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 الشكر والتقدير
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمدددد ب رب العدددادلٌن وبدددل  سدددتعٌن نلدددا أمدددار الدددد يا والدددد   وال ددد ة والسددد م

  نلا أشرف األ ةياء وادلرسلٌن سيدان دمحم ونلا آلل وصحةل أمجعٌن. أما بعد.       
 قدم خبالص الشقر و التقد ر إىل : وابدئ ذي بدء  ستعدين أن أ

فضددديلة ال دددرم األسدددتاذة الددددكتارة جا ر دددة ادلاجسدددتًن كمعيدددد كليدددة الرتبيدددة والتعلددديم  .1
 جاميعة أ تساري اإلس مية احل امية بةنجرماسٌن.

ر ادلاجسددتًن سدد رتًنا لقسددم دفضدديلة ادل ددرم هللاسددا س ادلاجسددتًن ر يسددا و دمحم ان .2
 جاميعة أ تساري اإلس مية احل امية بةنجرماسٌن.تعليم اللغة العربية والتعليم 

ف األوىل الدددددكتار ارددددد مددددرادى ادلاجسددددتًن ادلشددددرف ال دددداين فضدددديلة ادل ددددرم ادلشددددر  .3
نددارف الددرر  هللا دديم ادلاجسددتًن نلددا إرشدداداا للةاهللاددث ىف ال تابددة  دد ا الةحددث 

 العلمي.
الرتبيدة والتعلديم فضيلة ادل درمٌن مجيدا اضايدر   س قسدم التعلديم اللغدة العربيدة كليدة  .4

جامعة أ تساري اإلس مية احل امية بنجرماسٌن فلهم م  الةاهللاث أهللاسد  شد را 
 . وجز م س أهللاس  اجلزاء.وتقد را نلا ماقدمهم العلام وادلعارف والتسجا

ر ددديمل ادل تةدددة جامعدددة أ تسددداري اإلسددد مية احل اميدددة ور ددديمل م تةدددة كليدددة الرتبيدددة  .5
 ة احل امية بنجرماسٌنوالتعليم جامعة أ تساري اإلس مي



 و
 

ر دددديمل ادلدرسددددة دمحم تددددل ادلاجسددددتًن ومدددددرس اللغددددة العربيددددة و ال لةددددة س ادلدرسددددة  .6
 اإلخاان ف ران بةنجرماسٌن. 

والشددددد ر اجلز دددددل جلمدددددا الدددددزم ء واألصددددددقاء الددددد ي قددددداماا ابدلسددددداندة والتاجيدددددل  .7
 والتسهيل للةاهللاث س كتابة   ا الةحث العلمي.

 واخل اء س كتابة وال تافت ال اتةة م  النق ان
 دد ا الرسدددالة العلميدددةس فمدددا أهللاسددد  للقدددار ٌن أن  قرتهللاددداا ال اتةدددة ابقرتاهللادددات  

 إص هللاية.
لل اتةددددة خاصددددة وللقددددار ٌن نامددددةس  الةحددددث العلمددددي انسددددا س أن  نفددددا  دددد 

 آمٌن. 
 
 

 م2118  ا ا ي 21س  بنجرماسٌن

 الةاهللاث                                                        
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1111231572       
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 هللاسا س ادلاجستًن

 197712242113121112رقم قيد ادلاظف : 



 ح
 

 االعتماد من طرف جلنة ادلناقشة
ل لةة ال ف ابستخدام تر قة النغم  ت ةيق تعليم ادلفرداتالةحث العلمي دباياع : 

رهللايم سس رقم  :كتةل الذي .بنجرماسٌن ادلتاس ة اإلس مية نس مدرسة اإلخاا السابا
أمام جلنة ادلناقشة  العلمي دافا ال الا ن    ا الةحث  قد  1111231572القعيد

 :وتقرر قةالة شرتا لنيل درجة السرجاان س تعليم اللغة العربيةس و ذلك س

      اإلثنٌن :             اليام

  2118 افمرب  12 :         التار خ

  41س72 :      وت ان مقةالة بدرجة     

   والتعليم نميد كلّية الرتبّية    

 جبامعة أ تساري اإلس مّية احل امية

 

 ، ادلاجسترياألستاذة الدوكتوراة احلاجة جويرية

 ٢١0٠٠٢٠0٢١٨0٠٤١٠٠٣  رقم التوظيف :

 وتت ان جلنة ادلناقشة م  السادات األسات ة:

 التوقيع اإلسم النمرة

  د.ارد مرادي ادلاجستًن -1

  د.احلاج ناشقٌن  ار ادلاجستًن -2

  نارف الرر  هللا يم ادلاجستًن -3
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 ملخص البحث

ت ةيق تعليم ادلفردات ابستخدام تر قة النغم ل لةة ال ف السابا  .م١٠٢٨، رحيم هللا
. الةحث س مدرسة اإلخاان ادلتاس ة اإلس مية بنجرماسٌن
: انادلشرف .العلميس قسم تعليم اللغة العربيةس كلية الرتبية والتعليم

  س ونارف الرر  هللا يمس ادلاجستًنالدكتار أرد مرادي ادلاجستًن

 ادلفردات. تر قة النغمتعليم : الكلمات الرئيسية
ت ةيق تعليم ادلفردات ابستخدام تر قة النغم ل لةة    ا الةحث العلما  قدم

السابا س مدرسة اإلخاان ادلتاس ة اإلس مية بنجرماسٌنس ابدلدة األلاان وبييت  ال ف
 .والعناان

 ل ت ةيق تر قة النغم  رقي  تا ج تعلم ال لةة س تعليم أسئلة   ا الةحث  ي: 
 ادلتاس ة اإلس مية بنجرماسٌن؟ ادلفردات ل لةة ال ف السابا س مدرسة اإلخاان

ابستخدام   عىن حبث ادليدان ن  ت ةيق تعليم ادلفردات اع الةحث س   ا الةحث 
قام  .بنجرماسٌن ادلتاس ة اإلس مية نس مدرسة اإلخاا السابال لةة ال ف تر قة النغم 

وفقا سيف الد   أزوارس الةحث  kuantitatif) )الةاهللاث ابستخدام ادلدخل ال مي 
  ا الةحث  ا  اإلهللا اء.مدخ  كميا يغط حتليلل س الةياانت ندد ادل ناع ب ر قة 

 ا ادل هللاظة س ظل احلالة  (Ekperiment Class)استخدام ت ميم الةحث التجر ىب 
ادل ناع و تنظيم الةاهللاثس و الةحث التجر يب  ا الةحث الزمان دباجاد مضاربة مالية 

" بفال ف السابا " .(Control Class)نلا ماياع الةحث ما ماجاد الضاب ة 
وال ف السابا  (Kelas Eksperimen)ظم  سّما ابجملمانة التجربييةابستخدام تر ق الن

و .(Kelas Kontrol)" ابستخدام تر قة لاهللاة اجلياب  سّما ابجملمانة الضاب ةأ"
.(Post-Test)و االخ ةار الةعدي(Pretest)تستخدام أ ضا االخ ةار القةلي



 ي
 

 عين س و  ا أصغر م  درجة ادلغزى  uبناء نلا  تيجة احلساب س االختةار 
توجد الفروق مردودة. تعين    مقةالة و    و   ا احلال تدّل نلا أن ف        

س االختةار الةعدي بٌن الف ل التجر يب ال     تعلمان بستخدام تر قة النغم والف ل 
الضاب ي ال     تعلمان بغًن استخدام تر قة النغم.

ادلفردات ابستخدام تر قة النغم ل لةة ال ف السابا س ت ةيق تعليم  ستخلص أن 
 .فعال ان   مدرسة اإلخاان ادلتاس ة اإلس مية بنجرماسٌن
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ABSTRAK 
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MTsN al-Ikwan Veteran Banjarmasin,  Skripsi, jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Pembimbing: Dr. Ahmad Muradi, M. Ag dan Arif Rahman 

Hakim, S. Hum., M. Pd. 

 

Kata Kunci      : Pembelajaran Mufradat, Strategi bernyanyi 

Penelitian ini mengemukakan pembahasan tentang  penerapan 

pembelajaran kosa kata Bahasa arab dengan mengunakan metode bernyanyi di 

kelas VII sekolah menengah pertama Al-ikwan veteran Banjarmasin, dengan 

pengenalan  warna-warna, perlengkapan rumah, dan bentuk benda. 

Rumusan masah dari penelitian ini : apakah metode  bernyanyi  

meningkatkan efektivitas  dan minat siswa terhadap pembelajaran kosa kata 

Bahasa arab pada siswa kelas VII di sekolah Mtsn Al-Ikhwan Banjarmasin. 

Metode penelitian  pada skripsi ini mengunakan metode observasi  

terhadap  pembelajaran  kosa kata Bahasa arab mengunakan metode nyanyian di 

kelas VII di sekolah Mtsn Al-Ikhwan Banjarmasin.  Asas penelitian ini 

mengunakan penyajian kuantitatif, telah di sepakati oleh saifidin azwari,  

penelitian tersebut membahas tentang belajar berhitung  atau pengenalan angka 

mengunakan nyanyian. Penelitian tersebut mengunakan metode Ekperiment Class 

yang menekankan dan mengutamakan pada keadaan atau situasi lapangan dan 

kedisiplinan si peniliti. Dan Ekperiment Class adalah Teknik penelitian yang 

bertahap  dengan adanya kecendrungan dan penekanan terhadap judul penelitian 

dengan adanya control class. Maka kelas VII “B” terpilih atau yang menggunakan 

metode syair (nyanyian) dan ini secara keseluruhan (Kelas Ekesperimen) dan 

kelas VII “A” dipilih dengan metode sinusoidal atau tanpa menggunakan Teknik 

apapun dan ini disebut (Kelas Kontrol). Metode Pretest dan Post-Test juga 

digukanan pada penelitian ini sebagai konsep atau asas penilaian terhadap ujian 

akhir dengan symbol U dan lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05 Kasus ini 

menunjukkan bahwa dalam H_a diterima dan H_0-efektif. Berarti ada perbedaan 

post-test antara kelas eksperimen yang belajar dengan menggunakan metode 

ritmik dan ritmis yang mereka pelajari tanpa menggunakan metode bernyanyi. 

Maka dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran kosa kata Bahasa arab 

dengan metode nyanyian pada kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Al-ikhwan 

Banjarmasin sangat efektif. 
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