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 ملخص البحث
لترقية  استخدام وسيلة التسجيالت الصوتيةفعالية . 180101021131 .فوزي حممد صدق

. بنجرماسني SMIP 1946 الثانويةمهارة الكالم لطلبة الصف احلادي عشر يف مدرسة 
حمد احلاج . و املشرف الثاين: ريالدكتور فيصال مبارك، املاجست احلاج املشرف األول:

بقسم التعليم اللغة العربية وكلية التربية و التعليم جبامعة  املاجستري. صركامل رم ان
 ه2022/1444أنتساري االسالمية و احلكومية بنجرماسني. 

 مهارة الكالم ،وسيلة التسجيالت الصوتية ،الكلمات الرئيسية: فعالية

الطلبة أن يتمكنوا فيها. وهي مهارة  كانت اللغة العربية هلا مهارات لغوية اليت ينبغي على
أيضا الزم على كل مدرس اللغة العربية و ،مهارة الكتابةومهارة الكالم ومهارة القرأة واإلستماع 

يلة اتصال بني األفراد اللغة هي وس أن ميكن مهارات لغوية يف تعليم اللغة العربية.
الغرض من مهارة الكالم العامة هي ليجعل الطالب يقدر أن ييتحدث  واجلماعات

 .باللسان جيد وبا للغة الذي يتعلموهنم جبيد ومعقولة لنقل رسالة إىل اآلخرين

لترقية مهارة التسجيالت الصوتية  وسيلة استخداممامدى فعالية  فأسئلة البحث هي
 بنجرماسني. وأما أهداف SMIP 1946 لثانويةامدرسة  الصف احلادي عشر يف الكالم لطلبة

الصف احلادي  الكالم لطلبةلترقية مهارة التسجيالت الصوتية  وسيلة استخدامفعالية  ةعرفملهي 
 بنجرماسني. SMIP 1946 الثانويةعشر يف مدرسة 

الكمي باستخدام البحث التجرييب مدخله هو املدخل البحث امليداين و ونوع البحث هو
طلبة  مجيع االختبارين. وجمتمع البحث هناباستخدام اجملموعتني و ،الشبه التجرييبهذا يسمى و

 بنجرماسني. SMIP 1946 الثانويةالصف احلادي عشر يف مدرسة 

استخدام وسيلة التسجيالت  مّث بناء على تقدمي البيانات وحتليلها فوجدت الباحث أن
لدى طلبة الصف احلادي عشر باملدرسة  المالصوتية يف تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الك

 ت يف االختبار البعدي –فّعال، ألن بيانات االختبار  بنجرماسني هو SMIP 1946 الثانوية
  (.62،50) قبل( أعلى من نتائج املعّدل 76،83) هي للمجموعة التجريبية
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Arab 
Dalam pembelajaran bahasa Arab, terdapat empat keterampilan berbahasa 

yang harus dikuasi baik siswa maupun guru. Empat keterampilan itu adalah 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca serta 

keterampilan menulis. Pada kegiatan pembelajaran di MA SMIP 1946 Banjarmasin 

semangat belajar siswa pada keterampilan berbicara bahasa Arab dapat dikatakan 

rendah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor dan salah satunya kurangnya 

penggunaan media belajar yang tepat pada siswa. Selain itu hafalan siswa terhadap 

kosakata bahasa Arab  juga kurang sehingga hal inilah yang membuat mereka 

kurang dalam berbicara bahasa Arab. Bahasa adalah suatu media untuk 

berkomunikasi antara seseorang dengan kelompok. Secara umum, adapun tujuan 

kemampuan berbicara yaitu agak para siswa mampu berbicara dengan lisan secara 

baik dan benar seperti mana yang mereka pelajari agar mampu menyampaikan 

pesan kepada orang lain. 

Adapun rumusan Masalah penelitian ini adalah apakah penerapan media 

rekaman audio efektif untuk dapat meningkatkan kemampuan berbicara bahasa 

Arab pada siswa kelas XI MA SMIP 1946 Banjarmasin? dan tujuan peneliti ini 

adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan media rekaman audio 

pada pembelajaran keterampilan berbicara pada siswa kelas XI MA SMIP 1946 

Banjarmasin. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian 

eksperimen menggunakan model eksperimen semu (Quasi Eksperimen), dan desain 

penelitinya menggunakan dua kelompok dan dua kali pengujian. Populasi dari 

penelitian ini adalah semua siswa kelas XI MA SMIP 1946 Banjarmasin dan 

sampelnya adalah siswa kelas XI IPA sebagai kelompok kontrol dan siswa kelas XI 

IIS sebagai kelompok eksperimen. 

Hasil penelitian adalah bahwa pengunaan media rekaman audio pada 

pembelajaran keterampilan berbicara untuk siswa kelas IX di MA SMIP 1946 

Banjarmasin dinyatakan efektif. Hal ini berdasarkan hasil Uji-T pada akhir Post-

Test dengan nilai 0,153>0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, selanjutnya pada 

nilai rata-rata siswa kelas ekperimen setelah penggunaan media rekaman audio 

adalah 76,83 nilai ini lebih tinggi dari sebelumnya yaitu sebesar 62,50 
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 التقديرالشكر و
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة والسالم على و الدين احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا 
 أشرف األنبياء واملرسلني سّيدنا حمّمد وعلى اله وصحبه أمجعني، أما بعد.

فإن اهلل الذي أعطي الباحث نعمة عظيمة حىت يستطيع أن يتم الباحث البحث العلمي 
فعالية استخدام  شرطا لنيل درجة السرجانا يف تعليم اللغة العربية حتت املوضوع "

وسيلة التسجيالت الصوتية لترقية مهارة الكالم لطلبة الصف احلادي عشر يف مدرسة 
 بنجرماسني ". SMIP 1946 الثانوية

 قدم الباحث شكرا جزيال إىل:الغالية أويف هذه املناسبة 

جامعة  التعليمو  املكرم فضيلة الدكتور احلاج محدان املاجستري، كعميد كلية التربية .1
 أنتاساري اإلسالمية احلكومية.

 والتعليم املكرم حسب اهلل املاجستري، كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية .2
 جامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية.

كسكرتري قسم تعليم اللغة العربية كلية  املاجستري حاكيم عارف الرمحناملكرم  .3
 جامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية. والتعليم التربية

املكرم و ،كاملشرف األول بارك املاجستريالدكتور فيصال م احلاج فضيلة املكرم .4
على إرشادمها للباحث يف  كاملشرف الثاين املاجستري انصركامل رم احلاج األستاذ 

 .ث العلميكتابة هذا البح
جامعة كلية التربية والتعليم تعليم اللغة العربية ضرات قسم اضرين واحملامجيع احمل .5

 .أنتاساري اإلسالمية احلكومية
حنيفة و أخيت فربنا نبيل فترسيت قمرية وأخي فرضا و أميأيب سوكرنا و املكرم .6

 .اآلخرةاهلل دائما وخيلصهم من الدينا و حفظ خريية



 

 

 ك
 

يف املدرسة سني رمجيع املدواللغة العربية  ومدرسة الثانوية املدرس رئيساملكرم  .7
 .بنجرماسني SMIP 1946الثانوية 

 .بنجرماسني SMIP 1946مجيع الطلبة الصف احلادي عشر يف املدرسة الثانوية  .8
ين ويعط نالذي 2018الصف "ج" سنة  خاصة بقسم تعليم اللغة العربية زمالء .9

 .الدافعة إلنتهاء كتابة هذا البحث
 .لتسهيل لكتابة هذا البحث العلميعلى املساعدة والتوجيه وا ئيجلميع الزمال .1

، فلذلك أحث صانمن األخطاء والنق جيردوأخريا أن هذا البحث العلمي ال 
للقارئني أن يعطيين االفترحات والنقد. عسى اهلل أن يوفقنا ويهدينا إىل الصراط 
املستقيم وينعمنا النجاح والفهم والربكة يف طلب العلم. وعسى اهلل أن ينفع هذا 

 البحث العلمي للباحث وللقارئني أمجعني. ّامني. 
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