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 البحث  ملخص
 

تأثير استخدام وسيلة البطاقة في تعليم اللغة العربية على استيعاب المفردات ( : ۲۰۱۷,) شينيس وتريا
 لدى تالميذ مدرسة بيت السالم المتوسطة اإلسالمية األهلية بقرية ديلي معمور

 منطقه كمبا
يف تعليم اللغة العربية على  تأثري استخدام وسيلة البطاقةمعرفة  ويهدف إىل هذا البحث حبث جتربيب 

استيعاب املفردات لدى تالميذ مدرسة بيت السالم املتوسطة اإلسالمية األهلية بقرية ديلي معمور منطقه كمبار 
استخدام وسيلة البطاقة يف تعليم اللغة العربية مؤثر على استيعاب املفردات لدى هل الشرقي. وأسئلة البحث "

ومنهج هذا  .توسطة اإلسالمية األهلية بقرية ديلي معمور منطقة كمبار الشرقي" ؟تالميذ مدرسة بيت السالم امل
املالحظة، ( ۳التطبيق،و)( ۲تصميم خطة التعليم،  و)( ۱البحث من نوع البحث التجرييب، الذي يرتكب من )

هلية بقرية ديلي ( اإلختبار، وجمتمع البحث فيتكون من تالميذ يف مدرسة بيت السالم املتوسطة اإلسالمية األ٤و)
. وعينته الصف األول " أ " و "ب "  يف املدرسة بيت السالم املتوسطة ۲٠۱٧/  ۲٠۱٦معمور ، العام الدراسي 

اإلسالمية األهلية بقرية ديلي معمور. وأما أفراد البحث فهي تالميذ ىف الصف األول " أ " و "ب " يف املدرسة 
رية ديلي معمور . وموضوعه استخدام وسيلة البطاقة يف تعليم اللغة بيت السالم املتوسطة اإلسالمية األهلية بق

ومن حتليل البيانات،  .االختبار( ۲املالحظة، و)( ۱العربية على استيعاب املفردات. ومن أدوات جلمع البيانات : )
 𝑇𝑜 ، ألن تالميذعلى استيعاب املفردات لدي  مؤثرالبطاقة وسيلة  إستخدام أنّ  أّن اخلالصة يف عملية التعليم

 Hoمقبولة و  Haباحلاصل  ۲،۷٢: ۱%درجة داللة ومن  ۲،۰٢:  ٥يف درجة داللة % من كربأ ٣،۱۲=
 .%۱۰۰-٨٦مبعىن "جيد جدا" ألنه يقع يف درجة %  ٩٦  املالحظة نيلمردودة. 

 
  تأثير، وسيلة، استيعاب المفردات الكلمات األساسية:
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ABSTRACT 

 

Syines Witria, (2017) : The Effect Of Using Card Media Toward Student Vocabulary     

Comprehension At Islamic Junior High School Of Baitussalam 

Delimakmur, East Kampa 

This research was an experimental research, this research aimed at knowing the effect 

of using card media toward student vocabulary comprehension. The formulation of problem of 

the research was whether there was or not the effect of using card media toward student 

vocabulary comprehension at Islamic Junior High School Of Baitussalam Delimakmur, East 

Kampa ? . this research was started from designing learning stages, implementing, observing 

and testing. The population of this research were the students at Islamic Junior High School Of 

Baitussalam Delimakmur, East Kampa. Observation and test were used for collecting the data. 

Based on the data obtained, it could be concluded that there was a significant effect of using 

card media toward student vocabulary comprehension at Islamic Junior High School Of 

Baitussalam Delimakmur, East Kampa. Because it was obtained that To= 3,12 > Tt in 

significant levels 1% = 2,72 and 5%= 2,02 . its mean that, null hypothesis (Ho) was rejected 

and alternative hypothesis (Ha) was accepted. 

 

Keywords : Effect, media, vocabulary comprehension.  
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ABSTRAK 

 

 

Syines Witria, (2017): Pengaruh penggunaan media kartu terhadap kosa kata pada 

siswa MTs Baitussalam Desa Delimakmur Kecamatan Kampa 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penggunaan media kartu terhadap penguasaan kosa kata siswa MTs Baitussalam. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Media Kartu berpengaruh terhadap 

penguasaan kosa kata siswa MTs Baitussalam Desa Delimakmur Kecamatan Kampar Timur ? 

. Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, 

kemudian test. Populasi penelitian adalah siswa MTs Baitussalam Desa Delimakmur 

Kecamatan Kampa, dengan sampel siswa kelas 1 MTs Baitussalam Desa Delimakmur. 

Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari 

observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Media Kartu 

berpengaruh terhadap penguasaan kosa kata siswa MTs Baitussalam Desa Delimakmur . 

Karena nilai To = 3,12 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.72 dan taraf 

signifikansi 5% = 2.02. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.   

 

Kata Kunci  : Pengaruh, Media, penguasaan Kosa Kata  

 


