
 ملخص البحث
فعالية وسيلة الكلمات املتقاطعة يف إتقان املفردات لطلبة الفصل السابع يف مدرسة . 2222دمحم مغين.

املشرف: . العربية اللغة تعليم قسم. ، الرسالة العمليةالرشيد الثانوية اإلسالمية كافواس
 الدين األستاذ احلاج دمحم مشس (2. جستريااملالدكتور احلاج فيصل املبارك،  (1

 جستري.ااملنور،

 عملية إىل ذلك ويرجع ، العربية اللغة تعلم عند طلبةال من داتاملفر  إتقان عدم هو البحث هذا
 هذا هدفي. التعلم يف للمشاركة محاسهم طلبةال يفقد حبيث التعلم وسائط تستخدم ال اليت املفردات تعلم

 السابع الفصل لطلبة املفردات إتقان يف( TTS) املتقاطعة الكلمات وسيلة ليةاعف حتديد إىل البحث
 .كافواسمدرسة الرشيد الثانوية اإلسالمية  

. جترييب شبه تصميم املستخدم البحث تصميم كان. كميال املدخل هو البحث هذا يف املدخل
 بلغت. كافواسمدرسة الرشيد الثانوية اإلسالمية   السابع الفصل طلبة مجيع البحث هذا يف الذايت كان
 السابع والفصل طالًبا 24 فصل السابع أ ومها ، فصلني إىل تقسيمهم مت طالًبا 44 البحث هذا يف العينة

 املقابالت خالل من البحث هذا يف البياانت مجع مت. هادفة العينات أخذ تقنية ابستخدام طالًبا 24 ب
 والوضع ، املتوسط تشمل اليت اإلحصائية احلساابت إجراء يتم ، البياانت مجع بعد. والتوثيق واالختبارات

. التجانس واختبار ، الطبيعية واختبار ، التصنيف وحساب ، والتباين ، املعياري واالحنراف ، والوسيط ،
 T اختبار وهي ، اإلحصائي التحليل تقنيات خالل من حتليلها متو 

طلبة لل املفرداتاملتقاطعة على مهارات إتقان  كلماتإىل أن استخدام ال بحثال اتشري نتائج هذ
-2يظهر من نتائج الفرضية حيث قيمة الداللة )مدرسة الرشيد الثنوية اإلسالمية السابع  الفصل يف

tailed وهبذا ميكن مالحظة أن  0.050> 0.000أي هو  0.000( هيH0  مرفوض وقبول
Ha.  درسةميف  يف إتقان املفردات لطلبة اطعةلغاز الكلمات املتقأوسيلة وهذا مبعىن أن استخدام 

 ..٪22.2 أو 33.4فعال بدرجة  الثانوية اإلسالمية كافواس الرشيد
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 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%. 


