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Abstract
This study aims to determine how to implement the "Power Point" media and
find out from these media the learning outcomes of Arabic in grade 1 SMA AlAmiriyah Blokagung Banyuwangi. This research is directed at two main issues:
1) the use of PowerPoint as a learning medium for students, and 2) the level of
impact and outcome of the "Power Point" media to determine student learning
outcomes in Arabic. Researchers used quantitative research methods in this type
of experimental research. The aim is to determine the effect of treatment on the
experimental group and the control group. The population in this study were all
grade I students of SMA MA Al-Amiriyah Blokagung Banyuwangi, with a total
sample of 26 students. After analyzing the collected data, it was found that the
influence of the "Power Point" media on the learning outcomes of Arabic class 1
MA Al-Amiriyah Blokagung Banyuwangi was 69.2%.
Keywords: The "Power Point" Media, Result of Arabic Learning
Abstrak
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui
bagaimana
cara
mengimplementasikan media “Power Point” dan mengetahui dari media tersebut
terhadap hasil belajar bahasa Arab di kelas 1 SMA Al-Amiriyah Blokagung
Banyuwangi. Penelitian ini diarahkan pada dua isu utama: 1) penggunaan
PowerPoint sebagai media pembelejaran untuk siswa, dan 2) tingkat dampak dan
hasil dari media “Power Point” untuk mengetahui hasil belajar bahasa Arab
siswa. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif pada jenis penelitian
eksperimental. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan pada
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas I SMA MA Al-Amiriyah Blokagung Banyuwangi,
dengan jumlah sampel 26 siswa. Setelah dilakukan analisis terhadap data yang
terkumpul, ditemukan adanya pengaruh media “Power Point” terhadap hasil
belajar bahasa Arab kelas 1 MA Al-Amiriyah Blokagung Banyuwangi sebesar
69,2، %.
Kata Kunci: Media Power Point, Hasil Belajar Bahasa Arab

أتثري وسائل التعليم بوربوينت على نتائج تعلم اللغة العربية
Nur Maya Badriyatul Jamroh, Dina Islamiana

150
Jurnal Tarbiyatuna, Vol. 1, No. 1, Desember 2020

مستخلص البحث
يهدف ىذا البحث إىل كيفية تنفيذ الوسائل التعليمية ” “Power Pointودلعرةة أتثري
الوسائل التعليمية على نتائج تعلم اللغة العربية يف الصف األول من ادلدرسة العالية
األمريية بلوك أكونج بنيوجني .وقد مت توجيو األحباث يف أمرين رئيسيني )۱ :استخدام
مراجعة وسائل التعليم بوربوينت لطالب ،و )٢درجة التأثري مراجعة بوربوينت الوسائل
التعليمية دلعرةة نتائج الطالب العربية .وتستخدم الباحثة ادلنهج الكمي على نوع
البحث التجرييب .وكان اذلدف ىو حتديد أثر العالج يف اجملموعة التجريبية واجملموعة
ادلراقبة .وكان السكان يف ىذه الدراسة مجيع طالب الصف األول ادلدرسة العالية
األمريية بلوك أجونج بنيوجني ،مع عينة من  ٢٦طالبا .بعد حتليل البياانت اليت مت
مجعها ،ةقد وجد أن ىناك أتثري وسائل التعليم بوربوينت على خمرجات التعلم الدرجة
العربية األول ادلدرسة العالية األمريية بلوك أجونج ابنيوواجني من .٦،،٢٪۳

الكلمات الرئيسية :وسائل التعليم  ،Power Pointنتائج تعلم اللغة العربية.

أ .املقدمة
يف نشاط التعلم ،ميكن تعريف وسائل التعليم على أهنا شيء ميكن أن جيلب
ادلعلومات وادلعرةة يف التفاعل الذي حيدث بني ادلعلمني مع الطالب (ةوةوه ةتح الرمحن
و صابري سوتيكنا .)٦٥ :٢۰۰۰ ،وسائل التعليم ىي واحدة من الوسائل لتسهيل
إيصال ادلواد من ادلعلم للطالب .ميكن لوسائل التعليم أن تساعد ادلعلمني على إشعار
ادلواد للطالب .ومن ادلتوقع أن يعزز عملية التعلم لدى الطالب ،واليت من ادلتوقع أن
يتحسن يتم حتقيق نتائج التعلم يف ادلقابل استخدام الوسائل التعليمية.
عند استخدام وسائل التعليم ،وادلعلمني يكون من األسهل لتنفيذ الدراسة،
وابلتايل أكثر ةائدة وأسهل يف عملية التعلم .وسائل التعليم ميكن أن يكون مستعدا يف
أشكال خمتلفة وةقا الحتياجات وخصائص وسائل التعليم اليت سيتم عرضها .الوسائل
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التعليمية اليت مت إنشاؤىا هبدف توةري مادة مثرية لالىتمام للطالب لدراسة أصعب،
بعيد ادلنال يف بعض األحيان ،مع توةر رلموعة متنوعة من وسائل التعليم ،والطالب
سوف تستفيد ،وىي أنشطة التعلم تصبح أكثر جاذبية ،وسوف حيصل الطالب على
ادلزيد من الفرص للتعلم بشكل مستقل وتقليل االعتماد على ادلعلمني والطالب أيضا
سوف جتد أنو من السهل معرةة كل الكفاءات إىل أن يتقن.
يتم جتميع وسائل التعليم إىل ثالثة ،وىي وسائل التعليم ادلرئية ووسائل التعليم
السمعية وسائل التعليم السمعية والبصرية .يف ىذه الدراسة ،استخدم البحث وسائل
التعليم البصرية اليت ميكن ادلتوقعة .وسائل التعليم ادلتوقعة ىي وسائل التعليم اليت
تستخدم جهاز اإلسقاط (العرض) حبيث تظهر الصورة أو النص على الشاشة
(محداين .)٢٤٢ :٢۰۱۱ ،واحدة من وسائل التعليم ادلرئية اليت ميكن ادلتوقع ىو شكل
بوربوينت.
مايكروسوةت ابور بوينت ىو برانمج مت إنشاؤىا وتطويرىا من قبل شركة
مايكروسوةت ،وىي واحدة من الربانمج القائم على الوسائط ادلتعددة .على الكمبيوتر،
ىذا الربانمج عادة جتميع ابلفعل يف برانمج مايكروسوةت أوةيس .وىذا الربانمج مصمم
خصيصا لتقدمي العرض ،من قبل الشركة ،واحلكومة ،والتعليم ،وأةراد ادلنظمة ،مع
رلموعة متنوعة من ادليزات القائمة قادرة على جعلها وسيلة التواصل جذابة .بعض
األشياء اليت جتعل من وسائل التعليم مثرية لالىتمام الستخدامها كأداة عرض جملموعة
واسعة من قدرات معاجلة النصوص واأللوان والصور والرسوم ادلتحركة اليت ميكن
معاجلتها نفسها يف عدد مستخدمي وةقا اإلبداع (داراينتو.)١٦٪ :٢۰١۰ ،
نتيجة التعلم ىي ذروة عملية التعلم .وتعترب عملية التعلم الناجح اذا اجتمعت
نتائج أىداف العملية التعليمية .دراسة الطالب ىي يف األساس تغيري يف السلوك.
السلوك نتيجة الت علم مبعناه الواسع يشمل رلاالت ادلعرةية والوجدانية واحلركية (انان
سودجاان .)٪ :٢۰۰، ،التغيريات يف مسألة التغيريات متواةقة مع الغرض من التعلم.
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التعلم الناجح ىو جناح الطالب يف حتديد الكفاءات واألىداف ،ةضال عن جناح
ادلعلمني يف توجيو الطالب يف التعلم .نتائج التعلم يف العملية التعليمية أمر مهم جدا،
والناس الذين حيصلون على النتائج كما ىو متوقع وسائل التعلم احلصول على جناح أو
جناح ،ةإن اجلميع يريد يتحقق األمل والطموح والرغبة .احلصول على اإلجناز احلقيقي
ىو رغبة كل طالب .واحدة متوسطة اليت ميكن استخدامها لتحسني نتائج تعلم
الطالب ىو برانمج البوربوينت الوسائل التعليمية.
دراسة التفاعل بني مجيع احلاالت اليت توجد حول الفرد .التعلم ليس رلرد حفظ،
ولكن عملية عقلية اليت حتدث يف شخص يف أنشطة التعلم (رومسان:٢۰١٢ ،
 .)١٪٤ادلعلمني والطالب يف التعليم ىو وحدة وطنية ال ميكن أن يكون ةصلها،
والتعليم أن تعمل بشكل أةضل إذا كان حتقيق التفاعل بني ادلعلمني والطالب بنشاط
يف أنشطة التعلم .ال يتم ةصل جناح الطالب من النضال واإلرشاد والتوجيو للمعلمني
والعكس ابلعكس ،سيقال ادلعلمني لتكون انجحة إذا كانت قادرة على توجيو ورعاية
وتعليم الطالب جيدا ومهنيا.
عملية التعلم يف الصف األول من ادلدرسة العالية األمريية ابنيوواجني ال يزال
يسيطر عليها أنشطة ادلعلمني .ادلعلمون استخدام أقل تنوعا وتطوير وسائل التعليم،
واليت خالل عملية التعلم ادلعلم رلرد يوةر موضوع الواردة يف ورقة العمل .طالب ةقط
االستماع وقبول التفسري الذي قدمتو ادلعلمني الذين جعل الطالب يشعرون ابدللل ،وال
ميكن التعلم الذايت .لذلك ،يف ادلدرسة العالية األمريية بلوك أجونج ابنيوواجني ادلطلوبة
وسائل التعليم اليت ميكن أن تساعد يف عملية التعلم وحتسني نتائج تعلم الطالب.
حلول من أجل تسهيل عملية التعلم ابستخدام وسائل التعليم اليت ىي قادرة على
تسهيل الطالب على ةهم مادة معينة من قبل ادلعلم من أجل حتسني نتائج تعلم
الطالب .يلعب ادلعلمون دورا ىاما يف عملية التعلم حبيث أن ادلعلم جيب أن تكون
قادرة على تنويع استخدام وسائل التعليم اليت ميكن أن حتسن نتائج تعلم الطالب.
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حتسني نتائج تعلم الطالب وادلعلمني ذلا دور مهم جدا ،وادلعلم واجب ومسوولية
واسعة ،ابإلضاةة إىل التدريس ،ويطلب من ادلدرسني وادلوجهني للطالب .القدرة يف
السيطرة على ادلواد والقدرة وادلهارة يف اختيار واستخدام أساليب ووسائل التعليم
وأساليب واسرتاتيجيات وأن ادلعلم لو أتثري كبري على جناح التعلم تعلم
الطالب .استخدام الوسائل التعليمية ىو ادلعلم ادلبدع أن نتذكر أن خصائص الطالب
يف ةصول خمتلفة ،واحدة متوسطة اليت ميكن استخدامها ىو برانمج البوربوينت الوسائل
التعليمية.
بوربوينت الزائد ىي )۱ :ادلعلم أو ادلعلمني أحرار يف كتابة أي شيء )٢ .عرض
أي شيء )٪ .عرض الرسوم ادلتحركة (الصور ادلتحركة) و الفيديو (ةيلم) حسب
احلاجة ) ٤ .ىل ميكن خزهنا وإعادة استخدامها يف أي وقت ،يف حني السبورة ةقط
ميكن التخلص منها بسبب ما كتبو على السبورة ىذه األايم ال ميكن استخدامها مرة
أخرى عندما تدريس ادلقبل )٥ .بوربوينت ىي أيضا قادرة على تقدمي النصوص والصور
والرسوم ادلتحركة ،والفيديو اليت ال جيوز على منت الطائرة (موريت.)٤ :٢۰١٪ ،
ومن ادلتوقع الطالب على استخدام الوسائل التعليمية بوربوينت ميكن أن حتسن
القدرة على التفكري و حاةز يف تعلم اللغة العربية ،لذلك سوف حتسني نتائج
التعلم .اختيار الوسائط ادلناسبة ىو موثر للغاية ،سواء يف عملية التعلم والنتائج
التعلم .نتائج التعلم العربية ال ميكن أن يتحقق مع احلد األقصى إذا كان اختيار وسائل
التعليم تستخدم بشكل غري الئق.
أ .إطار النظريب
 .۱وسائل التعليم

Power Point

عطوي سوةارمان ( )۱،،۰يعرف ،وسائل التعليم ىو أداة تستخدم لتوزيع
الرسائل أو ادلعلومات من ادلرسل إىل ادلتلقي (ةوةوه ةتح الرمحن و صابري سوتيكنا،
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 .)٦٥ :٢۰۰۰يف نشاط التعلم ،ميكن تعريف وسائل التعليم على أهنا شيء ميكن
أن جيلب ادلعلومات وادلعرةة يف التفاعل الذي حيدث بني ادلعلمني مع الطالب.
مايكروسوةت ابور بوينت ىو مربمج الكمبيوتر تعلم مرحبة جدا ،وميكن أن
ينظر إليها يف العديد من إصدارات مايكروسوةت بوربوينت اليت تتقدم مع اكتمال
ادليزات اليت ىي أكثر اكتماال .وسائل الراحة مايكروسوةت ابور بوينت ميكن
استخدامها لربرلة منوذج التعلم التفاعلي (دارماوان.)٢۰۱۱:۱٦٢ ،
وميكن أن خنلص إىل أنو ،ابور بوينت الوسائل التعليمية واإلعالمية اليت
ميكن أن ينقل وتسليم رسالة من مصدر بطريقة خمططة ذلا رلموعة متنوعة من
ادليزات ادلثرية لالىتمام اليت تكمل تطبيق وذلك خللق بيئة تعليمية مالئمة واليت
ميكن للمتلقي أن جتعل عملية التعلم بكفاءة وةعالية.
مزااي بوربوينت ىي:
 ادلعلم أو ادلدرب حر لكتابة أي شيء.
 عرض أي صورة.
 عرض الرسوم ادلتحركة (الصور ادلتحركة) و الفيديو (األةالم) حسب احلاجة.
 ميكن ختزينها واستعادهتا يف أي وقت ،بينما ال ميكن استخدام السبورة البيضاء
إال ألن ما ىو مكتوب على السبورة اليوم ال ميكن استخدامو مرة أخرى عند
التدريس بعد ذلك.
 بوربوينت ىو أيضا قادر على تقدمي النصوص والصور والرسوم ادلتحركة ومقاطع
الفيديو اليت ال ميكن صنعها على السبورة (موريت.)٤ :٢۰١٪ ،
وعيوب بوربوينت ىي:
 ادلشرتايت ابىظة الثمن وال تستطيع مجيع ادلدارس امتالكها.
 ىذه الوسائل تتطلب أجهزة خمصصة إلسقاط الرسائل ،أي أجهزة الكمبيوتر
وشاشات الكريستال السائل.
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إعدادا دقي ًقا وخمططًا ،خاصة عند استخدام تقنيات العرض التقدميي
يتطلب ً
ادلعقدة (الرسوم ادلتحركة).
ىناك حاجة إىل مهارات خاصة وعمل منتظم الستخدامها.
ادلطالبة ابدلهارات اخلاصة والعمل منتظم الستخدامها.
طلب مهارات خاصة لصب الرسائل أو األةكار اجليدة حول تصميم برانمج
كمبيوتر بوربوينت ،حبيث يتم ىضم مستلم الرسالة بسهولة.
ابلنسبة دلوةري الرسائل الذين ليس لديهم ادلهارات الالزمة لالستخدام،
ميكنهم طلب مشغلني خاصني أو مساعدين.
دائما ىناك تلف يف القرص الصلب ،صلب ،وىاجم بو ةريوس (ساانكي،
.)٢١ :٢۰١٣

 .٢نتائج تعلم العربية

نتيجة ادلتعلمني ىي يف األساس تغيري يف السلوك .السلوك نتيجة التعلم
مبعناه الواسع يشمل رلاالت ادلعرةية والوجدانية واحلركية (انان سودجاان:٢۰۰، ،
.)٪
نتيجة التعلم ىو عرض من ادلتعلمني ككل ،وىو موشر على الكفاءات
األساسية ودرجة تغيري السلوك ادلعنية (مولياسا.)٢٤٢ :٢۰۰٦ ،
وابختصار ،ةإن نتائج تعلم اللغة العربية ىو القدرة ادلولدة من قبل الطالب
بعد عملية تدريس اللغة وتعلم اللغة العربية ،يف شكل من القيم وتغيري ادلواقف ،أو
السلوك .ميكن خمرجات التعلم العربية ىي ادلهارات والقيم ،أو ادلواقف اليت تعود
ابلفائدة على الطالب.
ج.منهجية البحث
 .١ىذا البحث ىو البحث الكمي أبسلوب التجربة.
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 .٢سكان ىذا البحث ىو  ٢٪۱شخصا ابلعينة من رلموعتني ،مها :اجملموعة
التجريبية ىي  ٢٦شخصا و اجملموعة الضابطة ىي  ٢٣شخصا.
 .٣تستخدمي تقنيات مجع البياانت استبيان ومالحظات وواثئق واختبار.
 .٤تستخدمي حتليل البياانت تقنيات عد االحصائيات وةورموال ساحة تشي ( (X2و
معامل صيغة الطوارئ ) (KKوضسدرجات احلرية.
د .نتيجة البحث

 .1تعلم وسائل التعليم بوربوينت (املتغري )X
استنادا إىل استبيان ،ةإنو ميكن أن ينظر إىل أن أتثري من بوربوينت الوسائل
التعليمية دلعرةة نتائج الطالب العربية على أساس ثالث ةئات أي أقل بنسبة ٢
طالب مع نسبة  ،%٪۰،۰۰وكانت ةئة ما ال يقل عن  ۱٤طالبا وبنسبة
 ،%٢٥،٥٪والفئة اجليدة كثرية كما  ٤طالب مع نسبة .%٪٢،۱٥
لذلك ميكن أن خنلص إىل أن تطبيق من من ابور بوينت الوسائل التعليمية
يف مواضيع اللغة العربية على نتائج الفئة األول طالب العلوم  ٢ادلدرسة العالية
األمريية بلوك أجونج حاليا يف . ۳٢٥،٥٪وىذا ىو ،يف عملية تعلم اللغة العربية
والطالب ادلتحمسني وميكن احلصول على عملية التعلم عن طريق تطبيق الوسائل
التعليمية بوربوينت.

 .٢نتائج تعلم (املتغري )Y

مع تطبيق وسائل التعليم بوربوينت على موضوعات اللغة العربية يف ادلدرسة
العالية األمريية بلوك أجونج ةئة نتائج تعلم الطالب يف الفئة العليا كثرية مثل ۱٢
طالبا أو نسبة  .٦،،٢٪۳من التحليل أعاله ،ةإنو ميكن أن خنلص إىل أن نتائج
الفئة األول طالب العلوم  ٢ارتفعت بعد تنفيذ وسائل التعليم بوربوينت على
موضوعات اللغة العربية يف ادلدارس ادلدرسة العالية األمريية بلوك أكنخ نتائج التعلم
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من الفئة ادلتوسطة ( )۱۳،٤٦إىل الفئة العليا ( .)٦،،٢٪۳من ىذه التصرحيات
ةمن الواضح أنو مع تنفيذ وسائل التعليم بوربوينت ميكن حتسني نتائج تعلم
الطالب ،وخاصة يف الصف األول العلوم .٢

ه.اخلالصة

استنادا إىل مناقشة نتائج البحوث على أتثريات وسائل التعليم على خمرجات
التعلم بوربوينت الفصل األول طالب يف الصف اللغة العربية من ادلدرسة العالية األمريية
بلوك أجونج ،ميكن تلخيصها على النحو التايل:
 .۱تطبيق من الوسائل التعليمية بوربوينت يف مواضيع اللغة العربية على خمرجات التعلم
طالب الصف بلغ األول يف ادلدرسة العالية األمريية بلوك أجونج إىل
 .%٢٥،٥٪وىذا ىو يف عملية تعلم اللغة العربية والطالب ادلتحمسني وميكن
احلصول على عملية التعلم عن طريق تطبيق الوسائل التعليمية بوربوينت.
 .٢زادت نتائج ةئة األول طالب من ادلدرسة العالية األمريية بلوك أجونج على
موضوعات اللغة العربية .وسبق لفئة ما قبل االختبار الفصل األول العلوم  ٢قبل
تطبيق وسائل التعليم بوربوينت على ادلوضوعات اللغة العربية ،وكانت نتائج ىذه
الدراسة ،ةرتة  ۰٢-۰٢مع نسبة  .%۱،٤٦بعد تطبيق تتحول إىل وسائل التعليم
بوربوينت عالية على ةرتات من ۱۰۰-،٤مع نسبة  .%٦،،٢٪بينما يف ةئة
الفصل األول العلوم  ۱غري بوربوينت ،والذي يقوم على أساس ما قبل االختبار،
ونتائج الدراسة أقل ةئة ( )٦،-٦۰مع نسبة  .%۱۰،٥٢بعد االمتحان بعد
االختبار ،وخمرجات التعلم الفئة ادلتوسطة ( )٢٪-۰٢مع نسبة .%٢٪،٤۰
 .٪أتثري من الوسائل التعليمية بوربوينت على نتائج الفئة األول الطالب يف مواضيع
اللغة العربية من نتائج معامل حساب الطوارئ ) ٢٢،۰ = (KKونتائج ساحة
تشي على مستوى أمهية من  ،%٢۰وحصل  X2hitung > X2tabelوىي
 .٦۰٥،٪ > ٤،٤،٦وىذا يعين أن يتم قبول الفرضية .وابلتايل ىناك أتثري كبري
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من تطبيق من الوسائل التعليمية بوربوينت يف مواضيع اللغة العربية على نتائج تعلم
. الطالب
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