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 حثملخص الب 

لدى الطالبات الجديدات في استيعاب  المعرفيةاالستجابة  م.2222مليب، قنور النسبء ا
في معهد دار الهجرة للبنات  (Media Wordwall) بوسيلة حائط الكلمات  المفردات

 :ىلمشرفة األولا . البحث العلمي. قسم تعليم اللغة العربية.بمرتابورا كاليمنتان الجنوبية
 ير.الماجست ،عارف رحمن حكيمالمشرف الثاني:  .الماجستير ،نيماريا الدكتورنداه

تسجابة  المعرفي ، الطبلببت الاديدات، حبئط الكلمبت، المفردات االالكلمبت الرئيس   :   

جديدات لدى الطالبات ال المعرفيةاالستجابة  العلمي تقدم الباحثة عن هذا البحث في
في معهد دار الهجرة للبنات  (Media Wordwall) تبوسيلة حائط الكلما  في استيعاب المفردات

 الباتلطمن استجابات ا هي متنوعةالمشكلة في هذا البحث و . بمرتابورا كاليمنتان الجنوبية
تقان زيادة الحفظ وإل للمساعدة معهدالموجودة في بيئة ال يلة حائط الكلماتوسعلى 

لمعرفية االستجابة اث هو تحديد كان الغرض من هذا البح.مفردات الطالبات للتواصل اليومي
لدعم حفظ المفردات بمعهد دار الهجرة  وسيلة حائط الكلمات الطالبات الجديدات على استخدام
 .للبنات بمرتابورا كاليمنتان الجنوبية

هذا البحث هو البحث النوعي. تقنيات جمع البيانات باستخدام االختبار والمقابلة نوع  
ستجابة االا البحث من طالبات الصف السابع أ وكان موضوعه هو والتوثيق. كانت موضوعات هذ

في معهد دار  بوسيلة حائط الكلمات لدى الطالبات الجديدات في استيعاب المفردات المعرفية
 .الهجرة للبنات بمرتابورا كاليمنتان الجنوبية

طبيق تبناًء على نتائج البحث، أظهرت االستجابة المعرفية من ناحية التذكر والفهم و 
في معهد دار الهجرة  بوسيلة حائط الكلمات لدى الطالبات الجديدات في استيعاب المفردات

، تباراالختبارات التي أجراها الباحثة. في االخ متازة. هذا يعتمد على نتائجم لى مستوىع للبنات
بينما  ،9848 درجة الفهم على متوسط ناحية، وحصل 8.49درجة التذكر على متوسط  ناحيةحصل 
على متوسط  للنواحى. حصلت النتائج اإلجمالية 8.48 درجةعلى متوسط  التطبيق ناحيةحصل 

 ممتاز. على مستوى 8249قيمة 
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ABSTRAK 

 

Nur Anissa Aqmalia, 2022. Respon Kognitif Santriwati Baru dalam Penguasaan 

Mufradat dengan Media Wordwall di Pondok Pesantren Darul Hijrah 

Puteri Martapura Kalimantan Selatan. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing I: Dra. Mariani, 

M.Pd.I dan Pembimbing II: Arif Rahman Hakim, S.Hum., M.Pd. 

Kata Kunci: Respon Kognitif, Santriwati Baru, Media Wordwall, Mufradat. 

Skripsi ini menyajikan tentang Respon Kognitif Santriwati Baru dalam 

Penguasaan Mufradat dengan Media Wordwall di Pondok Pesantren Darul 

Hijrah Puteri Martapura Kalimantan Selatan. Rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah bagaimana respon kognitif santriwati baru pada aspek mengingat, 

memahami, dan mengaplikasikan dengan media wordwall dalam penguasaan 

mufradat di pondok pesantren Darul Hijrah Puteri Martapura Kalimantan 

Selatan.  Masalah dalam penelitian ini adalah adanya berbagai macam respon 

santriwati baru terhadap media wordwall untuk menambah hafalan serta 

penguasaan mufradat yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui respon kognitif santriwati baru pada aspek 

mengingat, memahami, dan mengaplikasikan dengan media wordwall dalam 

penguasaan mufradat di pondok pesantren Darul Hijrah Puteri Martapura 

Kalimantan Selatan. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik  

pengumpulan data menggunakan instrumen tes, wawancara dan dokumentasi. 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah santriwati kelas VII A dan objek 

penelitian dalam penelitian ini adalah respon kognitif santriwati baru dalam 

penguasaan mufradat dengan media wordwall di pondok pesantren Darul Hijrah 

Puteri Martapura Kalimantan Selatan.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa respon kognitif dilihat 

dari aspek mengingat, memahami, dan mengaplikasikan santriwati baru terhadap 

penguasaan mufradat dengan media wordwall di pondok pesantren Darul Hijrah 

Puteri tergolong pada kategori Mumtaz. Hal tersebut berdasarkan hasil tes yang 

dilakukan peneliti. Pada tes tersebut aspek mengingat memperoleh nilai rata-rata 

94,8, aspek memahami memperoleh nilai rata-rata 87,7, sedangkan aspek 

mengaplikasikan memperoleh nilai rata-rata 94,9. Hasil keseluruhan dari 3 aspek 

tersebut memperoleh nilai rata-rata 92,5 dengan kategori Mumtaz. 
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 إهداء
 

 للمحبوةين الكريمين لعلميأقدم هذا البحث ا

 أةي وأمي الذين رةيبني ترةي  حسن 

 أرحمكمب وأحبكمب في الله    

 عليهم الرحم  وإلى أخي وأخجي األحببء وإلى مشرفي أتسبتيذي

 المحبوةين صدقبئيوإلى أ

 ةبرك الله لي ولهم

 الذين يعطونني الدافع  القوي 

 إلتمبم كجبة  هذا البحث العلمي

 أجمل وأحسن ليست كلم  إهداء

 غير الشكر الازيل

 ازاءال الله خيرجزاهم 
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 شكر وتقدير
 ةسم الله الرحمن الرحيم

 
الحمد الله الذي جعل العربية لسان أهل الجنان. وأشهد أن ال إله إال الله وحده الشريك 

لله الى النور وفتح اله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي حملنا من الظلمات 
 ا صما وقلوبنا غلفا وعيونا عميا جعله لكل البرية.به آذان

إن الله الذي أعطى الباحثة نعمة عظيمة حتي تستطيع أن تتم البحث العلمي 
شرطا لنيل درجة السرجانا في كلية التربية والتعليم بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية 

 وتسيل ة رداتبب المفلدى الطبلببت الاديدات في اتسجيع المعرفي االتسجابة  "بعنوان 
في معهد دار الهارة للبنبت ةمرتبةورا كبليمنجبن  (Media Wordwall) حبئط الكلمبت

 " الانوةي 
 وفي هذه المناسبة النفسية الباحثة شكرا جزيال ِل:

 فضيلة المكرم األستاذ الدكتور الحاج مجيب الرحمن الماجستير كمدير جامعة -1
 .سينماأنتساري اإلسالمية الحكومية بنجر 

بية والتعليم كلية التر   األستاذ الدكتور الحاج حمدان الماجستير كعميد فضيلة المكرم -2
 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.

حكيم  عارف رحمن األستاذو  افضيلة المكرم األستاذ حسب الله الماجستير رئيس -3
التعليم جامعة أنتساري و قسم تعليم اللغة العربية في كلية التربية ا سكرتير  الماجستير

 اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.



 

 ي
 

لثاني الماجستير والمشرف امارياني  الدكتورنداه ىفضيلة المكرمين المشرفة األول -.
 رحمن حكيم الماجستير على إرشادهما في كتابة هذا البحث العلمي.عارف 

التربية  ةجميع المحاضرين في قسم تعليم اللغة العربية في كلي المكرمينفضيلة  -9
 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.

كتور للبنات مرتابورا كاليمنتان الجنوبية، الد  رئيس معهد دار الهجرة فضيلة المكرم -6
 ندوس الحاج الكياهي محمد نصر المحمود.

متوسطة رئيس المدرسة الفضيلة المكرمين جميع المدرسين والموظفين والطالبات و  -8
 ار الهجرة للبنات مرتابورا كاليمنتان الجنوبية.معهد د

والشكر الجزيل لوالدّي الغالَيين ولجميع األصدقاء الذين أعطوني المساعدات  -9
 والتوجيهات للباحثة في كتابة هذا البحث العلمي.

 وإذا وجد بعض األخطاء والنقصان لدى الباحثة في كتابة هذا البحث العلمي، -8
 رحوا للباحثة باقتراحات إصالحية.وما أحسن للقارئين أن يفت

عسى الله أن ينفع بهذا البحث العلمي للباحثة خاصة وللقارئين بوجه عام. آمين 
 يارب العالمين.

 
م2222فبراير  9بنجرماسين،   

  الباحثة
 
 

ملياقنور النساء ا  
19212122239. 
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