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 التمهيد
 بـــــــــسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد الذى ىدانا ذلذا وماكنا لنهتدي لوال ىدانا ا والصالة والسالم على 
 ا بعد.أمّ عليو وسلم وعلى الو وصحبو أمجعني.حبيب ا زلمد صلى ا 

تدريس اللغة الىذه الرسالة الستفاء الشروط وللحصول على درجة سرجانا لقسم 
 فعاليةىذه الرسالة حتت ادلوضوع " العربّية ىف اجلامعة احلكومّية اإلسالمّية بالنكارايا.

 المدرسة فى الرابع الفصل فى العربية المفردات استيعاب على األغنية استخدام
وىف ىذه ادلناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إىل السادة ". ببالنكارايا العلوم اإلبتدائية دار

: 
فضيلة السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس ىف احلقوؽ. ادلاجستري ىف  .1

 احلقوؽ، كرئيس اجلامعة احلكومّية اإلسالمّية بالنكارايا
 اإلسالمية اجلامعة ىف ادلعلمني و الًتبية كّلية كعمد د،. ؼ. م فهمي، السيد فضيلة  .2

 بالنكارايا احلكومية
 العربية اللغة التدريس قسم عميدك ي،.س. م أمحدي، السيد فضيلة .3
. م حنينة احلاجة السيدة فضيلة و األوىل كمشرفة د،. ؼ. م الوحدة نور السيدة فضيلة .4

 ال و الدراسة ىذه أًب أن إىل اجلهود بكل دفعوين و أشرفوين تنيلال الثانية كمشرفة أ،
 ا شاء إن أعمالكم ا ليقبل ذلا الدعاء إال جزاء

رايا، خصوصا سادات معة احلكومّية اإلسالمّية بالنكالجال سادات ادلدّرسني وادلدّرسات .5
النافعة مادام ين العلوم يادلدّرسني وادلدّرسات لقسم تدريس اللغة العربّية اّلذين قد أعط

 الباحث تدرس ىف ىذه اجلامعة.

 ى



رايا على حسن لحكومّية اإلسالمّية بالنكاسادة رئيس ومساعدي ادلكتبة اجلامعة ل .6
 مساعدهتم ىف اقًتاض الكتب اتاجة ذلذا البحث.

 أصدقاء ىف قسم تدريس اللغة العربّية .7
الذي  بالنكارايا العلوم دار اإلبتدائية ادلدرسة كمدير غ.أ.س عيين، زلمد السيد فضيلة .8

 أعطيت الوقت للباحثة.
 بالنكارايا العلوم دار اإلبتدائية ادلدرسة ىف الرابع الفصل طالب .9

 أو كان ماديا شجعوين الذين ، و إبين بنيت و زوجي، و أخي، و والدي، فضيلة .11
 البحث ىذا كتابة متت حىت روحيا

 البحث ىذا إمتام ىف معنوية أو مادية معونتهن و أيدىن مددن الالٌب مجيعا أخواٌب .11
 ادلتواضع

ىذا ونسأل ا أن يوفقهم و يوفر ذلم ادلساعدة ىف الدنيا و اآلخرة ويغفر ذلم ذنوهبم 
ويكتب ذلم التوفيق و جيزيهم خري اجلزاء و يعينهم ىف أعماذلم. و أخريا، مع اإلقرار ببعيد 

 بادلنافع الكثرية و يرضاه ا.ىذا البحث من الكمل، ترجو الباحثة أن يأٌب ىذا البحث 
 

 ٥٠٥١ سبتمبر   بالنكارايا،

 الباحثة

 
 

 واحدة نور
0010021144 

 و



 اإلقرار

الرحيم الرحمن اهلل بسم  

 العربية المفردات استيعاب على األغنية استخدام فعالية"  : مبوضوع البحث ىذا بأن أقر

 "بالنكاراياب العلوم دار اإلبتدائية المدرسة فى الرابع الفصل فى

 عمل، من البحث ىذا أن يوما ثبت إذا و كتابتو، أو نشره يسبقو مل وحدي يل أصيل عمل

 .اجلامعة لوائح تنصو ما حسب أكادميكية عقوبات أية لقبول مستعد أنا

 ٥٠٥١ سبتمبر   بالنكارايا،

 الباحثة

 
 

 واحدة نور
0010021144         

 
 
 
 
 
 

 ز



 الشعار
َصَداؼ   ِفْ  اْلَمْكنُػْونُ  اللُّْؤُلؤُ  َكَأمنَّاَ ﴿  

﴾ُمْبَتِسمِ  وَ  ِمْنوُ  َمْنِطق   َمْعِدينَْ  ِمنْ   

“ Bagai Mutiara Yang Tersimpan Dalam Kerangnya 

Dari Kedua Sumber, Yaitu Ucapan Dan Senyumannya” 

 

)Imam Al’alim Muhammad Bin Sa’id Bin Hammad Bin Muhsin Bin Abdullah Bin 

Shinhaj Bin Hilal Ash-Shinhaji) 
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 اإلهداء

 :اجلامعي  البحث ىذا أىدى

عسى ا يرمحهما ربياين  ( محدانة) لوالدٌب ابوبة اًتمة ( أسفاين)لوالدي ابوب الفاضل
 .صغريا وحفظهما ا ىف السالمة اإلميان واإلسالم ىف الدنيا واألخرة

و إبين )زلمد  (النساء لطيفة نور أزكّيا) بنيت و( راياين أمحد) زوجي و( مسحان) الكبري أخي
 و أمرنا ا سهل سعيكم، كل و  دعامتكم و دعائكم على أشكركم الذين راشيد ريضا(

 .حياتكم ىف النجاح معكم

 جزاىم ا خري اجلزاء اإلبتدائية دار العلوم ف ادلدرسةمجيع األساتيذ ىف 
 بالنكارايا جزاىم ا خري اجلزاء اجلامعة اإلسالمية احلكومية مجيع األساتيذ ىف

 ومجيع أىايل الذين سعدون بدعائهم حىت وصلت إىل هناية كتابة ىذا البحث
 أصحاب الذين كثريا اىتمامهم وساعدهتم ىف امتام البحث
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 ابع فىر الفصل ال فىالمفردات العربية  استيعاب على األغنيةفعالية استخدام 
 رايا بتدائية دار العلوم ببالنكاالمدرسة اإل

  ملخص البحث
ستفادة بعض الًتقية جودة الًتبية ادلتطورة وادلبدعية فريجى على كل مدرس 

مهمة تستخدم  طريقةىي  نغنية. األنغنيةادلوجودة منها األ و الطريقة ادلصادر والوسائل
من خالل استخدامها أن يستعيبوا على ادلفردات لتمكينهم . ستيعاب ادلفردات العربيةال

 . الكثرية حبا
ابع بادلدرسة ر ىل التالميذ ىف الفصل السؤل البحث ىف ىذا البحث ىو: 

أعلى استيعابا  نغنيةبالنكاريا الذين يتعلمون ادلفردات باستخدام األإلبتدائية دار العلوم ا
أىداؼ ىذا البحث . و نغنيةألمن التالميذ الذين يتعلمون ادلفردات بدون استخدام ا

ابع ىف ر لتالميذ الفصل ال العربية ادلفردات استيعابىف  نغنيةلقياس فعالية استخدام األ
 . بالنكارياإلبتدائية دار العلوم ادلدرسة ا

تستخدم الدراسة التجريبية حتتوي على الفرقتني مها الفرقة األوىل أي ا البحث وىذ
 31وعددىا  سيطريطالبا ، والفرقة الثانية أي الفصل ال 31وعددىا  تجرييبالفصل ال

إلبتدائية دار العلوم اابع بادلدرسة ر ىو مجيع طالب الفصل ال ورلتمع البحثطالبا. 
والذين  نغنيةولتقرير نتائج التعلم بني الطالب الذين يستخدمون األ .بالنكاريا

االفًتاض بالصيغة  ، فيؤدى اختبار االفًتاض وتفسري نتائجاألنغنيةاليستخدمون 
 ادلرتبة األمهية.  أي اللوحة ىف tأي االختبار أو  tحصائية اإل

األنغنية و بدون ادلفردات العربية لطالب الذين يستخدمون  استيعاب البحث ىف نتائج
 74,129ىي  X نتيجة ادلعدل ىف بالنكارياإلبتدائية دار العلوم ا األنغنية بادلدرسة استخدام

. 17,258نا أن بينهما فرؽ خلالؼ بينهما دفوج  156,87ىي  Y ونتيجة ادلعدل ىف
 ي



أصغر من   2,11وىو  5% ف ادلرتبة (db)اختبار االفًتاض يشري إىل أن  والتايل، ىف
أي اللوحة. ولذلك  tأكرب من     4,787والنتيجة ادلتاحة من احلساب ىي 4,787

والذين  األنغنيةمردودا لوجود اخلالؼ الكبري بني الذين يستخدمون  Hoمقبوال و  Haيكون 
 .بالنكارياإلبتدائية دار العلوم ااألنغنية ىف الفصل الرابع بادلدرسة اليستخدمون 
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EFEKTIVITAS PENGGUNAAN LAGU TERHADAP PENGUASAAN 

KOSAKATA BAHASA ARAB KELAS IV DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

DARUL ULUM PALANGKA RAYA 

ABSTRAK 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang inovatif dan kreatif serta 

sesuai dengan perkembangan jaman, guru dituntut untuk dapat memanfaatkan 

berbagai sumber, media dan metode belajar yang ada , termasuk lagu. Lagu sangat 

penting digunakan dalam usaha meningkatkan penguasaan mufradat bahasa arab pada 

peserta didik. Karena dengan menggunakan lagu-lagu yang mereka suka peserta didik 

dapat memperoleh kosakata bahasa arab dengan banyak. 

Rumusan masalah sebagai berikut : Apakah siswa kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Palangka Raya yang belajar kosakata dengan menggunakan 

lagu lebih tinggi tingkat penguasaannya dibandingkan siswa yang belajar kosakata 

tanpa menggunakan lagu. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas 

penggunaan lagu terhadap penguasaan kosakata bahasa arab kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Palangka Raya. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian eksperimen 

dengan dua kelompok belajar, yaitu kelompok 1 berjumlah 31 siswa sebagai control 

dan kelompok 2 berjumlah 31 siswa sebagai eksperimen yang telah ditentukan 

sebelumnya. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV di Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Palangka Raya. Untuk menentukan hasil pembelajaran dengan 

menggunakan lagu dan tidak menggunakan lagu dalam pembelajaran kosakata bahasa 

arab, maka dilakukan pengujian hipotesa dan interprestasi terhadap hasil nilai 

hipotesa dengan rumus statistic “t” test atau ttabel pada taraf signifikan. 

Hasil penelitian penggunaan lagu dalam meningkatkan kosakata bahasa arab 

pada peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Palangka Raya dengan 

menggunakan lagu diperoleh Mean pada X yaitu 74,129 dan hasil pada perhitungan 

Mean Y tanpa menggunakan lagu yaitu 56,871  jadi antara Mean X dan Mean Y 

dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan karena selisih 17,258. Kemudian pada 

pengujian hipotesa menunjukan bahwa (db) 60 dengan taraf 5% yaitu 2, 00  dari 4, 

787 ternyata besarnya nilai “t” yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah  4, 787  

jauh lebih besar dari “t” table. Dengan demikian maka Ha diterima dan Ho ditolak 

karena terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pembelajaran kosakata bahasa 

arab menggunakan lagu dan tanpa menggunakan lagu pada kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah Darul Ulum Palangka Raya. 
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 23....   ........األغنية.... استخدامدون المفردات العربية ب

 في رجمةلالختبار التساب حتصنيف نتيجة الالجدول الثانى عشر: 
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 س



 قائمة المصادر و المراجع
. مالنق: مطبعة مهارات التدريس حنو إعداد مدرس اللغة العربية بالكفاءأوريل حبر الدين.  

 .  ٕٔٔٓ. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية

 .ٕٕٔٓ. العبيكان مكتبة: الرياض. التعليمية الوسائل تصميم. زلمد رلاب اإلمام

إيسيسكو: منشورات  .العربية لغري الناطقني هباتعليم األستاذ الدكتور رشدي امحد طعيمة. 
 . ١٩١ٔ. ادلنظمة اإلسالمية للًتبية و العلوم و الثقافة

أعمال سلسلة ندوة )ثقافة الطفل العريب : الواقع و يل عبد اخلالق. عالدكتور نغسان إمسا
 .0991دار ورد.  .األردونية األفاؽ(.

 االسًتاتيجيات. أبولنب ادلرسين وجيو الدكتور و قورة السميع عبد علي الدكتور األستاذ
 .١١١ٔ. الصفاء دار: القاىرة. اللغة تعلم و لتعليم احلديثة

  .١ٖ٘ٔ. جاكرتا فًتا السعدية مكتبة. فادغ. احلديثة ادلطالعة. يونس زلمد

 .١٩ٙٔ. السالم دار:القاىرة. أبوللو شعراء عند الشعر موسيقي. البحرواي سيد

  .١١ٓٔ. ادلعارؼ دار: مصر. الرشيدة القراءة. بك عمر على و بك صربى الفتاح عبد

 .لسان العرب. لعالمة اىب الفضل مجال الدين زلمد بن مكرم ابن منظور األفريقى ادلصرى
 .١ٔٔٔ. دار ادلعارؼ كورنيش نيل:

A. Shihabuddin. Membongkar Kejumudan. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika. 2014. 

Aunurrahman. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 2009.  

 ع



 

Ayu Fadhillah, Rizka. “Peran Lagu Dalam Penguasaan Mufradat Bahasa Arab Pada 

Siswa Kelas IV SDIT Salsabila Dua Klaseman Yogyakarta”, skripsi, Yogyakarta : 

UIN Sunan Kalijaga .2012.  

 

Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi, Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2007 

 

Daryanto. Kamus Bahasa Indonesia Modern. Surabaya: Apollo. 1994. 

 

Darmawan, Deni. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

2013. 

H. R. Taufiqurrahman. Koleksi Lagu Anak Bahasa Arab & Indonesia. Malang: 

Alvavila Press. 2014. 

Hamid, Abdul. Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam. Malang: 

UIN Maliki Press. 2010.  

Hisyam, Zunul. “ Lagu Sebagai Metode Menghapal Kaidah Bahasa Arab Di Pondok 

Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta”, skripsi. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 

2012 

M. Dalyono. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 2010 

 

Mardalis. Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara. 2004. 

Margono, S. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta PT : Rineka Cipta. 2000. 

 

Marliany, Rosleny. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia. 2010 

 

Matsna, Moh. dan Mahyudin, Erta. Pengembangan Evaluasi Dan Tes Bahasa Arab. 

Tangerang Selatan: Alkitabah. 2012. 

 

Murdan. Statistik Pendidikan Dan Aplikasinya. Yogyakarta: Global Pustaka Utama. 

2003. 

Muna, Wa. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: 

Teras. 2011. 



 

Nuha, Ulin. Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab. Yogyakarta: 

DIVA Press . 2012 

 

Poerwadarminta, W. J. S. Kamus Umum Bahasa Indonesia Disusun Oleh Pusat 

Bahasa Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga. Jakarta: Balai 

Pustaka. 2007.  

 

Soejanto, Agoes. Psikologi Perkembangan. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2005 

 

Sudijono, Anas. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada. 

2008. 

 

Syafaratun Najah, Triwid.  Statistik. Stain Palangka Raya. 2010. 

 

Tohirin. Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta : Rajawali Pers. 

2011.  

 

Usman, Moh. Uzer Menjadi Guru Profesional. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 

2013  

 

Wuntat We. Es. Dan Tim Kreatif SPA (Silaturrahim Pencinta Anak). Mendidik Anak-

Anak Dengan Memanfaatkan Metode BCM (Bermain, Cerita Dan Menyanyi). Dalem 

Kotagede Jogja: Pustaka Syahida. 2008.   

 

Elgharybah.blogspot.com 

 

muhaibanz.blogspot.com/2008/06/artikel-6.html 

noebangetz.blogspot.com/2009/07/definisi-atau-pengertian-efektivitas.html 

 
 
 
 



 الباحثة ذاتية سيرة

 الشخصية البيانات( أ
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 ١١ٖٔ ديسمبري ١ٓ بالنكارايا،:   ادليالد تاريخ -ٕ

 إسالم:    الدين -ٖ

 بالنكارايا ٕٖ الرقم ٘ٗ ساري الزقاؽ. مورجاين. در طريق:    ادلنطقة -ٗ

 ٩ٖٖٕ٘ٗ٘ٔٔٗ٩ٓ:   اذلاتف رقم -٘
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 )ٕ٘ٔٓ-ٕٔٔٓ) بالنكارايا احلكومية اجلامعة اإلسالمية :  اجلامعة -ٗ

 األهلية البيانات( ج

 راياين أمحد:  الزوج -ٗ  أرشد بن أسفاين:  األب -ٔ

 الّنسآء لطيفة نور أزكّيا( ادلو: ) البنت -٘  بائني بنىت محدانة:  األم -ٕ

 إبن    : زلمد راشيد ريضا 6-  مسحان( امل: ) األخ -ٖ


