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ملخص

قدرة الطالب لترقية بالطريقة اإلنتقائيةبطاقة االستذكارفعالية استخدام:)2014ديوى إستيعانة، ( 
المدرسة بفى تعلم اللغة العربية لدى الطالباستيعاب المفرداتفى 

الثانوية "هداية المتعلم" بقرية منكيراو بمركز تاسيك فوترى فويو بمنطقة  
.كيفوالوان ميرانتى

طالب باستخدام بطاقة ستيعاب املفرداتإترقية ة غرضه ملعرفهذا البحث هو البحث التجرييب، وأ
لثانوية هداية املتعلم يف درس اللغة العربّية من املدرسة االصف الثاىناإلستذكار وبدون استخدام بطاقة اإلستذكار

منكرياو.
واما لثانوية هداية املتعلم منكريا, ااملدرسة ) والثاىن (ب)  يف1الطالب الصّف الثاىن (د البحث هوافر أ

ستيعاب املفرداتإقدرة الطالب يفلرتقيةبالطريقة اإلنتقائيةبطاقة االستذكارفعالية إستخدام"موضوعه هو 
رية منكرياو مبركز تاسيك فوترى فويو مبنطقة  املدرسة الثانوية "هداية املتعلم" بقبىف تعلم اللغة العربية لدى الطالب

".كيفوالوان مريانىت
وسيلة بطاقة اإلختبار. وأدت الباحثة  االختبار قبل إستخدامجلمع البيانات, تستخدم الباحثة 

فيه الباحثة الرموز :هاحتليل البيانات تستخدميف وبعدها. اإلستذكار
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ان اخلالصة يف عملية التدريس هناك فرق بني باستخدام  بطاقة اإلستذكار وبدون البيانات,حتليل من 
ا% من درجة و 2,02% :٥ىف دراجة Ttabelكرب من أTobservasi=3,57نأل.استخدام بطاقة اإلستذكار

.مردودةHoمقبول و Haبا حلاصل . 2,72:



ABSTRACT

Dewi Istianah, (2014 ) : The Effectifinnes of Flash Card Media with   Eclektik Method
in Increasing Studen’t Mastery of Vocabulary at Arabic
Subject in MTs Hidayatul Muta’alim Mengkirau Village
TasikPutriPuyu District Kepulauan Meranti Regency.

This is an experimental research. The purpose of this research is to know The
Studen’t Mastery of Vocabulary Using Flash Card Media and without Using the Flash Card
Media in second class Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Muta’allim Mengkirau Village
TasikPutriPuyu District Kepulauan Meranti Regency.

The subject of this research is students in class II A and II B of MTs Hidayatul
Muta’alim Mengkirau, especially class VIIIA and class VIIIB. And the object of this research
is The effectifinnes of flash card media with eclektik method in increasing studen’t mastery
of vocabulary at arabic subject in MTs hidayatul Muta’allim Mengkirau Village
TasikPutriPuyu district Kepulauan Meranti Regency.

The writer use the “Test” to collect the data. The test is done before applying the
Flash Card Media and after applying this Media.

The writer used these following formula to analisis the data.
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After analyzed the data. The writer concluded that there was a significant difference
between  the used Flash Card Media and without used Flash Card Media, because the score
To = 3,57 that is bigger than Tt in rate 5% = 2,02 and 1 % = 2,72. it means Ha accepted and
Ho is Refused.

ABSTRAK



Dewi Istianah, (2014) : Efektifitas Penggunaan Flash Card dengan Menggunakan
Metode Campuran untuk Meningkatkan Penguasaan
Mufrodat Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di
Madrasah Hidayatul Muta’alim Mengkirau Kecamatan
TasikPutriPuyu Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk mengetahui
peningkatkan penguasaan mufrodat siswa kelas VIII pada mata pelajaran  Bahasa Arab
dengan menggunakan media flash card dan tanpa menggunakan media flash card di
Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Muta’allim Mengkirau Kecamatan Tasikputripuyu
Kabupaten Kepulauan Meranti.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Hidayatul Muta’allim
Mengkirau, yakni kelas VIII A dan kelas VIII B, dan objeknya adalah penggunaan media
flash card dalam meningkatkan penguasaan mufrodat siswa pada pelajaran bahasa Arab di
MTs Hidayatul Muta’allim Mengkirau Kecamatan TasikPutriPuyu Kabupaten Kepulauan
Meranti.

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini Peneliti menggunakan Tes. Test
tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan metode eksperiment ( Media flash card) dan
setelah pelaksanaan media flash card, sedangkan untuk menganalisa data, peneliti
menggunakan rumus:
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Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara
penguasaan mufrodat siswa yang diajarkan dengan menggunakan media flash card dan siswa
yang diajarkan tanpa menggunakan media flash card, karena nilai To = 3,57 besar dari Tt
pada taraf 5% = 2,02 dan taraf 1% = 2,71, ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak.



ت

الشكر و التقدير

احلمد هللا رافع درجات العلم رفعة عالية، مساهل طّالب العلم إىل رضاه و اجلنة، هو 

الواحد القهار، العزيز الغفار، مكّور الليل على النهار، وهو الذي أنزل القرآن عربيا و بعث رسوله 

أشهد أّن حممدا عبده و من أفصح الناس كالما، أشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال شريك له و 

رسوله، اهلادي إىل صراط مستقيم، و الداعي إىل دين قّيم، و على آله و سائر الصاحلني.

كمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية إل ثمن واجبة الباحثة كتابة البح

لطان شريف قاسم للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة س

اإلسالمية احلكومية برياو.

و ادراكها. لذلك هالقله علوماألخطاء كثريةكتابة هذا البحث وأيقنت الباحثة أن يف  

ترجو الباحثة من مساحة مجيع القراء أن يقدموا اإلصالح واإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة. 

جيهات من فضيلة املشرف و أّمتت الباحثة هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع تو 

حرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم يف توجيه وفائق اإلشكرا جزيال ةوإرشاداته. وكذلك قدمت الباحث

لكتابة هذا البحث: ةالباحث



ث

املدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية بروفسور الدكتور احلاج منذير حتامى .1

احلكومية برياو.

كلية الرتبية والتعليم. عميد  ملاجستريالدكتور احلاج مسعود زين ا.2

الدكتور احلاج نصرالدين املاجستري نائب العميد األول لكلية الرتبية والتعليم. .3

العميد الثانية لكلية الرتبية والتعليم. ةسري مورحيايت املاجسترية نائب.4

الدكتور كسنادي املاجستري نائب العميد الثالث لكلية الرتبية والتعليم..5

قسم تدريس اللغة الغربية بكلية الرتبية والتعليم.دوس ذوالكفل املاجستري رئيس الدكرتون.6

كاتب لقسم تدريس اللغة العربيةالوزار املاجستري  .7

البحث. فقد نفعين كثرية نصائحه ارومادي الذي قام باإلشراف على هذاحلاج باجسرتامل.8

اهللا أن جيزيه خري اجلزاء.لة. فأساالغالية وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه الدراس

املاجستري كاملشرف األكادمكية الذي وجهين وأرشدين ىف أداء الواجبات دىروشورالدكت.9

األكادمكية.

ما..10 والدي احملبوبن الذين قامابرتبرتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربها و لطفهما ومود



ج

م, ين يرجون أن أكون ناجحة يف التعلالذوال يزاالن يدعوان اهللا لنجاجي, وإخواين وإخوايت 

و جلميع أسريت لعلي و إياهم يف محاية اهللا.

إبراهيم الذي وجهين و أرشدين يف حفظ بعض أيات القران.كالشيخ الفاضل شعبان مرب .11

األساتيذ الذين علومين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية..12

يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية إخواين و أخوايت وزمالئي وأصدقائيجلميع  .13

م احلكومية رياو على مسا هذا البحث.إلكمالعدا

يف الدارين واحلمد وفريهذا ونسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويوافقهم اجلزاء ال

هللا رب العاملني.  

ھ1435رجب20باكنبارو،

م2014مايو20
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