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Abstract: Low ability of students in understanding the vocabulary of Arabic one of them
due to improper use of learning media. Similarly, in the fourth grader Islamic
Elementary School Parambahan Lampasi Payakumbuh, that is, there are many daily
results of the Arabic language vocabulary students who are below average. Therefore, it
is necessary to test the media that is deemed interesting for the students that is audio
visual media. The purpose of this research is to uncover the influence of the use of audio
visual media to the outcome of learning vocabulary Arabic in class four at Islamic
Elementary School Parambahan Lampasi Payakumbuh. The method used in this
research is a quantitative method with the quasi-experimentation approach, the
population of this research is the fourth graders at Islamic Elementary School
Parambahan Lampasi Payakumbuh. Researchers took them as samples using the total
sampling technique, since the fourth class consisted of two classes, namely fourth grade
A and fourth grade B. Learning in experimental classes using audio visual media, while
the control class without using media. The result of this study is that audio visual media
can affect the learning of the language Mufradat Arabic positively to students in Islamic
Elementary School Parambahan Lampasi Payakumbuh.
Keywords: audio visual, vocabulary arabic, influence
Abstrak: Mufradat merupakan materi utama dalam pembelajaran bahasa Arab.
sehingga mufradat terletak di awal materi sebelum qira’ah, kitabah, dan muhadatsah.
Demikian juga yang dipelajari oleh siswa kelas empat Madrasah Ibtidaiyah Negeri
Parambahan Lampasi Payakumbuh. Berdasarkan hasil ulangan harian siswa,
menunjukkan bahwa siswa belum menguasai materi mufradat dengan baik. Oleh
karena itu, peneliti melakukan uji coba terhadap media pembelajaran yang dipandang
menarik bagi siswa dalam mempelajari mufradat, yaitu media audio visual. Adapun
tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pengaruh penggunaan media audio
visual terhadap hasil belajar bahasa Arab, yaitu hasil ulangan khusus materi mufradat
bahasa Arab kelas empat MIN Parambahan Lampasi Payakumbuh. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan pendekatan
eksperimen kuasi, populasi penelitian ini ialah siswa kelas empat MIN Parambahan
Lampasi Payakumbuh. Peneliti mengambil mereka sebagai sampel dengan
menggunakan teknik total sampling, karena kelas empat terdiri dari dua kelas, yaitu
kelas empat A dan kelas empat B. Pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan
media audio visual, sedangkan kelas kontrol tanpa menggunakan media. Hasil
penelitian yang dianalisis menggunakan uji t menunjukkan bahwa t0 lebih besar dari
tt, sehingga disimpulkan bahwa penggunaan media audio visual dapat mempengaruhi
pembelajaran mufradat bahasa Arab secara positif terhadap siswa MIN Parambahan
Lampasi Payakumbuh.
Kata Kunci: Media audio visual, mufradat, pengaruh
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امللدمة
انلقة امؾرتية مقة امؾروتة والإسالم ،ويه أأؼغم ملومات ا ألمة الإسالمية مٌذ أأن يحؾثَ هللا رسوهل امؾريب
اإىل أأن يرث هللا ا ألرض ومن ؽلهيا 1.كال ش يخ الإسالم اجن امخميية يف كخاتَ اإكذىض امرصاط املس خلمي امطفحة
:٢٧٣اإن هللا ؼيدما ىزل كخاتَ تلسان ؼريب ،وحؾل رساةل مدلقا دلؼوة اإىل املرأن واحلمكة تلسان امؾرب ،وحؾل
امساتلون ( أأحصاب امييب ( يخحدث تلسان امؾرب ،حىت ل ثوخد طريلة حلفظ ودلراسة ادلين الإساليم اإل ابنلقة
امؾرتية ،حىت ثؾمل وثؾلمي انلقة امؾرتية أأو يللهيا حزء يف ورش ادلين 2.وكذكل كال ريخوجنا و أأضدكائَ ملك مسمل
اذلين حيخاحون ملؾريفة الاسالم فٌِل حيدا ومؾريفة معيلا لتد هلم امكفاءة ابنلقة امؾرتية.

3

املفردات وحدُا مفردة يه انلفغة أأو املكمة اميت ثخكون من حرفني فبأكرث وثدل ؽىل مؾىن .ذلكل كال
طؾمية اإن املفردات يه أأدوات محل املؾىن 4.املفردات يه املكمة من انلقة ا ألحٌحية (انلقة امؾرتية) وثؾلمي املفردات
أأن يخؾمل امطامة هطق حروفِا وفِم مؾياُا مس خلةل 5ومؾرفة طريلة الاش خلاق مهنا وجمرد وضفِا يف حركية مقوي
وكدرثَ ؽىل أأن يس خخدم املكمة املياس حة يف املاكن املياسة.
و أأما أأهواع املفردات حسة املِارات انلقوية فِي أأرتؾة )٢ :مفردات نلفِم :فِمِا مسموؽة وفِمِا ملروءة،
 )٣مفردات نلالكم :اس خؾٌلمِا يف امالكم امؾادي أأو موكف ن
مؾني )٤ ،مفردات نلكذاب :ؽادية أأو موكفية)٥ ،
مفردات ماكمٌة :س ياكية (ثفِم من امس ياق) أأو حتليلية (ثفِم من حتليلِا ومن دطائطِا امرصفية).
و أأما أأهواع املفردات حسة املؾىن فِي  )٢:لكٌلت احملخوى (ويه املفردات ا ألساس ية من اسٌلء و أأفؾال)،
 )٣لكٌلت وعيفية (ويه املفردات امرتط كحروف اجلر وامؾطف )٤ ،)...لكٌلت ؼيلودية (ويه اميت ل ثيلل

1 Azhar Arsyad, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya Beberapa Pokok Pikiran (Surabaya:
Pustaka Pelajar, 2010).
2 Ahmad bin ’Abdul Halim bin ’Abdussalam bin ’Abdullah bin Abi al-Qasim al-Khudhry alNamir al-Harani al-Dimasyqi Ibn Taymiyyah, Iqtadha’ Al-Shirath Al-Mustaqim Li Mukhalafah Ashhab
Al-Jahim (Damaskus: Dar Isybiliya, 1998).
3 Mahyudin Ritonga and others, ‘Reformulating the Arabic Language Teaching Materials
Within the Framework of Generating New Cadres of Tarjih and Tajdid Ulama Islamic Law Study
Program Faculty of Islamic Religion , Muhammadiyah University of’, International Journal of
Advanced Science and Technology, 29.7 (2020), 185–90.
4 Roushdy A Toemah, Ta’lim Al-’Arabiyyah Lighair Al-Nâthiqin Bihâ Manâhijuh Wa Asâlibuh
(Rabâth: Jâmi’ah al-Manshurah, 1989).
5 Zukhaira, ‘Tadris Mufradât Al-Lughah Al-’Arabiyyah Wa Ikhtibârâtihâ Li Marhalah AlMutawassithah’, LANGUAGE CIRCLE Journal of Language and Literature, IV.2 (2010), 139–48.
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مؾىن مؾييا ويه مفردات"رـة") .و أأما أأهواع املفردات حسة خمخطص يه )٢ :لكٌلت ذادمة جس خخدم يف
مواكف كثرية )٣ ،لكٌلت ختططية جس خخدم يف جمال ن
مؾني .و أأهواع املفردات حسة الإس خخدام يه )٢ :لكٌلت
وش يطة كثرية اس خؾٌلمِا )٣ ،لكٌلت ذامةل يلل اس خؾٌلمِا.

6

من امحيان امساتق يدل ؽىل أأهواع املفردات كثرية ،أأما أأهواع املفردات أأن جس خؾمل امحاحثة فِي أأهواع
املفردات حسة املِارة انلقوية يه مفردات نلفِم املسموؽة .أأي جس خخدم امحاحثة املفردات يف همارة الإس امتع من
كخاب انلقة امؾرتية اذلي يس خؾمل املدرس يف معلية امخؾمل.
و أأما اموس يةل فِي ثكل ا ألدوات اميت يس خخدهما املؾمل داذل جحرة ادلراسة ويدذل مضن ُذا هوع ا ألدوات
املس خخدمة يف امخدريس اكمس حورة وفريُا 7.اموس يةل مقة يه ما يخوضل تَ الإوسان اإىل يشء ،أأو يخلرب تَ اإىل
فريٍ .واموسائل امخؾلميية يه لك مايس خؾني تَ املدرس ؽىل اإيطال املادة ؽلمية وسائر املؾارف واملمي اإىل أأذُان
امطالب وثوضيحِا 8.يلطد ابموس يةل امخؾلميية ما ثيدرج حتت خمخلف اموسائط اميت يس خخدهما ا ألس خاذ يف اموكت
امخؾلمي  ،تقرض اإيطال املؾارف واحللائق وا ألفاكر واملؾاين نلطلحة 9.لك ُذٍ امخؾاريف ثؤدي اإىل مفِوم واحد وُو
أأهنا وسائل أأو وسائط ثؾني ؽىل امخؾلمي وامخؾمل وثؤدي اإىل إارساؽَ .وس يكون امخالميذ أأكرث اُامتما يف امخؾمل ؼيد
اس خخدام أأسامية امخدريس اميت ثيطوي ؽىل أأكرث من واحد من حواسِم .اس خخدام وسائل امخؾلميية سوف
يخقلة ؽىل ضؾوتة امخالميذ اذلين مه هممييون ابس خخدام واحدة من احلواس يف امخؾمل ،ألن لك طامة هل طريلذَ
اخلاضة يف امخؾمل ،وُياك امسمػ امسائد ،وُياك هغرة همميية.
و أأهواع اموسائل امخؾلميية كٌل ر أأييا يف زماهيا احلارض ثدٌوع اموسائل امخؾلميية وثخطور حسة ثطور ا ألزمان،
مفهنا ما ثؾمتد ؽىل انلقة انلفغية أأو املسموؽة ،ومهنا ما ثؾمتد ؽىل امطور وامرسوم وامدسجيالت امطوثية ،ومهنا ما
ثؾمتد ؽىل امطور املخحركة وامخلفاز وفريُا .ويرى امفوزان أأن اموسائل امخؾلميية ثيلسم اإىل ٍلوؽات ،وذكل حسة

6 Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fawzan, I’dâd Mawâd Ta’lim Al-Lughah Al-’Arabiyyah Li Ghair
Al-Nâthiqina Bihâ (Makkah: Mamlakah al-Sa’udiyyah, 2008).
7 Yâminah Ismâ’ily and ’Awâthif Mâm, ‘Dawr Al-Wasâil Al-Ta’limiyyah Fi Itsrâ’i Al-Mawqif AlTa’limy Bi Al-Jâmi’ah’, Majallah Al-’Ulum Al-Insâniyyah Wa Al-Ijtimâ’iyyah, 16.1 (2002), 319–57.
8 ’Abd al-Wahhâb ’Abdussalâm Thawilah, Al-Tarbiyyah Al-Islâmiyyah Wa Fann Al-Tadris
(Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2008).
9 Umar Al-Faruq, ‘Ahammiyah Istikhdâm Al-Wasâ’il Al-Ta’limiyyah Fi Ta’lim Al-Lughah Al’Arabiyyah Linnâthiqina Bi Ghairihâ’, Jurnal Lisanu Ad-Dhad, 1.2 (2014), 79–90.
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احلاسة اميت ختاطهبا ،ويه )٢ 10:اموسائل امخؾلميية ثشلك املواد املطحوؽة أأو املرسومة ،مثل  :امكذة ،وامطورة
امخؾلميية ،وامرسومات واخلرائط ،وانلوحات امخؾلميية ،وامشفافيات ،وامحطاكات ،وامرموز )٣ .اموسائل امخؾلميية
ثشلك املواد امسمؾية امحرصية امثاتخة ،مثل  :أأفالم باتخة ،وأأطرطة ضوثية و أأسطواتات )٤ .اموسائل امخؾلميية
ثشلك املواد امسمؾية امحرصية املخحركة ،مثل :أأفالم مذحركة ،و أأطرطة امفيديو ،و أأكراص احلاسوب.
و أأما ثطييف اموسائل امخؾلميية يف ثؾلمي انلقة امؾرتية ،فِي ثطييف يف اجملالت امخامية )٢ : 11اموسائل
امحرصية ،ويه اميت يس خفاد مهنا ؼن طريق تافذة امؾني ،و أأمهِا  :امكذاب املدريس وما أأش حَ ذكل ،وامس حورة
وملحلاهتا ،وانلوحات اجلدارية وما أأش حَ ثكل ،امطورة املفردة واملركحة واملسلسة ،وامحطاكات جلك أأهواؼِا)٣ .
اموسائل امسمؾية ،ويه اميت يس خفاد مهنا ؼن طريق ا ألذن ،و أأمهِا  :املذايع ،وامدسجيالت امطوثية،
وا ألسطواتات اإخل )٤ .اموسائل امسمؾية امحرصية ،ويه اميت يس خفاد مهنا ؼن طريق امؾني وا ألذن مؾا ،و أأمهِا :
امخلفاز ،وامطورة املخحركة .أأما اموسائل امخؾلمية ثشلك املواد امسمؾية امحرصية املخحركة مكثل ا ألفالم ،وامفيديو،
و أأكراص احلاسوب .وتني امثالث ُذٍ اموسائل ،اموسائل امسمؾية امحرصية دليَ املزااي من اموعائف ملارهة
ابموسائل امخؾلميية ا ألدرى .ألهَ ميكن اموسائل امسمؾية امحرصية أأن جتؾل امخالميذ أل نن يطححوا أأكرث حٌلسا وروح
ادلراسة امخامية.
انلقة امؾرتية يه اإحدى املواد اميت جية ؽىل امخالميذ دلراس هتا يف املدرسة الإتخدائية الإسالمية .واحدة
من املواد امرئيس ية اميت جية ثؾلمِا يف انلقة امؾرتية يه املفردات ،أل نن املفردات هم نمة يف ثؾمل انلقة ا ألحٌحية .اإذا
ؼرفوا املفردات امكثرية فسيسِلون يف امخؾمل انلقة .يف ثؾمل انلقة امؾرتية املفردات يلػ يف أأ نول املادة من امخؾلمي انلقة
امؾرتية ويه يف املِارة الإس امتع .يف ُذٍ املِارة ،امخالميذ يسمؾون املفردات من الكم املدرسني ،مث يكرروهنا .اإذا
املدرس يحلؿ املفردات يس خخدم وسائل امخؾلميية اميت يمت رؤيهتا وسٌلؼِا س يكون امخالميذ هممتني ابمخؾمل،
وسيسِلون يف حفظ املفردات .أل نن امخالميذ يف مرحةل املدرسة الإتخدائية حيحون شيئا مثل امطورة ،وامفديو،
وافالم ،وفريُا.

Al-Fawzan.
Team English Teaching Information Centre, The Use of the Media in English Language
Teaching (London: The British Council, 1979).
10
11
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وثؾخرب وسائل امسمؾية امحرصية كوسائل اكمةل ،ألن ُذٍ اموس يةل ملدوةل من كدل حاسة امسمػ وكذكل من
كدل حاسة امحرص .هبذٍ املزااي ،ثبأمل امحاحثة مِذٍ اموسائل زايدة الاُامتم يف امخؾمل ،مخحسني امذطاص اإثلان
واسديؾاب املفردات انلقة امؾرتية .هخاجئ من املالحغة املحكرة يف املدرسة الإتخدائية الإسالمية احلكومية ابرمهبان
ملحايس ،من ذالل هخاجئ الإمذحان اميويم نلمدرس انلقة امؾرتية اكن ؽدد امخالميذ اذلين حطلوا حتت احلد ا ألدىن
( )KKMيف الإمذحان اميويم ملِارة الإس امتع كثري ويه من  ٢٨ثلميذا يف امفطل امراتػ اذلين اذذوا ُذا الإمذحان،
وخد  ٢١مهنم درخة حتت احلد ا ألدىن ( ،)KKMوُذا يؾين أأن  ٫٦٪مهنم فري تاحج ،وهغرا مِذا امواكػ ،حريد امحاحثة
مخحسني امذطاص املواد من امخالميذ .اس خخدم وسائل امسمؾية امحرصية نلححر ألن ُذا اموسائل امخؾلمي مهتمني
نلخالميذ املدرسة الإتخدائية .حتاول امحاحثة يس خخدم وسائل امسمؾية امحرصية يف امفطل امراتػ ب ول يف امفطل
امراتػ أأ .ألن من هخاجئ الإمذحان اميويم ثدل ؽىل اإخنفاض امذطاص املواد امخالميذ يف امفطل امراتػ من امخالميذ
يف ثؾلمي انلقة امؾرتية .مِذا امسخة حريد امحاحثة أأن ثححر املوضوع " :ثبأزري اس خؾٌلل اموسائل امسمؾ نية امحرصينة
ؽىل هخاجئ ثؾلمي مفردات انلقة امؾرتية نلفطل امراتػ يف املدرسة الإتخدائية الإسالمية احلكومية ابرمهبان ملحايس
تيامكحوٍ.
مٌاجه امححر
كامت امحاحثة حبثا ؽلميا يف املدرسة الإتخدائية الإسالمية احلكومية ابرمهبان ملحايس تيامكحوٍ ،وجس خقرق
اموكت نلححر ؼن ُذٍ املس ئةل حويل زالزة اشِار ،يؾين من شِر مايو  ٣١٢٧حىت شِر يوميو .٣١٢٧
هوع امححر
يف كخاتة ُذا امححر امؾلم  ،جس خخدم امحاحثة امححر امليداين ،وجتمػ امحياتات مداطرة من مواكػ
امححر .يف حني أأن املهنج املخحػ يف ُذا امححر ُو املهنج اممكنية جترتية ُو امللارهة ،وذكل مبلارهة هخاجئ ثؾلمي
مفردات انلقة امؾرتية اميت جس خخدم وسائل امسمؾية امحرصية وفري وسائل امخؾلميية ،مخحديد مدى اس خخدم
وسائل امسمؾية امحرصية ثبأزري ؽىل هخاجئ امخؾمل.
مطادر امحياتات
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فبأ نما مطادر امحياتات يف ُذا امححر فِي امخالميذ يف امفطل امراتػ من املدرسة الإتخدائية احلكومية
ابرمهبان ملحايس تيامكحوٍ.
جممتػ امححر وؼييَ
أأما جممتػ يف ُذا امححر فِو امخالميذ يف امفطل امراتػ يف املدرسة الإتخدائية احلكومية ابرمهبان ملحايس
تيامكحوٍ ؽددمه  43ثلميذا .أأما ؼيية امححر فِم امخالميذ يف امفطل امراتػ أأ  ٢٨ثلميذا ويف امفطل امراتػ ب

٢٨

ثلميذا يف املدرسة الإتخدائية احلكومية ابرمهبان ملحايس تيامكحوٍ ،وثبأذذمه امحاحثة ؼيية جتريـحية ابس خؾٌلل امؾيًية
املكية (.)Total Sampling

طريلة مجػ امحياتات
أأما طريلة مجػ امحياتات املس خؾمةل يف ُذا امححر فِي طريلة الإدذحار ،يه ثلوم امحاحثة ابلإدذحار ؽىل
ثالميذ ملؾرفة س يطرة مفردات انلقة امؾرتية دلي امخالميذ و ثبأزري اس خخدام وس يةل امسمؾية امحرصية ؽىل هخاجئ ثؾلمي
مفردات انلقة امؾرتية نلفطل امراتػ يف املدرسة الإتخدائية الإسالمية احلكومية ابرمهبان ملحايس تيامكحوٍ.
ثؾريف املخقريات
املخقريات  : xاس خؾٌلل وس يةل امسمؾية امحرصية ،واملخقريات  : Yاكدساب املفردات ،فبأذذت امحاحثة هديجة
امخجريخية من مراحؾة مث ثيغر امحاحثة فرق تني هديجة يف اكدساب املفردات يف ثؾلمي انلقة امؾرتية توس يةل امسمؾية
امحرصية يف فركة جتريخية وتدوهية وس يةل امسمؾية امحرصية يف فركة ضاتطة

(.)Control

طريلة حتليل امحياتات
مٌاس حا مبفِوم امساتق جتد امحاحثة امحياتات مبا يخؾلق ابمححر ؼن ُذٍ امرساةل مث مجؾهتا يف اجلدول مث
أأمف املادة ادلراس ية مث حرثة اإحراءة واملفردات مث جترب يف كطة امخؾلمي من أأكل مرثني وحللهتا امحاحثة حتليال
مكية جتريخية يؾين حبسة درخة هديجة ثؾلمي امخالميذ يف ثؾلمي املفردات تؾدما امخؾمل ابإس خؾٌلل وس يةل امسمؾية
امحرصية وجس خؾمل امحاحثة يف ُذا امححر يه امرمز

.uji-t

يف ُذا امححر جس خؾمل امحاحثة اخلطوات اإحطائيهتا كٌل ثًل :
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يه ملدول  H1اإذا  toأأكرب من  ،ttو ملدول  H0اإذا  toأأضقر من

.tt

12

هديجة امححر
ضفة امحياتات
هخاجئ ثؾلمي املفردات كدل اس خؾٌلل وس يةل امسمؾية امحرصية يف اجملموؽة امخجريخية .وخدت أأكىص اميخاجئ يه
٢١١

و أأدىن اميخاجئ يه ٢١ومؾدل اميديجة يه .٧١وتؾد ما اس خؾملت امحاحثة وس يةل امسمؾية امحرصية ؽىل ثؾلمي

املفردات يف اجملموؽة امخجريخية فلامت امحاحثة ابلمذحان ؽىل امخالميذ .فوخدت امحاحثة هخاجئ ثؾلمي املفردات
ابس خؾٌلل وس يةل امسمؾية امحرصية يف اجملموؽة امخجريخية وخدت هخاجئ خمخلفة ؽىل ثؾلمي املفردات توس يةل امسمؾية
امحرصية يه

٢١١

و أأدىن اميخاجئ يه  ٩٦مؾدل

اميخاجئ يه .٪٦،٦٪

املدرسة امفطل امراتػ يف املدرسة الإتخدائية الإسالمية احلكومية ابرمهبان ملحايس
أأما وس يةل اميت جس خؾملِا ن
تيامكحوٍ ؽادة فِي امس نحورة .كامت امحاحثة ابلمذحان يف ٍلوؽة امااتطة )  ( Controlمخيغر اإىل هخاجئ ثؾلمي املفردات
توس يةل امس نحورة .فوخدت امحاحثة هخاجئ ثؾلمي املفردات كدل اس خؾٌلل وس يةل امس نحورة وخدت أأكىص اميخاجئ يه
 ٢١١و أأدىن اميخاجئ يه  ٢١ومؾدل اميخاجئ يه  .٨٢،٢٩وتؾد ما اس خؾملت امحاحثة وس يةل امس نحورة يف ثؾلمي املفردات
يف ٍلوؽة امااتطة (  ) Controlفلامت امحاحثة ابلمذحان ؽىل امخالميذ .وخدت هخاجئ خمخلفة ؽىل ثؾلمي املفردات.
فوخدت أأكىص اميخاجئ يف ثؾلمي املفردات ابس خؾٌلل وس يةل امس نحورة يه

٢١١

و أأدىن اميخاجئ يه  51ومؾدل اميخاجئ

.٨٢،٥٨

امذحان طرط امخحليل
امذحان هورماميدس ()Uji Normalitas

جس خؾمل امحاحثة امذحان هورمامخيس امحياتات جكيفية امذحان ميلفور ( .)Lilieforsفوخدت امحاحثة أأن
هديجخَ يه مؾدل اميخاجئ= .35،337وس.ب = .84،482و .7،855 =Loو  ..7،872 =Ltفطار ،Lt>Lo ،فا  Hoل ملدول ،يؾين
امحياتات ل هورمال ُ.كذا هديجة امذحان هورمامدس

يف مذقري .Y

Indra Jaya, Statistik Penelitian Untuk Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media Perintis,

12

2010).

Volume 4 Nomor 2 Juni Tahun 2020 510

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Jurnal

الفاظنا

تأثري استعمال الوسائل السمعية البصرية

Fitria Sartika, Mahyudin Ritonga

فوخدت امحاحثة أأن هديجخَ يه مؾدل اميخاجئ= .51،144وس.ب = .1،824و  .7،875 =Loو  ..7،872 =Ltفطار?Lo ،

 ،Ltفا  Hoملدول ،يؾين امحياتات ىرمالُ .كذا هديجة امذحان هورمامدس يف مذقري ( Xهديجة ثؾلمي املفردات ابس خؾٌلل
وس يةل امسمؾية امحرصية).
امذحان

مهوحٌهيس ()Uji Homogenitas

امذحان مهوحٌيدس ؽىل فركة ابس خؾٌلل امطريلة ابرت ميت ( .)Bartletملؾرفة مهوحٌيدس أأو فري مهوحٌيدس
من ا إلس خفذاء جس خؾمل امحاحثة يف اإؼطاء الإمذحان اإىل ؼيية امححر ،فدس خؾمل امحاحثة ابمكومدوحر ابمس

.EXCEL

فوخدت امحاحثة ؼن مذقري  Xو  Yمن امخحليل.
ُكذا هخاجئ امذحان ثالميذ امفطل امراتػ يف املدرسة الإتخدائية الإسالمية احلكومية ابرمهبان ملحايس تيامكحوٍ
ؽىل ثؾلمي املفردات يف اجملموؽة امخجرتية .و أأكىص اميخاجئ اميت حتطلهتا امخالميذ يه  ٢١١و أأدىن اميخاجئ اميت حتطلهتا
امخالميذ يه  .41و  .57 ،84 =foو  .8،4312 =ftفطار  ft>foفا Hoل ملدول  H1ملدول ،يؾين امحياتات خمخلفة ل مهوخني.
امذحان

امفرضة ()Uji Hipotesis

أل نن امحياتات هورمال ول مهوحييدس فدس خؾمل اإمذحان يت ( )tمخحديد ؽىل ضيافة ُيفوجسيس:
8 μ=5μ :7H
8 μ>5μ :5H

 :5Hمؾدل اميخاجئ ثؾلمي توس يةل امسمؾية امحرصية
 :8Hمؾدل اميخاجئ ثؾلمي تقري وس يةل امسمؾية امحرصية
حتديد حركية كحرية:
7071=%1=α
48=8-53653=8-8 n65 n=dk
3,4513

= 415,0735
S

= 20,37335

3,4513 =T0
1,696= (1-0,05,32) t = (0,95,32) t = (1-α,dk) t =Tt
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ُكذا مؾرفذَ أأن  4،31= toأأكرب من  ،5،252= ttفا  H1ملدول ،يؾين هخاجئ ثؾلمي مفردات انلقة امؾرتية ابس خؾٌلل
وس يةل امسمؾية امحرصية أأفال من هخاجئ ثؾلمي املفردات ابس خؾٌلل وس يةل امس نحورة.
ثفرس امحاحثة ُذٍ اميديجة ابس خؾٌلل اموسائل امسمؾية امحرصية هديجة  toو  ttابمرشط كٌل يًل  )٢ :اإذا
اكهت هديجة  toسواء أأو أأكرث من هديجة  ttفامفروض امؾدمية مردودة )٣ ،اإذا اكهت هديجة  toأأدىن من هديجة tt
فامفروض امخحادمية ملدوةل .تؾد ما معل امحاحثة ُذٍ امحياتات ابس خؾٌلل امرمز  ttestحفطل امحاحر هديجة  .4031من
امحياتات حطل امحاحر تني اجملموؼخني يؾين اجملموؽة جترتية اس امتل وس يةل امسمؾية امحرصية وٍلوؽة امااتطة
ابس خؾٌلل وس يةل امس نحورة حتطلوا خمخلفة.
و ألن هديجة  toأأكرب من هديجة  ttفامفروض امؾدمية مردودة وامفروض امخحادمية ملدوةل ،املراد هبا أأن ُياك
ادذالف تني هديجة الإمذحان يف اجملموؽة امخجريخية ،ثؾلمي املفردات توس يةل امسمؾية امحرصية واجملموؽة تقري وس يةل
امسمؾية امحرصية يف امفطل امراتػ يف املدرسة الإتخدائية الإسالمية احلكومية ابرمهبان ملحايس تيامكحوٍ .يفرح
امخالميذ هبذٍ اموس يةل وكذكل مبدرس هتم.
مٌاكشة هخاجئ امححر
ثيغر امحاحثة هخاجئ امخالميذ يف ثؾلمي املفردات تدون اس خؾٌلل وس يةل امسمؾية امحرصية يه أأكىص اميخاجئ
 ٢١١و أأدىن اميخاجئ  ٢٦ومؾدل اميخاجئ  .35،33تؾد اس خؾمل امحاحر وس يةل امسمؾية امحرصية فذجد هخاجئ ثؾلمي تبأكىص
اميخاجئ  ٢١١و أأدىن اميخاجئ  ٩٦ومؾدل اميخاجئ  ،51،15من حتليل امححر عِرت وس يةل امسمؾية امحرصية حرفػ هديجة
ثؾلمي املفردات .أأما اخلالضة يف ُذا امححر يه أأن اس خؾٌلل وس يةل امسمؾية امحرصية جس خطيػ أأن ثؤثر ؽىل ثؾلمي
مفردات امخالميذ يف امفطل امراتػ ثبأزريا اإجياتيا يف املدرسة الإتخدائية الإسالمية احلكومية ابرمهبان ملحايس تيامكحوٍ
ألن هديجة  toأأكرب من هديجة  ttفامفروض امؾدمية مردودة وامفروض امخحادمية ملدوةل.
اكن احلطيل ُذا مححر يطاتق مبا حطهل  Rahimiو  Allahyariويلول أأن وس يةل امخؾلمي ثؤثر هديجة ثؾلمي
املفردات الإجنيلزيية 13،وكذكل كامت  Noveltiو أأضدكائَ يلومون أأن اموس يةل امسمؾية امحرصية ثبأزري اهلٌلشة وحركية

Merak Rahimi and Atefeh Allahyari, ‘Effects of Multimedia Learning Combined With
Strategy-Based Instruction on Vocabulary Learning and Strategy Use’, SAGE Open, i.Aprill-Jun
(2019), 1–14 <https://doi.org/10.1177/2158244019844081>.
13
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 ألن ابس خؾٌلل اموس يةل امخؾلمي ثؤثر هديجة، من اميان امساتق واحض أأن اموس يةل امخؾلمي هممــة14.هديجة ادلراسة
.امخؾلمي

اخلامتة
 فدس خطيػ امحاحثة أأن ثبأذذ اخلالضة أأن ُياك فرق تني هديجة امخالميذ،من هديجة امححر امساتلة
ابس خؾٌلل وس يةل امسمؾية امحرصية و هديجة امخالميذ تقري اس خؾٌلل وس يةل امسمؾية امحرصية ؽىل ثؾلمي املفردات يف
.ٍاملدرسة الإتخدائية الإسالمية احلكومية ابرمهبان ملحايس تيامكحو
to فذؾمل امحاحثة أأن هديجة.5،25= tt ) وهخاجئ4031 =to( to  هديجة. tt  أأكرب من هديجةto فوخدت امحاحثة أأن هديجة
 املراد هبا، فامفروض امؾدمية مردودة وامفروض امخحادمية ملدوةلtt  أأكرب من هديجةto  و ألن هديجة. tt أأكرب من هديجة
أأن وس يةل امسمؾية امحرصية جس خطيػ أأن ثؤثر ؽىل ثؾلمي مفردات انلقة امؾرتية نلخالميذ ثبأزريا اإجياتيا يف املدرسة
.ٍالإتخدائية الإسالمية احلكومية ابرمهبان ملحايس تيامكحو
املراحػ
Al-Faruq, Umar, ‘Ahammiyah Istikhdâm Al-Wasâ’il Al-Ta’limiyyah Fi Ta’lim AlLughah Al-’Arabiyyah Linnâthiqina Bi Ghairihâ’, Jurnal Lisanu Ad-Dhad, 1
(2014).
Al-Fawzan, Abdurrahman bin Ibrahim, I’dâd Mawâd Ta’lim Al-Lughah Al-’Arabiyyah
Li Ghair Al-Nâthiqina Bihâ (Makkah: Mamlakah al-Sa’udiyyah, 2008).
Arsyad, Azhar, Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya Beberapa Pokok Pikiran
(Surabaya: Pustaka Pelajar, 2010)
Centre, Team English Teaching Information, The Use of the Media in English
Language Teaching (London: The British Council, 1979)
Ismâ’ily, Yâminah, and ’Awâthif Mâm, ‘Dawr Al-Wasâil Al-Ta’limiyyah Fi Itsrâ’i AlMawqif Al-Ta’limy Bi Al-Jâmi’ah’, Majallah Al-’Ulum Al-Insâniyyah Wa AlIjtimâ’iyyah, 16 (2002).
Jaya, Indra, Statistik Penelitian Untuk Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media
Novelti, Muhammad Kristiawan, and Erpidawati, ‘Development of the Descriptive Writing
Learning Model Using the Audio Visual Media’, International Journal of Recent Technology and
Engineering (IJRTE), 8.3 (2019), 3488–97 <https://doi.org/10.35940/ijrte.C5248.098319>.
14

الفاظنا

Jurnal

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Volume 4 Nomor 2 Juni Tahun 2020 511

Fitria Sartika, Mahyudin Ritonga

تأثري استعمال الوسائل السمعية البصرية

Perintis, 2010)
Novelti, Muhammad Kristiawan, and Erpidawati, ‘Development of the Descriptive
Writing Learning Model Using the Audio Visual Media’, International Journal
of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8 (2019), 3488–97
<https://doi.org/10.35940/ijrte.C5248.098319>
Rahimi, Merak, and Atefeh Allahyari, ‘Effects of Multimedia Learning Combined
With Strategy-Based Instruction on Vocabulary Learning and Strategy Use’,
SAGE Open, i (2019), 1–14 <https://doi.org/10.1177/2158244019844081>
Ritonga, Mahyudin, Hafni Bustami, Riki Saputra, Rosniati Hakim, Mursal, Shofwan
Karim Elhusen, and others, ‘Reformulating the Arabic Language Teaching
Materials Within the Framework of Generating New Cadres of Tarjih and
Tajdid Ulama Islamic Law Study Program Faculty of Islamic Religion ,
Muhammadiyah University of’, International Journal of Advanced Science and
Technology, 29 (2020).
Taymiyyah, Ahmad bin ’Abdul Halim bin ’Abdussalam bin ’Abdullah bin Abi alQasim al-Khudhry al-Namir al-Harani al-Dimasyqi Ibn, Iqtadha’ Al-Shirath AlMustaqim Li Mukhalafah Ashhab Al-Jahim (Damaskus: Dar Isybiliya, 1998)
Thawilah, ’Abd al-Wahhâb ’Abdussalâm, Al-Tarbiyyah Al-Islâmiyyah Wa Fann AlTadris (Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2008)
Toemah, Roushdy A, Ta’lim Al-’Arabiyyah Lighair Al-Nâthiqin Bihâ Manâhijuh Wa
Asâlibuh (Rabâth: Jâmi’ah al-Manshurah, 1989)
Zukhaira, ‘Tadris Mufradât Al-Lughah Al-’Arabiyyah Wa Ikhtibârâtihâ Li Marhalah
Al-Mutawassithah’, LANGUAGE CIRCLE Journal of Language and Literature, IV
(2010).

الفاظنا

Jurnal

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Volume 4 Nomor 2 Juni Tahun 2020 514

