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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 املتكاملة 

(SDIT Dhia El-Widad )يف احملتوى  ةبتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية. املشرف
واملضمون: الدكتورة إن مطمئنة، واملشرف يف اللغة وأسلوب الكتابة: حسب هللا 
املاجستري، بقسم تعليم اللغة العربية وكلية الرتبية والتعليم جبامعة أنتساري االسالمبة 

 ه1444م/2023واحلكومية بنجرماسني. 

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

 لصور هو أحد احللول للتعامل مع هذه املشكالت.اب
لذلك، هتدف هذا البحث يعين ملعرفة عن فعالية استخدام طريقة النشيد بوسيلة 

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

هو البحث امليدان مبدخل البحث الكمي الذي حتلل ابستخدام نوع هذا البحث 
اإلحصاء، ومجع البياانت ابستخدام االختبار والواثئق واملقابلة واملالحظة. وعينة البحث 

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

. مث يف االختبار البعدي من اجملموعة التجريبية 60،55واجملموعة الضابطة هي  50،41



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

𝐻𝑎 تستخدموا بني اجملموعة التجريبية م الطلبة يفرق يف نتائج تعل وجدتدل أن ت إذن،. ةمقبول
طريقة النشيد بوسيلة الصور ابجملموعة الضابطة مل تستخدموا طريقة النشيد بوسيلة الصور. 

لرتقية  فعالةبناء على تلك البياانت تدل أن تستخدم طريقة النشيد بوسيلة الصور تكون 
نتائج تعلم الطلبة يف تعليم املفردات لطلبة الصف الثالث من مدرسة ضياء الوداد االبتدائية 

 اإلسالمية املتكاملة بتانه بومبو كاليمنتان اجلنوبية.
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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. 

 


