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 شعار

 

عنه مّر  ة رضي اهلل عنه: "أن عمر رضي اهللعن ابى هرير 
كنت أنشد   قدإليه فقال:شد في المسجد فلحظ ان ينبحسّ 

 وفيه من هو خير منك"

(71)متفق عليه، نقل من كتاب بلوغ المرام، ص.  

Dari Abu Huraira RA: Bahwa Umar RA. melewati Hassan yang sedang bernyanyi 

di dalam mesjid lalu ia memandangnya. Maka berkatalah Umar Aku juga pernah 

bernyanyi di dalamnya, ada orang yang lebih mulia dari pada engkau. 

(Muttafaq ‘Alaih, di ambil dari kitab Bulugh Al-Maram Halaman,71 
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 دهاا اإل
 

 أهدي هذا البحث العلمي
 إىل أيب و أمي الكرميني احملبوبني

 وإىل جدي وجديت الكرميني احملبوبني
 إخواين احملبوبني  وإىل

 وإىل احملاضرين واحملاضرات
 أصدقائي احملبوبني  وإىل

 الذين أعطوين  الدافعة واحلماسةو إلمتام
 هذا البحث العلمي

 وليس يل أمجل  كلمة أهديه إليهم 
 غري الشكر اجلزيل

 فجزاهم اهلل خري اجلزاء
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 الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
ى أمور الدنيا والّدين والّصالة والّسالم على أشرف احلمد هلل العاملني وبه نستعني عل

 األنبياء واملرسلني سّيدنا حمّمد وعلى اله وصحبه أمجعني. أّما بعد...
 قدم خبالص الشكر والتقدير إىل :تعدين أن أوبادئ ذي بدء يس

مساحة املكرم الدكتور هدايات معروف املاجستري كعميد كلية الرتبية و التعليم  -1
 تساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.جامعة أن

مساحة املكرم الدكتور أمحد مرادي املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  -2
 الرتبية و التعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

للباحثة يف   هعلى إرشادر املاجستري، املشرف األّول: حممد نادمساحة املكرم  -3
 ة هذا البحث العلمي.كتاب

 هعلى إرشاد ،حممد إقبال الشوقي املاجستري: الثاين املشرفمساحة املكرم  -4
 للباحثة يف كتابة هذا البحث العلمي.

ع احملاضرين بكلية الرتبية و التعليم يف قسم تعليم اللغة العربية يمساحة املكرمني مج -5
 اّلذين يعطون املعلومات النافعة للباحثة. 

رئيس املكتبة كلية الرتبية  ية ويس املكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومرئ -6
 التعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.و 

باتو امفار املتوسطة الطلبة يف املدرسة املدرسة و معّلم اللغة العربية و رئيس  -7
 اإلسالميةاحلكومية بتانه الئوت.



 ه
 

الزمالء واألصدقاء اّلذين باملساعدة والتوجيه والتسهيل والشكر اجلزيل جلميع  -8
 للباحثة لكتابة هذا البحث العلمي.

وترجو الباحثة ان تكون قد وفيت بعض لعرفات بااجلميل اللغة العربية، وأسهم 
بإرسام لبنة متواضعة يف التطويرها هبدف الوصل إىل جيل قادر على حب لغته والدفاع 

لوجيا احلديثة خدمة هلا. )وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل عنها وتواصله مع التكنو 
 خالصا لوجهه(. 

 واهلل ويل التوفيق
 
 

 م2017يونيو  بنجرماسني، 
 الباحثة                                     

 
 

 ايفافرآتوي            
 1301230656 
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 ملخص البحث
رفراا  العريية املان يف ترقية إتق أسلوب النشيدفعالية استخدام  .2017 .ايفافرآتوي

لطلبة الصّف السايع مبدرسة ياتو امرفار املتوسطة اإلسالميةاحلكومية يتانه 
. حبث العلمي، قسم تعليم اللغة العريية،كلية الرتيية و التعليم املشرف الئو 
، و املشرف الثاين: حممد إقبال الشوقي املاجستري رحممد ناا: لاألوّ 

 املاجستري
            

 ، المفردات. النشيد تعليم،ال أسلوبالرئيسية:  الكلمات

يف ترقية إتقان  أسلوب النشيداستخدام هذا البحث العلمي يقدم فعالية  أما
احلكومية  رفراا  العريية لطلبة الصّف السايع مبدرسة ياتو امرفار املتوسطة اإلسالميةامل

 .يتانه الئو 

يف ترقية فعاليا  نشيدأسلوب الهل يكون استخدام ومشكلة هذا البحث هي :  
وسطة اإلسالمية رفراا  العريية لد  للبة الصّف السايع مبدرسة ياتو انرفار املتاملإتقان 

   ؟احلكومية تانة الئو 

 (Field Research)  بحث امليداينالنوع البحث هو  منهج هذا البحث منو 
بحث هي ال وجمتمع ،(Quasi Eksperiment) التجريىب شبهالبحث   وتصميم البحث هو

صف ال.  وسطة اإلسالمية احلكومية تانة الئو مبدرسة ياتو انرفار املتلسايع الصف اللبة 
لية التعليم يف  مأسلوب النشيد ة الذ  يستخدام يبيمو ة التجر اجملي" يسمى أ" يعاسال
يف إسرتاتيجية التغّّن م ال يستخدمو ة البايطة الذ  اجمل" يسمى يج" يعاسصف الالو 



 ي
 

ختبار البعدي( االختبار القبلي و االختبار ) االو من أاوا  البحث هي  .لية التعليم م
  الوثائق. و 

فّعال املنظور حتتو   لى:  أسلوب النشيداستخدام  أّما نتائج هذا البحث :
: فإن املعروف من  يعينيف ترقية إتقان مرفراا  اللغة العريية  أسلوب النشيداستخدام 

 IBM SPSS Statistic  0،05أصغر من  0،031و 0،035 ييانتها (t) نتيجة االختبار

V.22 قيمة أن Asymp.Sig. (2-tailed) حىت Ha و المقبولة Hoيف فاخلالصة .مراواة 
رفراا  العريية لطلبة الصّف السايع امليف ترقية إتقان  فعاليا أسلوب النشيدستخدام ا

 . مبدرسة ياتو امرفار املتوسطة اإلسالميةاحلكومية يتانه الئو 
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ABSTRAK 

Eva Pratiwi, 2017. Efektivitas Penggunaan Strategi Bernyanyi dalam 

Meningkatkan Penguasaan Mufradat Bahasa Arab bagi kelas VII 

di Madrasah Tsanawiyah Batu Ampar,Tanah Laut. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab dan Keguruan, Fakultas Tarbiyah. 

Pembimbing: 1) Muhammad Nadir, S.Ag, M.Pd.I dan 2) Moh.Iqbal 

Assyauqi, M.Pd. 

            

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Bernyanyi, Mufradat 

 

Adapun penelitian ini adalah Efektivitas Penggunaan Strategi Bernyanyi 

dalam Meningkatkan Penguasaan Mufradat Bahasa Arab bagi kelas VII di 

Madrasah Tsanawiyah Batu Ampar,Tanah Laut 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  Apakah  Efektif 

penggunaan Strategi Bernyanyi dalam meningkatkan Penguasaan Mufradat 

Bahasa Arab bagi kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Batu Ampar,Tanah Laut? 

Penelitian ini menggunakan metodelogi  pebelitian lapangan. Dan desain 

penelitian adalah penelitian Quasi Eksperimen. Subjek dari penelitian adalah 

siswa kelas VII di Madrasah Tsanawiyah Batu Ampar,Tanah Laut. Kelas VII A 

sebagai kelas eksperimen yang menggunakan Strategi Bernyanyi dan kelas VII C  

sebagai kelas kontrol yang tidak menggunakan Strategi Bernyanyi dalam proses 

pembelajaran. Adapun instrument penelitian adalah tes (pre tes dan post tes) dan 

dokumentasi. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: penggunaan Strategi Bernyanyi 

adalah Efektif yang dapat dilihat dari : penggunaan Strategi Bernyanyi dalam 

meningkatkan penguasaan mufradat Bahasa Arab, yaitu diketahui dari uji “t” 

menunjukkan bahwa hasil  dari IBM SPSS Statistic V.22 bahwa nilai Asymp.Sig. 

(2-tailed)  0,035 dan 0,031 lebih rendah dari 0,05 dengan demikian Ha  diterima 

dan Ho  ditolak. Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan 

strategi Bernyanyi efektif dalam meningkatkan penguasaan mufradat Bahasa Arab 

di Madrasah Tsanawiyah Batu Ampar,Tanah Laut. 
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