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 لخص البحثي
فعالية استخدام اسرتاتيجية حبث زوج البطاقة يف تعليم املفردات 2222سسجي ااياةنيت،

الفرقان بنحرماسني   3لطلبة الصف السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالميّة احملمّدية 
البحث العلمي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية والتعليم. كاملنتان اجلنوبية. 

جة جويرية املاجستري، واملشرفة الثاين: املشرفة األوىل: األستاذة الدكتورة احلا
 الدكتورة فطوية نور املاجستري

 تعليم املرفداا فعالية، اسرتاتيجية حبث زوج البطاقة،الكلّا  الدئيسية : 

البد على مدرس اللغة العربية أن ميّكن مهارات لغوية يف تعليم اللغة العربية. 
الفرقان بنجرماسني أّن رغبة طلبة الصف السابع  3درسة املتوسطة اإلسالمية احملّمدية ملاب

يف تعليم املفردات قليل فهم الطلبة وقليل الفصاحة وبطيئهم يف القراءة. ولذلك أرادت 
الباحثة أن تبحث عن استخدام اسرتاتيجية حبث زوج البطاقة يف تعليم املفردات لرتقية 

بحث امليداين الهو البحث  نوع هذا نتائج الطلبة وتكون عملية التعليم سهولة ممتعة.
بحث التجرييب، مث تصميم البحث هو الشبه الومدخله هو املدخل الكّمي ابستخدام 

التجرييب ابستخدام اجملموعتني واالختبارين. وجمتمع البحث هو مجيع الصف السابع 
الفرقان بنجرماسني وأما عينته هي طلبة الصف  3درسة املتوسطة اإلسالمّية احملّمدية ملاب

مّث بناء على  السابع "و" كاجملموعة التجريبية والصف السابع "ب" كاجملموعة الضابطة.
تقدمي البياانت وحتليلها فوجدت الباحثة أن استخدام اسرتاتيجية حبث زوج البطاقة يف 

الفرقان  3درسة املتوسطة اإلسالمّية احملّمدية ملفردات لطلبة الصف السابع اباملتعليم 
أكرب   000ت يف االختبار البعدي هي  –، ألن بياانت االختبار ةالبنجرماسني هو فعّ 

مقبول، ونتائج املعّدل يف االختبار البعدي للمجموعة التجريبية Ha ف 0000من  
 (.00000( أعلى من نتائج املعّدل للمجموعة الضابطة )02028)
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ABSTRAK 

Suci Damayanti, 2222.  Efektivitas Penggunaan Strategi Index Card Match 

Pada Pembelajaran Mufradat untuk Siswa Kelas VII di MTs 

Muhammadiyah 3  Al-Furqon Banjarmasin Kalimantan Selatan, Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd, Pembimbing II: Dr. Fatwiah 

Noor, M.Pd. 

Kata Kunci: Efektivitas, Strategi Index Card Match, Pembelajaran Kosakata. 

Dalam pembelajaran bahasa Arab, terdapat keterampilan yang semestinya 

dikuasai oleh siswa dan guru bahasa Arab. Permasalahan di MTs Muhammadiyah 

3 Al-Furqon Banjarmasin adalah semangat siswa untuk belajar keterampilan 

kurang, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, peneliti ingin membahas penelitian 

dengan menggunakan strategi Index Card Match pada pembelajaran keterampilan 

membaca untuk meningkatkan nilai siswa dan membuat pembelajaran menjadi 

mudah dan menyenangkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

pendekatan penelitian eksperimen menggunakan model eksperimen semu (Quasi 

Eksperimen), dan desain penelitiannya menggunakan dua kelompok dan dua kali 

pengujian. Populasi dari penelitian ini adalah  semua siswa kelas VII MTs 

Muhammadiyah 3 Al-Furqon Banjarmasin, dan sampelnya adalah siswa kelas 

VIIF sebagai kelompok Eksperimen dan siswa VIIB sebagai kelas 

Kontrol.Kemudian berdasarkan penyajian data dan analisisnya, maka dapat 

peneliti simpulkan bahwa penggunaan strategi Index Card Match pada 

pembelajaran mufradat untuk siswa kelas VII di MTs Muhammadiyah Al-Furqon 

Banjarmasin itu Efektif. Hal ini berdasarkan hasil uji-T pada Post-test dengan 

nilai 000 > 0000 maka Ha diterima, selanjutnya pada nilai rata-rata siswa kelas 

eksperimen 02028 lebih tinggi dari nilai rata-rata siswa kelas kontrol 00000. 
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 الشعاس
 

الدَّْْحَِن الدَِّحْيمِ ِبْسِم هللِا   

﴾2﴿ِإَّنَّ َأنْ َزْلَنُه قُ ْدَءانا َعَدبِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلْسَن   
  2سورة يوسف اآلية:

 

ْسا الَعَدبِية فَِإن ََّها ِيْن ِاْةِنُكم ُّ  تَ َعلَّ
 عمر ابن اخلطاب رضي هللا عنه
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 اسإهداء

 

 أقدم هذا البحث العلمي إىل:

 سدا هرايين الذين يربّييين على الفضيلة واألخالقأيب صاحلني وأّمي ابمس 

داا " ا سَب ََّياِنْ َصِغي ْ َّ ا َك َّ  " اللدُهمَّ اْغرِفْدِلْ َوِلَساِلَديَّ َواْسَْحُْه

 وإىل أعضاء أسريت احملبوبني مثّ إىل مجيع املشايخ األعزاء واألساتذة الكرام

 عسى هللا أن يعطيهم الدرجة األوىل يف الدنيا واآلخرة

 وإىل مجيع أصحايب، ابرك هللا يل ولكم مجيعا

 جزاكم هللا خريا كثريا
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 الشكد والتقدةد

 لدَِّحْيمٱِن لدَّْْحم ٱهلِل ٱِبْسِم 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنببياء واملرسلني سيدان 

 له وصحبه أمجعني، أما بعد.وموالان حمّمد وعلى ا  

 أعطى الباحثة نعمة عظيمة حىت تستطيع أن تتم البحث العلميفإن هللا الذي 

شرطا لنيل درجة السرجاان يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

بنجرماسني حتت املوضوع " فعالية استخدام اسرتاتيجية حبث زوج البطاقة يف تعليم 

الفرقان  3ة اإلسالمية احملّمدية فردات لطلبة الصف السابع ابملدرسة املتوسطامل

 بنجرماسني".

 ويف هذه املناسبة تقّدم الباحثة شكرا جزيال إىل:

أنتساري املكرم الدكتور احلاج محدان املاجستري كعميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة  -1

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

املكرم حسب هللا املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية والتعليم  -2

املكرم عارف الرمحن حكيم و  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

والتعليم جبامعة أنتساري  املاجستري كسكرتري قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية

 ني.اإلسالمية احلكومية بنجرماس



 ك

 

واملكرمة  .رية املاجستري، كاملشرفة األوىلياملكرمة األستاذة الدكتورة احلاجة جو  -3

الدكتورة فطوية النور املاجستري كاملشرفة الثانية على رشادها للباحثة يف كتابة 

 البحث العلمي.

مجيع احملاضرين واحملاضرات يف قسم تعليم اللغة العربية والتعليم جبامعة أنتساري  -4

 احلكومية بنجرماسني.اإلسالمية 

وأخريا أن هذا البحث العلمي الجّيرد من األخطاء والنقصان، فلذلك 
يعطوين االقرتاحات والنقد. عسى هللا أن يُوّفقنا ويهدينا أن  أحث للقارئني على

عمنا النجاح والفهم والربكة يف طلب العلم. وعسى هللا أن وينإىل الصراط املستقيم 
 ينفع هذا البحث العلمي للباحثة وللقارئني أمجعني. آمني.
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 سوجي داما ينيت
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