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 ملخص البحث

مهارة180101020102نور مرضات اهلل.  لتعليم التعليمية الوسائل استخدام .
  لطلبةالكالم احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف التاسع الثانيةالصف

بنجرسريانج بتامباكبنجر اكمنطقة الدكتور،اجلنوبيةليمنتان االول املشرف
البحثالعلمي،نصارياملاجستريأأمحدمرادياملاجستريواملشرفالثاينخملص

 والتعليم، الرتبية كلية العربية، اللغة التعليم أنتسارقسم اإلسالميةيجبامعة
 ه.1444م/2022.احلكوميةبنجرماسني

 استخدام الوسائل التعليمية، تعليم مهارة الكالمالكلمات الرئيسية: 
الكالم مهارة لتعليم التعليمية الوسائل استخدام عن العلمي البحث هذا يقدم

 لطلبة احلكومية اإلسالمية املتوسطة املدرسة يف التاسع  بتامباكبنجرالثانيةالصف
بنجرسريانج )منطقة فردي دراسي الدراسيsemester ganjilفصل العام يف )

.وأسئلةاملشكلةيفهذاالبحثهيكيفتعليممهارةالكالمبالوسائل2022/2023
ال لطلبة العربية اللغة معلما يستخدمها اإلسالميةاليت املتوسطة املدرسة يف التاسع صف

 بنجرسريانجبتامباكبنجرالثانيةاحلكومية اكمنطقة البحثليمنتان وأسئلة اجلنوبية.
الكالم مهارة لتعليم التعليمية الوسائل استخدام ختطيط كيف يلي: مما وهي تفصيليا

 عليممهارةالكالملطلبةالصفالتاسع؟وكيفتنفيذاستخدامالوسائلالتعليميةلت لطلبة
الصفالتاسع؟وكيفتقوميمنقبلمعلمنيلطلبةالصفالتاسعبعداستخدامالوسائل

الفصلالتاسع؟. التعليميةلتعليممهارةالكالميف

 كيفية ملعرفة فهي البحث هذا يف حتقيقها املراد األهداف الكالمأما مهارة تعليم
معلم يستخدمها اليت املتوسطةابالوسائل املدرسة يف التاسع الصف لطلبة العربية اللغة

بنجر الثانية احلكومية الوسائل.اإلسالمية استخدام ختطيط كيفية عن: بالتفصيل وملعرفة
لطلبة الكالم مهارة لتعليم الوسائل التعليمية استخدام تنفيذ وكيفية التاسع، الصف
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لطلبة الكالم مهارة لتعليم ال التعليمية لطلبةالصف معلمني قبل من تقومي وكيفية تاسع،
الفصلالتاسع. الصفالتاسعبعداستخدامالوسائلالتعليميةلتعليممهارةالكالميف

تستخدمهذهالدراسةالبحثامليداينمبنهجوصفينوعي.ذاتالبحثيفهذا
بينم التاسع. للصف العربية اللغة بتدريس يقومان اللذان املدرسان هو موضوعالبحث ا

 هو البحث هذا من التعليميةالبحث الوسائل استخدام والتنفيذ التخطيط عملية
الصف الطلبة على املعلمان أجراه الذي والتقومي العربية، اللغة معلما قبل من املستخدمة
التاسعبعداستخدامهذهالوسائليفتدريسمهارةالكالميفالفصلالتاسعيفاملدرسة

اجلنوبية.ليمنتاناكمنطقةبنجرسريانجبتامباكبنجرالثانيةميةاحلكوميةاملتوسطةاإلسال
 أماأساليبمجعالبياناتيفهذاالبحثهيمنخاللاملالحظة،واملقابلة،والتوثيق.

أن معرفة ميكن البحث هذا لنتائج بالنسبة لتعليم أما الوسائل استخدام عملية
 املدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةبنجرمهارةالكالملطلبةالصفالتاسعيف

والتنفيذ، التخطيط، حيث من وصفها مت اليت اخلرباء آراء من العديد معايري مع تتوافق
 املدرسان، حبث البحث هذا يف األولوالتقومي. نورهداية، أمحدوالثايناألستاذة األستاذ

مد قبل من تنفيذه مت الذي التخطيط أما قبلحفين. التاسع للصف العربية اللغة رسي
استخدامالوسائلالتعليميةمنخاللاالهتمامبتخصيصالوقتيفالتدريس،والتكيف
معحمتوياتخططالدروس،وإعدادالوسائلاليتتتوافقمعاملادةالتعليمية.ويفالتنفيذ،

با أ التاسع الصف يف الكالم مهارة بتدريس نورهداية األستاذة الوسائلتقوم ستخدام
بينما تقومي. شكل على البصرية والوسائل فيديو مقاطع شكل على البصرية السمعية
ه التاسع إىل ب التاسع الصف يف الكالم مهارة بتدريس حفين أمحد األستاذ يقوم
والوسائلاإلعالماملطبوعة فيديو مقاطع علىشكل البصرية السمعية الوسائل باستخدام

أوراقحت أناستخدامعلىشكل ميكناالستنتاج لذل،، العربية. باللغة علىحمادثة توي
الوسائلاليتيستخدمهامدرسااللغةالعربيةلتعليممهارةالكالملطلبةالصفالتاسعيف

بنجر الثانية احلكومية اإلسالمية املتوسطة السمعيةاملدرسة الوسائل باستخدام وذل،
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والوسائ فيديو، شكل على اإلعالمالبصرية والوسائل تقومي، شكل على البصرية ل
املطبوعةعلىشكلأوراقحتتويعلىحمادثةباللغةالعربية.

خالل من طلبتهما بتقومي املعلمان قام الوسائل، باستخدام التدريس تنفيذ بعد
لتحديد وذل، الدرس، هناية يف احلوار ممارسة وأيًضا املناقشة مبوضوع تتعلق أسئلة طرح

التقوميمستو نوع يف التقومي هذا تضمني يتم املقدمة. للمادة وإتقاهنم الطلبة فهم ى
املادة من االنتهاء بعد أو التعلم ساعة هناية يف التقومي هذا إجراء يتم حيث التكويين،

املقدمة.
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ABSTRAK 

 

Nur Mardhatillah. 180101020102. Penggunaan Media Pembelajaran Untuk 

Mengajarkan Keterampilan Berbicara Pada Siswa Kelas IX Di MTsN 2 

Banjar, Tambak Sirang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Dosen 

pembimbing I Dr. Ahmad Muradi, M. Ag dan Dosen pembimbing II 

Mukhlis Anshari, S. Hum. M.Pd. Penelitian Ilmiah Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Antasari Banjarmasin. 2022 M/1444 H. 
 

Kata Kunci: Penggunaan Media Pembelajaran, Mengajarkan Keterampilan 

Berbicara. 

Skripsi ini menyajikan tentang Penggunaan Media Pembelajaran Untuk 

Mengajarkan Keterampilan Berbicara Pada Siswa Kelas IX Di MTsN 2 Banjar, 

Tambak Sirang, Kabupaten Banjar semester ganjil di tahun ajaran 2022/2023. Dan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengajarkan 

keterampilan berbicara dengan media yang digunakan guru bahasa Arab pada 

kelas IX di MTsN 2 Banjar. Dan rumusan masalah dirincikan sebagai berikut: 

Bagaimana perencanaan penggunaan media pembelajaran untuk mengajarkan 

keterampilan berbicara pada siswa kelas IX? Bagaimana pelaksanaan penggunaan 

media pembelajaran untuk mengajarkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 

IX? Bagaimana evaluasi guru terhadap siswa kelas IX setelah menggunakan 

media pembelajaran untuk mengajarkan keterampilan berbicara dikelas IX?. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana cara mengajarkan keterampilan berbicara dengan 

menggunakan media yang digunakan oleh dua orang guru Bahasa Arab untuk 

siswa kelas IX di MTsN 2 Banjar. Dan untuk mengetahui secara rinci bagaimana 

perencanaan penggunaan media pembelajaran untuk mengajarkan keterampilan 

berbicara pada siswa kelas IX, bagaimana pelaksanaan penggunaan media 

pembelajaran untuk mengajarkan keterampilan berbicara pada siswa kelas IX, 

bagaimana evaluasi guru terhadap siswa kelas IX setelah menggunakan media 

pembelajaran untuk mengajarkan keterampilan berbicara dikelas IX. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode 

pendekatannya adalah deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah dua 

orang guru bahasa Arab yang mengajarkan keterampilan berbicara di kelas IX, 

sedangkan Objek pada penelitian ini adalah proses perencanaan dan pelaksanaan 

penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh dua guru Bahasa Arab, 

serta evaluasi yang dilakukan oleh dua guru tersebut pada siswa kelas IX setelah 

menggunakan media dalam mengajarkan keterampilan berbicara dikelas IX di 

MTsN 2 Banjar. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun hasil dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa proses penggunaan 

media untuk mengajarkan keterampilan berbicara pada siswa kelas IX di MTsN 2 

Banjar sudah sesuai dengan kriteria dari beberapa pendapat para ahli yang telah 
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dipaparkan baik itu dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasinya. Pada 

penelitian ini ada dua orang guru yang diteliti, yang pertama Ibu Nurhidayah dan 

yang kedua Bapak Ahmad Hifni. Adapun perencanaan yang dilakukan oleh dua 

orang guru bahasa Arab sebelum menggunakan media pembelajaran yaitu dengan 

memperhatikan alokasi waktu dalam mengajar, menyesuaikan dengan isi rpp, dan 

menyiapkan media yang sesuai dengan materi ajar. Dan pada pelaksanaannya Ibu 

Nurhidayah mengajarkan maharah kalam dikelas IX A dengan menggunakan 

media audiovisual berupa video dan media visual berupa kalender, sedangkan 

Bapak Ahmad Hifni mengajarkan maharah kalam dikelas IX B sampai IX E 

dengan menggunakan media audiovisual berupa video dan media cetak berupa 

lembaran naskah percakapan berbahasa Arab. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh 2 guru Bahasa Arab untuk 

mengajarkan keterampilan berbicara pada siswa kelas IX di MTsN 2 Banjar yaitu 

dengan menggunakan media audio visual berupa video, media visual berupa 

kalender, dan media cetak berupa lembaran naskah percakapan berbahasa Arab.  

Setelah pelaksanaan mengajar dengan menggunakan media tersebut, kedua 

guru ini melakukan evaluasi terhadap siswa-siswanya dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema pembahasan dan juga praktek 

berdialog diakhir jam pembelajaran, guna untuk mengetahui tingkat pemahaman 

dan penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan. Adapun evaluasi 

tersebut termasuk kedalam jenis evaluasi formatif, yang mana evaluasi ini 

dilakukan diakhir jam pembelajaran atau setelah selesainya materi yang 

disampaikan. 
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 شكر وتقدير

 بسم هلل الرحمن الرحيم
وحدهالشري، اهلل إال إله ال أن وأشهد اجلنان. أهل لسان العربية جعل الذي هلل احلمد

.ىلالنورإله،وأشهدأنسيدناحممداعبدهورسولهالذيمحلنامنالظلمات
صالة اهلل علم يف ما عدد اهلل رمحة باب مفتاح حممد سيدنا على وسلم صل اللهم

وعل اهلل مل، بدوام دائمني بعدوسالما أما وصحبه، آله وجل.ى عز هلل وشكرا محدا
درجة لنيل شرطا العلمي البحث تتم أن تستطيع حىت كثريا نعما الباحثة أعطى الذي

 البكالوريوس احلكومية اإلسالمية أنتساري جبامعة العربية اللغة تعليم ملوضوعبايف
لطلبة" الكالم مهارة لتعليم التعليمية الوسائل املدرسة استخدام يف التاسع الصف

 احلكومية اإلسالمية بنجرالثانيةاملتوسطة بنجرسريانجبتامباك ليمنتاناكمنطقة
 ".اجلنوبية

شكراجزيالإىل:ةويفهذهاملناسبةالنفيسةتقدمالباحث
املكرم .1 كمديرفضيلة املاجستري الرمحن جميب احلاج أنتساريالدكتور جامعة

 بنجرماسني.اإلسالميةاحلكومية
جامعة .2 والتعليم الرتبية كلية كعميد املاجستري محدان احلاج الدكتور املكرم فضيلة

 أنتسارياإلسالميةاحلكوميةببنجرماسني.
3.  املاجستري اهلل حسب املكرم كفضيلة املاجستري حكيم رمحن وعرف سكرترياكرئيسا

أنت جامعة والتعليم الرتبية كلية العربية اللغة تعليم احلكوميةلقسم اإلسالمية ساري
 ببنجرماسني.

املاجستري .4 مرادي أمحد الدكتور األول املشرف املكرم جمالفضيلة يف كاملشرف
 يفكتابةهذاالبحثالعلمي.احملتوىواملنهجية
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املكرم .5 فضيلة املاجستري أنصاري خملص الثاين اللغةاملشرف جمال يف كاملشرف
 ثالعلمي.يفكتابةهذاالبحوتقنياتالكتابة

احملاضرين .6 مجيع املكرمني الرتبيةواحملاضراتفضيلة كلية العربية اللغة التعليم قسم يف
الباحث من فلهم بنجرماسني احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة أحسنةوالتعليم

 شكراوتقديرعلىماقدموهمالعلومواملعارفوالتشجع.وجزاهماهللأحسناجلزاء.
ر .7 املكرم إدارةفضيلة وفريق املاجستري، مكي أمحد احلاج األستاذ املدرسة ئيس

املدرسة،ومدرسااللغةالعربيةيفالصفالتاسع،ومجيعاملعلمنييفاملدرسةاملتوسطة
 احلكومية هذاسريانجبتامباكبنجرالثانيةاإلسالمية إكمال يف ساعدوين الذين

 البحثالعلمي.
8.  أعطوين الذين األصدقاء هذاوجلميع كتابة يف للباحثة والتوجيهات مساعدات

البحثالعلمي.
يفكتابةهذاالبحثالعلمي،وماأحسنواألخطاءالنواقصمنةالباحثتسلموال

للقارئنيأنيقرتحواللباحثةباقرتاحاتإصالحية.
خاصةوللقارئنيعامة.آمنيةعسىاهللأنينفعهذاالبحثالعلميللباحث



ه1444مجادياألوىل52بنجرماسني،
 م2022ديسمرب19
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الفردي الدراسي semester ganjil)الفصل الدراسي( للعام
2022/2023

47

درسةاملتوسطةاملعددالطلبةيفالصفالسابعحىتالصفالتاسعيف4.7
47ثانيةبنجرالاإلسالميةاحلكومية

يف4.8 التحتية والبنية املرافق عن اإلسالميةاملدرسةبيانات املتوسطة
48)املرافقاملاديةيفشكلساحاتوغرف(ثانيةبنجرالاحلكومية

املدر4.9 يف التعليم تدعم اليت املادية املرافق عن املتوسطةبيانات سة
اإلسالميةاحلكوميةثانيةبنجر

50



 ف

 

سةاملتوسطةاملدربياناتعناملرافقوالبنيةالتحتيةاليتتدعمالتعلميف4.10
51ثانيةبنجرالاإلسالميةاحلكومية

52املدرسةاملتوسطةاإلسالميةاحلكوميةالثانيةبنجرعددوحالةمباين4.11

4.12 األخرى الداعمة التحتية والبنية املرافق اإلسالميةايف املتوسطة ملدرسة
53احلكوميةالثانيةبنجر




















