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 الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
الحمد هلل العالمين وبو نستعين على أمور الدنيا والّدين والّصالة والّسالم على أشرف 

 محّمد وعلى الو وصحبو أجمعين. أّما بعد.األنبياء والمرسلين سّيدنا 
 وبادئ ذي بدء يستعدني أن أقدم بخالص الشكر والتقدير إلى :

الدكتورة الحاج جويرية الماجستير كعميد كلية التربية  ة األستاذةسماحة المكرم -1
 و التعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.

اجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  سماحة المكرم الدكتور حسب اهلل الم -2
 كلية التربية و التعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.

على إرشاده للباحث  جستيراالدكتور أحمد مرادي المسماحة المكرم المشرف  -3
 في كتابة ىذا البحث العلمي.

م تعليم سماحة المكرمين جمع المحاضرين بكلية التربية و التعليم في قس -4
 اللغة العربية اّلذين يعطونني المعلومات النافعة للباحث. 

رئيس المكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية ورئيس مكتبة كلية التربية و  -5
 التعليم جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.

اإلسالمية رئيس المدرسة و معّلم اللغة العربية و الطلبة في المدرسة المتوسطة  -6
 .روضة الشبان سنحاي لولوت منطلقة بنجر

والشكر الجزيل لجميع الزمالء واألصدقاء اّلذين بالمساعدة والتوجيو  -7
 والتسهيل للباحثة لكتابة ىذا البحث العلمي.



ويرجو الباحث ان يكون قد وفي بعض العرفات بالجميل اللغة العربية، وأسهم 
بإرسام لبنة متواضعة في التطويره بهدف الوصل إلى جيل قادر على حب لغتو والدفاع 

 واهلل ولي التوفيقعنو وتواصلو. )وأسأل اهلل تعالى أن يجعل ىذا العمل خالصا لوجهو(. 
 
 

 م2018بنجرماسين، يناير 
 الباحث                                                     

 
 

 أحمد سرياني                                                    
1301230703                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 إهداء

أهدي هذا البحث العلمً للمحبوبٌن أبً)المرحوم( رحمه هللا، أبً الجدٌد 

 هللا. وأمً. أرحمكم وأحبكم فً

أقول شكرا لك على دعائك و على تضحٌتك وعلى ، ألبً الجدٌد -1
 نصٌحتك وعلى جهادك لنجاح بناتك.

وأمً، أنت محبوبتً. أقول شكرا لك، لم أقف وقتاما. أنت كمثل  -2
ٌّر دائما. تنٌرٌن حٌاتً، بكل دفائتك.  الشمس، الن

لمدرسون والمحضرون التً ٌرّبً و ٌوّزع العلم، والمشرف وا -3
 عطً إرشاد بالّصبر فً ٌعطً الّتوجٌه.  التً ٌ

ولجمٌع الزمالء وأصدقائً فً قسم تعلٌم اللغة العربٌة جٌل  -4
، أقول شكرا لكم على إبتسامة خفٌفتكم ومزح  وضحككم 2018

ٌاأصدقائً، أربع سنوات نطلب العلم بقسم تعلٌم اللغة  ًإل
تً. العربٌة باالرتباط، أرجو منكم جمٌعا التنسونً، ألّنكم عائل

 والحمد هلل، اآلن نستطٌع أن نكتب البحث العلمً أٌضا.

وألقربانً ولمشاٌخً ولجمٌع من أوصانً بالخٌر ولجمٌع من 

أوصانً بالدعاء ولجمٌع المسلمٌن والمسلمات والمؤمنٌن والمؤمنات الذٌن 

هم ٌساعدونً أن أتم هذا البحث العلمً. لم ٌزل غفر هللا لنا وباركه لنا 

 أمٌن ٌارب العالمٌن.                                            ى كل حال ورحته لنا ورضٌه لناعلوسّهله لنا 

 الباحث                                                                    

 أحمد سرٌانً                                                       

 

 

 



 ملخص البحث

في تعليم   (SilentWay)ة تفعالية استخدام الطريقة الصام "م.2018. سريانيأحمد 
امن بمدرسة روضة الشبان المتوسطة اإلسالمّية ثمفردات لطلبة الصف الال

كلية ،قسم تعليم اللغة العربيةالبحث العملي، ".سونجاي لولوت منطقة بنجر
 الماجستير.أحمد مرادي  الدكتور المشرف: والتعليم. التربية

 . تعليم المفردات.ةتالطريقة الصامالكلمات الرئيسية : 

في التعليم و التعليم المكونات المختلفة لدعم نجاح التعليم. المكونات 
المقصودة تتضمن األىداف، المواد، األنشطة التعليمية، الطريقة، اإلستراتيجية، 
الوسائل التعليمية، األدوات، الموارد، والتقويم. إحدى الطرق التي تشتيو أنها قادرة 

ب ومريحهم عندما الطالب المفردات فهي على جعل التعليم الممتع وتحفيز الطال
 .طريقة الصامتة

ة تفعالية استخدام الطريقة الصام كيف  -1ومشكلة ىذا البحث ىى: 
(SilentWay)   امن بمدرسة روضة الشبان المتوسطة ثمفردات لطلبة الصف الالفي تعليم

  ؟. اإلسالمّية سونجاي لولوت منطقة بنجر



 فهو موضوع البحث وكان، التجريبىومنهج ىذا البحث من نوع البحث 
 لضابطةا بمجموعة يسمى" د" ثامن. صّف ال(SilentWay)ة تالطريقة الصام نتيجة تعليم "

الطريقة  ىي المواد التي تدريسها. تجربةال بمجموعة " يسمىج" ثامنو صّف ال
ختبار ختبار القبلى و قيمة االيأخذ من اال األولية للطلبة بيانات القدرة. الصامتة

 .البعدى لبيانات البحث

 Silent Way"الصامتة ) الطريقةالباحث الخالصة عن استخدام  أما نتائج ىذا
المفردات لدى طلبة الصف الثامن من مدرسة روضة الشبان المتوسطة  في تعليم)

اإلسالمية سونجاي لولوت منطقة بنجر أن توجد فروق بين نتائج المجموعة التجريبية 
 المفردات أن قيمة طريقة الصامتة في تعليموالمجموعة الضابطة بعد استخدم الباحث 

sig.(failed) 00000  أصغرمن قيمة(a) 0،05 اختبار  نتيجة وفيU  تدل على.
طريقة الصامتة في تعليم فيخلص الباحث أن استخدم  0،05أصغر من  0،000
 فعال. المفردات

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Suriani, 2018. Efektivitas Penggunaan Metode Silent Way dalam pengajaran 

Kosakata kepada siswa Kelas VIII di MTs Raudhatusysyubban Kabupaten 

Banjar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan.                                                                                                    

Pembimbing:  Dr. Ahmad Muradi, M.Ag 

Kata Kunci: Metode Silent Way. Pembelajaran Mufradat, Siswa. 

Salah satu komponen penting dalam kegiatan pembelajaran adalah Metode 

Silent Way dimaksudkan sebagai alat interaksi siswa dengan guru di kelas yang 

menyangkut aktivitas yang berlangsung selama proses pembelajaran. Salah satu 

media pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif dalam belajar dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa adalah Metode Silent Way. Metode ini 

dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang penting,  yaitu siswa lebih 

mudah dalam mempelajari Mufradat  dengan baik dan benar.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas 

penggunaan Metode Silent Way  pada Siswa kelas VIII di MTs. Raudatusysyubban 

sungai lulut kabupaten Banjar? 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Subjek penelitian adalah 

siswa kelas VIII di MTs. Raudatusysyubban sungai lulut kabupaten Banjar . Kelas 

VIII D sebagai kelas kontrol dan kelas VIII C sebagai kelas eksperimen. Materi yang 

diajarkan adalah kosa Kata Bahasa Arab. Data kemampuan siswa diambil dari tes 

awal dan nilai tes akhir sebagai data penelitian. 

Hasil penelitian peneliti mengambil ringkasan penggunaan metode Silent Way dalam 

pengajaran kosakata di antara siswa kelas delapan Mts Raudatusysyubban Sungai 

Lulut, wilayah Kabupaten Banjar, bahwa ada perbedaan antara hasil kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol setelah peneliti menggunakan metode diam (Silent 

Way) dalam mengajarkan kosakata bahwa nilai sig. (gagal) 0,000 lebih kecil dari 

nilai (a) 0,05. Pada hasil tes U, 0,000 lebih kecil dari 0,05. Peneliti menyimpulkan 

bahwa metode diam dalam pengajaran kosakata Efektif. 
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