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البحثملخص
: فعالية طريقة المراقبة اللغوية بلعبة المتضادات لتنمية ) 2016(،ريمي حرليس

فى مدرسة نور اإلسالم ب على المفرداتاستيعاب الطال
الثانوية بمركز غونونج طوار بمنطقة كوانتان سينجينجي.

:فعالية، طريقة، وسيلة،  استيعاب املفرداتالكلمات األساسية
البحث حبث جترييب و يهدف إىل معرفة فعالية طريقة املراقبة اللغوية بلعبة هذا 

ىف مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز غونونج على املفردااملتضادات لتنمية استيعاب الطالب
طوار مبنطقة كوانتان سينجينجي.

ة استيعاب لتنميفعالةو أسئلة البحث " هل طريقة املراقبة اللغوية بلعبة املتضادات
ىف مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز غونونج طوار مبنطقة كوانتان الطالب على املفردات

؟"سينجينجي
التطبيق، ) 2(تصميم خطة التعليم،  و) 1(جترييب، الذي يرتكب منهذا البحث حبث 

اإلختبار، و جمتمع البحث فيتكون من  طالب يف مدرسة نور ) 4(املالحظة، و) 3(و
. وعينته طالب الصف الثاىناإلسالم الثانوية مبركز غونونج طوار مبنطقة كوانتان سينجينجي

"VIII.1 "و الفصل الثاىن"VIII.2  يف مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز غونونج طوار مبنطقة "
ة كوانتان سينجينجي. وأما أفراد البحث فهو مدّرس اللغة العربية مدرسة نور اإلسالم الثانوي

مبركز غونونج طوار مبنطقة كوانتان سينجينجي وموضوعه فعالية طريقة املراقبة اللغوية بلعبة 
) 1(مجع البيانات :ومن أدوات لتنمية استيعاب الطالب على املفردات.فعالةاملتضادات

.االختبار)2(املالحظة، و
اللغوية بلعبة طريقة املراقبةأما نتائج هذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن 

لتنمية استيعاب الطالب على املفردات يف مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز فعالةاملتضادات
=. كما دل عليه أن غونونج طوار مبنطقة كوانتان سينجينجي "T"أكرب من اجلدول 3.17

و مردودة. 	مقبولة ومبعىن 2, 72%= 1و من درجة داللة 2,02=%5يف درجة داللة 
لتنمية استيعاب الطالب على فعالةطريقة املراقبة اللغوية بلعبة املتضاداتهذه تدل على أّن 

.املفردات يف مدرسة نور اإلسالم الثانوية مبركز غونونج طوار مبنطقة كوانتان سينجينجي
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ABSTRACT

Rimi Herlis, (2016) : The Effectiveness of Language Control Method with the
Game Antonym to Increase Student’s Vocabulary
Mastery At Islamic Junior High School Gunung Toar
Subdistrict Kuantan Singingi Regency.

Keyword : Effectiveness, Method, Media, Vocabulary Mastery

It is an experimental research that aims to prove The Effectiveness of
Language Control Method with the game Antonym to Increase Student’s
Vocabulary Mastery At Islamic Junior High School Gunung Toar Subdistrict
Kuantan Singingi Regency.

The problem setting of this research is “ Did The Language Control
Method with the game Antonym effective to increase Student’s Vocabulary
Mastery At Islamic Junior High School Gunung Toar Subdistrict Kuantan
Singingi Regency?”

It is an experimental research that The subject of this research is Arabic
language’s teacher at Islamic Junior High School Gunung Toar Subdistrict
Kuantan Singingi Regency and the object is the effectiveness of Language
Control Method with the game Antonym to Increase Student’s Vocabulary
Mastery At Islamic Junior High School Gunung Toar Subdistrict Kuantan
Singingi Regency. The population of this research is the student of second class at
Islamic Junior High School Gunung toar Subdistrict Kantan Singingi Regency
those are in last semester on the academic year 2014/2015 and the sample is class
VIII 1 and VIII 2. Instrument used in colleting the data of this research are
following observation and test.

Based on the data analysis, it can be concluded that Language Control
Method with the game Antonym effective to increase Student’s Vocabulary
Mastery at Islamic Junior High School Gunung Toar Subdistrict Kuantan Singingi
Regency. Because the score of To = 3. 17 is high than Tt on standart 1% = 2.72
and 5% = 2.02. it’s mean Ho is Rejected and Ha accepted. It’s mean The
Language Control Method with the game Antonym effective to increase Student’s
Vocabulary Mastery At Islamic Junior High School Gunung Toar Subdistrict
Kuantan Singingi Regency.
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ABSTRAK

Rimi Herlis, (2016) : Efektifitas Metode Language-Control dengan
Permainan Antonim untuk Meningkatkan
Penguasaan Mufrodat Siswa di MTs Nurul Islam
Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan
Singingi

Kata Kunci : Efektifitas, Metode, Media, Penguasaan Kosa Kata

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk
mengetahui Efektifitas Metode Language-Control dengan Permainan Antonim
untuk Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Siswa di MTs Nurul Islam Kecamatan
Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Metode
Language-Control dengan Permainan Antonim efektif untuk Meningkatkan
Penguasaan Mufrodat Siswa di MTs Nurul Islam Kecamatan Gunung Toar
Kabupaten Kuantan Singingi?”.

Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan,
observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah siswa MTs Nurul Islam
Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi tahun ajaran 2014/2015,
dengan sampel siswa kelas VIII.1 dan VIII.2 MTs Nurul Islam Kecamatan
Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Subjek penelitian adalah guru bahasa
Arab MTs Nurul Islam Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.
Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri
dari observasi dan tes.

Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Metode
Language Control dengan Permainan Antonim efektif untuk Meningkatkan
Penguasaan Mufrodat Siswa di MTs Nurul Islam Kecamatan Gunung Toar
Kabupaten Kuantan Singingi. Karena nilai To = 3.17 lebih besar dari Tt pada taraf
signifikansi 1% = 2.72 dan taraf signifikansi 5% = 2.02. ini berarti bahwa Ho
ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Metode Language Control dengan
Permainan Antonim efektif untuk Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Siswa di
MTs Nurul Islam Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.
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تقديرالشكر و ال

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والصالة و السالم 
على حبيب اهللا حممد ص.م. و على اله وصحبه أمجعني، وبعد.

قد متت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل 
كلية الرتبية و التعليم جامعة سلطان اللغة العربيةشهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم 
شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

:جزيل الشكر و العرفان إىل صاحب الفضيلةالباحثة تتقدمو يف هذه املناسبة 

.حسن تأديبا وربياىن تربية حسنةأاىن يربمارديليس و جواهرمها احملبوبانالوالدان.1

اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة منذر حتاميالدكتوراألستاذ .2
.احلكومية رياو

اسم قشريف السلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  احلاج مسعود زينالدكتور .3
.اإلسالمية احلكومية رياو

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمرئيس قسم تأفرجيون أفنديالدكتور .4
.سم اإلسالمية احلكومية رياوقان شريف سلطا

املشرف يف كتابة هذا البحث.املاجستريسبوحنيمالدكتورندوس.5

ين يف أداء ذي وجهين وأرشداملشرف األكادمكية الحممد ناصر نور املاجستري.6
الواجبات األكادمكية.

شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف  .7
.اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
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مبركز غونونج طوار مبنطقة  مدير مدرسة نور اإلسالم الثانوية شفريسالدكتورند.8
.كوانتان سينجينجي

مبركز غونونج طوار نور اإلسالم الثانوية مدرسة ران رميس مدرس اللغة العربية يف صإ.9
.مبنطقة كوانتان سينجينجي

مبركز نور اإلسالم الثانوية مدرسةو أعضاء املوظفني و الطالب يف مجيع املعلمني.10
.غونونج طوار مبنطقة كوانتان سينجينجي

و حبييب و يونار نوبيانيتو ولدى يانىتاوديحيّيب ريفالدوا و جوندر :أسريتمجيع.11
.دافعوىن إلمتام كتابة هذا البحثساعدوىن ونيالذاحملبوب هرمانتو

رمسا فطرياين و يوسي نوفيليا و مرأة الصاحلة و حياة أصدقائى و احملبوب: ءاألصدقا.12
.ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة هذا البحثالرمحى 

اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم عليمىف قسم تأصدقائي و صديقايت األعزاء.13
.اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان الجلامعة 

ه على  إليشكرأتوكل و أخريا إىل اهللا أم جزاء وافقا و هاهللا هلم ولعل اهللا أن جيز بارك
بحث.نعمة ىف كتابة هذه الكل 

7143ربيع األول,بكنبارو
ه

م 2016يناير 



ي

محتويات البحث
األول : أساسية البحث الفصل
1.......................................................خلفية البحث.أ

4...................................................مشكالت البحث.ب
4.......................................................حدود البحث.ج
5.......................................................البحثأسئلة.د
5......................................................أهداف البحث.ه
5........................................................أمهية البحث.و
6..................................................مصطلحات البحث.ز

اإلطار النظريالفصل الثانى : 
8........................................................املفهوم النظري.أ

8.................................................تعريف الفعالية- 1
9................................................التدريسطريقة- 2
10............................................أنواع طرق التدريس- 1
10............................................املراقبة اللغويةطريقة - 2
13................................................املتضاداتلعبة - 3
14.............................................استيعاب املفردات- 4

19......................................................املفهوم اإلجرائي.ب
20......................................................الدراسة السابقة.ج
20.......................................................فروض البحث.د



ك

منهجية البحثالفصل الثالث: 
22.......................................................تصميم البحث.أ

22................................................زمان البحث و مكانه.ب
23................................................جمتمع البحث و عينته.ج
23.......................................................أدوات البحث.د
24........................................................مجع البيانات.ه
24.......................................................حتليل البيانات.و

عرض البيانات وتحليلهاالفصل الرابع : 
27.................................................وصف ميدان البحث.أ

30.......................................................عرض البيانات.ب
43.......................................................حتليل البيانات.ج

الفصل الخامس : الخاتمة
56........................................................نتائج البحث.أ

56.....................................................توصيات البحث.ب
المراجع
المالح


	A. COVER ok.pdf (p.1)
	Doc1.pdf (p.2)
	H. ABSTRAk ok.pdf (p.3-5)
	K. TERIMA KASIH & PENGHARGAAN.pdf (p.6-7)
	L. DAFTAR ISI ok.pdf (p.8-9)

