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  الصف السابع من مدرسة" الزهراء" املتوسطة ميلوجنو جفارا.

  ايرما سريانيغسية :  االسم
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للتالميذ الذين يتعلمون باستخدام البطاقات  اللغة العربية اتدمفر  تعليم ملعرفة (أ) ف البحثيهد

 تعليمملعرفة  (ب)، مدرسة "الزهراء" املتوسطة ملوجنو جفارامن  يف الصف السابع (Flash Cards)الومضية 

يف الصف  (Flash Cards)للتالميذ الذين يتعلمون بدون استخدام البطاقات الومضية  اللغة العربية اتدمفر 

غة العربية بني التالميذ مفردات الل تعليمفرق ىف الملعرفة ارا، (ج) مدرسة "الزهراء" املتوسطة ملوجنو جفالسابع من 

يتعلمون بدوا ىف الصف السابع  الذينالتالميذ و  (Flash Cards)الذين يتعلمون باستخدام البطاقات الومضية 

  جفارا. مدرسة "الزهراء" املتوسطة ميلوجنومن 

الزهراء" مدرسة "تالميذ يف الفصل السابع من كل فرد من الاتمع اإلحصائي يف هذا البحث   كان

الفصل إىل قسمني ويدرس فيهما مثانية  م. وانقسم 2012 /2011العام الدراسي  ملوجنو جفارا املتوسطة

مدرسة من  مجيع التالميذ يف الفصل السابع ةالباحث تأخذ بناء على عدد التالميذ يف الفصلني،. تلميذا واربعون

التالميذ يف فصل "أ"   ةالباحث تعّينف قسمنيا إىل . وهؤالء التالميذ انقسمو عينةك املتوسطة ملوجنو جفارا" الزهراء "

كمجموعة  . وفصل "ب"تلميذا اربعة وعشرونوعدد التالميذ فيه  (Eksperimen Group) جتريبيةكمجموعة 

 البحث هذا يف ةالباحث استخدمت. تلميذا وكان عدد التالميذ فيه اربعة وعشرون )Control Group( ظابطة

. اإلختبار التوثيق وطريقة طريقةطريقة املشاهدة و  فهي البياناتاملستخدمة جلمع  الطرق وأما التجريبية، الطريقة

 الصيغة استخدمت مث ،(Multiple Choice) اختيار من املتعدد بند األسئلة يف هذا االختبار مخسة عشرونو 

 .البيانات لتحليل (t-test)  ت االختبار

 (Flash Cards)البطاقات الومضية  استخدامب املفرداتتعليم  أن على دلت البحث نتيجة هذا وأّما

 استخداممن  وا أدو منفعال  أكثراملتوسطة ملوجنو جفارا " الزهراءدرسة "يف الصف السابع من م لتالميذل

أي   thitung > ttabel :هي والنتيجة  (t-test) "  ت" اختبار نتيجة من دلت احلالة ذه. هالتقليديّة الطريقة



ة متوسطو  78,5 هيالتجرييي  لفصلة الدرجة لمتوسطو  (Ha)  البديلى الفرض فيقبل 3,60 <1,684

 .61,83 هيالظابط  لفصلالدرجة ل

 العربية اللغة متعلمي يسّهل أن اهللا فعسى ،والتالميذ املدّرسني من القراء البحث هذا ينفع أن اهللا نسأل

  .الوسيلة ذه وتعليمهم تدريسهم أثناء باإلندونيسية الّناطقني

  
ABSTRAK 

 
Judul : Efektifitas Penggunaan Kartu Flash Cards dalam Pembelajaran Kosa Kata 

Bahasa Arab bagi Siswa Kelas VII di SMP Az Zahra Mlinggo Jepara. 

Nama : Erma Suryaningsih 

NIM : 083211062 

Tujuan Penelitian ini adalah: a). Untuk mengetahui Pembelajaran Kosa Kata 

Bahasa Arab  bagi Siswa yang di ajar dengan menggunakan Flash Cards di Kelas VII SMP 

Az Zahra Mlonggo Jepara, b). Untuk mengetahui Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab 

bagi Siswa yang di ajar dengan tidak menggunakan Flash Cards di Kelas VII SMP Az 

Zahra Mlonggo Jepara, c). Untuk mengetahui perbedaan antara Siswa yang di ajar dengan 

menggunakan Flash Cards dan siswa yang di ajar dengan tidak menggunakan Flash Cards 

di kelas VII SMP Az Zahra Mlonggo jepara. 

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Az 

Zahra Mlonggo jepara tahun ajaran 2011/2012, yang terdiri dari dua kelas dan berjumlah 48 

Siswa. Dengan jumlah siswa tersebut peneliti mengambil keseluruhan siswa di kelas VII 

SMP Az Zahra Mlonggo Jepara sebagai Sample. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan 

siswa menjadi dua kelompok yaitu: Siswa kelas VII A sebagai Kelompok Eksperimen dan 

Kelas VII B sebagai Kelompok Kontrol dan jumlah siswa pada masing- masing kelas 

sebanyak 24 siswa. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi, 

metode observasi dan metode tes sebagai teknik pengumpulan data, dan jumlah tes yang di 

gunakan peneliti sebanyak 25 butir yang berbentuk pilihan ganda, kemudian peneliti 

menggunakan rumus t-test untuk menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. 

Dan adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Kosa Kata 

Bahas arab dengan menggunakan Flash Cards  bagi siswa kelas VII SMP Az Zahra lebih 

efektif daripada siswa yang di ajar dengan tidak menggunakan Flash Cards  atau dengan 

metode tradisional (Metode yang diterapkan di Sekolah tersebut). Hal ini di tunjukkan dari 

hasil analisis dengan menggunakan t-test, adapun hasilnya adalah to lebih besar dari tt 



dengan perhitungan 3,60 > 1,684, maka Hipotesis Alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis 

Nihil (H0) ditolak. Adapun rata-rata dari kelas Eksperimen adalah 78,5 dan kelas kontrol 

adalah 61,83. 

 

 

 

  الشعار

������ ��	
 �����֠ ��������� 
�������� ��� ��ִ" �#☺&���֠�� 
'(⌧����* +,�-./0ִ�� 1��34-�5�� 
�6�7��( 9:;+<�( = 4�	֠ 4�ִ
 >���?A,B 

�CD֠���� �E�7�G�	�5 �CD֠������ HI 
�E�☺+K�	�5 = �ִ☺L�;M -�N⌧��?�5 
1����O�P�  K��Q��0R�� ST�     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  كلمة الشكر والتقدير

احلمد هللا رب العاملني. قد امتت الباحثة من كتابة هذا البحث حتت املوضوع: فعالية استخدام البطاقات 

يف تعليم مفردات اللغة العربية لتالميذ الصف السابع من مدرسة" الزهراء" املتوسطة  (Flash Cards)الومضية 

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية  (S1)انس ميلوجنو جفارا. وهذا مقدم لإلكمال بعض الشروط لنيل الدرجة الليس

  الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.

  وتريد الباحثة إلقاء الشكر والتقدير إىل:

سالمية احلكومية فضيلة السيد الدكتور الشجاعي املاجستري كعميد يف كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإل .1

 مسارانج.

الليث عاشقني املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو فضيلة السيد  .2

 اإلسالمية احلكومية مسارانج.

 سوجنو بكلية الرتبية جبامعة وايل العربية اللغة تعليم قسم فضيلة السيد حمفوظ صديق املاجستري ككاتب .3

 بسمارنج. اإلسالمية احلكومية

 كانا الذين شرفنيمك لدكتور محداين معني املاجستريااملاجستري و  االستاذ الدكتور إبن حجر السيد فضيلة .4

 جزامها اهللا خري اجلزاء..هذا البحث إلمتاموالفكرة  الوقت لواسعة وخملصني راضيني

إىل سبيل العلم  ةالباحث الذين قد عّلموا جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية كلية الرتبيةيف  املدرسني  .5

 . عرفةوامل

  .ومجيع العائلة الذين يساعدون يف كتابة هذا البحثوالدي  .6

، وخاصة اإلخوان من الطلبة لقسم تعليم مجيع أصحايب يف كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية .7

 .أعطوا النصائح واملساعدة يف إمتام هذا البحث الذين 2008سنة اللغة العربية 

سأل الباحثة اهللا سبحان اهللا وتعاىل ان جيزيهم خري اجلزاء وان يكون هذا البحث نافعا ومفيدا لنا وأهلنا ت

 .وديننا يف الدرين. امني يارب العاملني



 

 

 

 

 

 

 االهداء

  أهدي هذا البحث إىل:

  والدي احملرتمني احملبوبني أيب حممد زهدي وأمي فرتيين

  االهتمام والرتبية ويبذل اجلهد يف القيام اإلرشادات والنصائححبسن اللذان ربياين صغريا  

  وأخيت الصغرية زازوك زولينا اليت تدافعين وتشجعين إلمتام الدراسة يف هذه الكلية

  مجيع أساتيذي من الصغار حىت االن الذين يربون روحي بالعلوم واملعارف

  .2008غة العربية سنة وزمالئي وزمياليت يف كلية الرتبية خاصة يف قسم تعليم الل

  جزاكم اهللا بأحسن اجلزاء.

 امني 
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