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 ملخص البحث
تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف ، م0202دمحم رضاء إراوان، 

ر ومدرسة إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجاؼبدرسة الثانوية 
، البحث العلمي قسم تعليم اللغة منتان اعبنوبيةاليوت كؤ اإلسبلمية اغبكومية بتانو ال

أنتساري اإلسبلمية اغبكومية بنجرماسُت. اؼبشرف العربية كلية الًتبية والتعليم جبامعة 
 د. أضبد مرادي اؼباجستَت، اؼبشرفة الثانية: ح. د. نور ليلى اؼباجستَت.األول: 

 : تعليم اللغة العربية، استخدام وسيلة السمعية البصريةالكلمات األساسية
يف  تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصريةعن لبحث ىذا اقدم 

ومدرسة  قسم اؼبوىبة 00لطلبة الفصل  راإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجاؼبدرسة الثانوية 
لطلبة  منتان اعبنوبيةاليوت كؤ إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو ال

الباحث تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة قابل  قسم علوم الطبيعية. 00الفصل 
العمل ؼبهارٌب االستماع والكبلم. إال يف لقاء ابب القلب و  ية لكل اللقاءالسمعية البصر 

ساعدة على عملية التعليم مباشرة ابستخدام واؼب الوسيلة واللوازم التمهيديةالباحث قابل 
اؼبدرسة اؼبعلمُت الستخدام وسيلة  ت. وكذالك أوجبيف اؼبدرستُت عية البصريةوسيلة السم

ىذه الظاىرة الطلبة لتعليم اللغة العربية  التجريري تسهل . طبعا، حديثة التباع مبو الزمان
يف ىذا السن أي ة أو افًتاضية. ألن تقيم الطلبة وفبارستو ساىبل يف عملية التعليم مباشر 

يفا صحيحا بشيء الذي يتصل ابلسمعية البصرية كاؽباتف الزمان العصري أهنا تعرف تعر 
الباحث لتعريف تعليم يهدف وغَت ذالك. فبذالك  واغباسوب وكمبيوتر والتلفاز الذاكي

 .اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية البصرية يف اؼبدرستُت
وصفي نوعي، ومصادر بياانت اليت صبعت عرب ىذا البحث حبث ميداين دبدخل 

ذاٌب البحث يف ىذا البحث ىو معلما اؼبقابلة والتوثيق واالستفتاء. تقنيات اؼببلحظة و 
اإلسبلمية اغبكومية يف اؼبدرسة الثانوية قسم اؼبوىبة  00لعربية وطلبتها للفصل اللغة ا

مدرسة قسم علوم الطبيعية يف  00معلم اللغة العربية وطلبتها للفصل و  رالرابعة ببنج
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. وأما منتان اعبنوبيةاليوت كؤ إنسان تشنديكيا الثانوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو ال
تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة السمعية  ث العلمي ىوالبحث يف ىذا البح موضوع

ر ومدرسة إنسان تشنديكيا اإلسبلمية اغبكومية الرابعة ببنجالبصرية يف اؼبدرسة الثانوية 
 .نوية اإلسبلمية اغبكومية بتانو الؤوت كاليمنتان اعبنوبيةالثا

و جانبىذا ن زبطيط، م .0 نتائج من ىذا البحث العلمي تقسم ثبلثة أقسام ىي:
خطط زبطيط تنفيذ التعليم جيدا يف اؼبدرستُت إال يف مهارٌب االستماع والكبلم آلمال 

تنفيذ، من ىذا جانبو أن طبق اؼبعلمون فبا خططان من البداية  .0 اؼبراىقُت والصحة.
أي قبل التعليم مباشر كتطبيق تنفيذ التقدًن والب واالختتام ابستخدام وسيلة السمعية 

متنوع مثبل بيديو تعليم اللغة العربية انطقُت هبا أو غَت انطقُت هبا ابختبلط  البصرية
. 0، بيديو صنع دبمتع صحيح مسهل. power poinؼبساعدة والبيان عرب وسيلة بوسيلة ا

معلمُت سبرين الطبلب كإعطاء أسئلة أو واجبات اليت سبتلك قوموا  تقوًن، من ىذا جانبو
  الذين قوموا. ؼبعريف اجملال االنفعال اجملال اؼبهاري عبميع اللقاءثبلثة األؾبال ىي اجملال ا
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Skripsi ini menyajikan tentang Pembelajaran Bahasa Arab Dengan 

Menggunakan Media Audio Visual Pada MAN 4 Banjar dan MAN Insan 

Cendekia Tanah Laut Kalimantan Selatan. Peneliti menemukan pembelajaran 

bahasa Arab dengan menggunakan media audio visual di setiap pertemuan 

pembelajaran bahasa Arab pada keterampilan mendengar dan berbicara, kecuali 

pada keterampilan mendengar dan berbicara bab Al-Qalbu wa Al-Amal. Di 

sekolahan tersebut peneliti juga menemukan sarana dan prasarana yang 

mendukung terhadap berlangsungnya pembelajaran berbasis media audio visual 

atau yang dikenal dengan e-learning. Sebab, dari pihak sekolah mewajibkan guru 

untuk selalu menggunakan media yang berbasis kekinian untuk mengikuti 

perkembangan zaman. Tentu, fenomena ini memudahkan peserta didik dalam 

memahami pembelajaran bahasa Arab yang bersifat abstrak dan 

mempraktikkannya dengan mudah dalam mengikuti kegiatan intruksiaonal 

berlangsung, baik online maupun offline. Kenapa sebab, karena peserta didik yang 

berada di zaman revolusi industri 4.0 atau bisa dikenal dengan masa milenial, 

sudah sangat tidak asing lagi dengan sesuatu yang berhubungan dengan audio 

visual. Seperti, smartphone, komputer, laptop, televisi edukasi, dan lain-lain. 

Maka dari itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran 

bahasa Arab dengan menggunakan media audio visual di sekolah tersebut. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dan metode deskriptif kualitatif. Sumber data dikumpulkan melalui 

teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Subjek pada penelitian ini 

yaitu guru bahasa Arab dan siswa kelas XI di sekolah MAN 4 Banjar (peminatan) 

dan kelas XI disekolah MAN Insan Cendekia Tanah Laut Kalimantan Selatan 

(MIPA). Sedangkan, Objek penelitian ini adalah pembelajaran bahasa Arab 

dengan menggunakan media audio visual dikedua sekolah tersebut. 

Hasil dari penelitian ini di bagi menjadi tiga kategori yaitu; Perencanaan, 

dari segi perencanaan ini sudah dirumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dengan baik di kedua sekolah tersebut, kecuali pada keterampilan 

mendengar dan berbicara bagian aamalu Al-marahiqiin, dan al- Shihhah. 

Pelaksanaan, dari segi pelaksanaan keduanya mengimplimentasikan apa yang 

telah di rancang dari awal sebelum pembelajaran dimulai. Seperti, 

pengimplementasian pada kegiatan awal, inti, dan penutup dengan menggunakan 

media audio visual yang beragam, seperti video penutur asli bahasa Arab atau non 

penutur asli dengan dikombinasi dengan media penunjang, penjelasan melalui 

PPT, video yang dikemas dengan menarik. Evaluasi, dari segi evaluasi ini guru 

melakukan pengevaluasian seperti, pemberian soal-soal atau tugas-tugas yang 
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mengandung dari tiga aspek yang kita ketahui, yaitu: aspek afektif, kognitif, dan 

psikomotorik dagi seluruh pertemuan yang dikasih evaluasi.  


