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طريقة النشيد بوسيلة الصور يف تعليم فعالية استخدام  .1601230655.مرأة صاحلة
املفردات لطلبة الصف الثالث من مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية 

يف  ةاملشرف .بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية( SDIT Dhia El-Widad)املتكاملة 
: يف اللغة وأسلوب الكتابة، واملشرف ة إن مطمئنة: الدكتور احملتوى واملضمون

جبامعة  كلية الرتبية والتعليمو قسم تعليم اللغة العربية املاجستري، ب حسب هللا
 ه1444م/2023. أنتساري االسالمبة واحلكومية بنجرماسني

 طريقة النشيد، وسيلة الصور، تعليم املفرداتالكلمات الرئيسية: 
بتانه  يواجه تعليم اللغة العربية يف مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة

بومبو كاليمنتان اجلنوبية مشكلة كثرية من الطلبة الاليت صعوبة نطق املفردات وحفظها 
وادراك معنها. وبناء على هذه املشاكل ومعرفة اإلمكاانت املوجودة، فإن تعليم أثناء 

 النشيد ابلصور هو أحد احللول للتعامل مع هذه املشكالت.
عالية استخدام طريقة النشيد بوسيلة لذلك، هتدف هذا البحث يعين ملعرفة عن ف

الصور يف تعليم املفردات لطلبة الصف الثالث من مدرسة ضياء الوداد االبتدائية 
 بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.اإلسالمية املتكاملة 

ل ابستخدام ينوع هذا البحث هو البحث امليدان مبدخل البحث الكمي الذي حتل
خدام االختبار والواثئق واملقابلة واملالحظة. وعينة البحث اإلحصاء، ومجع البياانت ابست

 هي طلبة الصف الثالث أ )اجملموعة التجريبية( والصف الثالث ب )اجملموعة الضابطة(.
تدل نتائج البحث أن درجة املعدل يف االختبار القبلي من اجملموعة التجريبية هي 

ر البعدي من اجملموعة التجريبية . مث يف االختبا60،55واجملموعة الضابطة هي  50،41



 ح

 

. يف االختبار ت بعد اعطاء التصرف تدل 71،24واجملموعة الضابطة هي  82،48هي 
مردودة و  𝐻𝑜  أي  0,05 > 0,000) 0،05أصغر من  Sig. (2-tailed) 0،000أن قيمة 

𝐻𝑎 بني اجملموعة التجريبية وجد فرق يف نتائج تعلم الطلبة تدل أن ت إذن،. ةمقبول
تستخدموا طريقة النشيد بوسيلة الصور ابجملموعة الضابطة مل تستخدموا طريقة النشيد 
بوسيلة الصور. بناء على تلك البياانت تدل أن تستخدم طريقة النشيد بوسيلة الصور 

ة لرتقية نتائج تعلم الطلبة يف تعليم املفردات لطلبة الصف الثالث من مدرس فعالةتكون 
 ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.
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ABSTRAK 
Mar’atun Solihah. 1601230655. Efektivitas Penggunaan Metode Menyanyi 

Dilengkapi Dengan Media Gambar Pada Pembelajaran Kosakata Untuk 

Peserta Didik Kelas III SDIT Dhia El-Widad Di Tanah Bumbu Kalimantan 

Selatan, dan Pembimbing Bidang Konten dan Metodologi: Dr. Inna 

Muthmainnah, MA., Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan: 

Hasbullah, S.Ag. MHI, pada Progam Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 2023. 

Kata Kunci: Metode Menyanyi, Media Gambar, Pembelajaran Kosakata 
Pembelajaran bahasa Arab pada SDIT Dhia El-Widad di Tanah Bumbu 

Kalimantan Selatan dihadapkan pada masalah banyaknya peserta didik yang 

kesulitan dalam melafalkan kosakata, menghafal, dan mengetahui makna. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penggunaan 

metode menyanyi dilengkapi dengan media gambar pada pembelajaran kosakata 

untuk peserta didik kelas III SDIT Dhia El-Widad di Tanah Bumbu Kalimantan 

Selatan. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitia lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dianalisis menggubakan statistik. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, 

dokumentasi, wawancara, dan observasi.sampel yang diteliti yaitu peserta didik 

kelas III A (kelompok eksperimen) dan kelas III B (kelompok kontrol) SDIT Dhia 

El-Widad. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pre-test kelompok 

eksperimen sebesar 50,41 dan kelompok kontrol 60,55. Kemudian nilai rata-rata 

post-test kelompok eksperimen sebesar 82, 48 dan kelompok kontrol sebesar 71,24. 

Pada uji T setelah diberi perlakuan menunjukkan bahwa nilai sig. (2-tailed) 0,000 < 

α 0,05. Artinya   𝐻𝑜 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima, yaitu terdapat perbedaan hasil belajar 

antara kelompok eksperimen yang menggunakan metode menyanyi dilengkapi 

dengan media gambar dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan metode 

menyanyi dilengkapi dengan media gambar. Berdasarkan data tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan metode menyanyi dilengkapi dengan media 

gambar efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam 

pembelajaran kosakata kelas III SDIT Dhia El-Widad di Tanah Bumbu Kalimantan 

Selatan. 
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  رالشكر و التقدي

 م  ي  ح  الر   ن  مح م الر   هللا   م  س  ب  
م م  الم عم ال   بن  هلل رم  د  م  حل م ام  م  ف  رم ش  أم  لىم عم  م  الم الس  وم  ة  الم الص  وم  ني  م ل  سم ر  م  ال  وم  اء  يم ب  ن  األ  ومممو المانم  انم دم ين  سم  ني 

م ع  مج م أم  ه  ب  ح  صم وم  ه  ال   لىم عم وم  د  م  م م   .د  ع  ا ب م م  ، أم ني 
البحث  ةالباحث نعمة عظيمة حىت يستطيع أن يتم الباحث فإن هللا الذي أعطي

فعالية استخدام  العلمي شرطا لنيل درجة السرجاان يف تعليم اللغة العربية حتت املوضوع "
نشيد بوسيلة الصور يف تعليم املفردات لطلبة الصف الثالث من مدرسة ضياء طريقة ال

كاليمنتان   ( بتانه بومبوSDIT Dhia El-Widadالوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة )
 اجلنوبية ".

 الباحث شكرا جزيال إىل:ويف هذه املناسبة يقدم 

جامعة والتعليم فضيلة الدكتور احلاج محدان، املاجستري، كعميد كلية الرتبية  املكرم .1
 أنتاساري اإلسالمية احلكومية.

حسب هللا، املاجستري، كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جامعة  املكرم .2
 أنتاساري اإلسالمية احلكومية.

، كسكرتري قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية املاجستري الدكتورة إن مطمئنة ةاملكرم .3
 جامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية.

، كاملشرف حسب هللاواملكرم  األول ةكاملشرف  ،، املاجسترية إن مطمئنةالدكتور  ةاملكرم .4
 يف كتابة هذا البحث العلمي. ة، على إرشادمها للباحثالثاين

مجيع احلاضرين واحملاضرات قسم التعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم الذين قد  .5
 أعطوا املعلومات النافعة للبحث.



 ك

 

الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة بتانه مدرسة ضياء رئيس ومدرس اللغة العربية يف  .6
 .بومبو

مدرسة ضياء الوداد االبتدائية اإلسالمية املتكاملة بتانه يف  ثالثمجيع الطلبة الصف ال .7
 بومبو.

    لكتابة هذا البحث العلمي. مجيع الزمالء على املساعدة والتوجيه والتسهيل .8

أحث  ء والنقائص، فلذلكوأخريا أن هذا البحث العلمي ال خيلو من األخطا
االفرتحات والنقد. عسى هللا أن يوفقنا ويهدينا إىل الصراط املستقيم للقارئني أن يعطيين 

وينعمنا النجاح والفهم والربكة يف طلب العلم. وعسى هللا أن ينفع هذا البحث العلمي 
 وللقارئني أمجعني. انمني.  ةللباحث

 
 ه1444مجادى اآلخرة  11بنجرماسني، 

 م2023يناير  04         
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