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ملخص
باستخدام )Simplification Method(اللغويةفعالية طريقة المراقبة: )2014(أنا فورونتي،

وسيلة اإلعالم الفانيال لترقية استيعاب المفردات العربية لدى 
معهد بحر العلوم فنتي راجا كمبارلمدرسة الثانوية بفي االطالب 

باستخدام وسيلة طريقة املراقبة اللغويةفعالية اغرضه ملعرفة و ،حبث التجريبهذا البحث هو 
مبعهد درسة الثانويةاملبلفصل السابعاالطالبلدىاستيعاب املفرادات العربيةرتقية لاإلعالم الفانيال

. حبر العلوم فنيت راجا كمبار

مبدرسة الثانوية مبعهد حبر ) (أ) و السابع (بالفصل السابع الطالباتهوففراد البحث أ
اللغوية باستخدام وسيلة اإلعالم فعالية طريقة املراقبةما موضوعه. وأةثوالباحالعلوم فنيت راجا كمبار

.ردات العربية لدى الطالبالفانيال لرتقية استيعاب املف

قامت الباحثة باملالحظات ىف  و ، االختبار و املالحظةوجلمع البيانات استخدمت الباحثة 
اللغوية املراقبةطريقةكل لقاء عند عملية التعليم التجرييب. واإلختبار يقام به قبل و بعد استخدام 

ستخدم الباحثة بالرموز:وأما لتحليل البيانات ت.باستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال
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وبعد أن حّللت البيانات، فاخلالصة أن هناك فرق هام ىف عملية التعليم بني استخدام 
النتيجة املالحظةوبدون استخدامها. ألن املراقبة اللغوية باستخدام وسيلة اإلعالم الفانيالطريقة 

To. و بالنتيجة%85- % 56% مبعىن "جيد" ألن يقع يف درجة 68,51ت ىف املائة نيل

و من درجة داللة 2,65= 5يف درجة داللة %"T"من اجلدول مبعىن أكربTo=2,77نيل
مبعىن هذه تدل Toالنتيجة املالحظة و بناء على مردودة.HoومقبولةHa. يعىن 2,00= %1
لدىاستيعاب املفرادات العربيةلرتقيةفعالةاملراقبة اللغوية باستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال طريقة أنّ 

.مبعهد حبر العلوم فنيت راجا كمباردرسة الثانويةاملبلفصل السابعاالطالب 



ABSTRAK
Ana Purwanti, (2014): Efektivitas Language Control Method (Simplification

Method) dengan Menggunakan Media Flannel Board
dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa
Arab  Pada Siswa MTs Pondok Pesantren Bahrul
‘Ulum Pantai Raja Kampar

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk
mengetahui efektivitas language control method (simplification method) dengan
menggunakan media flannel board dalam meningkatkan penguasaan kosakata
bahasa Arab bagi siswa kelas VII di MTs  Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Pantai
Raja Kampar.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIA dan VIIB di MTs Pondok
Pesantren Bahrul ‘Ulum Pantai Raja Kampar dan guru (peneliti), dan objeknya
adalah efektifitas language control method dengan menggunakan media flannel
board dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab pada siswa.

Peneliti menggunakan observasi dan test untuk mengumpulkan data.
Observasi dilaksanakan setiap kali pertemuan pada proses pembelajaran
eksperimen. Dan test dilaksanakan sebelum dan sesudah menggunakan language
control method dengan menggunakan media flannel board. Sedangkan untuk
menganalisis data, peneliti menggunkan rumus:
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Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses
pembelajaran terdapat perbedaan yang signifikan antara menggunakan language
control method dengan menggunakan media flannel board dengan tanpa
menggunakan metode dan media tersebut. Karena dari hasil observasi diperoleh
persentase 68,51% dengan kategori “Baik” karena terletak pada interval 56% -
85%. Dan dari hasil T-test diperoleh nilai = 2,77 yang berarti lebih besar dari" " tabel pada taraf signifikan 1% = 2,00 dan taraf signifikan 5% = 2,65. Ini berarti
Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil obssevasi dan t-test (To), ini berarti
bahwa language control method (simplification method) dengan menggunakan
media flannel board efektif untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab
bagi siswa kelas VII di MTs Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Pantai Raja Kampar.



ABSTRACT

Ana Purwanti, (2014 ) : The Effectiveness of Language Control Method
(Simplification Method) with Using Flannel
Board Media in Increasing Vocabulary Language
Arabic Student Of Bahrul ‘Ulum Junior Islamic
Boarding School Pantai Raja Kampar.

This is an experimental research. The purpose of this research is to know
the effectiveness of language control method with using flannel board media in
increasing vocabulary language Arabic for the first year students of Bahrul ‘Ulum
Junior Islamic Boarding School Pantai Raja Kampar.

The subject of this research is the fisrt year student in class A and B of
Bahrul ‘Ulum Junior Islamic Boarding School Pantai Raja Kampar and the
teacher, object of this research is the effectiveness of language control method
(simplification method) with using flannel board media in increasing vocabulary
language Arabic students.

The writer uses the observation and test to collect the data. Observation was
conducted in every experimental learning process. The test was given before and
after of using language control method with using flannel board media. To analize
the data, the writer uses the following formula:
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Based on the data analize, it can be concluded that there is a significant
difference the using language control method with using flannel board media and
without using treatment. Because the percentage of the observation result is
68,51% and it is categorized into “Good”, because the interval is 56% - 85%.
Based on the T-test result of scor = 2,77 is bigger than " " table on standard
1% = 2,00 and 5% = 2,65. It’s mean that Ha is accepted and Ho is rejected. Based
on the result of the observation and t-test (To), reveals that language control
method (simplification method) with using flannel board media is effective to in
increasing vocabulary language Arabic for the first year students of Bahrul ‘Ulum
Junior Islamic Boarding School Pantai Raja Kampar.



الشكر و التقديركلمة 

لغة امللك احلق املبني، وهو الذي أنزل القرآن عربيا وجعل البكتابه الكرمي، هو محدا ملن علمنا
وبعث رسوله من العرب، أشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال شريك له و ملالعربية أفضل اللغات ىف العا

بيبنا حصالة وسالما حتية وتعظيما على مستقيم، مثأشهد أّن حممدا عبده و رسوله، اهلادي إىل صراط 
وشفيعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.

من واجبة الباحثة كتابة البحث الستكمال شرط من شروط مقررة لنيل الشهادة اجلامعية 
المية للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكّلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلس

) Simplification Methodفعالية طريقة املراقبة اللغوية (احلكومية باكنبارو رياو حتت املوضوع
باستخدام وسيلة اإلعالم الفانيال لرتقية استيعاب املفردات العربية لدى الطالب يف املدرسة الثانوية مبعهد 

.حبر العلوم فنيت راجا كمبار
البحث األخطاء لقلة علوم و ادراكها. و لذلك ترجو الباحثة أيقنت الباحثة أّن يف كتابة هذا 

من مساحة مجيع القرّاء أن يقدموا اإلصالح و اإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة. و أّمتت الباحثة هذا 
البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرف وإرشاداته.

اللذين قاما برتبييت وتزويدي ودافعاين وكذلك تقدمت الباحثة شكرا جزيال لوالدّي احملبوبني
ما. واليزاالن يدعوان اهللا لنجاحي، وأخيت اليت ترجو أن أكون ناجحة يف  بكل صربمها ولطفهما ومود

التعلم، و جلميع أسريت لعلنا يف محاية اهللا مث شكرا كثريا يف توجيه الباحثة لكتابة هذا البحث: 

ن شريف قاسم اإلسالمية احلكومية دير جلامعة سلطاماجستري مونزير هيتامي املالدكتوربروفسور.1
رياو.

لكلية الرتبية والتعليم.الدكتور احلاج مسعود زين املاجستري العميد .2
لكلية الرتبية والتعليم.الدكتور احلاج نصر الدين املاجستري نائب العميد األول .3
والتعليم.لكلية الرتبيةنائب العميد الثانية سري مرحيايت املاجسترية .4
لكلية الرتبية والتعليم.نائب العميد الثالث الدكتور كسنادي املاجستري .5



الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري الرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم..6
الويزار املاجستري الكاتب قسم تدريس اللغة العربية..7

الذي قد شرفين يف كتابة هذا البحث، والذي قد تريفنجديالن رميب املاجساألستاذفضيلة احملرتم.8
أرشداين و وجهاين باإلرشادات و التوجيهات الغالية و الثمينة عسى اهللا أن جيزيهما خري اجلزاء يف 

الدنيا و اآلخرة.

الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.املعلمنيفضيلة.9

جلميع إخواين وأخوايت ،صغريا وال يزاالن يدعوان اهللا لنجاحيلوالدى احملبوبني الذين ربياين .10
م املادية  وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو على مساعدا

و املعنوية إلستكمال هذا البحث.
أدعو اهللا تعاىل وأخريا، جزاهم اهللا وإيانا مجيعا خري اجلزاء وبارك اهللا فينا ىف الدنيا واآلخرة. و 

عسى أن يساعدين وإياهم ىف احلياة وجيمعىن وإياهم ىف اآلخرة مع سيد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم. 
واهللا اليضيع أجر من أحسن عمال.

ه1435رمضان 04
م2014يوليو 02باكنبارو،

أنا فورونيت
11012200166رقم القيد: 
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