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 ملخص البحث

 sounding)اللوحات املصوتة وسيلة فعالية استخدام  ،051010101061نور حكمة. 

slide) يف املدرسة املتوسطة مهارة االستماع لدى طلبة الصف الثامن  تنميةل
الرسالة العلمية قسم تعليم اللغة العربية   .اإلسالمية مبعهد اإلستقامة بنجرماسني
واملشرف  املاجستري ،الدكتوراة فطوية نوركلية الًتبية والتعليم. املشرفة األوىل:  

رمحات صادقني، املاجستري، البحث العلمي قسم التعليم اللغة الدكتور الثاين: 
العربية، كلية الًتبية والتعليم، جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. 

 ه. 0111م/0100
 .مهارة االستماع، (sounding slide)اللوحات املصوتة الكاملات الرئيسية: فعالية، 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلستقامة  تنفيذ التعليم االستماع يف
 طريقة احملاضرة وسيلة السبورة. ألن ذلك يشعر الطالب ابمللل تستخدم بنجرماسني

وانقص االىتمام وانقص احلماس يف اتباع أنشطة التعليم، مما تسبب انقص درجات 
املتوسطة اإلسالمية  درسةمدراء امل الطالب مادة اللغة العربية مبهارة االستماع.

يف املدرسة. يف  وجودةيف استخدام األدوات املمبعهد اإلستقامة ليست األمثل بنجرماسني 
. م اللغة العربية، ىناك العديد من الوسيلة اليت ميكن استخدامها يف التعليميعملية تعل

حقيق اإلعالم ضروري للغاية ألنو ميكن أن يشعل الرغبة يف تعلم الطالب يف التعلم لت
 . فلذالك تقًتح الباحثة وسيلة اللوحات املصوتة كحل يف ىذه املشكلة.األىداف

مهارة  تنميةلوأىداف البحث ملعرفة مدى فعالية استخدام  وسيلة اللوحات املصوتة 
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلستقامة االستماع لدى طلبة الصف الثامن 

 Quasi) شبو التصميم التجرييبلكمي ابطريقة  . وىذا البحث ىو ابنجرماسني

Eksperimental Design) يف شكل Nonequivalent Control Group Design فمجتمع .
بناء على  البحث ىو مخسة وسبعني طالبا. وأساليب مجع البياانت ىي اختبار وواثئق.

التجربية تدل على موعة عملت الباحثة أن قيمة املعّدل اختبار القبلي يف اجملالبحث اليت 
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. وأما اختبار البعدي يف 01،30موعة الاابطة تدل على درجة ويف اجمل 06،31درجة 
على درجة ويف اجملموعة الاابطة تدل  11،51موعة التجربية تدل على درجة اجمل

غري الطبيعية اختبار الطبيعية واختبار التجانس فالبياانت . بناء على نتائج حتليل 43،41
اهنا غري غري الطبيعية والتجانس فاستخدمت الباحثة اختبار مان وتي . ألوالتجانس

مردودة. إذا   Ho مقبولة و Ha ف 12،1أصغر من  sig(2-tailed)ابلبيان إذا كانت قيمة 
مقبولة. والنتائج برانمج  Ho مردودة و Ha ف 12،1أكرب من  sig(2-tailed)كانت قيمة 

SPSS  ف 12،1أصغر من درجة  111،1و ، أن نتائج00اإلصدار Ha مقبولة و Ho 
 تنميةيف  (sounding slide)اللوحات املصوتة وسيلة استخدام مردودة. إذن معناىا أن 

يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلستقامة مهارة االستماع لدى طلبة الصف الثامن 
 فّعال. بنجرماسني
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ABSTRAK 

Nur Hikmah. 180101020190. Efektifitas Penggunaan Media Sounding Slide 

untuk Meningkatkan Maharah Istima’ Pada Siswa Kelas VIII MTs PonPes 

Al-Istiqamah Banjarmasin. Pembimbing 1: Dr. Fatwiah Noor, M.Pd, 

Pembimbing 2: Dr. Rahmat Shodiqin, SS, M.Pd.I., Pada Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari 

Banjarmasin. 2022 

 

Kata Kunci: Efektifitas, Sounding Slide, Maharah Istima’. 

Pelaksanaan pembelajran Istima’ di MTs PonPes Al-Istiqamah Banjarmasin 

menggunakan metode ceramah dan media yang masih digunakan berupa papan 

tulis. Hal tersebut membuat siswa mengalami rasa bosan, kurang tertarik dan 

kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga menyebabkan 

kurangnya nilai siswa pada mata pelajaran bahasa Arab maharah Istima’. MTs 

PonPes Al-Istiqamah Banjarmasin kurang maksimal dalam pemanfaatan alat yang 

tersedia di sekolah. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab terdapat beberapa 

media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Media sangat diperlukan 

karena dapat memantik keinginan belajar peserta didik dalam pembelajaran untuk 

mencapaian tujuan. Maka dari itu peneliti menawarkan media Sounding Slide 

sebagai solusi dalam permasalahan tersebut. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa Efektif 

Penggunaan Media Sounding Slide untuk Meningkatkan Maharah Istima’ Pada 

Siswa Kelas VIII MTs PonPes Al-Istiqamah Banjarmasin. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode Quasi Eksperimental Designs 

dengan menggunakan desain Nonequivalent Control Group Design. Sampel 

penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA dan VIIIB di MTs PonPes Al-Istiqamah 

Banjarmasin dengan jumlah 75 siswa. Teknik pengumpulan data berupa Tes dan 

Dokumentasi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka nilai rata-rata 

Pre-Test kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol adalah 60,39 kleas Eksperimen dan 

62,30 kelas Kontrol sedangkan  nilai rata-rata Post-Test kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol adalah 84,00 kleas Eksperimen dan 70,76 kelas Kontrol. 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas dan homogenitas, maka data tersebut 

berdistribusi tidak normal dan homogen, maka peneliti menggunakan uji U 

dengan ketentuan; jika nilai sig(2-tailed) < 0,05 maka hipotesis diterima, jika nilai 

sig(2-tailed) > 0,05 maka hipotesis ditolak. Berdasarkan analisis data. 

Berdasarkan analisis data menggunakan SPSS versi 22, maka diperoleh hasil nilai 

sig(2-tailed) 0,00 < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya Penggunaan 

Media Sounding Slide untuk Meningkatkan Maharah Istima’ Pada Siswa Kelas 

VIII MTs PonPes Al-Istiqamah Banjarmasin adalah Efektif.  
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 الشكر والتقدير

   ﷽ 
دمحم احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان وموالان 

 وعلى الو وصحبو أمجعني. أما بعد :
احلمدهلل عز وجل الذي أعطى الباحثة نعمة كثرية صغريىا وكبريىا حىت يستطيع 

درجة الشهادة اجلاميعية يف   أن يتم الرسالة العملية الستفاء بعض الظائف والشروط لنيل
فعالية استخدام كلية الًتبية والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية حتت املوضوع " 

يف مهارة االستماع لدى طلبة الصف الثامن  تنميةل( sounding slide)اللوحات املصوتة 
 ". املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلستقامة بنجرماسني

 املناسبة النفسية تقدم الباحثة شكرا جزبال إىل: ويف ىذه
املكرم واحملًتم الدكتور احلاخ محدان املاجستري كعميد كلية الًتبية والتعليم جامعة  -0

 أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.
املكرم واحملًتم حسب هللا املاجستري كرئيس واملكرم عارف رمحن حاكيم، املاجستري  -0

عليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية سكرتريا لقسم ت
 احلكومية ببنجرماسني.

املاجستري، على إرشادهتا للباحثة  فطوية نورة امساحة املكرمة املشرفة األوىل الدكتور  -0
 يف كتابة ىذا البحث العلمي.

إرشادتو  املاجستري، على رمحات صادقني الدكتور مساحة املكرم املشرف الثاين -1
 للباحثة يف كتابة ىذا البحث العلمي.

فايلة املكرمني مجيع احملاضرين بكلية الًتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية  -2
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

 بحث من األصدقاء والعائلة واآلخر.ولكل من ينشطي إلمتام ىذا ال -3
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يف املدرسة املتوسطة شكرا جزيال لرئيس املدرسة ومدّرسة اللغة العربية والطالب  -4
 .اإلسالمية مبعهد اإلستقامة بنجرماسني

وإذا وجدمت خطأ من ىذه البحث فًتجو الباحثة إقًتاحاتكم لتصحيحها. وترجو 
 هللاالباحثة أن تكون ىذا البحث انفعا للقارئني والسائلني عن ىذه املسألة، وافقان 

 املوافق اىل أقوام الطريق. هللاوإايكم مجيعا، و
 

 ه0111 مجادى األوىل 00 بنجرماسني،
 م0100ديسمرب  4
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