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 ملخص البحث

الصف احلادل عشر يف  فعالية استخداـ لعب الكلمات ادلسلسلة يف تعليم االستماع لطلة. 4244أمحد زلليان، 
ابريتو كوال.البحث العلمي. قسم تعليم اللغة  ٖادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 

العربية.ادلشرؼ األكؿ األستاذ الدكتور احلاج أمحد فهمي عارؼ ادلاجستَت.ادلشرؼ 
 الثاين األستاذ احلاج دمحم كامل رما أنصار ادلاجستَت.

 ادلسلسلة، تعليم االستماع لعب الكلماتالكلمة الرئيسية : 
مهارات لغوية اليت ينبغي للطلبة أف ييتمكنوا فيها، فهي مهارة أربعة  كاف تعليم اللغة العربية ذلا  

 ٖاالسالمية احلكومية  الثانوية االستماع، كمهارة الكالـ، كمهارة الكتابة، كمهارة القراءة. فمشكالت دبدرسة
بسبب قليل ابريتو كواال كاليمنتاف اجلنوبية أّف رغبة الطلبة الصف احلادل عشر يف تعليم مهارة االستماع نقصاف 

 نشيط الطلبة يف عملية التدريس يف اللغة العربية.
نتيجة تعلم الطلبة لًتقية  ةادلسلسلة تكوف فعال الكلمات كسيلة لعباستخداـ ىل فأسئلة البحث ىي 

كىدؼ ىذا البحث ىو دلعرفة فعالية ابريتو كواال ؟.  ٖثانوية اإلسالمية احلكومية الابادلدرسة  صف احلادل عشرلل
ابريتو   ٖاستخداـ لعب الكلمات ادلسلسلة لطلبة الصف احلادل عشر يف ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 

 ٖٖ،ٙٙ االختبار القبلي من اجملموعتُت فهي نتيجة ادلعدؿ من اجملموعة التجربيةكواال كاليمنتاف اجلنوبية. كنتائج 
.أما نتيجة االختبار البعدم من اجملموعتُت فهي نتيجة ادلعدؿ من  ٔٚ،ٓٚكنتيجة ادلعدؿ اجملموعة الضابطة 

 . ٔٚ،ٓٚكنتيجة ادلعدؿ من اجملموعة الضابطة  ٖٖ،ٓٛاجملموعة التجربية 
ث ادليداف كمدخلو ىو ادلدخل الكمي ابألسلوب التجريب. االستنتاج أف كنوع البحث ىو البح

استخداـ لعب الكلمات ادلسلسلة يف تعليم االستماع لطلبة الصف احلادل عشر يف ادلدرسة الثانوية االسالمية 
  فعال.ابريتو كواال كاليمنتاف اجلنوبية  ٖاحلكومية 

باحث أف استخداـ لعب الكلمات ادلسلسلة يف تعليم ٍب بناء على تقدًن البياانت كربليلها فوجد ال
ابريتو كوال ىو فّعاؿ، ألف بياانت  ٖاالستماع لطلة الصف احلادل عشر يف ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 

مردكدة، كنتائج ادلعّدؿ يف Hoمقبولة ك Haؼ  ٘ٓ،ٓأصغر من ٕٓ،ٓت يف االختبار البعدم ىي -االختبار 
 .ٔٚ،ٓٚأغلى من نتائج ادلعّدؿ للمجموعة الضابطة  ٖٖ،ٓٛالبعدم للمجموعة التجربية االختبار 



 

 

 ز 
 

ABSTRAK 

Ahmad Mahlian, 2022. Efektifitas Permainan Kata Berantai Pada Pembelajaran 

Menyimak Untuk Siswa Kelas XI (Sebelas) di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Barito Kuala Kalimantan Selatan. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pembimbing 1: Prof. Dr. H. A. 

Fahmy Arief, MA., Pembimbing II: H. M. Kamil Ramma Oensyar, M.Pd. 

Kata kunci : Permainan Kata Berantai, Pembelajaran Menyimak 

Dalam pembelajaran bahasa Arab terdapat empat keterampilan berbahasa 

yang harus dikuasai siswa, empat keterampilan itu adalah keterampilan 

mendengar, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan 

membaca. Maka Permasalahan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Barito Kuala 

Kalimantan Selatan adalah menurunnya keinginan siswa kelas XI untuk belajar 

keterampilan menyimak karena kurangnya keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab. 

Pertanyaan penelitian ini adalah, apakah penggunaan metode permainan 

kata berantai  untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI di Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Barito Kuala? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keefektifan penggunaan permainan kata berantai pada siswa kelas XI Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Barito Kuala Kalimantan Selatan. Hasil pre-test dari kedua 

kelompok adalah hasil rata-rata kelompok eksperimen 66,33 dan hasil rata-rata 

kelompok kontrol 70,71. Sedangkan untuk hasil post-test kedua kelompok adalah 

hasil rata-rata dari kelompok eksperimen 80,33 dan hasil rata-rata kelompok 

kontrol 70,71. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan 

penelitian eksperimen. Kesimpulannya adalah penggunaan permainan kata 

berantai dalam pembelajaran menyimak pada siswa kelas XI MAN 3 Barito Kuala 

Kalimantan Selatan ialah efektif. 

Kemudian berdasarkan penyajian data dan analisisnya, maka dapat peneliti 

simpulkan bahwa penggunaan permainan kata berantai pada pembelajaran 

menyimak untuk siswa kelas XI di MAN 3 Barito Kuala Kalimantan Selatan itu 

efektif. Hal ini berdasarkan hasil uji-T pada post-test dengan nilai 0.02<0,05 maka 

Ha diterima dan Ho ditolak. Selanjutnya pada nilai rata-rata siswa kelas 

eksperimen 80,33 lebih tinggi dari nilai rata-rata siswa kelas kontrol 70,71.  

 
 




