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 شعار

َقَّ ولو َكاَن ُمر  "  "اَقِل احلح

 )رواه ابن حبان(
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 إىداء
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

الرسالة  ىذه إعداد استكمال من أدتكن حىت ونعمتو رمحتو أعطى الذي ادلعُت خَت هلل، احلمد
 .وسلم عليو هللا صلى دمحم العظيم للنيب والتحيات الصلوات دائًما تُقال. العلمية

 وسعادة وضحك بفرح اآلن حىت احملاولة على أشكركم ، لنفسي العلمي العمل ىذا نتائج أىدي
 .األطروحة ىذه إلكمال أخرى مرة النهوض من أدتكن حىت وسقوط

 يل قدموا الذين ، واحملبوبُت األعزاء وأخوايت وإخواين مارليناوايت والديت ، يوسَتي دمحم والدي
 .ىذا البحث إلكمال الطريق على خطوة كل يف أجلي من يدعو ودائما ادلتواصل الدعم

  



 ه
 

 شكر وتقدير

. وتعاىل سبحانو هللا وتوفيقو نعمتو بفضل هلل احلمد. العادلُت رب هلل احلمد الرحيم الرمحن هللا بسم
التعليم  يف السرجاان درجة على للحصول ادلتطلبات بعض لتحقيق الرسالة ىذه إكمال من ادلؤلف دتكن

 اإلسالمي احلكمية بنجرماسُت. أنتساري جامعة يف والتعليم الًتبية كلية يف اللغة العربية

 حىت وأتباعو وأصدقائو وعائلتو ، وسلم عليو هللا صلى دمحم الرسول سيدان على الصالة والسالم
 ادلؤلف لكن ، جًدا قليلة ادلؤلف ميتلكها اليت والقدرات ادلعارف أن ادلؤلف يدرك بتواضع. األخَت اليوم

فعالية وسيلة الكلمات ادلتقاطعة يف إتقان ادلفردات  :بعنوان أطروحة شكل يف علمي مقال طرح حياول
 لطلبة الفصل السابع يف مدرسة الرشيد الثانوية اإلسالمية كافواس

 واالىتمام والتوجيو واإلرشاد ادلساعدة عن فصلها ميكن ال الرسالة ىذه كتابة أن ادلؤلف يدرك
 عميق عن يعرب أن ادلؤلف يود ، تواضع وبكل ، ادلناسبة وهبذه ، لذلك. األطراف مجيع من والتحفيز

 يود ، اخلصوص وجو على. األطروحة ىذه إعداد أثناء واالىتمام واإلرشاد ادلساعدة قدم من لكل امتنانو
 :لـ البالغ وتقديرىم امتناهنم عن اإلعراب ادلؤلفون

 كلية الًتبية والتعليم جبامعة أنتساري  ، ادلاجستَت. عميدالدكتور احلاج محدان فضيلة الكرمي .1
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.

اإلسالمية  فضيلة ادلكرم حسب هللا، ادلاجستَت. رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري .2
 احلكومية بنجرماسُت.

شرف الثاين فضيلة ادلكرم ادلشرف األول الدكتور احلاج فيصل ادلبارك ادلاجستَت وفضيلة ادلكرم ادل .3
 احلاج دمحم مشس الدين ادلاجستَت، على إرشادمها للباحث يف كتابة ىذا الرسالة العملية.
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 فضيلة ادلكرمُت مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة أنتساري .4
ة فلهم أحسن الشكر اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت الذين علموين العلوم و ادلعارف ادلتنوع

 والتقدير. جزاىم هللا خَت اجلزاء.
فضيلة ادلكرم رئيس ادلدرسة األستاذ توفيق الرمحان، ادلاجستَت. وابخلصوص إىل األستاذ دمحم رضا،  .5

ادلاجستَت كمدرس اللغة العربية و مجيع ادلدرسُت وادلوظفُت يف مدرسة الرشيد الثناوية اإلسالمية  
 .كافواس إلجراء ىذا البحث

والشكر اجلزيل لوالدّي احملبوبُت وجلميع األصدقاء الذين أعطوين ادلساعدة والتوجيو والتسهيل  .6
 للباحث يف كتابة ىذه الرسالة العملية.

ال يفوت الباحث من النقصان واخلطإ يف كتابة ىذه الرسالة العملية، وما أحسن للقارئُت أن 
 يقًتحوا للباحث ابقًتاحات إصالحية.

 ينفع هبذه الرسالة العملية للباحث خاصة و للقارئُت على وجو عام. امُت عسى هللا أن

 2222بنجرماسُت، يناير 
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 ملخص البحث
الكلمات ادلتقاطعة يف إتقان ادلفردات لطلبة الفصل السابع يف مدرسة  فعالية وسيلة. 2022دمحم مغين.

ادلشرف: . العربية اللغة تعليم قسم. ، الرسالة العمليةالرشيد الثانوية اإلسالمية كافواس
األستاذ احلاج دمحم مشس الدين  (2الدكتور احلاج فيصل ادلبارك، ادلاجستَت.  (1

 نور،ادلاجستَت.

 عملية إىل ذلك ويرجع ، العربية اللغة تعلم عند الطلبة من ادلفردات إتقان عدم ىو البحث ىذا
 ىذا يهدف. التعلم يف للمشاركة محاسهم الطلبة يفقد حبيث التعلم وسائط تستخدم ال اليت ادلفردات تعلم

السابع  الفصل لطلبة ادلفردات إتقان يف( TTS) ادلتقاطعة الكلمات وسيلة فعالية حتديد إىل البحث
 .كافواسمدرسة الرشيد الثانوية اإلسالمية  

. جترييب شبو تصميم ادلستخدم البحث تصميم كان. الكمي ادلدخل ىو البحث ىذا يف ادلدخل
 بلغتكافواس. السابع مدرسة الرشيد الثانوية اإلسالمية   الفصل طلبة مجيع البحث ىذا يف الذايت كان
 السابع والفصل طالًبا 22 فصل السابع أ ومها ، فصلُت إىل تقسيمهم مت طالًبا 42 البحث ىذا يف العينة

 ادلقابالت خالل من البحث ىذا يف البياانت مجع مت. ىادفة العينات أخذ تقنية ابستخدام طالًبا 22 ب
 والوضع ، ادلتوسط تشمل اليت اإلحصائية احلساابت إجراء يتم ، البياانت مجع بعد. والتوثيق واالختبارات

. التجانس واختبار ، الطبيعية واختبار ، التصنيف وحساب ، والتباين ، ادلعياري واالحنراف ، والوسيط ،
 T اختبار وىي ، اإلحصائي التحليل تقنيات خالل من حتليلها ومت

ادلتقاطعة على مهارات إتقان ادلفردات للطلبة  كلماتإىل أن استخدام ال بحثال اتشَت نتائج ىذ
-2يظهر من نتائج الفرضية حيث قيمة الداللة )مدرسة الرشيد الثنوية اإلسالمية يف الفصل السابع 

tailed وهبذا ميكن مالحظة أن  0.050> 0.000أي ىو  0.000( ىيH0  مرفوض وقبول
Ha.  درسةميف  يف إتقان ادلفردات لطلبة لغاز الكلمات ادلتقاطعةأوسيلة وىذا مبعٌت أن استخدام 

 ..:22.9 أو 33.4فعال بدرجة  اإلسالمية كافواسالثانوية  الرشيد
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 ملخص البحث ابللغة اإلندونسية
Muhammad Mughni.2022 Efektifitas Media Teka-Teki Silang Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pengusaan Mufrodat Siswa Kelas 7 Mts Ar-Rosyid Kapuas، 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Pembimbing: (I)Dr. Faisal 

Mubarak، Lc، MA. (II)H. Muhammad Syamsudin Noor، MA. 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya penguasaan mufrodat dari siswa pada saat 

pembelajaran bahasa arab، yang disebabkan proses pembelajaran mufrodatnya yang kurang 

menggunakan media pembelajaran sehingga santri kehilangan antusias untuk mengikuti 

pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifitasan media teka-teki silang 

(TTS) dalam meningkatkan kemampuan penguasaan mufrodat siswa kelas 7 MTs Ar-Rosyid 

Kapuas. 

 Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang 

digunakan desain quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian adalah seluruh peserta didik kelas 

VII MTs Ar-Rosyid Kapuas. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 siswa yang terbagi 

menjadi 2 kelas yaitu kelas VIIA berjumlah 20 siswa dan kelas VIIB berjumlah 20 siswa dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil 

melalui، wawancara، tes، dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dilakukan perhitungan 

statistik yang meliputi rata-rata (mean)، modus، median، standar deviasi، varians، menghitung 

kategorisasi، uji normalitas، uji homogenitas. Selanjutnya، dianalisis dengan teknik analisis 

statistik yaitu Uji Paired Sampel T Test. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media teka-teki silang terhadap 

kemampuan penguasaan mufrodat siswa pada Pembelajaran Bahasa Arab kelas VII MTs Ar-

Rosyid dilihat dari hasil hipotesis yang mana nilai hitung signifikansi (2-tailed) 0،000 yang mana 

0،000 < 0،05. Dengan ini dapat diketahui bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Jadi penggunaan 

media teka-teki silang(TTS) efektif untuk meningkatkan kemampuan penguasaan mufrodat 

siswa, dari nilai rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa ada peningkatan penguasaan mufrodat 

sesudah menggunakan media teka-teki silang yaitu sebesar 33.4 atau 22.9%.   
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