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 البحث ملخص

 مدرسةيف  صف التاسعاملفردات لل لتعليم ينجوالب وسيلة لعبةاستخدام فعالية " ،2022بلكية، 
الوسطى" البحث العلمي قسم  كاليمنتان كاريتااي جباإلسالمية  املتوسطةاملهتدين  سبيل

 تعليم اللغة العربية، املشرفة الدكتورة فطوية نور املاجستري و املشرف حسب هللا املاجستري.

 الكلمات الرئيسية : وسيلة لعبة البينجو، تعليم املفردات.

مل يتمكنوا نطق  الطلبةمنخفضة جًدا ألن دين هتاملمدرسة سبيل  طلبةالقدرة اللغوية ل
 شعرحىت تفاعلي  يةتعليمئل الجيًدا. وذلك ألن املعلم ال يستخدم وسا فهم معنىهاواملفردات 

م املفردات جيب أن تقدم بطريقة ممتعة، يتعليف غري سار. يف حني  تعليمابمللل ويصبح ال الطلبة
. الطلبةبني املعلمني و، وهي لعبة تقدم جو تعليمي ممتع وتفاعلي وسيلة لعبة البينجوإحداها هي 

أسئلة البحث يف هذا البحث هي ما  م املفردات.يلعبة بنجو يف تعل ة وسيلةلذلك استخدم الباحث
ف التاسع يف مدرسة صال طلبةل املفردات يف زايدة إتقان ينجوالبلعبة  وسيلة استخدامفعالية  مدى
الوسطى. و هدف البحث يف هذا  كاملينتانرت ااي كجب املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا سبيل

ف صال طلبةل املفردات يف زايدة إتقان ينجوالبلعبة  وسيلة استخدامفعالية  مدىالبحث هي ملعرفة 
نوع البحث  الوسطى. رت كاملينتانااي كجب املتوالسطة اإلسالمية نملهتديا سبيلالتاسع يف مدرسة 

يف هذا البحث هو حبث امليدان واستخدمت الباحثة مدخل الكمي والطريقة التجريبية ابستخدام 
أظهرت نتائج الدراسة  .Nonequevalent Pretsest Posttest Control group Desain تصميم 

للمجموعة  وذكر معانيها املفردات نطق زايدة يف قدرة 22اإلصدار  SPSSمبساعدة تطبيق 
تعليم اجملموعة  قبل القيمة املعدل. ميكن مالحظة ذلك من وسيلة لعبة البينجوابستخدام  التجريبية
 موعةيف اجمل وسيلة لعبة البينجو. وبعد استخدام 45.91التجريبية  واجملموعة 46.71 هي الضابطة

نطق  قدرة يف زايدة هناك أن هذا أظهر 73.77 اجملموعة الضابطة ويف 79.03 ملعدلالتجريبية ا
 احثةالب ا أجراهيتال T اختبار أن مالحظة ميكن كما. التجريبيةاجملموعة  يف املفردات وذكر معانيها
وسيلة حبيث يوجد فرق كبري بني الفئتني وهذا يشري إىل أن  Sig> 0.047حصل على نتيجة 

 م املفردات.يفعالة يف تعل لعبة البينجو
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Kemampuan bahasa siswa di Madrasah Tsanawiyah Sabilal Muhtadin masih 

sangat rendah karena siswa belum mampu mengucapkan dan memahami makna mufrodat 

dengan baik. Hal ini disebabkan guru tidak menggunakan media pembelajaran yang 

interaktif sehingga siswa menjadi bosan dan pembelajaran menjadi tidak menyenangkan. 

Padahal pengenalan pembelajaran mufrodat harus disajikan dengan cara yang 

menyenangkan، salah satunya adalah media permainan Bingo, yaitu permainan yang 

memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif antara guru dan 

siswa. Oleh karena itu, peneliti menggunakan media permainan bingo dalam mengajarkan 

kosakata. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas 

penggunaan media permainan bingo dalam meningkatkan kemampuan mufrodat siswa 

kelas sembilan di Madrasah Tsanawiyah Sabilal Muhtadin Jaya Karet Kalimantan 

Tengah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan 

media permainan Bingo dalam meningkatkan kemampuan mufrodat siswa kelas sembilan 

di Madrasah Tsanawiyah Sabilal Muhtadin Jaya Karet Kalimantan Tengah. Jenis 

penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan metode eksperimen dengan desain Nonequevalent Pretsest 

Posttest Control group Desain). Hasil belajar dengan bantuan aplikasi SPSS versi 22 

menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kosakata kelas eksperimen dengan 

menggunakan media permainan bingo. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata sebelum 

mengajar kelompok kontrol adalah 46.71 dan kelompok eksperimen adalah 45,91. Setelah 

menggunakan metode permainan bingo pada kelompok eksperimen rata-ratanya adalah 

79.03, dan pada kelompok kontrol 73.77, hal ini menunjukkan adanya peningkatan 

kemampuan kosakata yang signifikan pada kelompok eksperimen. Dapat juga dilihat 

bahwa uji-T yang dilakukan peneliti memperoleh hasil 0.047>0.05, ini menunjukkan 

bahwa media permainan Bingo efektif dalam pembelajaran kosakata. 

 

 

 


