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ملخص البحث
 Polisi Numpang“ لعبة لغوية  " فعالية استخدام .088080808899، اتليسان ساره

Tanya” مدرسة ادلدّكر ادلتوسطة  يفتعليم ادلفردات لطلبة الصف الثامن  يف
 ؛وية النور، ادلاجستًناحملتوى وادلضمون: الدكتورة فط. ادلشرفة اإلسالمية  بنجرماسٌن

بقسم تعليم   : عارف الرمحن حكيم، ادلاجستًن.يف اللغة وأسلوب الكتابةوادلشرف 
اللغة العربية وكلية الرتبية والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية واحلكمية بنجرماسٌن. 

0809. 
 

 .تعليم ادلفردات،  ”polisi numpang tanya“ لعبة لغويةالكلمات الرئيسية: 
 تشكل ادلفردات الواقع، يف لكنو . اللغة ميتعل يف لغوي عنصر أىم ىي ادلفردات

 الذاكرة أو ادلفردات إىل يفتقرون الطالب من العديد يزال الو .اللغة ميتعل يف رئيسية عقبة

 يف وارتباًكات صعواب الطالب يواجو عندما ادلشكالت ىذه رؤية ميكن لذلكف ادلنخفضة،
يف مناقشة البحث  ةالباحثلذلك، يرغب ف .ادلعلم يطرحها اليت األسئلة على اإلجابة

ادلفردات لزايدة درجات الطالب  تعلم يف ”polisi numpang tanya“ اللغوية ابستخدام لعبة
 وجعل التعلم سهالً وممتًعا.

 polisi numpang“ اللغوية لعبةما مدى فعالية استخدام   عرفةدل البحث إجراء

tanya” درسة ادلتوسطة اإلسالمية ادل ادلدّكر يف الثامن الصف لطلبة ادلفردات تعلم يف
 .(Quasi Eksperimen) التجرييب وبطريقة ش البحث استخدام الباحثة ىذاو  .بنجرماسٌن

 ادلدّكر ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة يف  الثامن الفصل طالب من الدراسة ىذه موضوعات مجيعو 
 التحليلي األسلوب. و والبعدي القبلي اختبار يف شكل البحث واتأدو  .بنجرماسٌن

 . SPSS V.25دبساعدة اكتمل الذي Ngainواختبار ت -اختبار ىو ادلستخدم
 القبلي االختبار بٌن كبًنًا فرًقا ىناك أن مالحظة ميكن البياانت حتليل نتائج على بناءً  

-Sig.(2حصلت ت -االختبار قيمة على احلصول خالل من رؤيتو ميكنو  . والبعدي

tailed) 0.000 < 0.05  حبيث يتم رفضH0 مث يتم قبول ،Ha.  مما يعين أن ىناك فرقا قبل و
يف ادلتوسط  (Ngain)مت احلصول على اختبار الفعالية ذلك،  ومع وبعد إعطاء العالج.

 "Polisi Numpang Tanya" لعبة لغوية استخدام أن االستنتاج ميكن لذلكف  .68.0686
 مدرسة ادلدّكر ادلتوسطة اإلسالمية  بنجرماسٌنيف الثامن  لطلبة الصف ادلفردات تعليم يف

 فعاال.
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ABSTRAK

Sarah Talisan, 180101020839. Efektivitas Penggunaan Permainan Bahasa 

“Polisi Numpang Tanya” Pada Pembelajaran Kosakata Siswa Kelas VIII 

(Delapan) di Madrasah Tsanawiyah Al-Muddakir Banjarmasin. 

Pembimbing Bidang Konten Dan Metodologi: Dr. Fatwiah Noor, M.Pd., 

Pembimbing Bidang Bahasa Dan Teknik Penulisan: Arif Rahman Hakim, 

S.Hum.M.Pd. Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Tarbiyah Dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 2023. 

Kata Kunci : Permainan Bahasa Polisi Numpang Tanya, Pembelajaran Mufradat 

Kosakata merupakan unsur bahasa terpenting dalam mempelajari sebuah 

bahasa. Namun pada kenyataannya kosakata masih menjadi kendala utama dalam 

mempelajari sebuah bahasa. Banyak siswa yang masih kekurangan kosakata 

ataupun daya ingat rendah, sehingga permasalahan tersebut dapat terlihat saat 

siswa mengalami kesulitan dan kebingungan dalam menjawab soal yang diberikan 

oleh guru. Oleh karena itu, peneliti ingin membahas penelitian dengan 

menggunakan permainan polisi numpang tanya pada pembelajaran mufradat 

untuk meningkatkan nilai siswa dan membuat pembelajaran menjadi mudah dan 

menyenangkan.  

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas 

permainan bahasa “polisi numpang tanya” pada pembelajaran mufradat siswa 

kelas  VIII di Mts. Al-Muddakir Banjarmasin. Penelitian ini termasuk penelitia 

eksperimen semu (Quasi Eksperiment). Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII Mts. Al-Muddakir. Instrumen penelitian berupa tes untuk prates dan 

pascates. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t (paired samples T test) dan 

uji efektivitas (Ngain) yang diselesaikan dengan bantuan komputer program SPSS 

ver. 25.  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat diketahui 

bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nilai rata-rata prates dan pascates. Hal 

ini dapat diketahui dari perolehan uji-t nilai Asmp.sig.(2-tailed) 0,000 < 0,05 maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Selain itu, Uji Efektifitas (Ngain) diperoleh rata-rata 

sebesar 60,1686 Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan permainan polisi 

numpang tanya pada pembelajaran mufradat siswa kelas VIII di Mts. Al-

Muddakir Banjarmasin efektif. 
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 الشكر والتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 
أنزل على عبده الكتاب، تبصرة ألويل األلباب والصالة والسالم  الذي هلل احلمد

ادلبعوث من أكرم الشعوب الشعاب، إىل خًن على أشرف األنبياء وادلرسلٌن سيدان دمحم 
 أمة أبفضل كتاب، وعلى آلو وصحبو األجناب إىل يوم ادلآب. أما بعد:

 إىل: والتقدير الشكر خبالص أتقدم أن يسعدين بدء ذي بادئف
جامعة الدكتور احلاج محدان، ادلاجستًن، كعميد كلية الرتبية والتعليم  كرم فضيلةادل .0

 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.
حسب هللا ادلاجستًن، كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  ادلكرم .0

 .معة أنتساري  اإلسالمية احلكوميةجا
معة أنتساري  اإلسالمية اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جاقسم تعليم سكتًن  ادلكرم .9

 .احلكومية
ادلاجستًن على إرشاده للباحثة يف كتابة ، وية النورالدكتورة فطاألول  ةادلشرف ةادلكرم .4

 هللا عىن خًن اجلزاء.   كوجزا البحث العلمي.
للباحثة يف كتابة ، ادلاحستًن على إرشاده عارف الرمحن حكيمالثاين  ادلشرفمساحة  .5

 هللا عىن خًن اجلزاء.   كوجزا البحث العلمي.
الذين قد كلية الرتبية و التعليم بقسم تعليم اللغة العربية  مجيع احملاضرين واحملاضرات .6

 أعطوا ادلعلومات النافعة للباحثة.
 بنجرماسٌن ادلتوسطة اإلسالمية ادلدّكر درسة دلاكرئيس   بريبادي بوراناحلج األستاذ ادلكرم  .7

ادلتوسطة  ادلدّكركمدّرسة اللغة العربية دبدرسة   مهدلينا وايت األستاذة ادلكرمة .8
 بنجرماسٌن اإلسالمية
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مجيع الزمالء واألصدقاء العزيزين، وابخلصوص أصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية  .9
 الذين قاموا ابدلساعدة والتوجيو والتسهيل للكتابة ىذا البحث العلمي.

 أسهم أو قّدم جهداً يف سبيل إخراج ىذا البحث.كل من  .08
وأخًنا أن ىذا البحث العلمي ال يتخلع عن القراء أو الباحثٌن اآلخرين أن 
يعطوين النقد أو االقرتاح على سبيل اإلصالح، عسی األخطاء والنقائص، فلذا أرجو من 

عم علينا النجاح هللا أن يوفقنا إىل حسن الصواب، ويهدي لنا إىل الصراط ادلستقيم، وين
خالصا هللا وانفعا  والفهم والربكة يف طلب العلم. وأسأل هللا تعاىل أن جيعل ىذا العمل

 لعباد هللا. 
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