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ملخص
حرفاللعبة باستعمال الحفظتقليد و الطريقةاستخدامفعالية:)2016(،وندي موريزا فريتنطار

طالبالمفردات العربية لدىاستيعابلترقيةالمخفيّ 
.كنباروب1محمديةالمتوسطة العامةالمدرسة 

اللغة العربية يف الصف التجريب و الصف دور الباحث كمدرسيالبحث حبث جترييب، و هذا
باستعمال طريقة التقليد تنفيذ لعبة احلرف املخفيّ فعالية هذا البحث يهدف إىل معرفة بطي. االض

.ببكنبارو1حممديةاملتوسطة العامةاملدرسة استيعاب املفردات لدى طالب لرتقية واحلفظ 
فعال لرتقية احلرف املخفّي لعبة باستعمال طريقة التقليد واحلفظ تنفيذ كيفالبحثسؤلوأما 

.؟ببكنبارو1حممديةاملتوسطة العامةاملدرسة استيعاب املفردات لدى طالب يف 
املتوسطة العامةاملدرسة " يف 6" و "5"ينالصف الثاطالب و مدرسيوأما أفراد البحث فه

استيعاب لرتقية احلرف املخفّي لعبة باستعمال طريقة التقليد واحلفظ تنفيذ هوموضوعببكنبارو1حممدية
1حممديةاملتوسطة العامةاملدرسة يف الصف الثاين طالبكل وجمتمع البحث  .العربيةاملفردات 
مجع البيانات املستخدمةأسلوبو ."6"ينالصف الثا" و 5عينته طالب الصف الثاين "ببكنبارو و 
الرموز :ستخدم فيه الباحثييف حتليل البيانات و . اختبارمالحظة و 
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لعبة باستعمال طريقة التقليد واحلفظ تنفيذ البيانات، فاخلالصة أن الباحثبعد أن حللو 
1حممديةاملتوسطة العامةاملدرسة تيعاب املفردات العربية لدى طالبلرتقية اسفعال احلرف املخفّي 

	3،21أن كما دل عليه.ببكنبارو من درجة داللة و 5يف درجة داللة %"Tt"من اجلدول أكرب=
لعبة باستعمال طريقة التقليد واحلفظتنفيذ أّن علىهذه تدل. و مقبولة	ومردودة،يعىن %1

1حممديةالعامةاملتوسطة املدرسة تيعاب املفردات العربية لدى طالبلرتقية اسفعال احلرف املخفّي 
.ببكنبارو

.استعاب المفرداتطريقة،اللعبة،الوسيلة ،: فعالية، الكلمات األساسية
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ABSTRACT

Wendy Morrizha Pritantoro, (2016) : The Effectiveness Use of The Mim-Mem
Methods by Using Game Hidden
Sentence to Improve The Mastery of
Arabic Vocabulary at Students Islamic
Junior High School Muhammadiyyah 1
Pekanbaru.

It is an experimental research in which the researcher has directly participated
as a teacher in the learning process. The aim of this research is to prove The
Effectiveness Use of the Mim-Mem Methods by Using Game Hidden Sentence to
Improve The Student’s Mastery in Arabic Vocabulary by finding the differences
between student’s mastery those have used Game Hidden Sentence by Using Mim-
Mem Methods Train with those not used it.

The problem setting of this research is “How the use of the Mim-Mem
Methods by Using Game Hidden Sentence effective to improve the student’s mastery
in arabic vocabulary at student Islamic Junior High School Muhammadiyyah 1
Pekanbaru?”

The subject of this research is Arabic language’s teacher and all students in
class VIII 5 and VIII 6 at Islamic Junior High School Muhammadiyyah 1 Pekanbaru
and the object is the effectiveness use of the Mim-Mem Methods by using Game
Hidden Sentence to improve the student’s mastery in arabic vocabulary at student
Islamic Junior High School Muhammadiyyah 1 Pekanbaru. The population of this
research is the students at Islamic Junior High School Muhammadiyyah 1 Pekanbaru
were all students in grade 2 on the academic year 2015/2016 and the sample is class
VIII 5 and VIII 6. Instrument used is colleting the data of this research are following
observation and test.

To analysis observation data used formula:
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Based on the data analysis, it can be concluded that use of the Game Hidden
Sentence by using Mim-Mem Methods effective to improve the student’s mastery in
arabic vocabulary at student Islamic Junior High School Muhammadiyyah 1
Pekanbaru. Because the score of To = 3.21 is high than Tt on standart 1% = 2.65 and
5% = 2.00. it’s mean Ho is Rejected and Ha accepted. It’s mean the use of the Mim-
Mem Methods by using Game Hidden Sentence effective to improve the student’s
mastery in arabic vocabulary at student Islamic Junior High School Muhammadiyyah
1 Pekanbaru.
Keyword : Effectiveness, Media, Game, Method, Arabic Vocabulary
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ABSTRAK

Wendy Morrizha Pritantoro, (2016) : Efektifitas Penggunaan Metode Mim-
Mem dengan Menggunakan Permainan
Kalimat yang Tersenbunyi untuk
Meningkatkan Penguasaan Kosa Kata
Bahasa Arab Siswa Di SMP
Muhammadiyyah 1 Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu peneliti berperan langsung
sebagai guru dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
efektifitas metode mim-mem dengan menggunakan permainan kalimat yang
tersembunyi untuk meningkatkan penguasaan mufrodat siswa dalam berbahasa Arab,
dengan melihat ada tidaknya perbedaan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa
kelas eksperimen dan kontrol.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan
Metode Mim-Mem Dengan Menggunakan Permainan Kalimat Yang Tersembunyi
Efektif Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Arab Siswa di SMP
Muhammadiyyah 1 Pekanbaru?”.

Subjek penelitian adalah guru bahasa Arab dan siswa kelas VIII 5 dan VIII 6
di SMP Muhammadiyyah 1 Pekanbaru, sedangkan objeknya adalah efektifitas
metode mim-mem dengan menggunakan permainan Kalimat Yang Tersembunyi
Untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata Arab Siswa di SMP Muhammadiyyah 1
Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas II SMP
Muhammadiyyah 1 Pekanbaru TahunAjaran 2015/2016. dan sampelnya adalah siswa
kelas VIII 5 dan VIII 6. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian ini adalah observasi dan test. Untuk menganalisa data observasi digunakan
rumus:
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Sedangkan untuk menganalisa data test digunakan rumus :
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Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses
pembelajaran terdapat perbedaan kemampuan penguasaan kosakata bahasa Arab
antara kelas yang menggunakan permainan kalimat yang tersembunyi dengan yang
tanpa menggunakan permainan kalimat yang tersembunyi. Karena nilai To = 3.21
lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2,65 dan taraf signifikansi 5% = 2.00.
ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain permainan Kalimat
Yang Tersembunyi efektif untuk meningkatkan Penguasaan Kosakata Arab Siswa
SMP Muhammadiyyah 1 Pekanbaru.
Kata Kunci : Efektifitas, Media, Permainan, Kosakata Arab
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تقديرالشكر و ال

لسالم على اي لوال أن هدانا اهللا، والصالة و احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتد
على آله وصحبه أمجعني، وبعد.حبيب اهللا حممد ص.م. و 

من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة الباحثقد مت
امعة السلطان الشريف جلالتعليم كلية الرتبية و بلعربية املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة ا

قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.

سريل مهااحملبوبنينيالوالدالعرفان إىلجزيل الشكر و تقدم الباحثيف هذه املناسبة و 
:صاحب الفضيلةو تأديبا وربياىن تربية حسنةااىن احسنيربجوستينافريتنطار و 

اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة تاميمنذر هاجاحلالدكتوراألستاذ .1
.رياوباحلكومية 

اسم قشريف السلطان الجامعة األوىلدير املةنائباملاجستريةحلميايتاحلاجةالدكتورة.2
.رياوباإلسالمية احلكومية 

اسم قشريف السلطان الجامعة ثاين الدير املأخيار املاجستري نائب احلاجالدكتور.3
.رياوبسالمية احلكومية اإل

اسم اإلسالمية قشريف السلطان الجامعة ثالث الدير املطاهرين املاجستري نائب الدكتور.4
.رياوباحلكومية 

شريف السلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  املاجسترياحلاج مسعود زينالدكتور .5
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق



ه

كلية الرتبية والتعليم جامعة  األولعميدالنائب املاجستريكوسنادي احلاج  الدكتور .6
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان ال

سلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعةةثانيالعميدالنائبة زيتون املاجستريةةالدكتور .7
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال

كلية الرتبية والتعليم جامعة  ثالث  العميد الري نائبخريالناس املاجستالدكتوراألستاذ .8
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان ال

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمرئيس قسم تأفرجيون أفنديالدكتور .9
.رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان ال

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمقسم تكاتبناندنج شريف هداية املاجستري  .10
.رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان ال

الدكتورندوس احلاج و أمحد شاه املاجستريالدكتورندوسو املاجستريحممد خليل اهللا.11
يف كتابة هذا الذين قاموا باالشرافاملاجستريأمريزلو نور املاجستريحمّمد ناصر

حث.الب

ين يف أداء وأرشدينالذي وجهاملشرف األكادمكياملاجستريحمي الدين شكري .12
الواجبات األكادمكية.

شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  أعضاء املوظفني يف  مجيع احملاضرين و .13
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق

توفق و ألف شهفرتاو ألفيا سوسنيتو يندريأدلة وهندري جوستيان و :مجيع أسريت.14
.الذين ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة هذا البحثأنوجره



و

األصدقاء احملبوبون :..15
ريكو أندريانو عبد الغين أنوار جوناوان و وحدا فضل فجر و :باحملبو احلجرةرفيق.16

ومرهندري وذول ميكي هلموانو هندرا جونواناملنور ووليندرا أريدي ورجب و ورفيقي 
إيك رمحي سوجيو مرلينا رمحوايتوإسرة اجلنة ومرمحة ألفة و .ف. حرف ورفنلدو وم.ج

.ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة هذا البحثأرسيت مريا و وسوجي فرتيا أوتامي
ذات .اللغة العربية كلية الرتبية والتعليمعليمقسم تالفصل "ب" أصحايب األعزاء يف.17

يوم سيتشوق الباحث لكم مجيعا.
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة عليمقسم تء يف احتاد طالب أصحايب األعزا.18

.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان ال
سلطان الاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة عليمقسم تيفأصدقائي األعزاء.19

.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال

األولربيع11بكنبارو،
ه7143
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