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ABSTRAK

TrianaSusanti, (2014)     : Efektifitas MediaStick Figures untukMeningkatkan
Penguasaan Mufradat pada Pembelajaran Bahasa Arab
Di MTsN Model Kuok.

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan
dan dapat merangsang pendapat siswa, perasaan, perhatian dan keinginan mereka
untuk belajar, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan juga
menjadi lebih efektif. Berdasarkan penelitian pendahuluan di tahun kedua siswa dari
MtsN Model Kuok, Penulis menemukan bahwa penguasaan mufradat siswa masih
rendah.

Subyek penelitian ini adalah siswa tahun kedua MTsN Model Kuok di 2013/2014
tahun akademik.Tujuan dari penelitian ini adalah efektifitas media stick figures untuk
menigkatkan penguasaan mufradat siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan testertulis.Data dianalisis
dengan menggunakan program computer SPSS dengan Compare Mare Independent
SamplesTestrumus T-test.

Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa menggunakan media Stick Figures
efektif untuk meningkatkan Penguasaan Mufradat siswa.Dan penguasaan mufradat
siswa mendapat nilai baik dengan nilai reratates 76,03.Karena Nilaithitung= 5,729
dengan nilai signifikan sebesar  0,000, karena nilai signifikan yang diperoleh dari
hasil perhitungan lebih kecil dari tarafsignifikan α = 0,05 maka H0ditolak. Dan
apabila nilaithitung= 5,729berartibahwathitunglebihbesarttable pada taraf signifikan 5%
maupuntarafsignifikan 1% sebesar 2,00dan 2,65. Ini berartithitung>ttabel, maka
diputuskan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa hasil belajar siswa lebih efektif kela seksperimen dari pada kelas control
setelah di beri perlakuan.
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ABSTRACT

TrianaSusanti, (2014)     : The effectiveness of Stick Figures Media to Improve
the Mastery of Mufradat (Arabic Vocabulary) in MTsN
Model Kuok.

Media are that those can be used to convey messages and can stimulate
students’ opinion, feeling, attention and their desire to learn, so the learning process
goes well and also be more effective. Based on the plemilinary studies in the second
year student MTsN Model kuok, the writers found that student mastery mufradat still
low.

The subject of this research was second year student at MTsN Model Kuok in
2013/2014 academic year. The purpose of this research was effectiveness of the Stick
Figures Media to improve student’s mastery mufradat. The technique of data
collection that used in this research were the observation, interviews and a written
test. The analyzing the data was using SPSS program with Independent Sampel T-test
Formula.

Based on the observations, it is know that the Stick Figures Media was
effective to improve student’s mastery in mufradat. And student’s mastery mufradat
got well scored will average of the test was 76,03. Because of the significant level
was obtained from calculation smaller than significant level a=0,05 that Ha was
rejected. And t=5,729 is greater than ttable. The significant level of 5% and 1% level of
2,00 and 2,65. It means that to ttabel, Ho was rejected and Ha was accepted.  It can be
conclude that the student’s learning was more effective in experiment class after
being treated than control class.
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ملخص

استيعاب بترقية STICK FIGURESاستخدام وسيلة فعالية :)    ٢٠١٤، (تريانا سوسنتي
بالمدرسة المفردات لدى الطالب في تعليم اللغة العربية

الثانوية موديل كووك "

يع أن تدفع الطالب للتفكري طتستو ما ميكن استخدامها إللقاء املعلوماتإن الوسيلة هي 
والشعور واإلهتمام واإلرادة للتعلم حىت تسري عملية التعلم والتعليم جيدا وفعاال، حىت تساعد املدرس يف 

املدرسة الثانوية . بناء على الدراسة التمهيدية يف السنة الثانية من عملية التعلم داخل نفس الطالب
ال تزال ضعيفة، حىت تسري طالب ستيعاب املفردات لدى الالظواهر أن اوجدتالباحثة، "كووك"موديل

عملية التعلم والتعليم جيدا.
. ٢٠١٣/٢٠١٤سنة دراسية "كووك"موديلباملدرسة الطالبفي الفصل الثانيفراد البحث هوأ

استيعاب املفردات لدى الطالب برتقية STICK FIGURESفعاليةاستخدام وسيلة هو فما موضوعهأو
االختبار و املالحظةجلمع البيانات تستخدم الباحثة .باملدرسة الثانوية موديل كووكاللغة العربيةيف تعليم 
رمز  Independent Samples TestSPSSالباحثة  متستخدلبيانات. و يف حتليل التوثيقو االتحريري

.Test-T

ا الباحثة أن STICKاستخدام وسيلة بناء على املالحظة اليت قامت  FIGURES برتقية
درجة ال. و استيعاب املفردات لدي الطالب يبلغ يف درجة جيدة باستيعاب املفردات لدى الطالب

T hitungنتيجة . الن٧٦،٠٣ةلالختبارتوسطامل ألن النتيجة اهلامة 0,000بالدرجة اهلامة 5,729 =
Thitungأن .و مردودةHoفلذا أن a=0,05املأخوذة من حاصلة احلساب أصغر من الدرجة اهلامة 

Haمردودة وكانت Hoفكانت %1%  أو ىف الدرجة اهلامة 5ىف الدرجة اهلامة T tableأكرب من 

.فعالة بعد اإلجراءتصف املراقبصلة التعلم بني الصف التجرييب و مقبولة ، فلذا أن حا
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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 كتابة الرسالة إل ةمن واجبة الباحث
سلطان شريف قاسم للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة

STICKاستخدام وسيلة "فعاليةاملوضوع حتت اإلسالمية احلكومية رياو تدريس اللغة العربية 

FIGURES باملدرسة الثانوية موديل  استيعاب املفردات لدى الطالب يف تعليم اللغة العربيةبرتقية
كووك "

من فضيلة اتو اإلرشادتوجيهاتالهذا البحث بإذن اهللا عز وجل يفةالباحثأمتت
الذين قد بذلوا جهدهم يف توجيه شكرا جزيال وفائق اإلحرتامتقدمْت الباحثةاملشرف. وكذلك 

:لكتابة هذا البحثةالباحث

سلطان شريف قاسم اإلسالمية الجامعة حممد نذير كرمي مدير األستاذ الدكتور احلاج .1
احلكومية برياو.

.ة الرتبية والتعليمكليتور احلاج مسعود زين املاجستري عميد  الدك.2
.ة الرتبية والتعليمكلينصر الدين املاجستري نائب العميد األول  الدكتور احلاج.3
.ة الرتبية والتعليمكليالثانية  رحيايت املاجسترية نائبة العميد سري م.4
.والتعليمة الرتبيةكليكتور كسنادى املاجستري نائب العميد الثالث  الد .5
قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم.لدكتورندوس ذو الكفل املاجستري رئيس ا.6
قسم تدريس اللغة العربية.الويزار املاجستري كاتب .7
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. فقد نفعتين كثرية من نصائحه ةحثاجستري الذي قام باإلشراف على البااملىبلنج راميادفاجن.8
.ة. فأسال اهللا أن جيزيه خري اجلزاءكتابة هذه الرسالوخباصة يفديدة وتوجيهاته الشالغالية 

األكادمكية الىت وجهتين وأرشدتين يف أداء شرفاملتور احلاجة زليانا املاجسترية كالدك.9
الواجبات األكادمكية.

ما. .10 والدّي احملبوبني اللذين قاما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومود
يدعوان اهللا لنجاحي، وإخواين وإخوايت الذين يرجون أن أكون ناجحا يف التعلم، واليزاالن 

و جلميع أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللا.
.من القران الكرميوجهين وأرشدين يف حفظ بعض أياتالذيالويزار املاجستري..11
.نافعةلذين قد علموىن علوما اضرون واحملاضرات ااحمل.12
سلطان شريف قاسم اإلسالمية الجلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة .13

م املادية و املعنوية إل احلكومية رياو على  كمال هذا البحث.مساعدا
اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويوفقهم اجلزاء الوفري يف الدارين واحلمد هللا رب أسئل

.العاملني
1435ھـ مجادى الثانية باكنبارو، 14

م2014 ابريل14
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10912006004رقم القيد: 
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