريس ادلفردات كتاب جيادل إمساعيل شٍت وعبداهلل يف  

 من خالل اخلطوات التالية:

 أ. من خالل اإلشارة مباشرة إىل كائن )ادلفردات( تدرس.

 ب. من خالل تقدمي صورة مصغرة للكائن )ادلفردات( اليت يتم تدريسها.

 تدريسها.ج. عن طريق إعطاء صورة للمفردات اليت تريد 

 د. من خالل التظاىر من ادلفردات اليت سيتم نقلها.
                                                             

14
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

Cet-Ke 1, h. 109. 
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 ه. عن طريق إدخال ادلفردات اليت تدرس يف اجلملة.

  .و. بإعطاء ما يعادل كلمة

 ز. بإعطاء الكلمة ادلعاكسة.

 ح. من خالل إعطاء تعريف للمفردات ادلعطاة.
15 

الصور ادلصغرة الوسائل ليت ميكن أن تستخدم يف عملية التعليم ادلفردات العربية ىي 

 و الصور. األشياء األصلية

 الصور ادلصغرة األشياء األصلية . أ

Miniature  ، ىو شكل صغَت من الصورة األصلية ، مبثل السيارات ادلصغرة

 والشقق ادلصغرة ، والفواكو ادلصغرة ، وغَتىا.

 صور ال . ب

يت بارة عن رسومات للكائنات األصلية اليت يتم إنتاجها من الكامَتات الالصور ع

للمفردات العربية أو ميكن أيًضا استخدام صورة زللية الصنع  ميكن استخدامها كوسائل تعليم

                                                             
15

 Abdul Wahab Rosyidi, Loc. Cit., h. 56-57. 
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ادلعلم ، وعادة ما يتم عمل الصور الفوتوغرافية أو الرسومات على شكل بطاقات  نفسمن 

 .ادلفردات
16 

 مفردات العربيةتعليم ال وسائلج. تطوير 

 ميتطوير وسائل التعل تعريف. 1

 1001لعام  28 وفًقا لقانون مجهورية إندونيسيا رقم pengembangan كلمة  تعريف

يهدف إىل استخدام ادلبادئ والنظريات العلمية ادلبثبتة لتحسُت  كنولوجيىو نشاط علمي وت

 الوظائف والفوائد وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا القائمة أو إنتاج تكنولوجيا جديدة.
17 

تعليمي أكبثر تركيزًا العالمي اإلم ىو زلاولة إلعداد برنامج يعلتال الوسائل ن تطويرأ

ستخدامها يف عملية إم اليت سيتم عرضها أو يعلتال. سيتم عرض وسائل ميعلتعلى ختطيط ال

 حتياجات الطالب.يم والتعلم أوالً ومصممة وفًقا إلالتعل
18 

زلاولة لتطوير وتطوير وسائل  ىيم يعلتأن تطوير وسائل البناء على بيان السابقة 

 م.يم يف عملية التعليعلتوظيفة وفوائد وسائل الالوجودة لتحسُت ادل تعليمال

 

                                                             
16

Ibid. h. 58-59. 
17

 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002. 
18

 Musfiqon, Loc. Cit., h. 162. 
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 ميتطوير وسائل التعلأنواع  .2

 م ادلرئيةيتطوير وسائل التعل . أ

ادلرئية عن طريق جودة وفعالية ادلواد البصرية  ليتم حتديد صلاح استخدام الوسائ

والرسومات نفسها ، مث يف إصلازاهتم من خالل تنظيم وتنظيم األفكار اليت تنشأ ، والتخطيط 

ذلا بعناية ، واستخدام التقنيات األساسية لتصور األشياء وادلفاىيم وادلعلومات ، أو الوضع. 

ل تلبية ادئ والتوجيهات األساسية من أجبعض ادلبسلطط وسائل التعليم أن تعرف  وعلى

 ادلرئية. لاحتياجات استخدام الوسائ
19 

ىناك العديد من ادلبادئ اليت جيب مراعاهتا عند الًتتيب ، من بُت أمور أخرى ، 

مبدأ البساطة والنزاىة والًتكيز والتوازن. جيب اعتبار األشكال واخلطوط وادلساحات والقوام 

 واأللوان أيًضا.
20 

 السمعية والبصريةم يوسائل التعل تطوير . ب

ة وبأسعار معقولة م الرخيصيعلتية والبصرية مبا يف ذلك وسائل الم السمعيعلتوسائل ال

مرة واحدة فقط، ميكن حذف الرسالة  واستخدامها م ميكن شراؤىايعلت، ألن وسائل ال

 وميكن أن يكون لتسجيل مرة أخرى. ميكن ختصيص ادلواد دلستوى قدرة الطالب.
21 

                                                             
19

 Azhar arsyad, Loc. Cit., h. 107. 
20

 Ibid, h. 107. 
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إىل جانب جذب وحتفيز الطالب على تعلم ادلزيد من ادلواد ، ميكن استخدام ادلواد 

 :الصوتية من أجل

 تنمية مهارات االستماع وتقييم ما مت مساعو ؛ (2

الًتتيب والتحضَت للمناقشة أو ادلناقشة من خالل التعبَت عن آراء اخلرباء البعيدين عن  (1

 ادلوقع ؛ 

 من قبل الطالب ؛أن تكون منوذًجا ليتم تقليده  (3

 . معدل التعلم يف موضوعإعداد التغَتات والتغيَتات ادلبثَتة لالىتمام يف (4
22 

 قائمة على الكمبيوتر تعليمالج.  تطوير وسائل 

باسم التعليم مبساعدة الكمبيوتر  م أجهزة الكمبيوتر كوسائل تعليميعرف استخدا

(CAI  أو ،CAL  انطالقًا من مواقف التعلم اليت تستخدم فيها .)التعلم مبساعدة الكمبيوتر

شكل برامج  CAIأجهزة الكمبيوتر لغرض تقدمي زلتوى الدرس ، ميكن أن تأخذ ىيئة 

 تعليمية وتدريبات وشلارسات وزلاكاة وألعاب.
23 

 قائمة على الكمبيوتر والفيديو التفاعلي تعليمال لد. تطوير وسائ

                                                                                                                                                                              
21

 Ibid, h. 148. 
22

 Ibid, h. 148. 
23

 Ibid, h. 158. 
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". ميكن أن يكون ةواحد لةتعددة ببساطة بأهنا "أكبثر من وسيادل لتعريف الوسائيتم 

Mulitimedia  مزجًيا من النص والرسومات والصور ادلتحركة والصوت والفيديو ، ولكن يتم

التحكم يف الكمبيوتر كخالط على  لوعُت أو أكبثر من الوسائالًتكيز على اجلمع بُت ن

ادلتعددة مبجموعة متنوعة من رلموعات الرسومات  لعام. اليوم ، تُعرف الوسائ لوسائ

 والنصوص والصوت والفيديو والرسوم ادلتحركة.
24 

ادلتعددة ىي يف شكل وثيقة حية ، مرئية على  لادلعلومات ادلقدمة من ىذه الوسائ

علوي ، وميكن الشاشة أو عندما يتم عرضها على الشاشة الكبَتة من خالل جهاز العرض ال

ادلتعددة ىو  لرسوم ادلتحركة(. الغرض من الوسائمساعها بصوهتا أو حركتها )الفيديو أو ال

تقدمي ادلعلومات يف شكل متعة ، مبثَتة لالىتمام ، وسهلة الفهم ألن احلواس ، قدر اإلمكان 

 ، وخاصة األذنُت والعيون ادلستخدمة الستيعاب ادلعلومات.

 لوجيكولعبة  .3

عبارة عن نشاط شلتع لألطفال القادرين على تطوير مجيع جوانب تنمية اللعبة 

 الطفل.
25 

                                                             
24

 Ibid, h. 170. 
25

 Pustakapaud, Definisi Permainan dan Manfaat Bermain Bagi Pembelajaran Anak, (On-

Line) Tersedia di: https://pustakapaud.blogspot.co.id/2016/08/definisi-permainan-manfaat-bermain-

bagi-pembelajaran-anak.html?m=1, 22 Februari 2018, Pukul 18.24 WIB. 

https://pustakapaud.blogspot.co.id/2016/08/definisi-permainan-manfaat-bermain-bagi-pembelajaran-anak.html?m=1
https://pustakapaud.blogspot.co.id/2016/08/definisi-permainan-manfaat-bermain-bagi-pembelajaran-anak.html?m=1
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ىي لعبة تعليمية مصممة بطريقة حتفز وتعظم مهارات التفكَت لدى  لوجيكو

األطفال. يتكون ىذا ادلنطق من لعبة لوحة واحدة ، أو "لوحة ألعاب" ، كما يتم ترتيب 

 تدريب األطفال بطرق عديدة.العديد من أوراق العمل بطريقة دتكنها من 

من مكونُت ، لوحات اللعبة وأوراق ادلشكلة ادلصورة ، واليت ميكن لعبة يتكون ال

 وصفها على النحو التايل:

  بالعلوحة األ . أ

 على لوحة مصنوعة من اخلشب الرقائقي ىناك فجوة ميكن إدراجها يف أوراق األسئلة. (2

مسار لتحويل قطع ادلربعات ادللونة على اجلانب السفلي واألمين من اللوحة ىناك  (1

 ادلرفقة.

 ورقة الصورة . ب

 وتكون اإلجابة على اجلانب اآلخر تقوم إحدى األوراق بتحميل سؤال من جهة ، (2

ر( وخيارات اإلجابة )على على جانب واحد )مشكلة( ىناك حاالت )على اليسا  (1

 اليمُت(

 ة بُت الصور على اليسار واليمُت.مشكلة متعلق  (3
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يتم وضع عالمة على مجيع الصور أو األسئلة مع مربعات ملونة تطابق لون الشرحية   (4

 على اللوحة.

م ىذه يؤكد على يعلترئية ، ألنو يف استخدام وسائل الادل لوسائك لوجيكويشمل 

استخدام حاسة البصر. والنوع ىو نوع الصورة ، حيث جيادل الروحي يف كتاب موسفيكون 

ين ، يف صورة صور أو لوحات. ىو استنساخ الشكل األصلي يف بعدبأن الصورة ىي وسيط 

 الصورة لديها العديد من ادلزايا والعيوب. لوسائ

 ىي كما يلي:صور ال لوسائمزايا 
26 

 م اللفظية وحدىا.يعلتواقعية تظهر ادلوضوع من وسائل الإنو ملموس. صور أكبثر  . أ

ميكن إحضار مجيع الكائنات أو ميكن للصور التغلب على قيود ادلساحة والوق . ال  . ب

 األشياء أو األحداث إىل الفصل. ميكن الصور التغلب على ىذا.

 الصور التغلب على قيود مالحظاتنا. لتستطيع وسائ . ت

ميكن للصور توضيح مشكلة ، يف أي رلال وألي مستوى ، دلنع أو تصحيح سوء   . ث

 الفهم.

                                                             
26

 Musfiqon, Loc. Cit., h.74. 



 
 

36 

 إىل معدات خاصة. الصور رخيصة وسهلة االستخدام واالستخدام بدون احلاجة . ج

 مبثل: عيوبلوسائل الصور إىل جانب ادلزايا 
27 

 أ. تؤكد الصور فقط على إدراك حواس العُت.

 م.يب. تعد الصور اخلاصة باألشياء شديدة التعقيد أقل فعالية بالنسبة ألنشطة التعل

 للمجموعات الكبَتة. ج. احلجم زلدود

م. يم متوافقة مع ىدف التعليعلتم اجليدة لوسائل اليعلتجيب أن تكون وسائل ال

يدة حىت ميكن اجلصورة ال سائلىناك ستة شروط جيب تلبيتها بو باإلضافة إىل ذلك ، 

 م.يلتعلاوسيلة لاستخدامها 
28 

 بصدق ، جيب أن تصف الصورة بصراحة الوضع على أنو الشيء احلقيقي. .أ 

الرئيسية يف  ، جيب أن يكون تكوين الصورة واضحا إىل حد ما مشَتا إىل النقاطببساطة .ب 

 الصورة.

 .األصلي ، ميكن للصورة تكبَت أو تصغَت كائن الكائناحلجم النسيب .ج 

                                                             
27

 Ibid, h.75. 
28

 Ibid. 
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جيب أن حتتوي الصور على حركة أو إجراء. ال ُتظهر الصورة اجليدة األشياء يف حالة  .د 

 صم  ولكنها تعرض أنشطة معينة.

 م.يالصورة اجليدة ليس  جيدة بالضرورة لتحقيق أىداف التعل .ه 

جيدة ىي وسيلة جيدة ، جيب أن تكون الصورة جيدة من وجهة نظر ليس  كل صورة  .و 

 م.يالفن وفقا ألىداف التعل

 في التعليم لوجيكو"لعبة " ة وسائلعاخطوات صن .4

 صناعة لوحة األلعاب . أ

 (. مواد يف صناعة لوحة األلعاب، ىي:2

 1سم x 25،5 1سم  3335أ(. لوحتان بالقاس 

 اخلشب الرقائقيب(. قطع من 

  

 

 

 ج(. الغراء للخشب

 د(. مسمار بطاسة

 1.1الشكل 
 اخلشب الرقائقيقطع من 
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 (. واآلالت كما يلي:1

 أ(. قلم رصاص

 ب(. ادلسطرة

  ج(. سكُت من كارتَت

 د(. ورقة السنفرة

 آلة قطع اخلشب ه(. 

 

 

 

 ادلرسم و(. آلة

 

 

 

 لوحة األلعاب(. خطوات صنع 3

 أ(. خطط ادلخططات "لوجيكو" بقلم رصاص عل اللوح من اللوحان

 1.3الشكل 
 آلة قطع اخلشب

 1.4الشكل 
 آلة ادلرسم
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  آلة قطع اخلشبب(. شكل اللوحة ب

 

 

 

 ج(. أسفن سوحل اللوحة بورقة السنفرة

د(. إلتصق قطع من اللوحة وراء اللوحة ادلشكل، والغرض ذلك حينما علق اللوحتان 

 لسَت الصندوق الصغَت.فسيشكل الطريق 

 

 

 

 

  

 1.5الشكل 
 ادلواد األساسية

 1.6الشكل 
 داخل اللوحة
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 ه(. لون بطالء

 

 

 

 

 

 

 و(. إصنع الصناديق الصغَتة من

 منط بعمل وقم الرقائقي اخلشب من طبقتُت صمغ ، صنعو كيفية( اللوحتان ادللتصقتان،  2)

 بلون ولون( للمائدة رقائقي خشب) آلة قطع اخلشب باستخدام قطع مث ، صغَت مستطيل

 .مبثَت

  .الشرحية من السفلي اجلزء على العجز سد. ادلسامَت( 1)

 

 

 

1.7الشكل   
 أعلى اللوحة

1.7الشكل   
اللوحة سفلى  

 

1.7الشكل   
 الصناديق الصغَتة
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 قم. لوجيكو لعبة لوحة اآلن أصبح ، جاىزة الرقائقي اخلشب أشكال مجيع تكون عندما( ز

 :يلي مبا

 إدخال طريق عن الرقائقي اخلشب من العلوي اجلزء على ادلوجودة الصناديق ضع( 2)

 ، اللوحة من العلوي اجلزء على ادلوجودة البثقوب يف واحد ادلستطيل الرقائقي اخلشب

 .حتتها واآلخر ادلبثقوب الرقائقي اخلشب من العلوي اجلزء على ادلربعة القطع تكون حبيث

 ناك    .اخلشب غراء باستخدام والسفلي العلوي الرقائقي اخلشب من اثنُت بُت اجلمع( 1)

 لوجيكو. لعبة لوحة

 

 

 

 

 وأجوبة أسئلة خلق . ب

 :التالية اخلطوات مع Microsoft Word تطبيق باستخدام وجواب سؤال ورقة إنشاء

 1.8الشكل 
 لوحة لعبة لوجيكو
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 29×  سم 17 على الورق حجم واضبط ، الصفحة ختطيط التبويب عالمة فوق انقر (2

 .موافق فوق وانقر سم

 

 

 

 
 .إدراج اجلدول -اجلدول  -اصنع طاولة تشبو الصورة أدناه. اختيار إدراج القائمة  (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.9الشكل 
 قياس القرطاسصناعة 

 

 1.20الشكل 
 صناعة صفحة لوجيكو
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 ادلفردات موضوع دلوضوع العلوي العمود ، ادلقدمة األعمدة ملء طريق عن ادلادة أدخل(. 3

 والعمود ، االختيار إلجابة األمين العمود ، التصويرية للمشكلة األيسر العمود ، العربية

 استخدامها سيتم اليت الصورة اخًت مث الصورة إدراج قائمة استخدم. كمرجع السفلي

 .ادلادة مع يتفق ومبا ادلشكلة ذلذه

 

 

 

 
 لوجيكو" لعبة" استخدام كيفية .5

 .العلوي اجلانب خالل اللوحة فتحة يف ادلشكلة ورقة أدخل. أ

 .األسفل يف اللوحة على ادللونة القطع مجيع وجود من تأكد .ب

 ميبثل(. اذلوية حتديد عملية) ادلشكلة صورة على ادلربع لون مع الشرحية لون مالءمة الحظ. ج

 .نفسو ادللون بادلربع شليزة مسألة اللوحة على القطع لون

 .ادلتاحة اإلجابة خيارات مع سؤال لكل( العالقة) الصحيحة اإلجابة عن احبث. د

 1.22الشكل 
 أمام صفحة لوجيكو
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 .اإلجابة من األمين اجلانب إىل السؤال دتبثل اليت ادللونة القطع بتمرير قم. ه

 على اإلجابة ودت  ، اليمُت إىل السفلي اجلزء يف القطع مجيع حتول  حىت ، وىكذا. و

 .برمتها ادلشكلة

. أخرىح مرة وضعو أعد مث ، وعكسو ، اللوحة عن الورق افصل ، اإلجابة من للتحقق. ز

 على اللون مربع لصورة عالمة وضع مع ، اإلجابة على الورقة من البثاين اجلانب حيتوي

 إىل أعلى من) اللوحة ميُت إىل ادللونة الشرائح ترتيب كان إذا. الصحيحط بالًتتيب اليمُت

 مجيع حل مت فقد ، اإلجابة أوراق يف األلوان مربع صور ترتيب مبثل دتاًما نفسو ىو( أسفل

 .صحيح بشكل األسئلة

 الصلة ذات البحث د. نتائج

لعبة  باستخدام التعلم بعد الطالب تعلم نتائج يف إحصائية داللة ذات فروق ىناك .2

بادلدرسة العالية احلكومية أصلكاسا أدي سوجبتو  عشر احلادي صف يف لوجيكو

 لعبة لوجيكو مالتعلي وسائل استخدام أن إىل يشَت كبَت فرق ىناك كان. جاكارتاججو 
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 هااستخدام عدم مع مقارنة للطالب الفرنسية ادلفردات تعلم نتيجة على تأثَت لو كان

 .1،0057< 8،493 مقارنة نتيجة مع
29 

 يف مبُت ىو كما ، الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعة بُت كبَت اختالف ىناك كان .1

 اجملموعة من التجريبية للمجموعة العليا الرياضية للقدرة االختبار بعد ما درجة متوسط

 .الضابطة
30 

 من موضحة وىي ، التجريبية الطبقة على إجيايب بشكل تؤثر Logico primo وسائل إن .3

 بواسطة عليها احلصول مت اليت التجريبية والفئة السيطرة فئة من لطبقتُت احلساب نتيجة

 أن ادلعروف من احلساب نتائج من. t 3،86> t 2،39> t 1،67 النتيجة مع t-test صيغة

 الطبقة على تأثَت ىناك أن استنتاج ميكن ، t اجلدول قيمة من أكرب t حسايب قيمة

 .التجريبية
31 
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ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية واحد  يف TTS لعبة على ادلبنية العربيةاللغة  متعلي وسائل .4

 الطالب تعلم نتائج بتحسُت ذلك إىل ويشار ، إجيايب تأثَت ذلا ىشيم جوغجاكارتا 

 بدرجة الطالب استجابة أساس على العربية اللغة ميتعليف  TTS لوسائل اجلودة وحسابات

 من ادلبثالية ونسبة ، 36 ادلبثايل األقصى احلد. درجة 30 تسجيل مع ، (SB) جًدا جيد

83 .:32 

  

                                                             
32

 Laily Sholihatin, Pengembangan Media Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab Berbasis 

Permainan Teka-Teki Silang (TTS) Pada Siswa MI Wahid Hasyim Yogyakarta, (UIN Sunan 

Kalijaga, 2016), (On-Line) tersedia di: uin-suka.ac.id, h. 70. 
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 التفكير  إطار ه.
 :التالية ادلخططات يف الدراسة ىذه خطوات ترتيب مت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطوير وسائل التعليم

مواد مفردات اللغة  وسائل الصور
لصف  العربية
اخلامس بادلدرسة 
 اإلبتدائية 
 اإلسالمية

  وسيلة اللوحة

 لعبة لوجيكو

 التحقق من صحة

 مواد مفردات اللغة العربية
 اإلبتدائية  اإلسالمية

 لعبة لوجيكو

مراجعة وسائل 
 اإلعالم

زلاكمة وسائل 
 التعليم
 نتيجة

1.21الشكل   
خطوات البحث  سلططات

 والتطوير
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 مواصفات المنتج المطورةو. 

 ميكن اليت اخلصائص بعض ذلا ، العربية باللغة لوجيكو لعبةك التعليم وسائل صناعة

 :ىيىذه اللعبة  مواصفات. اللعبة األخرى عن دتيز أن

لصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية  العربية ادلادة من مباشرة ةمأخوذه اللعبة ىذ .2

 .احلايل للمنهج وفقا اإلسالمية

 . ادلدرسُتللطلبة أو  اللغة العربية مفردات ميتعل كوسيلة استخدامها ميكن ىذه اللعبة .1

 يفي أن ادلتوقع من لذا ، وادلبحوثُت اخلرباء قبل من ىذه اللعبة وحببثها مراجعة .3

 بالعناصر.

 اللغة مفردات على حتتوي الصور ورقة و اللوحة من ةالعربي لعبة لوجيكو تكونت .4

 5.العربية

 سم 16 قياس الصور ولوحة سم 25.5×  سم 33.5 قياس من لوجيكولعبة  لوح .5

  .سم 28× 



 الباب الرابع
 نتائج البحث

 مكان البحث و الوقت .أ 

ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية اخلامسة بندار  يف البحث ىذا إجراء مت

  .م2717/2718 الدراسي العاميف و  المبونج

 التعليم وسائلنتيجة تطوير  .ب 

 االحتياجات تحليل نتائج .1

 من الرئيسية النتيجة على ةالباحث حصل ، إجراؤىا مت اليت االحتياجات ربليل نتيجة

 يف والتطوير البحث يتم. مفردات اللغة العربية  ملتعليلوجيكو  لعبة وسائل وتطوير البحث

 البحث ىذا يف عليو ادلدعى .المبونج رابند اخلامسة كوميةاحل اإلبتدائية اإلسالمية درسةادل

 والتطوير البحثونوع البحث يف ىذا البحث ىو  .اخلامس صف من ةلبوالط ادلدرس ىو

 وسائل نتيجة والتطوير البحث ىذا يف .السابعة ادلرحلة حىت األوىل ادلرحلة من يونوسوجعند 

 :التايل النحو على ىي االحتياجات ربليل نتائج. العربيةاللغة  مفردات ميلتعل لوجيكو لعبة
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 البيانات مجع وخطوات ادلشكلة ربديد نتائج . أ

 واألحباث األدبيات مراجعة من البيانات ومجع ادلشكلة ربديد مرحلة يف النتائج

 .ادلتطلبات ربليل وقت يف أجريت اليت السابقة

 النظرية النتائج (1

 كوسيلة لوجيكو لعبة ووظيفة جدوى تدعم اليت النظريات وجدت نظرية أساس على

لعبة لوجيكو   استخدام فإن األدبيات، مراجعة إىل استناًدا. العربية اللغة مفردات ميلتعل

 ادلعروضة ادلادة فهم حيت درسدلا من طلبةلل ادلقدم التعلم يدعم أن ميكن ميتعلال كوسيلة

 نتائج ربسُت التعلم يفلعبة لوجيكو  استخدام ميكن ، ذلك إىل باإلضافة .أكرب بسهولة

 .السابقة األحباث من نتجادل التعلم

 البحث قبل نتائج (2

 و طلبةال احتياجات لتحديد إجراؤىا مت اليت ادليدانية ادلالحظات أو السابقة البحث

 من ادلراقبة تتم .لوجيكو لعبة من العربية اللغة مفردات ميلتعل مالتعلي وسائل حول درسادل

 هاراتدب تتعلق ادلالحظة أسئلةو . والطلبة درسللم ومقابالت استبيانات توزيع خالل

 .هااستخدام يفطلبة ال واستجابات لعبة لوجيكو يف ادلدرسة وتطوير استخدام يف ادلدرس
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 يف العربية اللغة مفردات ميتعل وسائل استخدام ىي ادليدانية ادلراقبة من البحث نتيجة

 .ميلتعلا كوسيلة لعبة لوجيكو تطوير إىل واحلاجة الفصل،

 ادلنتج تطويرنتيجة  . ب

 تطويرىا مت اليت ادلنتج مواصفات فإن ، ادليدانية ادلراقبة أو البحث بيانات إىل استناًدا

 ىو ذاى. ميالتعل عملية يف ةبوالطل ادلدرس تساعد أن ميكن التعليم كوسيلة لوجيكو لعبة ىي

 لوجيكو: لعبة ميالتعل وسائل تطوير زبطيط

 .إلستخدام صناعة لعبة لوجيكو ادلواد مجع .1

 .اإلنًتنت شبكة على ادلادة تطابق اليت الصور عن البحث .2

 باستخدام وادللون الرقائقي اخلشب من األساسية ادلواد من صناعة لوحة لعبة لوجيكو .3

 .الطالء

 طباعتها مث ، Microsoft Word تطبيق باستخدام لعبة لوجيكو ورقةصناعة  .4

 .مغلفة الورقة أن بعد bufalo ورقة باستخدام
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 :التالية النتائج على حصلت ،الباحثة هبا قام اليت والتطوير البحث مراحل إىل استناداً 

 لعبة لوجيكو .1

صف اخلامس بادلدرسة ل العربيةاللغة  مفردات تعليم لوسائل لوجيكو لعبةىي  ادلنتج

 رابند احلكوميةادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية  من ادلعلومات الباحثة مجع. اإلبتدائية اإلسالمية

 خالل من و،لوجيك لعبةب اللغة العربيةا فرداتمم يتعلل األول ادلنتج ةالباحث صمم. المبونج

 .K13 الدراسية ادلناىج يف للمنهج وفقا األساسية والكفاءة األساسي ختصا اإل تعديل

 درسةادلة بلطل العربيةاللغة  مفردات ميتعلل ولوجيك لعبة لوسائل األول اإلنتاج بعد

 زلاضرين من يتكون والذي اخلرباء، بعض قبل من ادلنتج من التحقق مت ،اإلسالمية اإلبتدائية

4.1الشكل   
ادلنتجادلنتج األول قبل التحقق من صحة   
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 من صحة من التحقق يتم .موسائل التعلي خرباء من وزلاضرين العربية اللغة مواد من اثنُت

 بعد الصحة من والتحقق األويل ادلنتج صحة من التحقق أي ، مرتُت اخلرباء احملاضرين قبل

 .ادلنتج مراجعة بعد ادلنتج لتحسُت اإلصالح

 المنتج  صحة قيتحقنتائج   . ج

 وسيلة التعليم جدوى اختبار إجراء ىي التالية اخلطوة بنجاح، ادلنتج تطوير مت أن بعد

 ادلنتج صناعة بعد ادلنتج صحة من التحقق إجراء يتم. ادلنتج صحة من التحقق طريق عن

 نتائج. يف وسائل التعليم وخبَتين ادلواد يف خبَتين بواسطة صحة من التحقق يتم .األويل

 : يلي فيما ادلواد اءخرب  من الصحة ربقق

 ادلواد خرباء منالصحة  قيربق .1

 ميالتعل وسائل توافق كيفية شرح خالل منواد ادل خرباء من صحةال قيربق يتم

 أجل من ادلادة خبَت مدقق ُيطلب ذلك، على عالوة. ادلادة منهج مع لوجيكو بلعبة اخلاصة

 اجلدول يف األوىل للمرحلة ادلواد خبَت على ادلصادقة نتيجة رؤية ميكن. لعبة لوجيكو تقييم

 :التايل
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 1.1الجدول 
 األول المنتج على المواد اختبار جدولة اختبار

ئويةانسبة م معايَت  جانب عدد اجلوانب أقصى درجة 
جدا الئق  أىلية احملتوى 69 80 86,25% 

 جدوى العرض 16 20 %80 الئق
جدا الئق  آثار السًتاتيجيات التعلم 18 20 90% 

 نظرة شاملة 16 20 %80 الئق
 ادلبلغ اإلمجايل 119
 أقصى درجة 140
ئويةاادلنسبة ال 85%  
 معايَت الئق جدا

 األولية الكمية على اخلبَت مادة اختبار جدول نتائج أعاله 4.1 اجلدول يوضح

ر ايمع يف و يتعرب: 85 مع 147 قصوى درجة مع 119 عليو احلصول مت الذي للمنتج

 إدخال القًتاح وفقا األويل ادلنتج تنقيح يتم ادلنتج، صحة من التحقق بعد. جدا" "الئق

 أخرى مرة منو التحقق مت والذي مراجعتو، سبت الذي األويل ادلنتج .اخلبَت احملاضر وربسُت

 سيتم الذي ادلنتج جدوى لتحديد االستبيان، نفس باستخدام احملاضر نفس بواسطة

 :التالية النتائج تظهر التحسُت بعد ادلنتج صحة من التحقق نتائج. ادلدرسة يف استخدامو
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 1.4الجدول 
 بعد اإلصالح المنتج على المواد اختبار ةجدول اختبار

ئويةانسبة م معايَت  جانب عدد اجلوانب أقصى درجة 
%57،39 الئق جدا  أىلية احملتوى 39 80 
%59 الئق  جدوى العرض 95 20 

%59 الئق جدا  آثار السًتاتيجيات التعلم 95 20 
 الئق

59%  نظرة شاملة 95 20 
 ادلبلغ اإلمجايل 971
 أقصى درجة 140

ئويةانسبة م 52،19%  
 معايَت الئق جدا

 مت اليت ادلراجعة نسبة بعد ادلنتج مواد اختبار جدولة أعاله 4.2 اجلدول ويبُت

 يف زيادة ىناك تنقيح دبجرد. جدا" يف معاير "الئق و يعترب: 94.28 بنسبة عليها احلصول

 على ادلواد خبَت منالصحة  ربقق نتائج جدولة عرض يتم. جانب كل على الدرجات عدد

 :التايل النحو على الشكل يف بيانية رسوم شكل يف ادلراجعة بعد وادلنتج األويل ادلنتج
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 صحة من والتحقق األول ادلنتج صحة من التحقق نتائج أعاله البياين الرسم يوضح

 العريب، اجملال يف خبَت زلاضر بواسطة ادلواد صحة من التحقق يتم. اإلصالح بعد ادلنتج

 درجات على ادلنتج من األويل التحقق نتائج ربصل .خبَت ادلواد األول و خبَت ادلواد الثاين

 مع العرض جدوى جانب على درجة أدىن مع .التقييم جوانب من جانب كل من جيدة

 خرباء من واالقًتاحات للنقد وفقا:.  87 الكلي العرض وجانب ،:  87 ادلائوية نسبةال

 ادلادة إىل النظر وجيب القصور، أوجو من العديد ىناك تزال ال اجلوانب ىذه حول ادلواد

86,25% 

80% 

90% 

80% 

93,75% 
95% 95% 95% 

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

kelayakan isi kelayakan
penyajian

Efek bagi strategi
pembelajaran

Tampilan
menyeluruh

HASIL VALIDASI AHLI MATERI 

 4.2الشكل 
 ادلادية اخلامات عناصر سلطط
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 من واالقًتاحات للنقد وفقا ادلراجعة بعد مث .وادلعٌت الصورة بُت انسجام يف خا  بشكل

 ،:95 بنسبة العرض من اجلدوى جانب على زيادة ئويةادل نسبةال على حيصلون ادلواد خرباء

 تأثَت ذلا ادلادي اخلبَت واقًتاحات نقد أن على ينص وبالتايل:. 95 اإلمجايل العرض ويبلغ

 اجلانبُت كال من جوانب إىل باإلضافة. اللعبة منطق يف ادلواد لتطوير الستخدامها جدا جدير

 إىل ادلنتج من األويل التحقق من ادلئوية النسبة يف زيادة أيًضا األخرى اجلوانب شهدت ،

 .ادلراجعة بعد ادلنتج من التحقق

 يةالتعليماإليضاح  وسائل خرباء من صحةال قيربق .2

وسائل اإليضاح  خرباء من الصحة ربقق يتم ادلواد، خرباء صحة من التحقق إىل جنبا

 ادلاجستَتة و ىجرية ميأىي الدكتورة  يةالتعليماإليضاح  وسائل خرباءو . أيضا التعليمية

 يتم. يةالتعليم اإليضاح وسائل خرباء ألستاذ استبيان باستخدام. سارجار ادلاجستَت أنتومي

 التايل: النحو على اجلدول يف األول ادلنتج على يةالتعليماإليضاح وسائل  خرباء تقييم عرض
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 1.4الجدول 
 األول المنتج على يةالتعليم اإليضاح وسيلةخبير  اختبار جدولة اختبار

 جانب عدد اجلوانب أقصى درجة ئويةانسبة م معايَت
 اللغة 11 73 %37،77 الئق جدا
 جدوى العرض 12 73 %93 الئق
 التعلم آثار السًتاتيجيات 91 20 %93 الئق 
 جدا الئق

 نظرة شاملة 93 20 99%
 ادلبلغ اإلمجايل 35

 أقصى درجة 933
 ئويةانسبة م 33%
 معايَت الئق

 

 التعليمية اإليضاح وسائلمن خبَت  جدولة اختبار نتائج أعاله 4.3 اجلدول يوضح

 يف ويعترب: 79 من ئويةاادل نسبةالو  177 لدرجة األقصى احلد مع 79 على لحيص الذي

 ربسُت القًتاح وفقا األول ادلنتج تصحيح يتم صحة، من التحقق دبجرد. الئق جدا رايعم

 بواسطة أخرى مرة منو التحقق مت والذي ، مراجعتو سبت الذي األول ادلنتج .اخلرباء احملاضر

 عليها احلصول مت اليت النتائج يف الزيادة دلعرفة االستبيان نفس باستخدام اخلبَت احملاضر نفس
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 النحو على 4.4 اجلدول يف ادلراجعة بعد ادلنتج من النهائي التحقق نتائج وترد. ادلراجعة بعد

 :التايل

 1.1الجدول 
 بعد اإلصالح المنتج على يةالتعليم اإليضاح وسيلةمن خبراء  جدولة اختبار

 جانب عدد اجلوانب أقصى درجة نسبة مئوية معايَت
%53 الئق جدا  اللغة 13 73 
%91،11 جدا الئق  جدوى العرض 11 73 
%99 جداالئق   آثار السًتاتيجيات التعلم 93 20 
 جدا الئق

933%  نظرة شاملة 13 20 
 ادلبلغ اإلمجايل 53

 أقصى درجة 933
 نسبة مئوية 53%
 معايَت جداالئق 

 على يةالتعليماإليضاح وسائل  خبَتمن  اختبار جدولة أعاله 4.4 اجلدول ويبُت

حيصل  177 أقصى حبد درجة 97 رلموعو دبا عليو احلصول مت الذي اإلصالح بعد ادلنتج

 عدد يف زيادة ىناك تنقيح دبجرد. "جًدا "الئق ريامع يف تربعيو : 97ادلائوية نسبةال على

اإليضاح وسائل  خبَت منالصحة  ربقق نتائج جدولة عرض يتم. جانب كل على الدرجات

 :يلي كما الشكل يف كمخطط ادلعدل وادلنتج األول ادلنتج حول يةالتعليم
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 تبُت واليت أعاله يةمالتعلياإليضاح  وسائل خرباء جدولة أعاله البياين الرسم يوضح

 اكتسبت. اإلصالح بعد ادلنتج ونسبة األول للمنتج ئويةاادل النسبةب صحةال ربقق نتائج

و  ،:  73.33 ادلائوية نسبةحيصل على ال اللغوي اجلانب على األول للمنتج ئويةاادل النسبة

 على األول ادلنتج نسبة :. 97 ادلائوية نسبةوحيصل على ال ادلنتجات ربسن اإلصالح بعد

 درجةزادت   ادلنتج إصالح بعدو  ،:  87 ادلائوية نسبةحيصل على ال عرضال جودة جانب

 جانب على األول للمنتج ئويةاادل النسبة كانت:.   86.66 ادلائوية النسبة على حلصولا
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4.3الشكل   
وسائل اإليضاح التعليمية خرباءرسم بياين من   
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 ادلنتجات ربسن ربسن أن بعد ،:  87 ادلائوية نسبةحيصل على ال التعلم السًتاتيجية التأثَت

حيصل  اإلمجايل العرض جانب يف األويل ادلنتج نسبة تبلغ:.  85 ادلائوية نسبةوحيصل على ال

و :. 177 ئويةاادل نسبةال إىل النتيجة زادت ادلنتج إصالح بعدو  ،:85 ادلائوية نسبةعلى ال

 زادت الثالثة اجلوانب من الشامل يةالتعليماإليضاح  وسائل خبَتمن  صحةال ربقق من

 .ادلنتج إصالح بعد ئويةاادل النسبة

 إصالح المنتج بعد صحةال قيتحق نتيجة . د

 مث يةمالتعلياإليضاح  وسائل وخرباء ادلواد خرباء من نتجادل صحة ربقق يتم أن بعد

 تصميم لتنقيح مدخالت ادلقدمة االقًتاحات كانت مث. ادلدقق من اقًتاح على حصلت

 :التايل النحو على التصميم مراجعة نتائج تفسَت ميكن. األصلي ادلنتج

 نتيجة التحقق من صحة ادلنتج من قبل خرباء ادلواد .1

 خرباءو . للمصادق وفقا ميتعلال كوسيلة لوجيكو لعبة قًتاحبإ ادلواد خرباء مراجعة

 :وىي لوجيكو لعبةل ادلواد

 خبَت ادلواد األول . أ

 خبَت ادلواد الثاين . ب
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 للمقرر وفقا ىو لوجيكو بلعبة التعليم وسائل يف ادلواد ،أنبَت ادلواد األولخل وفقا

 ميكن. اقًتاحات 6 ىناك احلاج عبد الرمحن ادلاجستَت، للدكتور و وفقا. عليو واحملافظة

 اجلدول يف ادلواد خرباء صحة من التحقق نتائج من والتعليقات االقًتاحات على االطالع

            :التايل

 1.4 الجدول
 اإلقتراحات والنتائج المراجعة من خبير المواد 

 اإلسم اإلقًتاحات اإلصالحات

 سبت إضافة ادلواد. .1
قد أدىل وسائل  .2

التعليم موضوعا 
 موضوعا.

 .مت تكبَت الصورة وقد .3
الصورة مثَتة قد كان   .4

 لالىتمام.
كان عنوان ادلادة .  .5

 .كبَتً 
مت سبييز شكل الكتابة  .6

 .بُت العنوان وادلادة

 إضافة ادلواد. .1
. أدىل وسائل التعليم  .2

 موضوعا موضوعا.
 . يتم تكبَت الصورة. .3
. جيب أن تكون الصور  .4

 مثَتة لالىتمام.
. جيب أن يكون عنوان  .5

 .ادلادة كبَتًا
شليز شكل الكتابة بُت  .6

 العنوان وادلادة.

 خبَت ادلواد األول
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 يةالتعليماإليضاح نتيجة إصالح ادلنتج من خرباء وسائل  .2

 اإليضاح وسائلمن خرباء  قًتاحبإ يةالتعليماإليضاح خرباء وسائل  مراجعة نتيجة

 :ىي يةالتعليم اإليضاح وسائل خرباء و. يةمالتعلي

 التعليمية األولخبَت وسائل اإليضاح  . أ

 خبَت وسائل اإليضاح التعليمية الثاين . ب

 لالىتمام مثَتة التعليم وسائل ىذه أنبَت وسائل اإليضاح التعليمية األول خل وفقا

 صحة من التحقق نتيجة من اقًتاح على االطالع ميكن. واحد اقًتاح ىناك ولكن للغاية

 :أدناه 4.6 اجلدول وسائل التعليم يف

1.6الجدول   
التعليم اإليضاح اإلقتراحة و نتيجة تحقق صحة المنتج من خبراء وسائل  

 اإلسم اإلقًتاحات اإلصالحات
خبَت وسائل اإليضاح  .اللون غَت واضح .1 اللون واضحة .1

 التعليمية األول
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 على االطالع وميكن. إقًتاحتان ىناك ،لثاينبَت وسائل اإليضاح التعليمية اخل وفقا

 :أدناه 4.6 اجلدول يف مالتعلي وسائل صحة  ربقق نتيجة من اقًتاح

 1.7 جدولال
 اإلقتراحة و نتيجة تحقق صحة المنتج من خبراء وسائل التعليم

 اإلسم اإلقًتاحات اإلصالحات
كان تعليمات  .1

إستخدام وسائل 
 واضحة. التعليم

 تثَت الصورة تزال .2
 .ادلزدوج التفسَت

 للحصول السعي  .1
 تعليمات على
وسائل  ستخدامإ

 .واضحالتعليم 
 تثَت الصورة تزال ال  .2

 .ادلزدوج التفسَت

خبَت وسائل اإليضاح 

 ثاينالتعليمية ال

 

 وسائلادلواد و  خبَت بواسطة صحتها من التحقق بعد ادلنتج صور رؤية ميكن

 :التايل الشكل يفالتعليم  اإليضاح

 

 

 

 4.4الشكل  
 لعبة لوجيكو بعد التحقق
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 المنتجتجربة  نتائجه. 

 مدرس اللغة العربيةمن  ادلنتجذبربة  نتائج. 1

. ادلدقق بعض قبل من الصحة من التحقق مرحلة خالل من ادلنتج اكتمال بعد

 إىل البحث يهدف حيث ادلدرسة يف ةالعربي درس اللغةدل ادلنتج إعطاء يتم ذلك، على عالوة

دبدرس اللغة العربية  إجراؤىا يتم .العربية اللغة مدرس استجابة. ادلطور ادلنتج استجابة معرفة

 نطاق على التجارب أي ،بةللطل أيًضا ادلنتج اختبار يتم مث. وىو احلاج حبر الدين ادلاجستَت

 :يلي كما للمنتج درسادل استجابة. واسع

 1.8الجدول 
 إستجابة المدرس جدولة نتيجة اختبار

 جانب عدد اجلوانب أقصى درجة نسبة مئوية معايَت
معيار مالئم ادلواد مع  27 20 %100 جدا الئق

الكفائة و  الكفائة
، وادلؤشرات ، األساسية

 .وأىداف التعلم
مالئم ادلواد مع مفردات  14 15 %93,33 جدا الئق

اللغة العربية لصف 
اخلامس بادلدرسة 
 اإلبتدائية اإلسالمية
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 جودة وسائل التعليم 15 15 %100 جدا الئق
 وسائل التعليم فعالية 10 10 %100 جدا الئق
 تقنيات العرض 18 20 %90 جدا الئق

 ادلبلغ اإلمجايل 76
 أقصى الدرجة 80

 النسبة ادلئوية 95%
 ادلعايَت جدا الئق

 
. ةالعربي مدرس اللغة قبل من ادلنتج استجابة معلومات أعاله 4.7 اجلدول يوضح

 لحص التعلم وأىداف ، وادلؤشرات ،معيار أىلية و أساس األىلية مع ادلواد الئمم انبوج

الئق  ريامعيف  يعترب و ،:  177 ادلائوية نسبةالب ، 27 درجة أقصى من 27 درجة على

لصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية  العربيةاللغة  مفردات مع دلوادا مالئم جانب و .جدا

: 93.33 ادلائوية نسبةالب 15 البالغة القصوى الدرجة من درجة 14 حصل علىاإلسالمية 

 من درجة 15 علىحصل  مالتعلي سائلو وجانب جودة  ".جًداالئق ر "يامع يف يعتربو 

 انبج و ."جًدا الئقر "يامع يف يعتربو :  177 ادلائوية نسبةال مع 15 القصوى الدرجة

 177 ادلائوية نسبةالب 17 القصوى الدرجة من 17 درجة حصل على مالتعلي وسائل فعالية
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 الدرجة من 18 درجة مع العرض تقنيات من انبو ج. "جًدا الئقر "يامع يفيعترب و : 

 ."جًدا الئقر "يامع يف تربعيو :  97 ادلائوية نسبةالب 27 القصوى

 
  

 

 الطلبةذبربة ادلنتج من  نتائج .2

 اختبار إىل الطلبة ستجابةإ ويهدف ،طالبا 47 واسعال نطاقال على التجارب تشمل

ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية  يف واسعال نطاقال على التجارب و. ادلنتج جدوى

 استجابة دلعرفة التجربة ىذه تنفيذ يهدف. طالًبا 47 إىل يصل دبااخلامسة بندار المبونج 
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4.5الشكل   
من مدرس اللغة العربية ادلنتجذبربة  نتائجالرسم البياين   

 

 



 
 
81 

 تنفيذ يف األوىل اخلطوةو . لوجيكو لعبة شكل يف العربية اللغة مفردات متعلي لوسائل طلبةال

 بتقدًن الباحثة أقامت مث ،طلبةلللعبة لوجيكو  مشاركة ىي الباحثة فعلهات اليت ىذه التجربة

 استجابة حول استبيان تقييم تقدًن ىي التالية اخلطوة و .استخدامها كيفية وشرح ادلنتج

بادلدرسة  طالًبا 47 من التقييم نتائج على احلصول مت. تطويره مت الذي للمنتج طلبةال

 .4.8 اجلدول يف اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية بندار المبونج

 1.9الجدول 
  إستجابة الطلبة جدولة نتيجة اختبار

 

 الرقم اإلسم اجملموع الكلي نسبة مئوية معايَت
 1 (1الطالب ) 45 %90 جدا الئق
 2 (2الطالب ) 43 %86 جدا الئق
(3) الطالب 48 %96 جدا الئق  3 
(4) الطالب 43 %86 جدا الئق  4 
(5) الطالب 39 %78 الئق  5 
(6) الطالب 45 %90 جدا الئق  6 
(7) الطالب 45 %90 جدا الئق  7 
(8) الطالب 42 %84 جدا الئق  8 
(9) الطالب 36 %72 الئق  9 
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(17) الطالب 38 %76 الئق  10 
(11) الطالب 42 %84 الئق  11 
(12) الطالب 39 %78 الئق  12 
(13) الطالب 42 %84 جدا الئق  13 
(14) الطالب 40 %80 جدا الئق  14 
(15) الطالب 37 %74 الئق  15 
(16) الطالب 38 %76 جدا الئق  16 
(17) الطالب 41 %82 جدا الئق  17 
(18) الطالب 44 %88 جدا الئق  18 
(19) الطالب 45 %90 الئق  19 
(27) الطالب 46 %92 جدا الئق  20 
(21) الطالب 39 %78 الئق  21 
(22) الطالب 44 %88 جدا الئق  22 
(23) الطالب 44 %88 جدا الئق  23 
(24) الطالب 43 %86 جدا الئق  24 
(25) الطالب 45 %90 جدا الئق  25 
(26) الطالب 45 %90 جدا الئق  26 
(27) الطالب 48 %96 جدا الئق  27 
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(28) الطالب 46 %92 جدا الئق  28 
(29) الطالب 39 %78 الئق  29 
(37) الطالب 40 %80 جدا الئق  30 
(31) الطالب 42 %84 جدا الئق  31 
(32) الطالب 44 %88 جدا الئق  32 
(33) الطالب 41 %82 جدا الئق  33 
(34) الطالب 42 %84 جدا الئق  34 
(35) الطالب 45 %90 جدا الئق  35 
(36) الطالب 41 %82 الئق  36 
(37) الطالب 44 %88 جدا الئق  37 
 43 %86 جدا الئق

(38) الطالب   
38 

(39) الطالب 45 %90 جدا الئق  39 
(47) الطالب 49 %98 جدا الئق  40 
 ادلبلغ اإلمجايل 1707 %85,35 جدا الئق

 
 طالًبا 47 من ادلكونة طلبةلا ستجابةإ معلومات نتائج أعاله 4.8 اجلدول يوضح

 بناءً :. 85.35 ادلائوية نسبةالب جًدا الئق معايَت على حصولو  تطويرىا مت اليتادلنتج  على
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"الئق  معايَت ذلا العربية اللغة مفردات ميلتعل لوجيكو لعبة أن يتبُت أعاله، اجلدول على

 ميلتعللوجيكو  للعبة طلبةال استجابة نتيجة رؤية ميكن. ميالتعل عملية يف ستخدامهاإل جدا" 

 رابند لصف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية اخلامسة العربية اللغة مفردات

 :التايل النحو على البياين الرسم صورة يف طلبةلل الشاملة االستجابة من المبونج
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 4.6الشكل 

 الرسم البياين من نتيجة إستجابة الطلبة
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 البحثو. 

 مت اليت ادلالحظات أن كما. ادلدرسة مراقبة ىي األول منتج تخطيطل األويل ادلرحلة

 وسائل وأن تعظيمو، يتم مل التعلم يف ميالتعل وسائل استخدام أن إىل تشَت هبا اإلدالء

 الرقيق اخلشب من أساسية مواد من كونةمىذه الوسائل . التعلمعملية  يف زلتاج ميالتعل

 ، الرقيق اخلشب لصباغة الطالء و الرقيق آلة لقطع احلشب مثل أخرى أدوات دبساعدة

  .لعبة لوجيكو ورقة إلنشاءMicrosoft  Word و تطبيق  الصور، لبحث إنًتنتوشبكة 

يف  وسائل "لعبة لوجيكو" تطوير يف األساس ىو ادلنتج ىذا يكون أن ادلتوقع من

 ميكن اليت مالتعلي وسائل من واحدة ىي "لعبة لوجيكو" .تعليم مفردات اللغة العربية

 التعلم مفهوم فهم للمتعلمُت وميكن التعلم أنشطة تنفيذ يف ادلدرس قبل من استخدامها

 .فهما جيدا

و بعد أن كان ادلنتج مث التحقق من صحة وسائل التعليم خبرباء قبل التجربة. و 

 التعليم.  اإليضاح إجراءىا خببَتين ادلواد و خبَتين وسائل

 ادلوادنتيجة التحقق من صحة وسائل التعليم من خرباء  .1

 تقييم من جوانب 4 وسائل التعليم من خرباء ادلواد صحة من التحقق نتيجة تتضمن

  نتائج. العامة والنظرة ، التعلم اسًتاتيجيات وتأثَتات ، العرض وجدوى ، احملتوى جدوى
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 يف عنها معربًاو :. 85.71 من جدوى نسبة على حصل األوىل ادلرحلة يف ادلواد خبَتين

 ، حجًما أقل النص حجم مثل قًتاحات،إلا بعض ىناك تزال ال ولكن "جًدا الئقةمعايَت "

 االقًتاح حسب ادلنتج إصالح يتم مث. جًدا قليلة وادلادة ، حجًما أقل الصورة وحجم

 اجلدوى نسبة تكون ، الثانية التحقق مرحلة يف. أخرى مرة صحتها من والتحقق

 يف تعليم وسائل "لعبة لوجيكو" أن يعٍت وىذا ،"جًداالئق ر "يامع يف تربعيو  ،:97،71

 .للتعلم ومناسبة التعليمية ادلواد مع تتوافق اللغة العربية مفردات

يف ادلرحلة  يةالتعليم اإليضاح نتيجة التحقق من صحة وسائل التعليم من خرباء وسائل .2

 األوىل

 ىو مفردات اللغة العربية ميف تعلي لوجيكو" لعبة" وسائل خبَت من صحةال ربققو 

 وميكن. إصالحها جيب اليت ادلكونات بعض ىناك ولكن التعلم يف لالستخدام شلكن

 يتضمن. يةمالتعلياإليضاح وسائل  خرباء أجراه الذي التقييم نتائج خالل من ذلك مالحظة

 العرض، وجدوى ، للغةجانب ا ىي جوانب أربعة موسائل التعلي خرباء صحة من التحقق

 على ربصل ادلرحلة ىذه يف التقييم نتائج. شاملة نظرة وإلقاء ، التعلم اسًتاتيجيات وتأثَتات

 األلوان ىي إصالحها مت اليت األجزاء بعض". الئق"ر يامع يف عتربيو : 77 ادلائوية نسبةال
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 تعليمات بعد تتضح ومل مزدوًجا، تفسَتًا تعطي تزال ال اليت الصور الواضحة، غَت

 .استخدامها

 يف ادلرحلة الثانية يةالتعليماإليضاح صحة وسائل التعليم من خرباء وسائل نتيجة ربقق  .3

 ميالتعليف   وسائل "لعبة لوجيكو" أن على نتجادل صحة ربقق نتائج ،تطوير مت وقد

. ميلتعلا وسائل ماستخدإ عندما جدوى أكثر لتكون ربسينات إىل حاجة ىناك ولكن جيدة

 غَت األلوان مثل االقًتاحات تبدو. التعليقات أو االقًتاحات مع ادلنقحة ادلنتجات تتماشى

 غَت استخدامات ومفاتيح ، متعددة تفسَتات إىل تؤدي تزال ال اليت والصور الواضحة،

 .واضحة

 لعبة استخدام عند طلبةال بُت اخللط يتم ال حبيث واضحة، الصورة تكون أن جيب و

 جاىزًا ويكون: 97 ادلائوية نسبةال على ادلنتج حيصل التحقق، من االنتهاء ودبجرد. لوجيكو

 .لالختبار

 .ذبربة ادلنتج4

ىذه  بدء. ةبالطل و مدرس اللغة العربية أجراىا واسعا اذبارب ادلنتج ذبارب تتضمن

 طلب مث ،للعب اللعبة فرقة فرقة تقسيم الطلبة مث"لعبة لوجيكو"  وسائل ريفتع مع التجربة

 اختبار يف. التعليم يف"لعبة لوجيكو"  وسائل إىل االستبيان استجابة إلكمال ةبالطل من
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لوسائل "لعبة لوجيكو" يف  االستبيان استجابة إلكمال أيضا درسادل طلب ادلنتجات،

و : 85.35ادلائوية  نسبةال على ربصل و ،أسإلة 17 من تتكون الطلبة ستبيانو إ. التعليم

ة ادلاد الئمةادل ىي جوانب مخسة من يتكون درسادل ستبيانإ . و"جدا الئق"ر يامع يف تربعي

 للمادة مالءمتها ومدى ،التعليم وأىداف وادلؤشرات معيار الكفائة و الكفائة األساسية مع

 وفعالية ،وسائل التعليم جودةو  ،بادلدرسة اإلبتدائية اخلامس لصف العربيةاللغة  مفردات مع

 الئق" ويعترب يف معيار: 95 ادلائوية نسبةال على لوحيص العرضتقنيات  و موسائل التعلي

و . للطلبة استخدامها ميكن تطويرىا مت اليت"لعبة لوجيكو" يف التعليم  وسائلو ". جدا

 يف فعالية أقل ىم طلبةال أن ذلك لعبة وحدات 4 فقط ىناك أنىي  عيوب ىذه الوسائل

 .االستخدام

. العربية اللغة مفردات ميتعل كوسيلة لوجيكو لعبة كان بنجاح تطويره مت الذي ادلنتج

"لعبة لوجيكو"  وسائل فإن والتجارب، اخلرباء بعض صحةال ربقق مرحلة من ادلرور بعد

 .مراجعة الب" جدا الئق" ريامع يف تربعي مفردات اللغة العربية ميتعلل

 



 الباب الثالث
 البحث يةمنهج

 
 وع البحثن .أ 

أن فهم  ييونوجسو  البحث ىو البحث والتطوير )البحث والتطوير(. وفقا ىذا نوع

أساليب البحث والتطوير ىو طريقة البحث اليت تنتج ادلنتجات واختبار فعالية ىذه 

 1.ادلنتجات

وزلدودة فقط من م التعلي، سيتم تبسيط ىذه اخلطوة لتطوير وسائل يف ىذا البحث

 وسائلإىل تطوير  بحثة واسعة النطاق. هتدف ىذه الخالل توليد ادلنتج بعد مراجعة جتريبي

 .العربيةاللغة مفردات تعليم ل "لعبة لوجيكو"

 إجراءات التطوير .ب 

 ، أحدىا جيادلاءات تطويرية وفًقا لبعض اخلرباء، ىناك إجر يف البحث والتطوير

التطوير تبدأ من إمكانات ومشاكل، ومجع ادلعلومات، وتصميم  بأن إجراءات ييونوجسو 

ادلنتج، والتحقق من صحة التصميم، وحتسني التصميم، واختبار ادلنتج، ومراجعة ادلنتج، 

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet-Ke 15, h. 407 
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، حىت تصنيع منتجات الشامل. وميكن وصفها على واستخدام التجربة، ومراجعة ادلنتج

 :النحو التايل

 القدرات وادلشاكل .1

إذا كان استخدامها سيكون لو قيمة مضافة. ادلشكلة ىي  إمكانات أي شيء

 االحنراف بني ادلتوقع واحلدث.

 مجع ادلعلومات .2

ومبجرد أن يتم إظهار اإلمكانات وادلشكالت بشكل واقعي وراثي ، من الضروري 

مجع معلومات سلتلفة ميكن استخدامها كمواد لتخطيط منتج زلدد من ادلتوقع أن حيل 

 ادلشكلة.

 نتجتصميم ادل .3

جيب أن يتجسد تصميم ادلنتج يف الرسومات أو ادلخططات ، حبيث ميكن 

 استخدامو كمعاجل لتقييمو وصنعو.

 تصميم التحقق  .4

التحقق من صحة التصميم ىو عملية نشاط لتقييم ما إذا كان تصميم ىذا ادلنتج 

 سيكون أكثر فعالية أم ال.
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 مراجعة التصميم  .5

تها من خالل النقاش مع اخلرباء واخلرباء بعد تصميم ادلنتج ، والتحقق من صح

اآلخرين ، سيكون من ادلعروف نقاط الضعف. عندىا يتم زلاولة الضعف من خالل حتسني 

 التصميم.

 اختبار ادلنتج  .6

ال ميكن اختبار ادلنتجات اليت مت إجراؤىا مباشرة أواًل ، ولكن جيب أن يتم تصنيعها 

 أوالً ، وإنتاج السلع ، واختبار السلع.

 مراجعات ادلنتج .7

بعد اجتياز العملية ادلذكورة أعاله ، جيب تعديل تصميم ادلنتج من أجل إضافة 

 الراحة يف استخدام ىذا ادلنتج.

 ستخدام التجرييباإل  .8

بعد اختبار ادلنتج بنجاح ، يتم تطبيق منتج طريقة التدريس اجلديد ضمن النطاق 

 الواسع للمؤسسة.

 مراجعات ادلنتج  .9
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استخدام ادلنتجات يف مؤسسة تعليمية أوسع ، إذا كانت ىناك أوجو بعد اختبار 

 قصور وضعف ، فإن اإلجراء التايل ىو إعادة النظر يف ادلنتج مرة أخرى.

 صنع من ادلنتج الشامل .11

عن فعالية ادلنتج يف العديد من االختبارات ، فيمكن تطبيق  وسائل التعليمإذا مت 

 مثل ىذه الصورة: طريقة التدريس اجلديدة على كل مؤسسة تعليمية.

 

 

 

 

 

 

نتاج منتج اهائي جاى  ، يتطلب األمر عشر خطوات تطويرية إلىذا البحث يف

د ّ خطوات أحباث التطوير إىل واحد إىل سبع حتيف ىذه احلالة  ة، لكن الباحثلالستخدام

خطوات ، مع األخذ يف االعتبار الوقت والتكلفة ادلتوفرين. ادلنتج النهائي ذلذا البحث ىو 

Potensi dan 

Masalah 

Pengumpulan 

Data 

Desain Produk Validasi 

Desain 

Ujicoba 

Pemakaian 

 

Revisi produk Ujicoba Produk 

 

Revisi desain 

Revisi Produk Produksi 

Massal 

 3.1الشكل 

 خطوات البحث والتطوير
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من  ةها الباحثتالعربية. ميكن رؤية اخلطوات اليت استخدماللغة فردات مم يلتعل لوجيكو"لعبة "

 الشكل التايل:

 

 

 

 

 

 خطوات البحث والتطوير ىي كما يلي:

 القدرات وادلشاكل .1

ادلدرسة اإلبتدائية بدأ ىذا البحث بتحليل ادلتطلبات من خالل ادلالحظة يف 

، يف ىذه ادلالحظة أجرت ادلقابلة واستبيان حتليل بندار المبونج ةمية احلكومية اخلامساإلسال

ئج يف ىذا . من النتاةطالبلادلتطلبات دلعلم اللغة العربية ونشر استبيان حتليل ادلتطلبات ل

اللغة  درسالعربية ، كما أن م اللغة فرداتمم يلتعل "لعبة لوجيكو" ، ال توجد وسائلاجملال

 م ادلفردات العربية.يلتعل "لعبة لوجيكو"العربية مهتمون جداً ، باإلضافة إىل دعم استخدام 

 

Potensi dan 

masalah 

Pengumpulan 

Data 

 Desain Produk 

Validasi Desain Revisi Desain Uji Coba Produk 

Revisi Produk 

 3.2الشكل 

 خطوات البحث والتطوير
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 مجع البيانات .2

، فإن اخلطوة التالية ىي مجع ادلصادر ادلرجعية اليت تدعم بعد حتليل االحتياجات 

 العربية.اللغة مفردات م يلتعل "لعبة لوجيكو" تطوير 

 تصميم ادلنتج .3

. خطوات تطوير رافقبالتوجيو مع ادل ة أنفسهايتم إجراء ىذه اللعبة من قبل الباحث

 تصميم ادلنتج ىي كما يلي:

ادلكيَّف مع  K13إعداد مواد ادلفردات العربية من ادلصادر ذات الصلة وفق منهج  . أ

 .(KD)والكفاءة األساسية  (KI)االختصاص األساسي 

 Microsoftباستخدام ادلواد األساسية من اخلشب الرقائقي و  "لعبة لوجيكو"  صنع . ب

Word. 

 ."لعبة لوجيكو"قم بطباعة وطباعة ورقة   ج.

 .  التحقق من صحة البيانات4

عند االنتهاء من ادلنتج ، فإن اخلطوة التالية ىي التحقق من صحة ادلنتج. يتم 

م. يتم إجراء اختبارات ل التعليحة خرباء ادلواد وخرباء وسائالتحقق من خالل التحقق من ص

اخلرباء دلعرفة ما إذا كانت ادلنتجات ادلمكنة قابلة للتطوير أم ال. للتحقق من صحة ادلنتج ، 
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يل م وجود أداة يف شكل ورقة تقييم. سيتم استخدام ورقة التقييم ىذه لتقدمي تقييم 

ت والتقييمات من خالل للمنتجات اليت مت إجراؤىا. سيقدم كل من ىؤالء اخلرباء االقًتاحا

ملء قائمة مرجعية لكل نقطة تقييم مبعايري جديرة أو غري مناسبة. ىناك نوعان من أوراق 

 م.قة تقييم خرباء ادلواد ووسائل التعليالتقييم ، مها ور 

  مراجعة التصميم .5

ر على األخطاء ، مت استخدام البيانات للعثو إلشارة إىل ادلصادقة على اخلرباءوبا

، مث قاموا مبراجعة ادلنتج وفًقا للمالحظات وادلشورة من التحقق من ادلنتجاتوتناقضات 

 صحة اخلرباء.

 اختبار ادلنتج .6

مبجرد التحقق من صحة ادلنتج وتنقيح اخلطوة التالية ىي جتربة ادلنتج. يف جتربة ىذا 

. درسواستبيان استجابة ادل طلبةاستجابة استبيان ال ىي دواتادلنتج مطلوب يف شكل أ

من تقدمي  طلبةر ادلنتج ، وهتدف إىل متكني البعد إجراء اختبا ةبتُعطى االستبيانات للطل

خالل  االذي استخدموىوسائل "لعبة لوجيكو" يف  طلبةحول آراء ال مدخالت للباحثة

 التجربة.
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 مراجعات ادلنتج .7

قم ، أو عدم توافق مع ادلنتج. إن أمكنإجراء ىذه ادلراجعة إذا كان ىناك خطأ  يتم

مبراجعة ادلنتج وفًقا دلالحظات واقًتاحات ادلعلمني وادلتعلمني. ادلنتج النهائي ىو لعبة ادلنطق 

 لتعلم ادلفردات العربية.

 جمع البياناتطريقة  .ج 

 مجع البيانات ادلستخدمة جلمع البيانات يف ىذا البحث ىي: طريقة

 ادلقابلة .1

لى إجراء دراسة أولية للعثور ع ةجلمع البيانات إذا أراد الباحث ُتستخدم ادلقابالت 

معرفة أشياء أكثر عمًقا ، وكان  ة، وكذلك إذا أراد الباحثادلشكالت اليت جيب البحث عنها

اللغة العربية يف  درسيف ىذا األسلوب ادلقابالت دل 2 عدد ادلستجيبني قلياًل أو صغريًا.

 ادلدارس عن طريق طرح بعض األسئلة دلعرفة كيفية تنفيذ تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة.

 ستبيانإلا  .2

ستبيان ىو أسلوب جلمع البيانات اليت تتم من خالل إعطاء رلموعة من البيانات اإل 

تو أو ادلقدمة كتابيا واليت تستخدم للحصول على معلومات من ادلستجيب مبعٌت شخصي
                                                             

2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 

(Bandung : Alfabet, 2013), h. 194 
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مع البيانات حول احتياجات مت استخدام االستبيانات يف ىذه الدراسة جل 3 األشياء ادلعروفة.

ستبيانات ادلستخدمة يف ىذه اإل. ، استبيان التحقق من صحة أو جدوى ادلنتةبالطل

 الدراسة ىي كما يلي:

 حتياجاتإلاإستبيان  . أ

"لعبة جيب استخدام االستبيان السًتداد البيانات حول احلاجة إىل تطوير منتجات 

توي . حياإلسالمية ادلدرسة اإلبتدائيةبلصف اخلامس فردات اللغة العربية مم يلوجيكو" لتعل

مادة للمعلمني الذين لديهم إجابات شبو مفتوحة من  17و  أسئلة للطلبة 8االستبيان على 

ادلتعلمني وادلدرسني يف ادلدرسة. تسلسل كتابة االستبيان ىو العنوان ، ىوية ادلستجيب ، مث 

ادلدرسة بنود األسئلة واألجوبة. سيتم توزيع استبيان ىذا الشرط على إحدى مدارس 

. مية احلكومية اخلامس بندار المبونجدائية اإلسالاليت ىي ادلدرسة اإلبت اإلبتدائية اإلسالمية

 "لعبة لوجيكو" استبيان يستخدم ىذا ادلتطلب السًتداد البيانات األولية كمرجع لتطوير 

 .لصف اخلامس ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالميةدلفردات العربية لتعليم  ا

 

 

                                                             
3
 Sugiyono, Op. Cit, h. 199. 
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 التحقق من االستبيان  . ب

ن استبيانني: استبيان التحقق من صحة يتكون استبيان التحقق من ىذا االستبيان م

اخلبري ادلادي وخبري وسائل اإلعالم ، ويتم ملء استفسارات التحقق من الصحة بواسطة 

، والتعليمات اليت يوجد هبا أيًضا الغرض سل كتابة أداة التحقق ىو العنوانادلدققني ، وتسل

معاجلة البيانات الكمية من التقييم واالقًتاحات واالستنتاجات وتوقيعات ادلدقق. ميكن 

للتحقق من صحة االستبيان عن طريق عرض النسبة ادلئوية باستخدام مقياس ليكرت  

كمقياس للقياس. مقياس ليكرت ىو طريقة لتوسيع نطاق بيان ادلوقف الذي يستخدم توزيع 

 4 االستجابة كأساس لتحديد قيمة مقياسو.

 ادلنتج جتربةبعد  طلبةوال درسج. استبيان إجابات ادل

وردود  درسمع البيانات عن استجابات ادلاستخدمت استبيانات االستبيان جل

ردود االستبيان حتتوي على و العربية.  اللغة مفرداتم يالطالب على ادلنتجات ادلطورة لتعل

، بنود أسئلة، ترتيب الكتابة ىو العنوان، بيان الباحث، ىوية ادلستفىت، تعليمات التعبئة

، مث البيانات ادلقدمة يف ت الكمية االستبيانات ردود الفعلمعاجلة البيانااألسئلة. ميكن 

 شكل النسبة ادلئوية باستخدام مقياس ليكرت كما مقياس القياس.
                                                             

4
 Saifudin Azwar, Sikap Manusia Teori Dan Pengukuran Edisi Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015), h. 139 
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 الوثائق .3

التوثيق ىو أداة لقياس البيانات ادلكتوبة أو عن احلقائق اليت ستكون مبثابة دليل على 

م ادلستمرة اليت هتدف إىل حتليل يلية التعلىي صورة لعم بحثالالبحث. الوثائق يف ىذه 

 البيانات والوثائق الالزمة أثناء جتارب ادلنتج.

 تحليل البياناتطريقة  .د 

بعد البيانات اليت مت مجعها مث أجرى التحليل. البيانات اليت مت احلصول عليها يف 

 ىذه الدراسة ىي بيانات نوعية ، على النحو التايل:

 الوصفية النوعيةعملية حتليل البيانات  .1

دلقدمة إىل اخلرباء حول وسائل مت احلصول على بيانات نوعية من االستبيانات ا

م اليت سيتم تطويرىا. يتم حتليل البيانات ووصفها بشكل نوعي. يتم حتليل ىذه يعلتال

 البيانات على النحو التايل:

 عرض البيانات . أ

وبشكل صحيح. يعرض  كل جيدع البيانات بشمج ةيف ىذه اخلطوة، حياول الباحث

اخلرباء والنتائج ادلقابلة وصفيا. ويهدف  ئج البحوث وادلدخالت منالبيانات من نتا ةالباحث
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ىذا إىل تسهيل القارئ على فهم تدفق التفكري ومعرفة مجيع اإلجراءات اليت ستحدث خالل 

 عملية البحث وقعت.

 التحقق وتفسري البيانات . ب

إليها يف ىذا البحث ىي استنتاج نشاط أنشطة التحقق من البيانات ادلشار 

االنسحاب على أساس البيانات اليت مت احلصول عليها من نتيجة ادلقابلة. بناًء على نتائج 

تقييم ومدخالت اخلرباء ، ونتائج ادلقابالت مع ادلمارسني ، يستخلص الباحثون استنتاًجا 

ل عليها ، باإلضافة إىل بشكل عام ، لذلك يبدو واضًحا معاين البيانات اليت مت احلصو 

 البيانات ادلستخدمة باإلضافة إىل مراجعة ادلبادئ التوجيهية لوسائل اإلعالم التعليمية.

 عملية حتليل ورقة التحقق من صحة اخلرباء .2

اليت مت احلصول عليها من ملء ورقة التقييم من قبل أربعة  لوجيكو"لعبة "يف نوعية 

خرباء يتم حتميلها يف شكل جدول جدوى ادلنتج واالقًتاحات مث يتم استخدام البيانات  

م ادلتقدمة. بعد ذلك يتم حتليل ورقة التقييم اليت يعلتمن وسائل الكأساس دلراجعة كل مكون 

 لتحقق من صحة بيانات األداة من خرباء ادلواد ومت ملؤىا من قبل اخلرباء دلعرفة نوعية ا

 م.يعلتالوسائل 
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 5 اخلطوة األوىل ىي تسجيل كل معيار مع األحكام الواردة يف اجلدول. .أ 

 4.1اجلدول 
Skala Likert 

 

Skor Kriteria 

5 Sangat Setuju (SS) 

4 Setuju (S) 

3 Kurang Setuju (KS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

 
 6 اخلطوة الثانية ، حتسب كل سؤال بند باستخدام الصيغة كما يلي: .ب 

    
                             

                    
x100 

النظر إىل تتمثل اخلطوة األخرية يف إمتام نتيجة احلساب استناًدا إىل اجلانب من خالل  .ج 

  :أدناه 3.3اجلدول 

 3.2 دولاجل
 معايري اجلودة

Skor Persentase Interpretasi 

P > 80% Sangat Layak 

60% < P ≤ 80% Layak 

40% < P ≤ 60% Cukup Layak 

20% < P ≤ 40% Kurang Layak 

P ≤ 20% Sangat Kurang Layak 

 
                                                             

5
 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, ( Bandung: Alfabeta, 2009), h. 41 

6
Ibid, h. 142 
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 الباب األول
 المقدمة

 توضيح الموضوع .أ 
، ستشرح الباحثة مقاصد ىذه البحث. وهبذا بداية إعداد ىذه الرسالة العلمية

التأكيد سيكون سَت البحث تركيزا موجها. البحوث الرئيسية لتوضيح ىذه الرسالة العلمية 

فتقدم الباحث شرح التعاريف ادلوجودة يف ىذه الرسالة العلمية. وموضوع ىذه الرسالة 

اللغة العربية لطلبة الصف تطوير وسائل "لعبة لوجيكو" في تعليم مفردات  "العلمية ىو 

 ".الخامس بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية الخامسة بندار المبونج

 تطوير وسائل التعليم .1

 ٕٕٓٓلعام  ٛٔوفًقا لقانون مجهورية إندونيسيا رقم  pengembangan تعريف كلمة

ثبتة لتحسُت يهدف إىل استخدام ادلبادئ والنظريات العلمية ادل كنولوجيىو نشاط علمي وت

 الوظائف والفوائد وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا القائمة أو إنتاج تكنولوجيا جديدة.
1

 

تنص على أن وسائل التعليم ىي أنواع خمتلفة من ادلكونات يف  داغٍت يف حُت أن

بيئة الطالب اليت ميكن أن حتفز على التعلم. ختتلف اختالفًا طفيًفا عن ىذا ادلصطلح يف 

                                                             
1
 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2002. 
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م ىي يعلتال، ويقال أن وسائل  (NEA) التعاريف اليت قدمتها الرابطة الوطنية للتعليممجيع 

 أشكال االتصال احلريف والسمعي ادلرئي وأدواهتا.
2

 

حماولة لتطوير وتطوير وسائل  ىيم يعلتأن تطوير وسائل البناء على بيان السابقة 

 م.ي عملية التعلم يفيعلتوظيفة وفوائد وسائل الالوجودة لتحسُت ادل تعليمال

 لعبة لوجيكو .2
 يتكون. ٖٜٜٔ عام منذ أدلانيا يف تطويره مت جديد تعلم نظام ىو لعبة لوجيكو

 يلعبون األطفال جعل لذلك ، للغاية سهلة استخدامو كيفية. ملونة وألواح ألواح من اجلهاز

 3 .التثقيفية اللعبة ىذه يف خمتلفة األسئلة إجابات يف يفكرون بينما

 إختيار الموضوعأسباب  .ب 

 األسباب اليت تسبب الباحث اختيار ىذا ادلوضوع ىي :

                                                             
2
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 

2009), h. 27. 
3
Devga, “LOGICO, Permainan Kecerddasan Anak” (On-Line), tersedia di: 

http://rumahinspirasi.com/duta-belajar-logico/,  ( 24 Mei 2017). 

http://rumahinspirasi.com/duta-belajar-logico/
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تعليمي أكثر تركيزًا العالمي اإلم ىو حماولة إلعداد برنامج يعلتال الوسائل ن تطويرأ .1

ستخدامها يف إم اليت سيتم عرضها أو يعلتم. سيتم عرض وسائل اليعلتعلى ختطيط ال

 حتياجات الطالب.وفًقا إلعملية التعليم والتعلم أوالً ومصممة 
4 

ىي لعبة تعليمية مصممة بطريقة حتفز وتعظم مهارات التفكَت لدى  لوجيكولعبة  .2

 .األطفال

 أكثر ادلدارس مل تستخدم وسائل "لعبة لوجيكو" يف التعليم. .3

 خلفية البحث .ج 
 تعلم نتائج على تؤثر اليت اجلوانب من العديد ىناك م،يوالتعل التدريس عملية يف

 وسائل طبيعة. ادلواد تقدمي يف ادلعلمون يستخدمها اليت التعليم الوسائل ىو وأحدىا الطالب،

 التعليم الوسائل استخدام تصميم يتم أن جيب. التعليمية ادلواد لتسليم وسيط ىي مالتعلي

 5 .التعلم ألىداف وفًقا

                                                             
4
 Musfiqon, Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran, (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2016), Cet-Ke 2., h. 162. 
5
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 4. 
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 لتوجيو استخدامو ميكن شيء أي ىو يديشرا الوىاب لعبد وفقا وسائلال تعريف

 واالىتمام ، واالىتمام وادلشاعر األفكار حتفيز من يتمكن حىت ادلتلقي إىل ادلرسل من الرسالة

 6 التعلم. عملية حتدث بطريقة الطالب من

 من نقلها يتم اليت ادلعلومات نقل يتم أن ىو التعليم الوسائل استخدام من الغرض

 ، اللغوية ادلهارات على للحصول عادة. طويلة لفًتة احلاجة دون أقصى كحد الطالب قبل

 سيتم م،التعلي وسائل وجود مع ولكن. طويلة لفًتة باستمرار دمارسة الطالب على جيب

 مالتعلي وسائل يف التعلم أنشطة مع الطالب قبل من بسرعة ادلقدمة ادلعلومات استيعاب

 7 .متنوعة لتكون

 :أن أسناوير يشرح

 أفضل بشكل ليتعلم( الطالب) اجلمهور سيزيد اإلبداعية مالتعلي وسائل استخدام إن

 8 .حتقيقها ادلراد لألىداف وفًقا أدائهم حتسُت وميكنو

                                                             
6 Abdul Wahab Rasyidi, Op. Cit.., h. 27. 
7 Ibid, h. 28. 
8
 Miftahussalam, Teknik Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Power Point Pada 

Pembelajaran Bahasa Arab, ( Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan 

Lampung,:2011), h.6. 
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 على قادر ألنو للغاية مهموسائل التعليم  أن دشاأر  أزىر كتاب يف إبراىيم وشرح

 يف ادلعرفة ترسيخ يف وادلساعدة ، الطالب روح وجتديد ، وسعادهتم الطالب فرح وإثارة جلب

 ىناك أعاله، مالتعلي وسائل تعليم غرض من9 .الدروس عيش على والقدرة ، الطالب عقول

 .التعلم يف مرحية فهي لذلك االبتدائية، ادلدرسة سن لطالب مالتعلي وسائل إىل حاجة

 ىو ميالتعل وسائل ختتتم، أن ميكن مالتعلي وسائل يف اخلرباء بعض نظر وجهة من

 ىذه استخدام من والغرض ، للرسالة ادلتلقي إىل ادلرسل من الرسائل لنقل يستخدم شيء كل

 ، والتعلم التدريس عملية يف. صحيح بشكل تسليمها الرسالة نقل ىو التعليم الوسائل

 مالتعلي وسائل فإن ، جيد بشكل مادة أو رسالة نقل على قادراً  يكون أن ادلعلم من ُيطلب

 .فعالية أقل األحيان بعض يف تكون اليت ادلواد تقدمي يف ادلعلمُت تساعد أن ميكن ىذه

 موثوق معلم ىو اهلل ورسول ، التعلم عملية يف جدا مهم التعليم وسائل استخدام إن

 ىذا يف موضح ىو كما رفاقو، أمام ادلواد تسليم يفلوسائل التعليم  الصور ويستخدم بو،

 :احلديث

                                                             
9
 Ibid, h. 16. 
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اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َخطِّا ُمرَب ًَّعا، َوَخطَّ َخطِّا يف  َعْن َعْبِد اهلِل َرِضَي اهللُ َعْنُو قاَل : َخطَّ النَِّبُّ َصلَّى

الَوَسِط َخارًِجا ِمْنُو، َوَخطَّ ُخَططًا ِصَغارًا ِإىَل َىَذا الَِّذي يف الَوَسِط ِمْن َجانِِبِو الَِّذي يف 

ْيَط بِوِ  ْد َأَحاَط بِِو َوَىَذا الَِّذي ُىَو َأْو : قَ  -الَوَسِط، َوقَاَل : )َىَذا اإِلْنَساُن، َوَىَذا َأَجُلُو حمُِ

َغاُر اأَلْعرَاُض، َفِإنَّ َأْخطَأَُه َىَذا، نَ َهَشُو َىَذا( )رواه البخاري(   10 َخارُِج أََمُلُو، َوَىِذِه اخلُُطُط الصِّ

 ، اإلنسان ىو الصورة يف الوارد ادلستقيم اخلط يصف النِب أن أعاله احلديث يشرح

 آمالو الصورة عرب مير الذي ادلستقيم اخلط وميثل ، موتو ىي بو حتيط اليت ادلستطيلة والصورة

 تواجو اليت الكوارث ىي الصور يف ادلستقيم اخلط حول الصغَتة اخلطوط بينما ، وأوىامو

 11 .العامل يف حياهتم يف دائما البشر

 ادلتعلقة ادلهارات لتعلم ادلثايل الوقت ىو سنة، ٕٔ-ٚ ىو االبتدائية ادلدرسة سن يف

. م وناين. مشس يوسف أّلفو" ادلتعلمُت تطوير" كتاب يف لبياجيو وفقا. السيارات بطالب

 تتميز ، ملموسة تشغيلية مرحلة يف االبتدائية ادلدرسة سن يف ادلعريف التطوير ، سوغاندي

                                                             
10 Ikfina Kamalia Rizqi, Hadits Tentang Media Pembelajaran, (On-Line) Tersedia di: 

Fimelrizqi.blogspot.co.id/2012/04/hadits-tentang-media-pembelajaran.html?m=1, Tanggal 28 Januari 

2018 Pukul 14.49 WIB. 
11 Ikfina Kamalia Rizqi, Hadits Tentang Media Pembelajaran, (On-Line) Tersedia di: 

Fimelrizqi.blogspot.co.id/2012/04/hadits-tentang-media-pembelajaran.html?m=1, Tanggal 28 Januari 

2018 Pukul 14.49 WIB. 
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 أو ربط) ربط أو تكوين أو ، الصفات نفس أساس على األشياء تصنيف على بالقدرة

 12 .البسيطة ادلشاكل وحل ، األرقام أو األرقام( حساب

 مرحلة يف ىم الذين االبتدائية ادلدرسة سن يف لألطفال ادلعريف التطور إىل استنادا

 التعلم مبادئ بعض. اإلدراكي الطفل لتطور ميالتعل وسائل تعديل جيب ، ادللموسة التشغيل

 ، األخرى التحفيز أساليب بُت من ، نشط بشكل الطالب هبا يتعلم اليت الطريقة تدعم اليت

 واالستخدام ، وادلالحظات والتعزيزات ، ادللموسة واالستجابات ، والتحفيز واالىتمام

 ىي االبتدائية ادلدرسة سن مع تتوافق اليت التعليم وسائل من واحد لباحثةل وفقا13 .والنقل

 .اللعبة

 نشاط ىو اللغة يف اللعب بأن جيادل راشيدي الوىاب عبد كتاب يف عند جيبس

 مع حتديدىا مت اليت األىداف لتحقيق ادلتعلمُت بُت التنافس أو ادلتبادلة ادلساعدة يف حيدث

 اإلثارة على احلصول ىو سوفارنول وفقا اللغة ألعاب لغرض بالنسبة أما. القواعد بعض

 14 .اللغوية ادلهارات بعض ودمارسة

                                                             
12 Syamsu Yusuf L.N.,  Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik,  (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 20013), h. 59-61. 
13

 Nana Sudjana, Cara Belajar Siswa Aktif Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar 

Baru Algesindo Offset, 2010), h. 27 
14 Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit., h. 82. 



8 

 

 15 :يلي كما ىي العربية اللغة تعلم عملية يف اللغة لعبة اختيار يف عنها تبحث اليت األشياء

 ادلناسبة. اللغة لعبة اختيار ادلمكن من لذلك ، واضحة حدود وضع ادلعلم على جيب .ٔ

 ، والوقت ، ادلتعلمُت وقدرة ، التدريس مستوى مع متوافقة اللغة لعبة تكون أن جيب .ٕ

 .ادلتاح وادلكان

 .االرمراف بالطالب احمليط باألمان اإلحساس يسبب أال جيب .ٖ

 اللغوي التدريب لتنفيذ اللغة ومنوذج اللغوية والعناصر اللغوية بادلهارات االىتمام جيب .ٗ

 .مثالية لتكون" اللعبة" مع

 .اللعبة عقد قبل اإلعداد األفضل فمن ، خاًصا إعداًدا تتطلب اللعبة كانت إذا .٘

 .اللعبة تطبيق قواعد فهم قد الطالب بأن باالطمئنان اللعبة تبدأ أن قبل .ٙ

 اللغة وخاصة ، اللغة ميتعل يف اللغة ألعاب إىل حاجة ىناك ، أعاله التعرض من

 لغرض الطالب احتياجات مع متوافقة تكون أن جيب اللعبة اختيار يف سجل مع. العربية

 لعبة" ىي العربية اللغة ميلتعل استخدامها ميكن اليت األلعاب من واحدة. حتقيقو ميكن التعلم

 .لوجيكو"

                                                             
15 Ibid, h. 84. 
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 يتكون. ٖٜٜٔ عام منذ أدلانيا يف تطويره مت جديد تعلم نظام ىو لعبة لوجيكو

 يلعبون األطفال جعل لذلك ، للغاية سهلة استخدامو كيفية. ملونة وألواح ألواح من اجلهاز

 حتفز أن ميكن اللعبة ىذه 16 .التثقيفية اللعبة ىذه يف خمتلفة ألسئلةا إجابات يف يفكرون بينما

 "لعبة لوجيكو" لكن 17 .األطفال وتركيز احملرك تدرب أن وميكن األطفال فضول وتشجع

 ، األحياء علم ، الرياضيات ، اإلذمليزية اللغة مثل فقط عامة موضوعات ىو اآلن حىت ادلتاح

 مفردات لتعلم العريب  "لعبة لوجيكو" إىل الوسيلة تلك بتطوير باحثةال قومست لذلك. إخل

 .العربية اللغة

 جيادل. ادلعٌت عن التعبَت يف العربية اللغة عناصر أىم من واحدة ىي العربية ادلفردات

 حد إىل حتديده يتم اللغة عرب ادلنقولة للرسائل الصحيح الفهم بأن يديراش الوىاب عبد

 18 .فيو ادلستخدمة للمفردات دقيق فهم خالل من كبَت

 عناصر أحد ىي وادلفردات ، لوجيكو" لعبة" باستخدام ادلفردات إتقان حتقيق ميكن

 مهارات على احلصول من يتمكنوا حىت األجنبية اللغة متعلمو يتقنها أن جيب اليت اللغة

                                                             
16

Devga, “LOGICO, Permainan Kecerddasan Anak” (On-Line), tersedia di: 

http://rumahinspirasi.com/duta-belajar-logico/,  ( 24 Mei 2017). 
17

Logico Indonesia, “Apa Itu Logico dan Manfaatnya” (On-Line), tersedia di: 

http://logicoindonesia.blogspot.co.id/2014/01/apa-itu-logico-dan-manfaatnya.html,  (24 Mei 2017)  
18 Abdul Wahab Rasyidi, Op. Cit., h. 56. 

http://rumahinspirasi.com/duta-belajar-logico/
http://logicoindonesia.blogspot.co.id/2014/01/apa-itu-logico-dan-manfaatnya.html
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 19 .فقط ادلفردات حلفظ فقط يكفي ال اللغة إتقان أن من الرغم على. اللغة مع التواصل

 الصحيح الفهم خالل من كبَتة بدرجة حتديدىا يتم واليت ، اللغة عرب ادلنقولة الرسائل فهم

 20 .اللغة تلك يف ادلستخدمة للمفردات

ادلدرسة اإلبتدائية  يف العربية اللغة مدرسي مع ادلقابالت نتائج مع يتماشى ىذا

 ادلفردات تعلم أن يوضح ، ٕٛٔٓ يناير ٛٔ يف اإلسالمية احلكومية اخلامسة بندار المبونج

 ادلواد استخدام يف. نفسو ادلدرسالكتاب الدراسي و و  السبورة فقط يستخدم اآلن حىت

 اللغة مدرس إن. التعلم عملية يف بنشاط يشاركون وال كمستمعُت فقط والطالب ، التعليمية

 يكون حىت ،إىل تطوير وسائل لعبة لوجيكو لتعليم مفردات اللغة العربية جداً  يدعمون العربية

 الطالب على وزعت اليت االستبيانات مع ادلقابالت نتائج تعزيز يتم. ودمتًعا متنوًعا التعلم

 .المبونج رابند صف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية

  

                                                             
19

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

126. 
20

 Abdul Wahab Rosyidi, Op. Cit.  h. 56. 
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 1.1الجدول 
 نتائج تحليل االحتياجات

 بالمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية الخامسة بندار المبونج
 رقم جانب مؤشر نعم ال نسبة مئوية

67,50

%  

تعلم اللغة  حيبون طلبةمعرفة ال ٕٚ ٖٔ
 العربية

رمو تعلم  طلبةاىتمام ال
 اللغة العربية

ٔ.  

90,00
% 

حيبون التعلم  طلبةالمعرفة  ٖٙ ٗ
 التعليم لوسائباستخدام 

  .ٕ وسائل التعليم 

95,00
% 

حيبون التعلم  طلبةالمعرفة  ٖٛ ٕ
 التعليم لوسائ باستخدام

 .ةختلفادل
ادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية احلكومية اخلامسة بندار  يف االحتياجات حتليل نتائج: ادلصدر

 المبونج
 بديلة كألعاب لوجيكو" لعبة" شكل على مالتعلي وسائل بتطوير ةالباحث قومت لذلك،

 أن أيًضا ادلتوقع ومن. اجملال ىذا يف تواجهها اليت ادلشاكل على تتغلب أن ادلتوقع من واليت ،

 العربية اللغة تعلم على الطالب ، العربية ادلفردات على مبنية تعليمية ألعاب لعبة وجود حيفز
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 وذلك ، تدريسها يتم اليت ادلفردات حتسُت يف وكمؤثر اللعب اسًتاتيجيات خالل من

 .أفضل نتائج لتحقيق

 كلمة من" Pengembangan" كلمة تعٍت ، الكبَت االندونيسي قاموس يف

"Kembang "21 .تطوير والفعل ، الطريقة ، العملية 

 إلنتاج هبا ادلضطلع األنشطة أو العمليات من سلسلة ىو معليتال وسائل تطوير إن

 22 .القائمة التنمية نظرية على يعتمد وسائل التعليم

 ادلعرفيُت لألطفال خصيًصا مصمم "لوجيكو "لعبة شكل يف مالتعلي وسائل تطوير

 للطالب فقط ىو ادلنتج اختبار أن حُت يف. ابتدائية مبدرسة اخلامس الصف على ويقتصر

 إىل يرجع وىذا ، المبونج رابند صف اخلامس بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية اخلامسة من

 .واألموال الوقت حمدودية

                                                             
21

 Badan pembinaan dan pengembangan bahasa, “KBBI During” (On-Line), tersedia di: 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembangan, (12 Januari 2018) 
22

 Rijal09, Pengertian Pengembangan Media Pembelajaran, (On-Line), tersedia di: 

googleweblight.com/?lite_url=http://www.rijal09.com/2016/04/pengembangan-media-pembelajaran., 

(17 Janiari 2018). 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengembangan
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، فإن استخدام وسائل التعليم يف عملية راشيدي وحسب مهالك يف عبد الوىاب

الدوافع واحملفزات يف عملية التعليم ، ويولد ميكن أن يوّلد الفضول واالىتمام التعليم والتعلم

 والتعلم ، وميكن أن يؤثر على علم النفس لدى الطالب.
23 

تطوير  : "بعنوان حبث بإجراء ةمهتم الباحثةف ، أعاله ادلذكورة ادلشاكل خلفية إىل واستناداً 
وسائل "لعبة لوجيكو" في تعليم مفردات اللغة العربية لطلبة الصف الخامس بالمدرسة 

 ".اإلبتدائية اإلسالمية الحكومية الخامسة بندار المبونج

 المشكلة تحديد .د 

 عليها احلصول ميكن اليت ادلشكالت حتديد يتم ، السابقة ادلشكلة خلفية على بناءً 

 :التايل النحو على

 أكثر يكونوا أن على طلبةال تشجع أن ميكن اليت مالتعلي لوسائل ادلطلوبة التعلم عملية .ٔ

 أمام ادلدرس من العديد يفسر الواقع يف ولكن ادلشكالت، حل على وقادرًا نشاطًا

 .التعلم يف نشطُت الطلبة يكون ال حىت الدراسي الفصل

 .نفسو وادلعلم سبورة تزال ال ادلستخدمة مالتعلي وسائل .ٕ

                                                             
 
23

 Ibid, h. 28-29. 
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 بتعلم البيسيتا طالب اىتمام لزيادة ادلدرس قبل من مطلوب اللعبة باستخدام التعلم .ٖ

 .العربية اللغة

 ةكلالمش حدود  .ه 
 :على ادلشكلة من احلد طريق عن البحث ىذا يف ادلشكلة ةالباحث يركز

 اخلامس لطلبة الصف اللغة العربية مفردات ميتعللوجيكو" يف  لعبة" وسائل تطوير .ٔ

 .بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية

 .اإلبتدية ادلدرسة من اخلامس ادلستوى طورىا اليت ادلواد  .ٕ

 تصميم ، البيانات مجع ، وادلشاكل اإلمكانات من بدءاً  التنموي البحث إجراءات .ٖ

 ومراجعة ، ادلنتج اختبار ، التصميم مراجعة ، التصميم صحة من التحقق ، ادلنتج

 .ادلنتج

 مشكلة البحث و. 
 ىذا يف ادلشكلة صياغة ، ادلشكلة وتعريف ادلشكلة وحتديد اخللفية إىل استناداً 

 :كالتايل البحث

 ؟اللغة العربية مفردات ميتعللوجيكو" يف  لعبة"ا وسائل تطوير كيف. ٔ
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 مفردات اللغة لتعليم اليت تطويرىا "لعبة لوجيكو" وسائل رمو الطلبة إستجابة كيف. ٕ

 ؟العربية

 البحث أهداف ز. 
 :يلي فيما الدراسة ىذه يف حتقيقها ادلراد األىداف تتمثل ، ادلشكلة لصياغة وفقا

 .اللغة العربية فرداتم ميتعللوجيكو" يف  لعبة" وسائل تطويرل .ٔ

اليت تطويرىا لتعليم مفردات اللغة  لوجيكو" لعبة" وسائل رمو الطلبة عرفة استجابةدل .ٕ

 .العربية

 البحث فوائد . ح
 كما يلي:فوائد ىذا البحث  

 النظرية فوائدال. ٔ
 .مالتعلي وسائل تطوير يف وخاصة وادلعرفة البصَتة البحث ىذا يضيف أن ادلتوقع ومن

 فوائد العمليةال .ٕ
 حتفيز أن ادلتوقع ومن م،التعلي وسائل تطوير حول ادلعرفة وتوفَت البصَتة إلضافة ،درسللم. أ

 .لالىتمام مثَتةالتعليم  وسائل تطوير على درسادل

 .ةرسادلد يف البديلة الوسائل أحد البحث ىذا نتائج تكون أن ميكن ،ةرسللمد بالنسبة. ب



 الباب الخامس
 قتراحاتستنتاجات واإلاإل

 
 ستنتاجاتاإل .أ

 منحبثالتطويرىي:ستنتاجاتاإل

قامت .1 ىذهالعربية،اللغةمفرداتميتعليف"لوجيكولعبة"وسائلبتطويرالباحثة

مثلأخرىأدواتمبساعدةالرقيقاخلشبمنكونةمالوسائل اخلشبلقطعآلة

والصور،لبحث internet نرتنتواوشبكة،ملوناالرقيقاخلشبوالطالءالرقيق

مننتائجحتققالصحةمتوسط.لوجيكولعبةورقةإلنشاءMicrosoft Wordتطبيق

بينماو.جًدا""الئقريامعيفتربعيو٪09ادلائويةنسبةعلىحيصلادلوادخبري

علىالنسبةنتائجحتققالصحةمنخبريوسائلاإليضاحالتعليميةحيصلمتوسط

"لعبةلوجيكو"وسائلفإنوبالتايل."الئقجًدايفمعيار"ويعترب٪53،8ادلائوية

 .التعلميفالستخدامهايفتعليممفرداتاللغةالعربيةالئقةجدا

ويعترب٪58.38حصلتالباحثةعلىإستجابةالطلبةبالنسبةادلائوية،ةربالتجبعد .2

 .العربيةاللغةفرداتمميلتعلالئقةبالطلاستجابةوتشري،"الئقجًدايفمعيار"



 
 
90 

 اإلقتراحات . ب

كمااالقرتاحاتبعضواالستنتاجاتادلناقشةطرحميكنالبحث،نتائجإىلاستناًدا

 :يلي

للموادمستمرأساسعلىميتعليفالوسائل"لعبةلوجيكو"تطويرللمدرسميكن .1

.ادلختلفة

لسائوبتطويرملقياايمكنو،رئللقابالنسبة .2 التعليم مجابرشكلفياحلداثة

(Software)اتلموعدابةاآمومنالوسائليتمكنبحيث. 
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SILABUS  

 
 

Satuan Pendidikan :  MIN 5 Bandar Lampung 

Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 

Kelas         :  V ( Lima)) 

Semester  :  1I / Genap 
 

Kompetensi Inti : 

                     (KI-1) :  Menerima dan menjalankan,ajaran agama yang dianutnya 

(KI-2) : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, 

guru, dan tetangganya  

(KI-3) : Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah  

(KI-4) : Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 
 

Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pembelajaran 

Proses 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

waktu 

Sumber 

Belajar 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.1. Menerima dan  

       meyakini bahwa 

       kemampuan 

       berbahasa  

       merupakan  

       anugerah Allah  

       SWT. 

Menunjukkan sikap 

menerima  bahwa 

kemampuan berbahasa 

merupakan anugerah 

Allah SWT. 

Anugerah Allah 

berupa Bahasa Arab 

(Pembelajaran tidak 

langsung disesuaikan 

dengan tema) 

Penanaman sikap 

menerima anugerah 

Allah SWT. berupa 

kemampuan bahasa 

Arab 
 

 Penilaian diri 

 Penilaian antar 

teman 

 

1 x 35’  Buku  
PaketSiswa 

 Buku 

Pegangan 

Guru 

  Kamus 
Bahasa Arab 

 Media 
percobaan 

berupa 

permainan 

Logico 

 

 

1.2.Menggunakan  

Kemampuan 

       berbahasa  untuk hal- 

       hal yang baik sebagai  

       wujud syukur atas  

       anugerah Allah SWT 

       tersebut, 

Menunjukkan rasa 

syukur kepada Allah 

SWT dengan 

menggunakan 

kemampuan berbahasa 

Arab 

Syukur (Pembelajaran 

tidak langsung 

disesuaikan dengan 

tema) 

Pembiasaan  

berbahasa  Arab 

untuk hal-hal yang 

baik sebagai wujud 

syukur atas 

anugerah Allah 

SWT tersebut, 

 Penilaian diri 

 Penilaian antar 
teman 

 

1 x 35’ 

2.1.Memotivasi rasa ingin 

tahu terhadap 

keberadaan wujud 

benda melalui media 

bahasa arab dalam 

berinteraksi dengan 

Memiliki rasa ingin 

tahu terhadap 

keberadaan wujud 

benda melalui media 

bahasa arab dalam 

berinteraksi dengan 

Penanaman rasa ingin 

tahu (Pembelajaran 

tidak langsung 

disesuaikan dengan 

tema) 

Pemberian motivasi  

rasa ingin tahu 

terhadap keberadaan 

wujud benda melalui 

media bahasa arab 

dalam berinteraksi 

 Observasi 

 Catatan/  Jurnal 

1 x 35’ 



keluarga, teman, guru 

dan tetangga  

 

keluarga, teman, guru 

dan tetangga  

 

dengan keluarga, 

teman, guru dan 

tetangga  
 

 

2.2.Memiliki perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggung jawab, 

santun, peduli, dan 

percaya diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, dan 

guru. 

Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, 

dan percaya diri 

dalam berinteraksi 

dengan keluarga, 

teman, dan guru. 

Perilaku jujur 

(Pembelajaran 

langsung disesuaikan 

dengan tema) 

Membimbing 

perilaku jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, santun, 

peduli, dan percaya 

diri dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, teman, 

dan guru. 

 Observasi 

  Catatan/ 
        Jurnal 

1 x 35’  

3.1.Mengidentifikasi bunyi  

      huruf, kata, frasa, dan 

      kalimat sederhana  

      Terkait topik :    
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,

 فى مكتب االدوات الكتابية, فى

 المقصف 
      baik secara lisan  

      maupun tertulis 

2.1.1. Mengidentifika

si bunyi huruf  

teks sesuai 

dengan topic 

 

Materi Istima’ 

Tentang : 
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,

 فى مكتب االدوات الكتابية, فى

 المقصف

- Memperdengarkan 

teks  Istima” 

- Siswa 

mendengarkan 

dengan baik 

 Lisan 3 x 35’ 

3.1.2.     Mampu                 

melakukan  

              kegiatan sesuai  

              dengan 

kalimat        

yang 

didengarnya 

dengan  baik 

Materi Istima’ 

Tentang : 
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,

 فى, فى مكتب االدوات الكتابية

 المقصف

- Mengulang  

   

Memperdengarka

n teks istima’  

- Siswa ngamati 

teks istima” di 

dalam buku 

 Lisan 

3.1.3. Mampu 

menjawab  

          pertanyaan 

yang  

          didengar 

Materi Istima’ 

tentang : 
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,

 فى, فى مكتب االدوات الكتابية

 المقصف

- Siswa menjawab  

   pertanyaan kata 

atau  

   kalimat yang 

   diperdegarkan 

 Lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kompetensi Dasar Indikator 
Materi 

Pembelajaran 

Proses 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

waktu 

Sumber 

Belajar 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3.2. Mengenal makna dari 

       ujaran kata (mufradat) 

       terkait topik :  
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,   

 فى مكتب االدوات الكتابية, فى

          المقصف

3.2.1. Mengenal makna  

          setiap kata dari 

setiap 

          terkait dengan 

topik 

3.2.2. Mengenal makna  

          ujaran kata 

terkait  

          dengan topic. 

Kosa kata (Mufradat ) 

tentang :  
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,

 فى, االدوات الكتابيةفى مكتب 

 المقصف
(Termuat di dalam 

buku paket / buku 

siswa) 

♦ Memperdengarkan  

makna  

   setiap  kata kepada 

siswa 
    
♦ Siswa mengamati 

pelafalan  

   makna setiap kata  

 

 Siswa mengamati 
makna dari ujaran 

kata (mufradat) 

melalui gambar 

didalam permainan 

Logico   

 Tes lisan 

 Tes tertulis 

  

3.3. Mengenal ujaran  kata  

       (mufradat) terkait  

       topik :  
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,

 فى مكتب االدوات الكتابية, فى

        المقصف
 

3.3.1. Mengenal ujaran  

          kata atau kalimat  

          terkait  degan 

topik 

3.3.2. Memahami  

tulisan  

          kalimat  berikut  

          maknanya  

          terkait dengan 

topik 

Bacaan / Qiro’ah  

tentang :  
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,

 فى, فى مكتب االدوات الكتابية

 المقصف
(Termuat di dalam 

buku paket / buku 

siswa) 

♦ Memperdengarkan 

ujaran  

   kata atau kalimat  

kepada  

   siswa 
    
♦ Siswa mengamati 

tulisan dan makna  
ujaran kata atau 

   kalimat  

♦ Tes lisan 

♦ Tes tertulis 

♦ Penugasan 

6 x 35’ 

4.1. Menirukan bunyi kata  

      (mufradat )       terkait 

       topik:  
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,

 فى مكتب االدوات الكتابية, فى

         المقصف

4.1.1. Dapat menirukan  

          pelafalan kata  

          dengan baik dan  

          benar terkait 

dengan  

          topik 

4.1.2. Dapat menirukan  

          pelafalan kalimat  

          dengan benar 

terkait  

          dengan topik 

Kosa kata (Mufradat )  

tentang :  
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,

 فى, فى مكتب االدوات الكتابية

 المقصف
(Termuat di dalam 

buku paket / buku 

siswa) 

♦ Membacakan 

setiap kata  

   lalu ditirukan oleh 

semua  siswa 

♦ Siswa membaca 

kata lalu  

   ditirukan oleh 

siswa yang lain 

♦ Peniruan tersebut  

   dilakukan secara 

berulang  ulang 

♦ Tes lisan 

♦ Penugasan 

4.2. Menyebutkan makna  

       dari ujaran kata  

4.2.1. Dapat 

menyebutkan  

Kosa kata (Mufradat ) 

dan Teks Bacaan 

♦ Membacakan 

setiap makna 

♦ Tes lisan 

♦ Tes tertulis 



       (mufradat) terkait  

       topik:  
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,

 فى مكتب االدوات الكتابية, فى

 المقصف

 

 

 

 

 

 

 

 

        

          makna setiap 

kata  

          dalm  suatu 

ujaran  

          terkait dengan 

topik 

4.2.2. Menghafal 

makna 

          Setiap kata 

(mufradat) 

          dan ujaran terkait 

         dengan topik 

tentang :  
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,

 فى, فى مكتب االدوات الكتابية

 المقصف
(Termuat di dalam 

buku paket / buku 

siswa) 

   kata lalu diikuti 

oleh siswa secara 

perorangan  

   atau kelompok 

♦ Masing-masing 

siswa menghafal 

makna mufradat 

   dan makan ujaran 

 

 

 

♦ Penugasan 

4.3. Membaca ujaran kata  

       (mufradat) terkait  

       topik : 
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,

 فى مكتب االدوات الكتابية, فى

 المقصف

4.3.1. Mampu 

membaca  

          setiap kata 

dengan  

          baik dan benar  

          terkait dengan 

topik 

4.3.2. Mambaca kalimat  

          dengan benar dan 

baik terkait 

dengan topik 

Kosa kata (Mufradat ) 

dan Teks Bacaan 

tentang :  
 فى الفصل, فى مكتب المدرسة,

 فى مكتب االدوات الكتابية, فى

 المقصف
 (Termuat di dalam 

buku paket / buku 

siswa) 

♦ Siswa membaca 

setiap kata  

   (mufradat) secara 

   kelompok 

♦ Secara bergantian 

siswa  

   Membaca teks 

Qiroah 

♦ Tes lisan 

♦ Penugasan 
  

 

 

 

 

 

 

 



Hasil Penilaian Ahli Materi 

No Aspek yang dinilai Penilaian 

AX 1 AX 2 

Awal Revisi Awal Revisi 

a. Aspek kelayakan isi  

1 Kelengkapan materi  4 4 4 5 

2 Keakuratan konsep 4 5 4 4 

3 Keakuratan fakta dan data 4 5 5 5 

4 Keakuratan gambar dan ilustrasi 5 5 4 5 

5 Kesesuian mater dengan perkembangan bahasa Arab 4 5 4 4 

6 Gambar dan ilustrasi dalam kehidupan nyata 5 5 4 4 

7 Mendorong rasa ingin tahu 5 5 5 5 

8 Menciptakan kemampuan bertanya 5 4 4 5 

b. Aspek kelayakan penyajian 

9 Keruntutan konsep 3 5 4 4 

10 Penyajian gambar yang menarik dan proposional 4 5 5 5 

c. Efek bagi strategi pembelajaran 

11 Permainan logico mudah digunakan dalam proses pembelajaran siswa, 

baik secara mandiri maupun di dalam kelas 

4 4 5 5 

12 Permainan logico mendukung siswa untuk dapat belajar kosa kata 

bahasa Arab secara mandiri 

4 5 5 5 

d. Tampilan menyeluruh 

13 Desain permainan member kesan positif sehingga peserta didik tertarik 4 4 4 5 

14 Teks dan tulisan mudah dibaca 4 5 4 5 

Jumlah 59 66 61 66 

Skor maksimal  70 70 70 70 

Presentase 82,28% 94,28% 87,14% 94,28% 

kriteria  Sangat 

Layak 

Sangat 

Layak 

Sangat 

Layak 

Sangat 

Layak 

Keterangan: 

AX 1 Dr. H. Abdurachman, MA 

AX 2 Dr. Zulhanan, MA 

 

 
 

 

Kriteria: 

P > 81% Sangat Layak 

61% < P ≤ 80% Layak 

41% < P ≤ 60% Cukup Layak 

20% < P ≤ 40% Kurang Layak 

P ≤ 20% Sangat Kurang Layak 

 

 



HASIL VALIDASI AHLI MATERI 

 

Aspek Presentase Produk Awal Presentase Produk Perbaikan 

kelayakan isi 86,25% 93,75% 

kelayakan penyajian 80% 
95% 

Efek bagi strategi 

pembelajaran 
90% 95% 

Tampilan menyeluruh 80% 
95% 

 

 

 

 

86,25% 

80% 

90% 

80% 

93,75% 

95% 95% 95% 

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

kelayakan isi kelayakan penyajian Efek bagi strategi
pembelajaran

Tampilan menyeluruh

HASIL VALIDASI AHLI MATERI 

Presentase Produk Awal

Presentase Produk Perbaikan



Hasil penilaian ahli media 

No Aspek yang dinilai Penilaian 

AX 1 AX 2 

Awal Revisi Awal Revisi 

a. Aspek kebahasaan  

1 Petunjuk penggunaan permainan disampaikan dengan jelas 4 5 3 5 

2 Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat berfikir siswa MI kelas 

V 

4 4 3 4 

3 Penggunaan bahasa yang tetap santun dan tidak mengurangi nilai-nilai 

pendidikan 

4 5 4 4 

b. Aspek kelayakan penyajian 

4 Penyajian permainan dilakukan secara sistematis 5 5 3 4 

5 Penyajian permainan mendukung siswa untuk terlibat dalam 

pembelajaran  

5 4 4 4 

6 Penyajian bentuk, gambar, dan warna menarik dan proposional 4 4 3 5 

c. Efek bagi strategi pembelajaran  

7 Permainan logico mudah digunakan dalam proses pembelajaran siswa, 

baik di luar kelas maupun di dalam kelas. 

4 4 4 4 

8 Permainan logico mendukung siswa untuk dapat belajar kosa kata 

bahasa Arab secara mandiri 

4 5 4 4 

d. Tampilan menyeluruh  

9 Desain permainan member kesan positif, sehingga peserta didik 

tertarik. 

5 5 4 5 

10 Teks dan tulisan mudah dibaca 5 5 3 5 

Jumlah 44 46 33 44 

Skor maksimal 50 50 50 50 

Presentase  88% 92% 66% 88% 

kriteria  Sangat Layak Sangat 

Layak 

Layak Sangat 

Layak 

Keterangan: 

AX 1 Dr. Umi Hijriyah, M.Pd 

AX 2 Antomi Saregar,  

 

Kriteria: 

P > 81% Sangat Layak 

61% < P ≤ 80% Layak 

41% < P ≤ 60% Cukup Layak 

20% < P ≤ 40% Kurang Layak 

P ≤ 20% Sangat Kurang Layak 

 

 



HASIL VALIDASI AHLI MEDIA 

Aspek Presentase Produk Awal Presentase Produk Perbaikan 

Kebahasaan 73,33% 90% 

Kelayakan Penyajian 80% 86,66% 

Efek Bagi Strategi Pembelajaran 80% 85% 

Tampilan Menyeluruh 85% 100% 

 

 

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Kebahasaan Kelayakan Penyajian Efek Bagi Strategi
Pembelajaran

Tampilan Menyeluruh

HASIL VALIDASI AHLI MEDIA 

Presentase Produk Awal

Presentase Produk Perbaikan



Hasil Penilaian Angket Respon Guru Bahasa Arab 

No  Aspek yang dinilai  Penilaian  

a. Kesesuaian materi dengan SK, KD, indicator, dan tujuan pembelajaran 

1 Kesesuaian materi dengan SK 5 

2 Kesesuaian materi dengan KD 5 

3 Kesesuaian materi dengan indicator 5 

4 Kesesuaian materi dengan tujuan pemelajaran 5 

b. Kesesuaian materi dengan kosa kata bahasa Arab kelas V 

5 Kesesuaian materi dengan kosa kata bahasa Arab kelas V 5 

6 Materi dan kegiatan yang disajikan dapat menambah wawasan peserta didik mengenai kosa kata bahasa Arab 4 

7 Kemampuan merangsang kedalaman berfikir peserta didik melalui pemberian masalah 5 

c. Kualitas media 

8 Kualitas permainan logico yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria media pembelajaran 5 

9 Penggunaan permainan logico yang dikembangkan memenuhi fungsi praktis sebagai media pembelajaran 5 

d. Efektifitas media  

10 Kesesuaian media yang dikembangkan dengan kebutuhan pembelajaran  5 

11 Media yang dikembangkan dapat digunakan belajar mandiri, kelompok kecil maupun kelompok besar 5 

12 Penggunaan media yang dikembangkan tidak membutuhkan penyesuaian khusus 4 

e. Teknik penyajian  

13 Kesesuaian dan ketepatan ilustrasi dengan materi 4 

14 Desain permainan logico menarik disertai gambar dan warna 5 

15 Kemampuan merangsang kedalaman berfikir peserta didik dalam memecahkan masalah 4 

16 Ketersediaan petunjuk penggunaan permainan logico 5 

Jumlah  76 

Maksimal  80 

Presentase 95% 

Kriteria  Sangat 

Layak 

 

 

 

 

 

Kriteria: 

P > 81% Sangat Layak 

61% < P ≤ 80% Layak 

41% < P ≤ 60% Cukup Layak 

20% < P ≤ 40% Kurang Layak 

P ≤ 20% Sangat Kurang Layak 

 

 



HASIL RESPON GURU BAHASA ARAB PADA PRODUK 

Aspek Jumlah setiap aspek Skor maksimal Presentase  

Kesesuaian materi dengan SK, KD, indikator, dan 

tujuan pembelajaran 

20 20 100% 

Kesesuaian materi dengan kosa kata bahasa Arab 

kelas V 

14 15 93,33% 

Kualitas media 15 15 100% 

Efektifitas media 10 10 100% 

Teknik Penyajian 18 20 90% 

 

 

 

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Kesesuaian materi
dengan SK, KD,

indikator, dan tujuan
pembelajaran

Kesesuaian materi
dengan kosa kata

bahasa Arab kelas V

Kualitas media Efektifitas media Teknik Penyajian

HASIL RESPON GURU BAHASA ARAB PADA PRODUK 

Presentase



Hasil Respon Peserta Didik 

Jumlah Responden                             : 40 

Skor Maksimal Per Pernyataan        : 5 

Skor Maksimal Seluruh Pernyataan : 200 

No Nama Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Afifah Ummu Azizah 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 

2 Agung Dzaky Wijaya 4 5 3 3 4 4 5 5 5 5 

3 Ana Lathifah Fauziah 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

4 Ananda Syakira R.M 3 5 4 3 5 4 5 5 4 5 

5 Annika Nisrina 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 

6 Aulia Dwi Yunita 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 

7 Az-Zahra Nur Fadhila 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 

8 Balqiska Alivia 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 

9 Chantika Athaya Arlie 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 

10 Chantika Sari Putri N.H 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 

11 Chika Putri Meidy 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 

12 Dawai Amarta Alfara 5 5 4 3 5 4 3 3 3 4 

13 Desti Anggraini 5 5 4 3 4 3 5 4 4 5 

14 Eka Syazana Wulansari 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 

15 Ersya Shafira Ahmad 4 3 5 3 4 4 3 4 3 4 

16 Fadhila Nur Al-Akwa 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 

17 Fauzy Sovyan 4 4 3 4 3 5 5 4 4 5 

18 Hikmah Kamila Azkiya  4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 

19 M. I’zaz Fawwaz Dallah 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 

20 Marsella Putriana 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 

21 Moza Rasya Ananda 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 Muh. Berlian Edika P. 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 

23 Muh. Ferdinan Tamam 5 5 3 5 5 4 5 3 5 4 

24 Mutiara Putri Azizah 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 

25 Nadziifa Fauziah A. 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 

26 Nailatur Rafidah 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 

27 Najwa Mufidah Putri A. 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

28 Naza Sabilla Bilqis 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 

29 Nindya Bintan Aulia 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 

30 Nisa Faralina Al Hisani 4 3 5 3 4 5 5 3 4 4 

31 Nur Kholis Ramadhan 5 4 5 4 4 5 4 3 3 5 



32 Rianti Maharani 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 

33 Rizqy Utama 4 4 3 4 4 5 4 4 5 4 

34 Salwa Na’ila Rahadatul A 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

35 Sarah Aulya Rahmah 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 

36 Sausan Salsabila 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 

37 Shakira Diajeng Mutiara I 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 

38 Syauqi Hayyan Azizy 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 

39 Tri Syifa Maharani 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 

40 Zhafira Syafitri 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

JUMLAH SELURUH 174 168 168 159 169 175 169 170 173 182 

SKOR MAKSIMAL @PERNYATAAN 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

PRESENTASE 87% 84% 84% 79,5% 84,5% 87,5% 84,5% 85% 86,5% 91% 

KRITERIA SL SL SL L SL SL SL SL SL SL 

RATA-RATA AKHIR 85,35% 

KRITERIA AKHIR Sangat Layak 

 

keterangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria: 

P > 81% Sangat Layak 

61% < P ≤ 80% Layak 

41% < P ≤ 60% Cukup Layak 

20% < P ≤ 40% Kurang Layak 

P ≤ 20% Sangat Kurang Layak 

 

 



HASIL RESPON PESERTA DIDIK 

Respon Peserta Didik Presentasi 

Hasil Respon Rata-Rata Dari 40 Peserta Didik 85,35% 

 

 

70%

80%

90%

100%

Presentasi

Hasil Respon Rata-Rata Dari 40 
Peserta Didik 

Hasil Respon Rata-Rata
Dari 40 Peserta Didik



DAFTAR NAMA VALIDATOR DAN GURU  BAHASA ARAB 

 

Ahli Materi 

Keterangan  Validator 1 Validator 2 

Nama  Dr. H. Abdurachman, MA Dr. Zulhanan, MA 

NIP  196709241996031001 

Instansi  Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung 

Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung  

 

Ahli Media 

Keterangan  Validator 1 Validator 2 

Nama  Dr. Umi Hijriyah, M.Pd Antomi Saregar, M.Pd, 

M.Si 

NIP 197203151997032004  

Instansi  Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung 

Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung 

 

Guru Bahasa Arab 

Nama  H. Bahrudin, S.Ag 

NIP 197008042014111001 

Instansi  Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 

Bandar Lampung 

 



DOKUMENTASI PENELITIAN 
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