


 
ABSTRAK 

 
 Dalam proses belajar mengajar media dipergunakan dengan tujuan membantu guru 
agar proses belajar siswa mudah, lebih efektif dan efisien. Penelitian ini membahas tentang 
penggunaan kartu kuartet sebagai media pengajaran yang menarik untuk meningkatkan 
penguasaan kosa kata bahasa Arab. Diharapkan siswa akan dapat menggunakan kosa kata 
dan kalimat bahasa Arab melalui media pengajaran tersebut tanpa berfikir bahwa bahasa 
Arab itu sulit. 
 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penentuan subyek melalui 
penentuan sumber data, populasi dan sample penelitian, dan desain penelitian. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara (interview), 
metode dokumentasi, metode test. Untuk menganalisa data yang diperoleh digunakan metode 
analisa data kuantitatif dan deskriptif analitik. Metode ekperimen dimaksudkan untuk 
menyelidiki hubungan sebab akibat dari suatu perlakuan antara satu kelompok dengan yang 
lain yang kemudian dibandingkan hasilnya. 
 
 Dari hasil penelitian dan eksperimen yang dilakukan ada perbedaan yang signifikan 
antara hasil penguasaan kosa kata bahasa Arab pada siswa yang diajar dengan menggunakan 
media kartu kuartet dengan siswa yang diajar tanpa menggunakan kartu kartu kuartet. Dari 
hasil uji t terbukti bahwa t hit atau t o yang diperoleh sebesar 8,979, dan dari df sebesar 82 
diperoleh harga t tab pada taraf signifikansi 5% sebesar 1,99 dan t tab pada taraf signifikansi 
1% sebesar 2,64.  Sehingga harga t hit atau t o yang diperoleh lebih besar dari harga t tab baik 
pada taraf signifikansi 5% maupun 1% yaitu 1,99 < 8,979 > 2,64. Dengan perbedaan ini 
membuktikan bahwa untuk meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa Arab dibutuhkan 
media kartu kuartet kosa kata bahasa Arab. Perbedaan hasil signifikan di atas terlihat bahwa 
hasil belajar kosa kata dengan menggunakan media kartu kuartet lebih efektif dan efisien 
dengan perbandingan mean sebesar 5,4214 bagi control dan 7,6571 bagi eksperimen. 
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