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ملخص

د السّلمو صعُ لعبة باستعمالالحفظتقليد و الطريقةفعالية استخدام:) 2016(رجب،
في (بحث تجربيطالبالىالمفردات العربية لدلترقية استيعاب

المتوسطة الدينية حسنة بكنبارو).المدرسة 

صُعود لعبة باستعمال احلفظتقليد و الفعالية استخدام طريقةمعرفة هذا البحث يهدف إىل 
املتوسطة الدينية حسنة يف املدرسة (حبث جتريبطالبالىاملفردات العربية لدلرتقية استيعابالسّلم 

بكنبارو).
فعالصُعود السّلملعبة باستعمال احلفظتقليد و الاستخدام طريقةكيفالبحث "  سؤالو 

"؟بكنباروالدينية حسنةاملتوسطة طالب يف املدرسة الىاستيعاب املفردات العربية لدلرتقية
) تصميم خطة التعليم،1الذي يرتكب من (تجرييب، البحث المن نوعهذا البحثومنهج 

مدرس اللغة العربية ) اإلختبار، و جمتمع البحث فيتكون من 4) املالحظة، و(3) التطبيق، و (2و(
. و 2015\2016طالب الصف الثاىن يف املدرسة املتوسطة الدينية حسنة، العام الدراسي و 

وأما أفراد بكنبارو. عينته طالب الصف الثاىن "ج" و "د" يف املدرسة املتوسطة الدينية حسنة
استخدام هوموضوعاملتوسطة الدينية حسنة يف املدرسة ة اللغة العربيةمدرسو ي طالبالبحث فه

و من أدوات .املفردات العربيةلرتقية استيعابصُعود السّلم لعبة باستعمال احلفظتقليد و الطريقة
) االختبار.2) املالحظة، و (1جلمع البيانات : (

باستعمال احلفظتقليد و الطريقةأما نتائج هذا البحث فيمكن أن يتلخص الباحث أن 
املتوسطة طالب يف املدرسة الىردات العربية لداستيعاب املفلرتقيةتكون فعاالصُعود السّلم لعبة 

To	5.95. كما دل عليه أن بكنباروالدينية حسنة درجة داللة يف"Tt"من اجلدول أكرب =
. وهذه تدل على أّن مقبولة		ومردودة	، يعىن 2.68=1و درجة داللة 2.01%=%5

ىاستيعاب املفردات العربية لدلرتقيةتكون فعاالصُعود السّلم لعبة باستعمال احلفظتقليد و الطريقة
.بكنباروالدينية حسنةاملتوسطة طالب يف املدرسة ال

.استيعاب المفردات،اللعبةطريقة،: فعالية،لكلمات األساسيةا
ABSTRACT



ط

Rajab, ( 2016 ) : The Effectiveness of Using Mim-Mem Method Through
Upstrais Game to Increase Student’s Vocabularies
(Experimental Research at Islamic Junior High School
Hasanah Pekanbaru).

The aim of this research is to prove The Effectiveness of Using Mim-Mem
Method Through Upstrais Game to Increase Student’s Vocabularies at Islamic
Junior High School Hasanah Pekanbaru.

The problem setting of this research is“ Did The Using of Mim-Mem
Method Through Upstrais Game effective to increase Student’s Vocabularies at
Islamic Junior High School Hasanah Pekanbaru?”

It is an experimental research that The subject of this research is Arabic
language’s teacher at Islamic Junior High School Hasanah Pekanbaru and the
object is The Effectiveness of Using Mim-Mem Method Through Upstrais Game
to Increase Student’s Vocabularies at Islamic Junior High School Hasanah
Pekanbaru. The population of this research is the two grade students at islamic
junior high school hasanah pekanbaru those are in first semester on the academic
year 2015/2016 and the sample is class 2C and 2D. Instrument used is collecting
the data of this research are following observation, and test.

Based on the data analysis, it can be concluded that Using of Mim-Mem
Method Through Upstrais Game effective to Increase Student’s Vocabularies at
Islamic Junior High School Hasanah Pekanbaru. Because the score of To = 5.95
is high than Tt on standart 1% = 2.68 and  5% = 2.01. it’s mean Ho is Rejected
and Ha accepted. It’s mean the Using of Mim-Mem Method Through Upstrais
Game effective to Increase Student’s Vocabularies at Islamic Junior High School
Hasanah Pekanbaru.

Keyword : Effectiveness, Method, Game,  Arabic Vocabulary
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ABSTRAK

Rajab, ( 2016 ) : Efektivitas Penggunaan Metode Mim-Mem dengan
Menggunakan Permainan Naik Tangga untuk
Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab
Siswa (Penelitian Eksperimen di Madrasah Tsanawiyah
Hasanah Pekanbaru).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Metode
Mim-Mem dengan Menggunakan Permainan Naik Tangga Untuk Meningkatkan
Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa di Madrasah Tsanawiyah Hasanah
Pekanbaru.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Penggunaan
Metode Mim-Mem dengan Menggunakan Permainan Naik Tangga Efektif Untuk
Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab Siswa di Madrasah
Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru?”.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu dimulai dari rancangan
langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian
adalah siswa kelas 2 Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru tahun ajaran
2015/2016, dengan sampel siswa kelas 2C dan 2D Madrasah Tsanawiyah
Hasanah Pekanbaru.Subjek penelitian adalah siawa dan guru bahasa Arab
Madrasah Tsanawiyah Hasanah. Instrument yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test.

Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Metode Mim-
Mem dengan Menggunakan Permainan Naik Tangga efektif untuk meningkatkan
Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab siswa Madrasah Tsanawiyah Hasanah
Pekanbaru. Karena nilai To = 5.95 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% =
2.68 dan taraf signifikansi 5% = 2.01. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha
diterima. Dengan kata lain Metode Mim-Mem dengan Menggunakan Permainan
Naik Tangga efektif untuk meningkatkan Penguasaan Kosa Kata Bahasa Arab
siswa Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru.

Kata Kunci : Efektifitas, Metode, Permainan, Kosakata Arab.
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الشكر والتقدير

احلمدهللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والصالة والسالم 
على حبيب اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى اله وصحبه أمجعني، وبعد

قد مت الباحث من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل 
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان 

الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.

مها بوبنياحملنبالوالدو يف هذه املناسبة يقدم الباحث جزيل الشكر والعرفان إىل 
صاحب الفضيلة :وتأديبا وربياىن تربية حسنةااىن احسنيالذان ربهاديرمان و سليمة

األستاذ الدكتور احلاج منذر حتامي مدير جامعة السلطان الشريف قاسم .1
اإلسالمية احلكومية رياو.

الدكتور احلاج مسعود زين عميد كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف .2
قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

الدكتور احلاج أفرجيون أفندي رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية .3
والتعليم، جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 

.اللغة العربيةكاتب قسم تعليم املاجستريناندنج شريف هداية .4
د شاه املاجستري املشرفان يف كتابة هذا البحث.و الدكتورندوس أمحأفريزا املاجسترية.5

ين يف وأرشديناملشرف األكادمكي الذي وجهاملاجستريالدكتور عبد اهلادي .6
أداء الواجبات األكادمكية.

مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف .7
قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

كنبارو.املدرسة املتوسطة الدينية حسنة بالدكتورندوس حممد رازيقني مدير .8



ه

كنبارو.املدرسة املتوسطة الدينية حسنة بهرينيت مدرسة اللغة العربية يف .9
الدينية حسنةتوسطةمجيع املعلمني وأعضاء املوظفني والتالميذ يف املدرسة امل.10

.ببكنبارو رياو
خري األذن و شكر مجيل و امرن معروف و هلدا ينيت و شعبان، :مجيع أسريت.11

م.يف رك اهللا اب حيا
بكلية الرتبية والتعليم ليم اللغة العربية أصدقائي وصديقايت األعزاء يف قسم تع.12

خصوصا للفصل اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان الجلامعة 
.بالسابع 

و مرلينا : أنور جوناون و ويليندرا أريادي و وندي موريظاونوباألصدقاء احملب.13
عمر داود.مرمحة الفة ورمحوات و وحدن فضلى فجر و ميجا ارسيتا و

م جزاء وافقا واخريا إىل اهللا اتوكل واشكره على بارك اهللا هلم ولعل اهللا أن جيز
.االخرىلنعمنعمة القوة ىف كتابة هذه الرسالة ومجيع 

ه1437ربيع األول04بكنبارو،
م2015ديسمرب16
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