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 البحث ملخص
د عفعالية استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات في تعليم القوا .م2222 ،صومي رحمة

ي اروضة الشبّان المتوسطة اإلسالمية بسونج لدى طلبة الصف الثامن في مدرسة
الدكتور توفيق  ل :األو  المشرف .العربية اللغة تعليم قسم .العلمى البحث لولوت.

  .من : أحمد عارفين الماجستيرالثا المشرف .الرحمن الماجستير

 فعالية، وسيلة لعبة طعن الكلمات، تعليم القواعد   :الرئيسة الكلمات
صة اعدة مشاكل في تعليم اللغة العربية خ هناكألن  الموضوعثة هذا الباح اختارت

 ئلوسا وجود عدم ومن مشاكل الطلبة في فهم مادة  القواعد هي في تعليم القواعد.
 ةبالملل ألن مدرس اللغة العربي يشعرون. وبعض الطلبة الفهم لتسهيل استخدامها يمكن

 والسبورة.يستخدم في هذا التعليم وسائل الكراسة 

هذا البحث العلمي عن فعالية استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات في تعليم  يبحث
القواعد لدى طلبة الصف الثامن في مدرسة روضة الشّبان المتوسطة اإلسالمية بسونجي 

هدف هذا البحث هو لمعرفة فعالية استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات في أما لولوت. 
الصف الثامن في مدرسة روضة الشّبان المتوسطة اإلسالمية  ةتعليم القواعد لدى طلب

 بسونجاي لولوت.

ي باستخدم شبه التجريبالاستخدمت الباحثة في هذا البحث المدخل الكمي بتصميم 
(  0المجموعتين، يعني المجموعة التجربية والمجموعة الضابطة. الصف الثامن ج )

(  0الكلمات، والصف الثامن د ) كالمجموعة التجربية باستخدام وسيلة لعبة طعن
  بطة بدون استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات.اكالمجموعة الض

ّن قيمة المعدل ، أ02اإلصدار  IBM SPPS Statistics بناًء علىنتائج هذا البحث 
أما قيمة  14,90ولالختبار البعدي  92,04لمجموعة التجريبية لالختبار القبلي في ا
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. 22,10ولالختبار البعدي  98,00لمجموعة التجريبية ي في الالختبار القبلمعدل ال
وفًقا الختار ت على نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجربة والمجموعة الضابطة أّن 

وجد فرق  لم ي حتى مقبولة، Hoمردودة و  Haف  1،12أكبر من  1،124درجة مغزى 
 ومع ذلك، .والمجموعة الضابطةكبير بين نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجربية 

 N-Gain Scoreنتائج االختبار البعدي أعلى من نتائج االختبار القبلي. وبناًء على اختبار 
 ي تعليم القواعد.ف يوجد زيادة نتائج تعّلم الطلبة بعد استخدام وسيلة لعبة طعن الكلمات
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Peneliti memilih judul ini karena terdapat beberapa masalah di dalam 

pembelajaran Bahasa Arab, khususnya pada pembelajaran Qawaid. Diantara 

permasalahan siswa dalam memahami materi Qawaid adalah tidak adanya media 

yang bisa digunakan untuk memudahkan pemahaman mereka. selain itu, beberapa 

sswa merasa bosan karena guru Bahasa Arab hanya menggunakan media buku dan 

papan tulis dalam pembelajaran. 

Penelitian ini membahas tentang Efektifitas Penggunaan Media Permainan 

Tusuk Kata pada Pembelajaran Qawaid bagi Siswa Kelas 8 dari Madrasah 

Tsanawiyah Raudhatusysyubban di Sungai Lulut. Adapun tujuan dai penelitian ini 

adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan media permainan 

Tusuk Kata pada pembelajaran Qawaid bagi siswa Kelas 8 di Madrasah 

Tsanawiyah Raudhatusysyubban di Sungai Lulut. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

desain Kuasi Eksperimen dengan menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelas 8 C 1 sebagai kelompok eksperimen 

dengan menggunakan media permainan Tusuk Kata, sedangkan kelas 8 D2 sebagai 

kelas kontrol tanpa menggunakan media permainan Tusuk kata. 

Hasil penelitian ini berdasarkan IBS SPSS Statistics Ver. 25, ditemukan 

bahwa nilai rata-rata Pre-test kelompok eksperimen adalah 45, 29, sedangkan Post-

Test 69, 41. Adapun nilai rata-rata Pre-test kelompok kontrol adalah 48,12, 

sedangkan Post-Test 55,62. Menurut uji T terhadap nilai Post-Test kedua 

kelompok, diperoleh bahwa derajat signifikan 0,059 lebih besar dari 0,05 maka Ha 

ditolak dan Ho diterima, sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai 

Post-tes kelas eksperimen dan kontrol. Meskipun begitu, nilai Post-Test kelompok 

eksperimen lebih tinggi dari nilai Pre-Test. Berdasarkan hasil N-Gain Score, 

terdapat peningkatan nilai belajar siswa setelah menggunakan media permainan 

tusuk kata pada pembelajaran qawaid. 
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   ِانَّ َمَع الُعْسِر ُيْسًرا  
(1)االنشراح :   
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 اإلهداء
 أقدم هذا البحث العلمي للمحبوبين الكريمين

 أرحمكما وأحبكما في اللهأبي وأمي 

 وإلى أسرتي المحبوبين

 أساتذة الكراموإلى وجميع 

 عسى الله أن يعطيهم الدرجة األولى في الدنيا وآلخرة

 وإلى أصحابي المحبوبين

 بارك الله لي ولهم في جميع األمور

 ما عندي كلمة اإلهداء الحسنى

 إال الشكر الجزيل

 جزاهم الله خير الجزاء
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 لشكر و التقديرا

 بسم الله الرحمن الرحيم
ن شرف األنبياء والمرسليأالحمد الله رب العالمين والصالة والسالم على 
 . سيدنا وموالنا محّمد وعلى اله وصحبه أجمين. أما بد

يع عظيمة حتى تستط حمدا وشكرا لله عز وجل  الذي أعطى الباحثة نعما
أن تتم البحث العلمي شرطا لنيل درجة السرجانا في كلية التربية والتعليم بجامعة 

عن عبة طفعالية استخدام وسيلة ل" تساري اإلسالمية الحكومية بعنوانأن
الكلمات في تعليم القواعد لدى طلبة الصف الثامن في مدرسة روضة الشبّان 

 "لوتي لو االمتوسطة اإلسالمية بسونج

 :تقدم الباحثة شكرا جزيال إلى وفي هذه المناسبة النفسية

األستاذ الدكتور الحاج مجيب الرحمن الماجستير كمدير  المكرمفضيلة  -0
 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.

لية رئيس قسم تعليم اللغة العربية ككحسب الله الماجستير   المكرمفضيلة  -0
غة العربية قسم تعليم اللسكرتير الماجستير ك  حكيمعارف الرحمن ، و التربية

 التعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.في كلية التربية 
المشرف جستير و االم توفيق الحمنالدكتور فضيلة المكرمين المشرف األول  -3

إرشادهما في كتابة هذا البحث  على جستيراالم أحمد عارفينالثاني  
 العلمي.

ة تربية عليم اللغة العربية كلية المكرمين جميع المحاضرين في قسم تفضيل -9
 التعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين. و 



 ل
 

مدرسة روضة الشبان رئيس ، كعبد الحكيم الماجستر فضيلة المكرم -2
 المتوسطة االسالمية

لشبان امدرسة روضة  ةبلميع المدرسين والموظفين والطج فضيلة المكرمين -1
 المتوسطة االسالمية

 يهاتالتوجأعطوني مساعدات و األصدقاء الذين  جميعلوالشكر الجزيل  -1
 .للباحثة في كتابة هذا البحث العلمي

ت بعض األخطاء والنقصان لدى الباحثة في كتابة هذا البحث دوجوإذا 
 العلمي، وما أحسن للقارئين أن يقتحوا باقتراحات إصالحية.

لى عهذا البحث العلمي للباحثة خاصة واللقارئين بعسى الله أن ينفع 
 .يارب العالمين . آمينوجه عام

 

 0100يوني  02بنجرماسين،  
 الباحثة
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 قائمة الجدول

 موضوع رقم
 تصميم الشبه التجربي 3،0
طلبة الصف الثامن بمدرسة المتوسطة اإلسالمية روضة الشّبان سونجاي  3،0

 لولوت
 : تصنيف القيمة لنتائج تعلم الطلبة3،3الجدول  3،3

 أحوال رئيس المدرسة 9،0
 أحوال المدرسين والمدرسات 9،0
 أحوال طلبة مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية 9،3
 اآلالت واألجهزة في مدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمية 9،9
 تنفيذ تعليم القواعد في المجموعة التجربية 9،2
 تنفيذ تعليم القواعد في المجموعة الضابطة 9،1
 للمجموعة التجربية والمجموعة الضابطة نتائج االختبار القبلي 9،1
في حاسب المتوسط  02اإلصدار  IBM SPPS Statisticsنتائج ببرنامج  9،8

 واالنحراف المعياري من االختبار القبلي
 تصنيف القيمة في االختبار القبلي من المجموعة التجربية والضابطة 9،4

 والمجموعة الضابطةنتائج االختبار البعدي للمجموعة التجربية  9،01
في حاسب المتوسط  02اإلصدار  IBM SPPS Statisticsنتائج ببرنامج  9،00

 واالنحراف المعياري من االختبار البعدي
 تصنيف القيمة في االختبار البعدي من المجموعة التجربية والضابطة 9،00
 في تحليل اختبار 02اإلصدار  IBM SPPS Statisticsنتيجة برنامج  9،03

 الطبيعية على نتائج االختبار القبلي
في  02اإلصدار  IBM SPPS Statistics: نتيجة برنامج 9,09الجدول  9،09

 تحليل اختبار التجانس على نتائج االختبار القبلي
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في تحليل اختبار ت  02اإلصدار  IBM SPPS Statisticsنتيجة برنامج  9،02
 على نتائج االختبار القبلي

في تحليل االختبار  02اإلصدار  IBM SPPS Statisticsنتيجة برنامج  9،01
 الطبيعية على نتائج االختبار البعدي

في تحليل اختبار  02اإلصدار  IBM SPPS Statisticsنتيجة برنامج  9،01
 التجانس على نتائج االختبار البعدي

اختبار ت في تحليل  02اإلصدار  IBM SPPS Statisticsنتيجة برنامج  9،08
 على نتائج االختبار البعدي

 N-Gainمعيار النتائج   9،04
 N-Gainمعيار فعالية النتائج   9،01
 على نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعتين N-Gainاكتساب  9،00
 N-Gainفي تحليل  02اإلصدار  IBM SPPS Statisticsنتيجة برنامج  9،00

 للمجموعتين والبعديعلى نتائج االختبار القبلي 


