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تجريد 

Uوسيلة تعليمية الصندوق و البطاقة الّسّرية   استخدامأثر :  ديبي فرحاني علوي

(KOKAMI) في اكتساب مفردات اللغة العربية لدى طالب المدرسة المتوسطة 

 هعبحث هعرلمي، جاكبتا: سم  هعلةة هعربيية   داهبا كلية Uاإلسالمية الخيرية جاكرتا.  

  م.2013هعلةات  هعفنون جبامرة جاكبتا هحلكومية. ينايري 

 يف هعفرتة  هملدرسة هملتوسطة هإلسالمية هخلريية جاكبتا.  ّمتت إجبهءهت هعبحث يف 

،  يهدف 2012 إىل مايو 2012 م،  تبدأ من هيبيل 2012-2011هعثانية علرام هعدرهسي 

 سيلة ترليمية هعصند ق   هعبطاسة هعّمبّية   هستخدهمأثب  هذه هعبحث علحصول على مربفة

(KOKAMI) يف هكتماب مفباهت هعلةة هعربيية عدى طالب هملدرسة هملتوسطة هإلسالمية 

 هخلريية جاكبتا.  

هملدرسة يمتخدم هعبحث هعطبيقة هعتجبيبة.  جمتمع هعبحث هو مجيع هعطالب يف 

،  أما عيناته هي طالب هعصّف هعمايع هعذي يبلغ هملتوسطة هإلسالمية هخلريية جاكبتا.  

 طاعبا علفصل 35 طاعبا علفصل هملضبوط  35 طاعبا،  ينقم  إىل هعفصلني، مها 70عداه  

.  ملربفة نتائج هكتماب هملفباهت كمب هعرينات هملمتهدفة أسلوب هعتجبية.  يمتخدم

علطالب تمتخدم هعباحثة هإلختبار هعنهائي  هي هإلختبار هعتحبيبي،  أما أسلوب حتليل 

).  تربف هذه هعقيمة يرد أن 0,005 يف ارجة هألمهية (tهعبيانات هملمتخدم هي هختبار 

 جتبي هإلختبارهت  هي هإلختبار هعطبيري  هإلختبار هعتجانس.
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 جد ل t)،  أما 7,388 حماب (t يرد أن جتبي هختبارهت، فحصلت سيمة 

 جد ل، ففبضية t حماب أكرب من t). نظبه إىل أن = dk 68)  ارجة هحلبية (1,67(

. (H1) مبفوضة  سبلت فبضية هعبحث  (HO)هعصفب 

 هذه هعبحث يدّل على أن نتائج هكتماب هملفباهت علطالب هعذي عّلمته  هملدّرسة 

أرسي  أكرب من نتائج هكتماب هملفباهت  ياستخدهم  سيلة ترليمية هعصند ق   هعبطاسة هعّمبّية

علطالب هعذي عّلمته  هملدّرسة يد ن هستخدهم  سيلة ترليمية هعصند ق   هعبطاسة هعّمبّية. 

 سيلة ترليمية هعصند ق   تبتقي رغبة هعطالب يف هعترل   يناعون نتيجة هعترل  هجليدة، ألن 

هشرتهك هعطالب يرضه  يرضا يف حبث  ، تزيد فراعية عملية هعترل تمتطيع أن  هعبطاسة هعّمبّية

  هكتماب مفباهت هعلةة هعربيية   عنقل أرهئه   أفكاره  إىل هعلةة  هعربيية هما هملنطوسة ه  

  مجل أ  نصوص هعلةة هعربيية.  يف حمااثة ه  كتاية هعكلمة هملكتوية، مثل
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ABSTRAK 

Debby Farhani Alwy: Pengaruh Media Pembelajaran Kotak dan 
Kartu Misterius (KOKAMI) Terhadap Penguasaan Kosakata Bahasa Arab 
Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Jakarta. Skripsi. Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
Jakarta. Januari 2013. 

 Penelitian ini dilaksanakan di MTs Al-Khairiyah Jakarta, pada 
semester 2 Tahun Ajaran 2011-2012, yang dimulai sejak bulan April 2012 
hingga bulan Mei 2012 dengan tujuan untuk mengetahui Pengaruh Media 
Pembelajaran Kotak dan Kartu Misterius (KOKAMI) Terhadap Penguasaan 
Kosakata Pada Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Jakarta. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimen. Populasinya adalah siswa MTs Al-Khairiyah Jakarta dan 
Sampelnya adalah siswa kelas VII sebanyak 70 siswa, yang terdiri dari 35 
siswa untuk kelas kontrol dan 35 siswa untuk kelas eksperimen. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Instrumen 
yang digunakan adalah tes akhir berbentuk tes tulis dengan teknik analisis 
data digunakan adalah uji-t pada taraf signifikansi = 0,05. Uji-t ini dilakukan 
setelah melakukan tes seperti Uji Normalitas dan Uji Homogenitas, maka 
kemudian akan diperoleh hasil dari uji-t.  

 Setelah dilakukan tes maka nilai t hitung yang diperoleh adalah 7,388. 
Sedangkan t tabel adalah 1,67 untuk derajat kebebasan (dk = 68). Karena 
harga t hitung lebih besar daripada harga t tabel, maka hipotesis nol (HO) 
ditolak dan hipotesis penelitian (H1) diterima. 

 Penelitian ini menunjukkan siswa yang diajarkan dengan 
menggunakan Media Pembelajaran Kotak dan Kartu Misterius (KOKAMI) 
lebih tinggi hasil penguasaan kosakatanya dibandingkan dengan siswa yang 
diajarkan tanpa menggunakan Media Pembelajaran Kotak dan Kartu 
Misterius (KOKAMI). Motivasi belajar siswa akan meningkat dan memperoleh 
hasil belajar yang baik, karena dengan Media Pembelajaran Kotak dan Kartu 
Misterius (KOKAMI) dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran dan dapat 
menumbuhkan interaksi siswa antara satu dengan yang lainnya dalam 
mengeksplor dan mengolah kosakata Bahasa Arab  dan menuangkan ide 
atau gagasan mereka dalam bahasa lisan maupun tulisan seperti  berdialog 
atau menulis kata, kalimat ataupun wacana berbahasa Arab. 
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التقدير و االعتراف 

هحلمد هللا هعذي عّل  هإلنمان ياعقل ، عّل  هإلنمان مامل يرل ، هعصالة  هعمالم على 

خري هألنبياء  هملبسلني  على دعه  صحبه،  يرد: 

عقد سضت هعباحثة هأل سات هعطويلة يف ترل  هعلةة هعربيية جبامرة جاكبتا هحلكومية. 

 اليّد جلميع هعطلبة فيها أن يقّدموه هعبحث هعرلمي يف هعفرتة هألخرية إلكمال ارهسته  عنيل 

 سيلة ترليمية هعصند ق    هستخدهمأثب عن ارجة هعمبجانا.  تبحث هعباحثة يف رساعتها 

 يف هكتماب مفباهت هعلةة هعربيية عدى طالب هملدرسة (KOKAMI)هعبطاسة هعّمبّية  

 هملتوسطة هإلسالمية هخلريية جاكبتا.  

فتتشبف هعباحثة يأن تقدم جزيل هعشكب  خاعص هعتحية  ياعغ هعتقديب هلؤالء هعذين 

سد ساعد ه  شجروه هعباحثة على إكمال هذه هعبحث هعرلمي،  ه : 

 كاملشبف هأل ل هعذي سام يإشبهف هعباحثة هعدكتور أتشينج رمحت هملاجمتري )1

 ياإلخالص  هعصرب  كثبة هإلهتمام من يدهية هعبحث حىت �ايته.

 راين يبناياس هملاجمتري كاملشبف هعثاين هعذي سدم هالرشااهت  هعتوجيهات علباحثة. )2

 رمضاين هملاجمتري يوصف رئيس سم  هعلةة هعربيية  داهبا جبامرة جاكبتا هحلكومية. )3

مجيع هألساتذة يف سم  هعلةة هعربيية  داهبا هعذين يقدمون كثريه من علوم هعلةة هعربيية  )4

  هعرلوم هعرتيوية .
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أمي هعمّيدة نورماال   أيب هعمّيد حممد سذيل هعرزيزهن   هحملبويان هعلذهن يبييان هعباحثة  )5

 ياحلنون  هحلنان  يدعوهن عنجاح هعباحثة. 

ز جي هحملبوب فبهنشي سيف ههللا    ينيت هحملبوية فبهفيما ذي هعرظ  هعلذهن يشجران  )6

 على هعنجاح اهئما.

أخي هجلميل فوسي فبحان شوكاين هعذي يماعد   يشجع على هعنحاح اهئما.  ألخوهيت  )7

هملاهبة  إيليا رمحا هيت، حمن هخلامتة   رييرة هعرد ية هعآليت يوّجهنين عن خطوهت 

 هعكتاية هذه هعبحث. 

مجيع زمالئي  زمياليت يف سم  هعلةة هعربيية   داهبا،  خاصة ميليا يوتبي،  فوزية  )8

  هألحّباء.2008حانوم،   حممد عطفي  كل هعطلبة يف هعدفرة 

على هعبغ  جهد من هعباحثة يف إ�اء هذه هعبحث  إكماعه عكن تررتف يأنّه يريد 

عن هعكمال، الخيلو عن هخلطأ  هعنقصان. عرّل ههللا يةفب ذنوب هعباحثة  أخطائها. دمني. 

 من أجل ذعك تبجو هعباحثة هالنتقااهت هعبناءة إلمتام هذه هعبحث يف هملمتقبل. 

 

 2013جاكبتا، ينايري 
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