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اَ ُجْزًء ِإْحِرُصْوا َعَلى  تَ َعلُِّم الُّلَغَة اَْلَعَربِيََّة فَِإَّنَّ
 ِمْن ِديِْنُكمْ 
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 إهداء
 خصوصا ذلؤالء العلمي لبحثهذا ا أهدى

 منصيحتك وعلى مدعائك على ملك شكرا أقول الكرمية أمي و الكرمي أيب

 .الرسالة هذا َّناية حىت

 .ُتاحملبوب نووى امحد و البدايل عُت وأخي مسلمة أخيت

 خَتلكم اهلل جزاكم العربية اللغة التعليم قسم يف أساتذي مجيع وإىل

 ، اجلزاء خَت اهلل جزاكم لكم شكرا أقول وأصدقائي زمالئي وجلميع

 أن ستطيعأ اآلن هلل، واحلمد. عائليت ألّنكم التنسوين مجيعا منكم وأرجو

 .أيضا العلمي البحث كتبأ



 و
 

 الشكر والتقدير
 

احلمد هلل رب العادلُت وب ه نس تعُت عل ى أم ور ال دنيا وال دين والص الة والس الم عل ى أش ر  
 األنبياء وادلرسلُت سيدنا زلمد وعلى اله وصحبه أمجعُت. أّما بعد....

 وبادئ ذي بدء يستعدين أن أقدم خبالص الشكر والتقدير إىل: 
ادلكرم    ة األس    تاذة ال    دكتورة جويري    ة ادلاجس    تَت كعمي    د كلي    ة الًتبي    ة والتعل    يم جامع    ة  مساح    ة .1

 أنتساري اإلسالمية احلكومية باجنرماسُت.

اللغ ة ادلكرم حسب اهلل ادلاجستَت رئيسا وزلمد ناضر ادلاجستَت س كرتَتا لقس م تعل يم  مساحة .2
 العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية باجنرماسُت.

ادلش   ر  األول حس   ب اهلل ادلاجس   تَت وادلش   ر  الا   اين زلم   د  إقب   ال الش   وقى  ادلك   رم مساح   ة .3
 ادلاجستَت على إرشادمها للباحث يف كتابة هذا البحث العلمي.

 الّ   ذين العربي   ة اللغ   ة تعل   يم قس   م يف والتعل   يم بي   ةالًت  بكلي   ة احملاض   رين مج   ع ادلك   رمُت مساح   ة .4
 .للباحث النافعة ادلمعلومات يعطونٍت

 للباح    ث والتس    يل والتوجي   ه بادلس   اعدة الّ   ذين واألص   دقاء ال   زمالء جلمي   ع اجلزي   ل والش   كر .5
 .العلمي البحث هذا لكتابة

أحسن للقارئُت وال يفوت الباحث من النقصان واخلطاء يف كتابة هذا البحث العلمي، وما 
 أن يقًتحوا للباحث باقًتاحات إصالحية.

 عسى اهلل أن ينفع هذا البحث العلمي للباحث خاصة وللقارئُت عامة. آمُت 

 م ٕٛٔٓ نيو،    يو باجنرماسُت
 الباحث

 
 

 عبداهلل هادى
ٕٕٖٖٕٔٓٔٓٙ 

 



 ز
 

 



 ح
 

  



 ط
 

 ملخص البحث
. اس تددام وس يلة لوح  ة اجلي وب لتعل  يم ادلف ردات ل دى ّلب  ة الص ّف الا  امن م8٠02عبددا  هددادى 

. قس  م تعل  يم بح  ث العلم  ىة يف باجنرماس  ُت. البادلدرس  ة ادلتوس  طة اإلس  المية احلكومي  ة الرابع  
وادلش  ر  الا  اين:: حس  ب اهلل ادلاجس  تَت، األولاللغ  ة العربي  ة. كلي  ة الًتبيّ  ة والتعل  يم. ادلش  ر  

 ادلاجستَتزلمد إقبال الشوقى 
 وسيلة لوحة الجيوب. تعليم المفردات: الكلمة الرئيسية 

وسيلة لوحة اجليوب لتعليم ادلفردات لدى ّلبة الصّف  هذا البحث العلمى يقدم استددام
 الطبية.م نة الاامن بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الرابعة يف باجنرماسُت ، بادلدة 

لدى ّلبة الصف الاامن بادلدرسة  وسيلة باستددام ادلفردات تعليم دلعرفةأهدا  البحث، 
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الرابعة يف باجنرماسُت.

ه ذا البح ث ه و  و.، وذل   باس تددام ادل دخل الكم ينوع ه ذا البح ث ه و حب ث ادلي دان 
الص ّف الا امن ال ذا  يف ه ذا البح ث ف  و مجي ع الطلب ة م ن وأم ا ، استددام تصميم البح ث التر ريي

ادلتوس   طة اإلس   المية احلكومي   ة الرابع   ة باجنرماس   ُت. الص   ّف الا   امن جرج يس   مى باا موع   ة الترريبي   ة 
وسيلة لوحة اجليوب يف عملية التعليم الصّف الاامن جبج يسمى با موع ة الض ابطة  الذى يستددم

الش   فوية. بيان   ات الق   درة األولي   ة للطلب   ة يتخ   ذ م   ن قيم   ة اإلختب   ار ال   ذى يس   تددم ّريق   ة الس   معية 
 القبلى وقيمة اإلختبار البعدى لبيانات البحث.

متكن ارتفاع اتقان ادلفردات ل دى ّلب ة  لوحة اجليوبعن استددام وسيلة  أما نتائج البحث
، يع ٌت ف  إن ادلع  رو  م  ن باجنرماس  ُتيف  وس  طة اإلس المية احلكومي  ة الرابع  ةالص ّف الا  امن بادلدرس  ة ادلت

دبع  دل   موع  ة الض  ابطةوا ٕٗ،ٗٚيف تعل  يم ادلف  ردات يف ا موع  ة الترربي  ة دبع  دل  اإلختب  ار البع  دى
 ٘ٓ،ٓأص   غر م   ن درج   ة ادلغ   زى  ٓٓ،ٓفتوج   د البح   ث يع   ٌت  ”T“وم   ن احلس   اب إختب   ار  ٕٛ،ٙٙ

لوح   ة اس   تددام وس   يلة . وفرض   ية  ه   ذا البح   ث يع   ٌت ادل   ردودة H0ادلقبول   ة و   Haت   دّل عل   ى أن  
ادلف   ردات ل   دى ّلب   ة الص   ّف الا   امن بادلدرس   ة ادلتوس   طة اإلس   المية  يس   تطيع أن ترف   ع إتق   ان اجلي   وب

 .باجنرماسُت يف احلكومية الرابعة
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ABSTRAK 

Abdullah Hadi 2018. Penggunaan Media Papan Panel dalam Pembelajaran 

Mufradat Untuk Siswa Kelas VIII MTsN 4 Banjarmasin. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: 

Hasbullah, M.H.I., dan Moh Iqbal Assyauqi, M.Pd 

Kata Kunci : Papan Panel, Pembelajaran Mufradat. 

Skripsi ini menyajikan tentang penggunaan media papan panel dalam 

pembelajaran mufradat siswa kelas VIII MTsN 4 Banjarmasin. 

Adapun tujuan dalam masalah disini untuk mengenalkan pembelajaran 

mufradat dengan menggunakan media papan panel pada kelas VIII di VIII MTsN 

4 Banjarmasin. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian eksperimen, 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun desain penelitian 

eksperimen. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTsN 4 Banjarmasin. 

Kelas VIII C sebagai kelas eksperimen yang menggunakan media papan panel 

dalam proses pembelajaran. Dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol yang 

menggunakan metode sam’iyyah syafawiyyah dalam proses pembelajaran. Data 

kemampuan siswa diambil dari tes awal dan nilai tes akhir sebagai data penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang penggunaan media papan panel dapat 

meningkatkan penguasaan mufrdat siswa kelas VIII dalam pembelajaran mufradat 

untuk siswa kelas VIII MTsN 4 Banjarmasin adalah diketahui bahwa nilai post tes 

siswa kelas eksperimen dengan rata-rata 74,42 dan kelas kontrol dengan rata-rata 

66,28 dan dari hasil uji “T” menunjukkan bahwa hasil nya 0,00, yang mana 0,00 >

0,05 hal tersebut menunjukkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara siswa kelas kontrol dengan siswa 

kelas eksperimen. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media 

papan panel dapat meningkatkan penguasaan mufradat di MTsN 4 Banjarmasin. 
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 محتويات البحث

                          الموضوع

 الصفحة                         
 أ .................................................................... صفحة الغال 
 ب .................................................................... صفحة ادلوضوع

 ر ........................................................................إقرار الطلب

 د .............................................................................. شعار

 ه .............................................................................. إهداء

 و .................................................................... الشكر والتقدير
 ز ............................................................................. ادلوافقة

 ط ...................................................... ةاعتماد من ّر  جلنة ادلناقش
 ي .................................................................... ملدص البحث

 ك .................................................. ملدص البحث باللغة اإلندونسية
 ل ................................................................... زلتويات البحث
 م ...................................................................... قائمة اجلداول
 ن ...................................................................... قائمة ادلالحق
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 قائمة الجداول
 رقم موضوع صفحة

العينة يف هذا البحث يعٍت ّلبة الصف الاامن جبج و جرج  ٖٕ
 ٔ.ٖ ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الرابعة باجنرماسُت بادلدرسة

أحوال رئيس ادلدرسة يف مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ٕٙ
 الرابعة باجنرماسُت

ٖ.ٕ 

 ٖ.ٖ الطلبة.جدول تفسَت حصول تعليم  ٕٛ

أحوال رئيس ادلدرسة، و ادلعلمُت وادلواظفُت بادلدرسة ادلتوسطة  ٖٖ
 ٜٕٔٓ /ٕٛٔٓسنة   اإلسالمية احلكومية الرابعة باجنر ماسُت

ٗ.ٔ 

أح   وال الطلب   ة يف مدرس   ة  بادلدرس   ة ادلتوس   طة اإلس   المية احلكومي   ة  ٖ٘
 ٕ.ٗ   ٜٕٔٓ /ٕٛٔٓالرابعة باجنرماسُت 

ٖٙ 
بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الرابعة أحوال األج زة 

 ٖ.ٗ باجنرماسُت

 ٗ.ٗ تنفيذ تعليم يف ا موعة الضابطة ٖٛ

االختبار القبلي و االختبار نتائج الطلبة يف ا موعة الضابطة من  ٖٛ
 البعدى

ٗ.٘ 

 ٙ.ٗ تنفيذ تعليم يف رلموعة الترربية ٕٗ

االختبار القبلي و االختبار من نتائج الطلبة يف ا موعة الترريبية  ٕٗ
 البعدى

ٗ.ٚ 

 ٛ.ٗ تصوير نتيرة االختبار القبلي  ٗٗ
 ٜ.ٗ خالصة االختبار الطبيعية من نتيرة االختبار القبلي ٘ٗ
 ٜ.ٗ نتائج االختبار القبلي للمرموعة الترريبية ٔٗ



 م
 

 ٓٔ.ٗ خالصة االختبار الترانس من نتيرة االختبار القبلي ٙٗ

 ٔٔ.ٗ االختبار البعدي تصوير نتيرة ٚٗ
 ٕٔ.ٗ خالصة االختبار الطبعية من نتيرة االختبار البعدي ٚٗ
 ٖٔ.ٗ نتيرة االختبار القبلي يف ا موعة الضابطة ٛٗ
 ٗٔ.ٗ نتيرة االختبار البعدي يف ا موعة الضابطة ٜٗ
 ٘ٔ.ٗ نتيرة االختبار القبلي يف ا موعة الترربية ٜٗ
 ٙٔ.ٗ البعدي يف ا موعة الترربيةنتيرة االختبار  ٓ٘
 ٚٔ.ٗ نتيرة االختبار يف ا موعة الضابطة وا موعة الترربية ٓ٘
 ٛٔ.ٗ خالصة االختبار الترانس من نتيرة االختبار البعدي ٔ٘
 ٜٔ.ٗ من نتيرة االختبار البعديT : خالصة اختبار ٜٔ.ٗ ٔ٘
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 قائمة المالحق
 رقم  موضوع 
 ٔ خطة التنفيذ التعليمية للمرموعة الضابطة اللقاء األول ٜ٘
 ٕ خطة التنفيذ التعليمية للمرموعة الضابطة اللقاء الااين ٖٙ
 ٖ خطة التنفيذ التعليمية للمرموعة الترريبية اللقاء األول ٚٙ
 ٗ الااينخطة التنفيذ التعليمية للمرموعة الترريبية اللقاء  ٔٚ
 ٘ أسئلة البحث يف االختبارين ٘ٚ
 ٙ  موعة الضابطةيف ا نتائج االختبار القبلي الطلبة ٚٚ
 ٚ  موعة الضابطةيف ا نتائج االختبار البعدي الطلبة ٛٚ
 ٛ الترريبية  موعةيف ا نتائج االختبار القبلي الطلبة ٜٚ
 ٜ الترريبية  موعةيف ا نتائج االختبار البعدي الطلبة ٓٛ
 ٓٔ خطوات حتليل ادلتوسط وادلعياري االحنرا  الختبار القبلي ٔٛ
 ٔٔ خطوات حتليل ادلتوسط وادلعياري االحنرا  الختبار البعدي ٖٛ
 ٕٔ خطوات حتليل االختبار الطبيعية الختبار القبلي ٙٛ
 ٖٔ خطوات حتليل االختبار الطبيعية الختبار البعدي ٛٛ
 ٗٔ االختبار الترانس الختبار القبليخطوات حتليل  ٜٛ
 ٘ٔ خطوات حتليل االختبار الترانس الختبار البعدي ٜٔ
 ٙٔ الختبار البعديت خطوات حتليل االختبار  ٖٜ
 ٚٔ الترريبيةو  الصور تنفيذ التعليمية للمرموعة الضابطة ٜٙ
 ٜٔ الحةةقائمة ادل ٜٛ
 ٕٓ السَتة الذاتية للبحث ٓٓٔ
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