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 ملخص البحث
معم.068080808083،0800.قّرة العين الصور مخن وسيلة استخدام فعالية

للصفالسابعمبدرسةشيخ ادلزّوجيفإتقانادلفرداتالعربية اسًتاتيجيةممارسة
اإلسالميةخالد بنجر بنجارانإلَت ادلتوسطة تعليممنطقة قسم العلمية .الرسالة

ةاحلاجةاالدكتور:.ادلشرفةيفاحملتوىوادلضمونوالتعليماللغةالعربيةكليةالًتبية
ليل الكتابةادلاجستَتى،نور وأسلوب اللغة يف وادلشرف ،قُتصاداترمح:

 .ادلاجستَت
فردات.الكلماتالرئيسية:فعالية،مخنالصور،اسًتاتيجيةممارسةادلزوج،ادل

تنفيذتعليمادلفرداتيفمدرسةشيخخالدادلتوسطةاإلسالميةتستخدمطريقة
وناقص االىتمام وناقص بادللل الطالب يشعر ذالك ألن السبورة. ووسيلة احملاضرة
العربيةصعبة.يف لغة ويعتقدونأنادلادة العربية. التعليمللغة احلماسيفاتباعأنشطة

أنالطالبيُطلب0801التعليممنهجطبيقتسالميةمدرسةشيخخالدادلتوسطةاإل
تفكَتابداعي التعليموجتاوبوسريعومبتكر يفعملية فلذالكتقًتحالباحثة وسيلة.

 كحليفىذهادلشكلةمخنالصورمعاسًتاتيجيةممارسةادلزوج
مدىفعاليةاستخداموسيلةمخنالصورمعاسًتاتيجيةوأىدافالبحثدلعرفة

لمما العربية ادلفردات إتقان يف ادلزوج ادلتوسطةلرسة خالد شيخ مبدرسة السابع صف
إلَت بنجاران بالطريقةاإلسالمية الكمي ىو البحث وىذا . ( احلقيقي  Trueجترييب

Experimental Designs ) يفشكلPretest-Posttest Control Group Design.فمجتمع
البحثىوكلطالبالصفالسابعيفمدرسةشيخخالدادلتوسطةاإلسالميةباجلمل

سبعةوأربعُتطالبا.وأساليبمجعالبياناتىياختبارومالحظةوثائق.
اليتعملتالباحثةأنقيمةادلعّدلاختبارالقبلييفاجملموعةالبحثعلىبناء

.وأما21،82ويفاجملموعةالضابطةتدلعلىدرجة13،40التجريبيةتدلعلىدرجة
ويفاجملموعةالضابطةتدل50،3اختبارالبعدييفاجملموعةالتجربيةتدلعلىدرجة



 ز
 

 
 

 غيرالطبيعيةواختبارالتجانسفالبيانات.بناءعلىنتائجحتليلاختبار43علىدرجة
 مانوتٍت.ألهناغَتالطبيعةوالتجانسفاستخدمتالباحثةاختباروالتجانس الطبيعية
إذا. مردودةH0مقبولةوHa ف8،83أصغرمنsig (Tailed-2)مةقيإذاكانت بالبيان

مقبولة.والنتائجبرنامجH0مردودةوHa ف8،83أكربمنsig (Tailed-2)كانتقيمة
SPSS 03اإلصدار أننتائجو ،8،817 مندرجة وHaف8،83أصغر H0مقبولة
إذنمردودة ادلزوجيف . ممارسة اسًتاتيجية مع الصور مخن وسيلة استخدام أن معناىا

إتقانادلفرداتالعربيةللصفالسابعمبدرسةشيخخالدادلتوسطةاإلسالميةبنجارانإلَت
 فّعال.منطقةبنجر
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ABSTRAK 

 

Qurratul Ain. 180101020205, 2022. Efektivitas Penggunaan Media Tebak 

Gambar dengan Strategi Practice Rehearsal Pairs terhadap Penguasaan 

Kosakata Bahasa Arab Kelas VII di MTs.S Syekh Khalid Pingaran Ilir 

Kabupaten Banjar. Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing Bidang Konten dan 

Metodologi: Dr. Hj Norlaila, M.Ag, M.Pd, Pembimbing Bidang Bahasa 

dan Teknik Penulisan: Rahmat Shodiqin, S.S., M.Pd.I 

Kata Kunci: Efektivitas, Tebak Gambar, Strategi Practice Rehearsal Pairs, 

kosakata. 

Pelaksanaan pembelajaran kosakata di MTsS Syekh Khalid menggunakan 

metode ceramah dan media yang digunakan masih berupa papan tulis. Hal 

tersebut menyebabkan siswa mengalami rasa bosan, kurang tertarik dan kurang 

semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab. selain itu, mereka juga 

beranggapan bahwa mata pelajaran Bahasa Arab itu sulit. Di MTsS Syekh Khalid 

menerapkan kurikulum 2013, siswa dituntut untuk berpikir kreatif, inovatif, cepat 

dan tanggap dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, peneliti menawarkan 

media tebak gambar dengan strategi practice rehearsal pairs sebagai solusi dalam 

permasalahan tersebut. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa Efektif 

Penggunaan Media Tebak Gambar dengan Strategi Practice Rehearsal Pairs 

terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Kelas VII di MTsS Syekh Khalid 

Pingaran Ilir. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode 

True Eksperimental Designs dengan menggunakan desain Pretest-Posttest 

Control Group Design. Sampel penelitian ini adalah semua siswa kelas VII di 

MTsS Syekh Khalid dengan jumlah 47 siswa. Teknik pengumpulan data berupa 

tes, observasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka nilai rata-rata 

Pre-test kelas eksperimen dan kontrol adalah 35,62 kelas eksperimen dan 43,04 

kelas kontrol sedangkan nilai rata-rata Post-test kelas eksperimen dan kontrol 

adalah 72,5 kelas eksperimen dan 65 kelas kontrol. Berdasarkan hasil analisis uji 

normalitas dan homogenitas, maka data tersebut berdistribusi tidak normal dan 

homogen. Karena data tidak normal dan homogen, maka peneliti menggunakan 

uji U dengan ketentuan; Jika nilai sig(2-tailed) < 0,05 maka hipotesis diterima 

Jika nilai sig(2-tailed) > 0,05 maka hipotesis ditolak. Berdasarkan analisis data 

menggunakan SPSS versi 25, maka diperoleh hasil nilai sig(2-tailed) 0,039 < 

0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya Penggunaan Media Tebak 

Gambar dengan Strategi Practice Rehearsal Pairs terhadap Penguasaan Kosakata 

Bahasa Arab Siswa Kelas VII di MTsS Sykeh Khalid Kab. Banjar adalah Efektif. 
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 إهداء
 وتعهدتٍتبالنمو اليتأحاطتٍتبالرعاية البيضاء وأغنتروحيبدفقإىلاليد والعطاء.

عطائها.وأنارتفكريبكلادلعاينالساميةالنبيلة.وأغدقتعلىعلماغزيرا.فعلمتٍتأن
العلمخَتزاديفالدنياواآلخرة.وأناحلياةبالعلمالقيمةذلا،وأنقيمةاحلياةبأىدافها.

إجاللوإكباراقفوقفةيقها.وأناحلياةحبوعملوعطاء.وبالسعيالدؤوبلتحق
أمامعظيمتهاوعظمةأمثاذلا.

الذانغرسايّفحبالعلموالتعليمواألدبعليها.إىلشكرا لوالدي الشريفين 
الذيعلمٍتأّناجلدوالعملخَتسبيلللوصولإىلاجملدوأنارقليببشعاعاألمل

التعاللمعلمين الكرام شكرا  يف واألدبوصربوا العلةم أعطوين قد يم.الذين
ودفعوينيفنيلكلآمل.للسعادةيفاإلستقبال

نور زينة، قسم التعليم اللغة العربية و نور حكمة، قسم إلخوتيشكرا 
راسةوالوظائفحىتختمحبثيينيفالدرافقاينوسعدااّلذانالتعليم اللغة اإلنجليزية

.ىذا
جزاكماهللخَتاجلزاء.




 الباحثة
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  شكرا والتقدير
 بسمهللالرمحنالرحيم

احلمدهللالذيجعلالعربيةلسانأىلاجلنان.وأشهدأنالإلوإالاهللوحدهالشريك
لو،وأشهدأنسيدنازلمداعبدهورسولوالذيمحلنامنالظلماتاىلالنوروفتحاهللبو

 آذاناصماوقلوبناغلفاوعيوناعمياجعلولكلالربية.
تتم أن حىتتستطيع كثَتا نعما الباحثة الذيأعطى وجل هللعز وشكرا محدا
أنتساري جبامعة العربية اللغة تعليم يف السرجانا درجة لنيل شرطا العلمي البحث

حتتادلوضوع احلكومية اسًتاتيجية"اإلسالمية مع مخنالصور وسيلة استخدام فعالية
ال ادلفردات إتقان يف ادلزوّج خالدممارسة شيخ مبدرسة السابع للصف ادلتوسطةعربية

 ".منطقةبنجر بنجارانإلَت اإلسالمية
ويفىذهادلناسبةالنفيسةتقدمالباحثشكراجزيالإىل:

فضيلادلكرماألستاذالدكتوراحلاجرليبالرمحنادلاجستَتكمديرجامعةأنتساري .0
 اإلسالميةاحلكوميةبنجرماسُت.

جامفضيل .0 والتعليم الًتبية كلية كعميد ادلاجستَت محدان احلاج الدكتور عةادلكرم
 نجرماسُت.أنتسارياإلسالميةاحلكوميةب

 ادلاجستَتسكرتَت،عرفرمحنحكيم ادلاجستَترئيساو،ادلكرمحسباهللفضيل .1
والتعليمجا الًتبية كلية العربية اللغة تعليم احلالقسم أنتسارياإلسالمية كوميةمعة

 بنجرماسُت.
فضيلادلكرموادلاجستَتى،احلاجةنورليلةاالدكتور:ادلشرفةاألوىلةفضيلةادلكرم .2

 الثاين: للباحث.ادلاجستَت،قُتصاداترمحادلشرف إرشادمها ىذاةعلى كتابة يف
 البحثالعلمي.
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3.  والتعليمفضيلة الًتبية كلية العربية اللغة التعليم قسم يف احملاضرين مجيع ادلكرمُت
شكراوتقديركلةجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسُتفلهممنالباحث

 اجلزاء.عٌتخَتع.وجزاىماهلليعلىماقدموىمالعلوموادلعارفوالتشج
قاءالذينأعطوينمساعداتوالتوجيهاتلوالدايالغالُتوجلميعاألصدزيالجاشكر .4

 للباحثةيفكتابةىذاالبحثالعلمي.
جزيالل .5 وشكرا شيخخالدمُرئيسادلدرسة يفمدرسة والتالميذ العربية اللغة دّرسة

 .ادلتوسطةاإلسالميةبنجارانإلَتمنطقةبنجر
كلمنأسهمأوقّدمجهدايفسبيلإخراجىذاالبحث. .6

منالنقصانواخلطاءيفكتابةىذاالبحثالعلمي،وماأحسنةوالتفوتالباحث
للقارئُتأنيقًتحواللباحثةباقًتاحاتإصالحية.

خاصةوللقارئُتعامة.آمُتةعسىاهللأنينفعىذاالبحثالعلميللباحث
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