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Dalam pembelajaran Bahasa Arab diperlukan penguasaan kosakata yang
dapat membantu untuk memahaminya, baik itu untuk berbicara, menulis, membaca,
dan mendengarkan. Salah satu strategi yang bisa digunakan untuk pembelajaran
mufradat adalah strategi card sort.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan strategi
card sort dalam meningkatkan hasil pembelajaran mufradat pada siswa kelas VII
Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Martapura Kalimantan Selatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
eksperimen. Maka populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII Madrasah
Tsanawiyah Hidayatullah Martapura. Adapun sampelnya adalah kelas VII A sebagai
kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional, dan kelas VII B
sebagai kelas eksperimen yang menggunakan strategi card sort. Data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hasil dari pelaksanaan pre-test dan post-test.

Hasil eksperimen, yaitu nilai pre-test dan post-test menunjukkan perbedaaan
signifikan dari penguasaan mufradat antara kelas kontrol dan eksperimen, hasil rata-
rata pre-test kelas kontrol yaitu 72,83 dan kelas eksperimen yaitu 69,05, nilai Thitung

lebih besar dari Ttabel, dan dari hasil rata-rata post-test kelas kontrol 73,33 dan kelas
eksperimen 76.08, nilai Thitung lebih besar dari Ttabel. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa penggunaan strategi card sort efektif untuk meningkatkan hasil
pembelajaran mufradat.



ملخص البحث

على ترقية نتائجفرز البطاقاتيةاستراتيجفعالية استخدام م، ٢٠١٦محمد مخلص، 
المتوسطةهداية اهللابمدرسةلطلبة الصف السابعتعليم المفردات 

الرسالة العمالية، قسم تعليم اللغة العربية،  الجنوبية. كالمنتان مرتابورااألسالمية 
كلية الرتبية و التعليم. املشرفة: الدكتوراة إنا مطمئنة املاجستري.

فرز البطاقات، تعليم المفردات.استراتيجية: فعالية، الكلمات الرئيسية

حلديث لفهمها، أنه من املفردات اليت تساعدإتقانلغة العربية مطلوب التعلم 
هو داتيجيات اليت ميكن استخدامها لتعلم مفر سرتاتإحدى اإل.والكتابة والقراءة واالستماع

.فرز بطاقاتاسرتاتيجية

على ترقية البطاقاتفرزاسرتاتيجيةة فعالية استخدام عرفملوالغرض من هذا البحث 
نتان كاليممرتابورااإلسالميةاملتوسطةهداية اهللا مبدرسةالصف السابعمفردات تعلمنتائج

.اجلنوبية

تمع من هذ البح. األساليب  هذ البحث هو أساليب البحث التجريب هو ث فا
أما بالنسبة العيناته هو .مرتابورااإلسالميةتوسطةاملهداية اهللامبدرسةالصف السابعطالبة 

موعة الضابطة باستخدام  الصف التقليدية، و طلبة اسرتاتيجيةطلبة الصف السابع "أ" 
مجعها البيانات اليتالبطاقات.فرزاسرتاتيجيةباستخدام التجريبيةموعة "ب"السابع 

ي.بعدالرختباإلوقبلي الختبار إلهذا البحث هو نتيجة 



ي يظهر فرقا كبريا بعدالختبارإلوقبلي الختبار إل، أي نتائجالتجريبيةنتائج هذه 
ختبار إلئج متواسط والنتا،التجريبيةموعة اموعة الضابطة وامن إتقان املفردات بني 

أكربhitungTقيمة ،٦٩,٠٥التجريبيةموعة او ٧٢,٨٣موعة الضابطة أي اقبليال
موعة او ٧٣,٣٣موعة الضابطة أيابعديالختبار إلئج متواسط والنتا،tabelTمن 

ستخدام وهكذا ميكن يستنتج أن ا. tabelTمن أكربhitungTقيمة ،٧٦,٠٨التجريبية
.داتتعلم املفر فعالية لتعزيز نتائجالبطاقاتفرزاسرتاتيجية


