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 لخص البحث م
.فعاليةاستخداموسيلةمحالةاملفاتيحيفتعليماملفرداتلطالبات2022،أحلى رزقينا 

اخلري مبدرسة اخلامس اجلنوبيةاالبتدائيةالصف ابراابيكاليمنتان  .اإلسالمية
العلمي والتعليم..  البحث تربية العربية،كلية اللغة تعليم األول  قسم : املشرف

 املاجستري.أمحدعارفني، املاجستري.املشرفالثاين:الدكتورأمحدمرادي،
 فعالية، وسيلة، محالة املفاتيح، املفرداتلكلمات األساسية: ا

ألن البحث هذا الباحثة اللغةالباحثةاختارت تعليم يف املشكالت اكتشفت
لصفاخلامس.منمشكالتالطلبةيفتعليممادةلفرداتاملالعربية،خاصةيفتعليم

.سوىذلك،املفرداتالعربيةريتذكتلفيظوتفهيمويفطلبةضعيفالاملفرداتهيبعض
يفنميلوالطلبةفقديستخدممدرساللغةالعربيةوسيلةالكتابوالسبورةيفالتعليم،حىت

املفردات البحثعنفعاليةتعليم تعليميفاملفاتيحمحالةيلةوساستخدام.يبحثهذا
ابراابي.أماهدفيفاإلسالميةاالبتدائيةاخلريمبدرسةاخلامسالصفلطالباتاملفردات

لطالباتاملفرداتتعليميفاملفاتيحمحالةوسيلةاستخدامهذاالبحثهوملعرفةفعالية
املدخلكاليمنتانابراابياإلسالميةاالبتدائيةاخلريمبدرسةاخلامسالصف اجلنوبية.

اجملموعتني،املستخدميفهذاالبحثهومدخلكميبتصميمالشبهالتجرييبابستخدام
(ب)اخلامسالصفهيالبحثهذاعينة.الضابطةواجملموعةالتجريبيةاجملموعةيعين

ةكاجملموع(أ)اخلامسوالصفاملفاتيحمحالةوسيلةابستخدامالتجريبيةكاجملموعة
-،بناءعلىاالختبارهذاالبحثونتيجة.املفاتيحمحالةوسيلةاستخدامدونالضابطة

U نتيجةاالختبارالبعديمناجملموعتنيتوجدقيمةأنSign (2 Tailed) أقل0،00هو
املقبولة،حىتيوجدفرقكبريبنينتيجةاالختبارHaاملردودةوHo.هذااحلال0،05من

املفاتيح. استخداموسيلةمحالة بعد الضابطة وللمجموعة التجريبية للمجموعة البعدي
مبدرسةاخلامسالصفلطالباتاملفرداتتعليميفاملفاتيحمحالةوسيلةلذلك،استخدام

 ابراابيفعال.اإلسالميةاالبتدائيةاخلري
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ABSTRAK 

Ahla Rizqina,  2022. Efektifitas Penggunaan Media Gantungan Kunci Dalam 

Pembelajaran Mufradat Pada Siswa Kelas V di Sekolah Dasar Islam 

Terpadu Al-Khair Barabai. Skripsi.  Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing 1: Dr. Ahmad Muradi, M. 

Ag. Pembimbing 2: Ahmad Arifin, M. Pd.  

Kata Kunci: Efektifitas, Media, Gantungan Kunci, Mufradat 

Peneliti memilih judul ini karena menemukan beberapa permasalahan 

dalam pembelajaran bahas Arab, khususnya dalam pembelajaran mufradat kelas V.  

Di antara permasalahan siswa dalam pembelajaran materi mufaradat adalah 

sebagian siswa  lemah dalam melafalkan, memahami, dan mengingat mufradat 

bahasa Arab. Selain itu, guru bahasa Arab hanya menggunakan media buku dan 

papan tulis dalam pembelajaran, sehingga beberapa siswa merasa bosan. Penelitian 

ini membahas tentang efektifitas penggunaan media gantungan kunci dalam 

pembelajaran mufradat pada siswa Kelas V di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-

Khair Barabai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektifitas penggunaan media gantungan kunci dalam pembelajaran mufradat pada 

siswa kelas V di sekolah dasar islam terpadu al-khair barabai. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain quasi 

eksperimen dengan menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Sampel penelitian ini adalah kelas VB sebagai kelompok 

eksperimen dengan menggunakan media gantungan kunci, dan kelas VA sebagai 

kelompok kontrol tanpa menggunakan media gantungan kunci. Dan hasil penelitian 

ini, berdasarkan Uji-U hasil post-test dari kedua kelompok diperoleh nilai Sign (2 

Tailed) adalah 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai post-test kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol setelah penggunaan media gantungan kunci. 

Oleh karena itu, penggunaan media gantungan kunci dalam pembelajaran 

mufaradat pada siswa kelas V di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Khair Barabai 

efektif. 
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تقدير الشكر و ال
 بسمهللاالرمحنالرحيم

وصالةوالسالمعلىأشرفاألنبياءواملرسلنيسيدانوموالانحمّمدربالعاملنياحلمدهلل
وعلىآلهوصحبهأمجعنيأمابعد.

أعطىالباحثةنعمةكثريةحىتتستطيعأنتتموشكراهللعزوجلالذيمحدا
درجة لنيل شرطا العلمي أنتساريالبكالوريوسالبحث جبامعة والتعليم الرتبية يفكلية

احل تعلاملفاتيحمحالةوسيلةاستخدامفعالية"كوميةمبوضوعاإلسالمية املفرداتييف م
".كاليمنتاناجلنوبيةابراابياإلسالميةبتدائيةاالدرسةاخلريمبالصفاخلامساتلبالط

ويفهذهاملناسبةالنفيسةتقدمالباحثةشكراجزيالإىل:
الدكتورألاملكرما .1 ميةسالإلاأنتساريجامعةمديراملاجستري،الرمحنجميبستاذ

 .نيكوميةبنجرماسحلا
أنتساريامعةجبوالتعليمرتبيةالكليةعميداملاجسترياحلاجمحدان،الدكتورملكرما .2

 .نيكوميةبنجرماسحلميةاسالإلا
وعارفوالتعليمرتبيةالكليةالعربيةاللغةتعليمقسمرئيساملاجستري،هللاحسبملكرما .3

الرمحانحكيم،املاجستريكسكرتريلقسمالتعليماللغةالعربيةيفكليةالرتبيةوالتعليم
 ني.كوميةبنجرماسحلميةاسالإلأنتسارياجامعة

يفكتابةيفاحملتوىواملضمونولاألشرفكاملاملاجستريأمحدمرادي،الدكتورملكرما .4
 هذاالبحثالعلمي.

يفكتابةيفاللغةوأسلوبالكتابةثاينالشرفكاملاجسترياملأمحدعارفني،املكرم .5
 هذاالبحثالعلمي.

اخلري .6 العربيةيفمدرسة اللغة كاليمنتانابراابياإلسالميةبتدائيةاالرئيسومدرس
 .اجلنوبية
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 قائمة اجلدول

 موضوع رقم

اإلسالمية ابراابي كاليمنتان    االبتدائيةمدرسة اخلري  طلبة الصف اخلامس يف   3،2
 اجلنوبية 

اإلسالمية ابراابي    االبتدائيةمدرسة اخلري  يف  مدرسة اللغة العربية  مدرس و أحوال   4،1
 كاليمنتان اجلنوبية 

اخلامس   4،2 الصف  طلبة  اخلري  يف  أحوال  ابراابي    االبتدائيةمدرسة  اإلسالمية 
 كاليمنتان اجلنوبية 

 تعليم املفردات يف اجملموعة التجريبية تنفيذ  4،3
 تنفيذ تعليم املفردات يف اجملموعة الضابطة 4،4

4،5 
ل القبلي   املتوسط من االختبار  اخلامس  نتائج  الصف  مدرسة اخلري  يف  طلبة 

 اإلسالمية ابراابي كاليمنتان اجلنوبية  االبتدائية

من   4،6 املعياري  واالحنراف  املتوسط  القبلينتائج  التجريبية    االختبار  للمجموعة 
 واجملموعة الضابطة

التجريبية   4،7 البعدي للمجموعة  نتائج املتوسط واالحنراف املعياري من االختبار 
 واجملموعة الضابطة

 ختبار الطبيعيةالبياانت نتائج ا 4،8
 ختبار التجانس من االختبار البعديالبياانت نتائج ا 4،9

 من االختبار البعدي  U -بياانت نتائج االختبار 4،10


