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 و

 ملخص البحث

فعاليةاستخداماللعبةاللغوية"مطاردةالكلمةمناحلرفاألخري".3142،دمحم شريف
 يف الثامن الصف لطلبة ادلفردات تعليم اإلسالميةيف ادلتوسطة ادلدرسة

.الرسالةالعلمية،احلكوميةالسادسةىولوسوجنياتجنوبكاليمنتاناجلنوبية
إذلامي ضامدي الدكتور األول: ادلشرف العربية. اللغة تعليم قسم

 ادلاجستري،وادلشرفالثاين:احلاجأمحدضفينادلاجستري.
،  تعليم الكلمة من احلرف األخريمطاردة فعالية، استخدام الكلمات الرئيسية:

 ادلفردات
احلرف من الكلمة "مطاردة اللغوية اللعبة استخدام فعالية يقدم العلمية الرسالة

درسةادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةاألخري"يفتعليمادلفرداتلطلبةالّصفالثامنيفادل
اجلنوبية بكاليمنتان اتجنو سوجني ىولو ادلالسادسة ابلتعليم ،( وادلهنيونفردات ادلهنة

(.الرايضيون
البحثىو اللعبةاللغوية"مطاردةالكلمةمناستخدامفعاليةدلعرفةأىدافىذا

الصفالثامنيفادلدرسة ادلفرداتلطلبة يفتعليم اإلسالمية احلرفاألخري" ادلتوسطة
احلكوميةالسادسةىولوسوجنياتجنوبكاليمنتاناجلنوبية.

مبدخلكميابنوعالبحثالتجرييب،ورلتمعالبحثىوطلبةالصفىذاالبحث
الرابطة. كاجملموعة "د" والفصل التجربيبة كاجملموعة "ج" الفصل طلبة وعينتو الثامن

اإلصدارStatisticsIBM SPSSواستخدمالباضثبتحليلاالضصائيالوصفيبربانمج
لتحليلالبياانتمناالختبار.34

1,111(uji Tيفاختبارت).Sig(tailed 2يعينأن)أمانتائجىذاالبحث
وجدفروقذاتداللةإضصائيةبنييادلردودةأيH0ادلقبولةوHaف1,18أصغرمن

اللعبةاللغوية"مطاردةالكلمةمناحلرففاستخدم.نتائجاجملموعةالرابطةوالتجريبية
                                              يفتعليمادلفرداتفّعال.األخري"
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ABSTRAK 

Muhammad Syarif, 2018. Efektivitas Penggunaan Permainan bahasa 

“Mengejar Huruf Terakhir” Dalam Pembelajaran 

Mufradat Pada Siswa Kelas VIII di MTsN 6 Hulu Sungai 

Tengah, Kalimantan Selatan. Penelitian Ilmiah Jurusan 

bahasa Arab. Pembimbing Dr. Hamidi Ilhami, M. Ag dan 

H. Ahmad Hifni, S. Pd.I, M. Pd. 

Kata Kunci: Efektivitas, Permainan Bahasa Mengejar Huruf Terakhir, 

Pembelajaran Mufradat 

Skripsi ini menyajikan tentang Efektivitas Penggunaan Permainan Bahasa 

Mengejar Huruf Terakhir Dalam Pembelajaran Mufradat Pada Siswa Kelas VIII 

di MTsN 6 Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dengan materi yaitu Profesi 

dan Atlet Profesional. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas 

penggunaan Permainan Bahasa Mengejar Huruf Terakhir Dalam Pembelajaran 

Mufradat Pada Siswa Kelas VIII di MTsN 6 Hulu Sungai Tengah, Kalimantan 

Selatan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

eksperimen, subjek penelitian adalah siswa kelas VIII di MTsN 6 Hulu Sungai 

Tengah, Kalimantan Selatan. Kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dan kelas 

VIII D sebagai kelas kontrol. Peneliti menggunakan analisis statistik deskriftif 

dengan program IBM SPSS Statistics versi 21 untuk analisis data dalam 

pengujian.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Sig (2 tailed) dalam uji T adalah 

0,004 yang lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya 

terdapat perbedaan yang menunjukkan kalkulasi antara hasil kelas kontrol dan 

eksperimen. Maka penggunaan Permainan Bahasa Mengejar Huruf Terakhir 

dalam pembelajaran mufradat adalah Efektif.  
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ُإُِاُ  ُاْلَمْهِد ُِمَن ُاْلِعْلَم ُاللَّْحدُِطْ ل ِب  َلى
Tuntutlah ilmu itu dari buaian ibu sampai masuk ke liang 

lahat (mati) 

 (6)حمفوظات للسنة األوىل، مكتبة العلم: 
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 أقدمىذهالرسالةالعلميةللمحبوبنيالكرميني

 أيبوأميالذينربياينتربيةضسنة
 أرمحكماوأضبكمايفهللا...

 مشريّفومجيعأساتيذياوبحبوبتنيوإىلوإىلأخيتّ

 عليهمالرمحةوالرضوان

 وإىلأصحايباوبحبوبني

 ابركهللايلوذلم
 الذينيعطونينالدافعةالقوية
 النتهاءكتابةىذهالرسالةالعلمية
 ليسيلكلمةإىداءأمجلوأضسن

 اجلزيل غريالشكر
 جزاىمهللاخرياجلزاء

 اإلهداء
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 الرضيمبسمهللالرمحن

إالهللاوضده وأشهدأنالإلو لسانأىلاجلنان. احلمدهللالذيجعلالعربية
الشريكلو،وأشهدأنسيداندمحماعبدهورسولوالذيمحلنامنالظلماتوالنوروفتح

هللابوآذاانصماوقلوبناغلفاوعيوانعمياجعلولكلالربية.

برمحةهللاعددمايفعلمهللاصالةاللهمصلوسلمعلىسيداندمحممفتاحاب
وسالمادائمنيبدوامملكهللاوعلىآلووصحبوومنوااله.أمابعدمحداوشكراهللعز
لنيل البحثالعلميشرطا ضىتيستطيعأنيتم كثريا وجلالذيأعطىالباضثنعما

أنتسارياإلسالميةاحلكوم السرجاانيفالًتبيةاإلسالميةجبامعة يةحتتادلوضوعدرجة
فعالية استخدام اللعبة اللغوية "مطاردة الكلمة من احلرف األخري" يف تعليم "

ادلفردات لطلبة الصف الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية السادسة 
 ."بكاليمنتان اجلنوبيةهولو سوجني اتجنه 

 ويفىذهادلناسبةالنفسيةيقدمالباضثشكراجزيالإىل:

والتعليمف -4 الًتبية كلية كعميد ادلاجستري جويرية الدكتورة األستاذة ادلكرمة ريلة
جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةببنجرماسني.

لقسم -3 سكرتريا ادلاجستري ودمحمانضر رئيسا ادلاجستري ضسبهللا ادلكرم فريلة
اإلسالم أنتساري جامعة والتعليم الًتبية كلية العربية اللغة احلكوميةتعليم ية

ببنجرماسني.
2-  الدكتور األول ادلشرف ادلكرم ادلاجستريفريلة إذلامي الثاينضامدي وادلشرف

علىإرشادمهاللباضثيفكتابةىذاالبحثالعلمي.احلاجأمحدضفينادلاجستري



 ك

والتعليم -1 الًتبية كلية العربية اللغة التعليم اوبحاضرينيفقسم ادلكرمنيمجيع فريلة
 بنجرماسنيفلهممنالباضثأضسنشكراجامعة احلكومية أنتسارياإلسالمية

وتقديرعلىماقدموىمالعلوموادلعارفوالتشجع.وجزاىمهللاأضسناجلزاء.
والشكراجلزيلجلميعالزمالءواألصدقاءالذينقامواابدلساعدةوالتوجيووالتسهيل -8

للباضثيفكتابةىذاالبحثالعلمي.

باضثمنالنقصانواخلطاءيفكتابةىذاالبحثالعلمي،وماأضسنواليفوتال
للقارئنيأنيقًتضواللباضثابقًتاضاتإصالضية.

عسىهللاأنينفعىذاالبحثالعلميللباضثخاصةوللقارئنيعامة.آمني

 م3142مايوبنجرماسني،

 الباضث
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1.40 

 1.40 خالصةاختبارالتجانسمننتيجةاالختبارالقبليللمجموعتني 84

84 
حتليلاختباريف34اإلصدارIBM SPSS Statisticsنتائجبرانمج

 تمناالختبارالقبلي
1.42 

83 
حتليلاختباريف34اإلصدارIBM SPSS Statisticsنتائجبرانمج

 الطبيعيةمناالختبارالبعديللمجموعتني
1.40 

 1.31 خالصةاختبارالطبيعيةمننتيجةاالختبارالبعدي 82

81 
حتليلاختباريف34اإلصدارIBM SPSS Statisticsنتائجبرانمج

 1.34 التجانسمناالختبارالبعديللمجموعتني

 1.33 التجانسمننتيجةاالختبارالبعديللمجموعتنيخالصةاختبار 81

88 
حتليلاختباريف34اإلصدارIBM SPSS Statisticsنتائجبرانمج

 1.32 مناالختبارالبعدي ت

 

 



 ص

 قائمة ادلالحق
 رقم موضوع

 .4 أسئلةالبحثيفاالختبارين

 .3 االختبارينمفتاحاألجوبةمنأسئلةالبحثيف

 .2 خطةالتنفيذالتعليميةللمجموعةالرابطةاللقاءاألول

 .1 خطةالتنفيذالتعليميةللمجموعةالرابطةاللقاءالثاين

 .8 خطةالتنفيذالتعليميةللمجموعةالتجريبيةاللقاءاألول

 .0 خطةالتنفيذالتعليميةللمجموعةالتجريبيةاللقاءالثاين

 .0 بارالقبليالطلبةنتائجاالخت

 .2 نتائجاالختبارالبعديالطلبة

 .0 خطواتحتليلادلتوسطوادلعيارياالحنرافالختبارالقبلي

 .41 خطواتحتليلاالختبارالطبيعيةالختبارالقبلي

 .44 خطواتحتليلاالختبارالتجانسالختبارالقبلي

 .43 خطواتحتليلاالختبارتالختبارالقبلي

 .42 خطواتحتليلادلتوسطوادلعيارياالحنرافالختبارالبعدي

 .41 خطواتحتليلاالختبارالطبيعيةالختبارالبعدي

 .48 خطواتحتليلاالختبارالتجانسالختبارالبعدي

 .40 الختبارالبعديتخطواتحتليلاالختبار

 .40 تنفيذالتعليميةللمجموعةالرابطةالصور

 .42 التعليميةللمجموعةالتجريبيةتنفيذالصور

 

 


