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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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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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