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 ABSTRAK 
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Media Pembelajaran adalah salah satu unsur penting dalam proses 

pembelajaran, karena media itu mempunyai peranan penting dalam 

mempermudah dan meningkatkan pemahaman para siswa terhadap materi yang 

dipelajari di dalam kelas. Pemilihan media yang sesuai terhadap tuntutan dan 

kebutuhan para siswa berpengaruh terhadap hasil dan realisasi dari tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah efektif penggunaan 

media kartu bersambung pada pembelajaran mufradat siswa kelas VIII di MTsN 3 

Banjarmasin? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan media 

kartu bersambung pada pembelajaran mufradat. Setelah dilakukan perhitungan 

melalui uji statistik. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

penelitian deskriptif dengan metode quasi eksperimen. Kelompok eksperimen 

(kelas VIII A) dengan perlakuan khusus menggunakan media kartu bersambung 

dan kelompok kontrol (kelas VIII B) tanpa penggunaan media. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes, dengan materi 

yang diajarkan sesuai bahan ajar kelas VIII semester I. Data siswa diambil dari 

nilai pre-test dan nilai post-test untuk keperluan penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media kartu bersambung 

pada kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata sebesar 83,21, dan berada pada 

kualifikasi amat baik, selanjutnya pada kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 57,42 dan berada pada kualifikasi kurang. Setelah dilakuan pengujian 

dengan uji T terhadap data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 

kartu bersambung itu efektif dengan derajat keefektifan sebesar 25,79%, karena 

terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 
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 بسمهللالرمحنالرحيم
إالهللاوحده وأشهدأنالإلو لسانأىلاجلنان. احلمدهللالذيجعلالعربية

الظلماتاىلالنوروفتحالشريكلو،وأشهدأنسيداندمحماعبدهورسولوالذيمحلنامن
هللابوآذاانصماوقلوبناغلفاوعيوانعمياجعلولكلالربية.

اللهمصلوسلمعلىسيداندمحممفتاحاببرمحةهللاعددمايفعلمهللاصالة
وسالمادائمنيبدوامملكهللاوعلىآلووصحبوومنوااله.أمابعدمحداوشكراهللعز

حىتيستطيعأنوجلالذيأعطىا كثريا يلباحثنعما العلميةتم لنيلالرسالة شرطا
أنتسارياإلسالميةاحلكوميةحتتادلوضوع السرجاانيفالًتبيةاإلسالميةجبامعة  درجة

فعالية استخدام البطاقة ادلتسلسلة يف تعليم ادلفردات لدى طلبة الصف الثامن "
".الثالثة ببنجرماسنيمبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 ويفىذهادلناسبةالنفسيةيقدمالباحثشكراجزيالإىل:
والتعليم -0 الًتبية ادلاجستريكعميدكلية جويرية الدكتورة األستاذة ادلكرمة فبيلة

 جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةببنجرماسني.
ادلكرمحسبهللا -1 فبيلة و، توفيقالرمحادلاجستريرئيسا الدكتور ادلاجستريان،

سكرتريالقسمتعليماللغةالعربيةكليةالًتبيةوالتعليمجامعةأنتسارياإلسالمية
احلكوميةببنجرماسني.

ادلشرفاألول -2 ادلكرم الدكتورعاشقنينورفبيلة ادلاجستري، وادلشرفالثاين،
أنصاري سللص البحثادلاجستري، ىذا كتابة يف للباحث إرشادمها على

العلمي.
فبيلةادلكرمنيمجيعاحملاضرينيفقسمالتعليماللغةالعربيةكليةالًتبيةوالتعليم -3

أحسن الباحث من فلهم بنجرماسني احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة
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وتقدير وادلعارفوالتشجع.وجزاىمهللاأحسناشكرا قدموىمالعلوم علىما
اجلزاء.

واألصدق -4 الزمالء جلميع اجلزيل والتوجيووالشكر ابدلساعدة قاموا الذين اء
والتسهيلللباحثيفكتابةىذاالبحثالعلمي.

واليفوتالباحثمنالنقصانواخلطاءيفكتابةىذاالبحثالعلمي،وماأحسن
للقارئنيأنيقًتحواللباحثابقًتاحاتإصالحية.

آمنيعسىهللاأنينفعىذاالبحثالعلميللباحثخاصةوللقارئنيعامة.
 م1408ينايربنجرماسني،

 الباحث
 
 

 حلميأنواريعلي
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