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ماهللا عليه وسلّى قال النيب صل
﴿ة عريبوكالم أهل اجلن والقرأن عريب ي عريبوا العرب لثالث، ألن١أحب﴾

)رواه العقيل والطربىن واحلاكم والبيهقي(

١١. ، ص١٠جز) شركة املعارق، بدون تاريخ: بندوع (بن ايب بكر السيوطي،جالل الدين عبد الرمحن.١



و

:أهدى الباحث ذا البحث إىل 
ومجيع أسرايتعلى راضي وأمي أمي كلثوم: ترمني و احملبوبنيوالدي احمل.١
شجعوين إىل حبث هذا إىل هؤالء املدرسني يف قسم تعليم اللغة العربية الذين خاصة .٢

املوضوع 



ز



ح

ملخص
ادة املهنة ىف تعليم مهارة    االستماع مبفعالية وسيلة رسالة حمموس:املوضوع

لدى التالميذ ىف الصف العاشر مبدرسة  األسرار  العالية اإلسالمية 
٢٠١١-٢٠١٠كونونج فاطى مسارانج سنة 

)أمحد زينوري(أمحد زينوري حيىي : اإلسم
٠٦٣٢١١٠١٧: الرقم

ىف تعليم مهارة (Pesan Berantai)فعالية وسيلة رسالة حمموسةتناقش هذه الدراسة
االستماع باملادة املهن لدى التالميذ ىف الصف العاشر مبدرسة  األسرار  العالية اإلسالمية 

ويف هذا اإلطار، تسعى هذه الدرسة .٢٠١١-٢٠١٠كونونج فاطى مسارانج سنة 
م مهارة االستماع باملادة  املهن  لدى تعلكيف اجناز: أمههالإلجابة على عدة أسئلة 

م تعلالتالميذ ىف الصف العاشر الذين يستخدمون وسيلة رسالة حمموسة ؟، كيف اجناز
مهارة االستماع باملادة  املهن  لدى التالميذ ىف الصف العاشر الذين ال يستخدمون وسيلة 

حمموسة ىف تعليم مهارة االستماع باملادة  رسالة حمموسة ؟، هل استخدام وسيلة رسالة
؟هلا أثراملهن لدى التالميذ ىف الصف العاشر 

و أما الطريقة الىت استخدم الباحث . املستخدمة هي كميةجنسىف هذا البحث 
وقامت الباحث .جلمع البيانات فهى طريقة املشاهدة وطريقة التوثيق وطريقة االختبار

الباحث مبعادلة املستقلةواإلحصاءاالستداليل وفيها استخدمبطريقة اإلحصاء الوصفى
independen t-tesلتحليلها.

م مهارة االستماع تعلاجنازإن:هذه الدراسة إىل عدة نتائج من أمههاىقد انته
هلا باملادة  املهن  لدى التالميذ ىف الصف العاشر الذين يستخدمون وسيلة رسالة حمموسة



ط

م مهارة االستماع باملادة  املهن  لدى التالميذ ىف تعلاجنازو إن ،٨٠,٥املتوسطقيمة
ومن ،٧٠,٥املتوسطقيمةهلا الصف العاشر الذين ال يستخدمون وسيلة رسالة حمموسة 

من احلاسبة بالقيمة من اجلدول toوقارن الباحث قيمة٤،٠٩٧هى toاحملاسبة أن القيمة
-tمناحملاسبة أكربمنtoفإذا.ىف اجلدول ٢٠٠٠هى% t-tabel٥مستوى وداللةعلى

tabelوفرضية ىف هذاالبحث مقبولة,احلاصل أن الفرق ذوداللة و.
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ABSTRAKSI

Judul : Efektifitas Media Pesan Berantai Dalam Pembelajaran Kemahiran
Menyimak   dengan Materi Profesi pada Siswa Kelas X MA Al-Asror
Gunungpati Semarang Tahun ٢٠١١-٢٠١٠

Nama : Achmad Zainuri Yahya
Nim : ٠٦٣٢١١٠١٧

Skripsi ini membahas Efektifitas Media Pesan Berantai Dalam Pembelajaran
Kemahiran Menyimak Dengan Materi Profesi Pada Siswa Kelas X MA Al-Asror
Gunungpati Semarang Tahun ٢٠١١-٢٠١٠. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab
permasalahan: (١) Bagaimana hasil pembelajaran kemahiran menyimak dengan
materi profesi pada siswa Kelas X MA Al-Asror yang menggunakan media pesan
berantai ?, (٢) Bagaimana hasil pembelajaran kemahiran menyimak dengan materi
profesi pada siswa Kelas X MA Al-Asror yang tidak menggunakan media pesan
berantai ?, (٣) Apakah penggunaan media pesan berantai dalam pembelajaran
kemahiran menyimak dengan materi profesi pada siswa Kelas X MA Al-Asror
terdapat pengaruh ?.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kwantitatif eksperimen Adapun
Methode yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:
Methode interviu,methode observasi,methode dokumentasi ,methode tes.Dan juga
menggunakan method statistik  diskriptif  dan infrensial yang menggunakan rumus
Independen T-tes untuk menganalisisnya.

Hasil dari penelitian tersebut adalah: Hasil pembelajaran kemahiran menyimak
dengan materi profesi pada siswa Kelas X MA Al-Asror yang menggunakan media
pesan berantai mempunyai nilai tengah (MEAN) ٨٠,٥. Hasil pembelajaran kemahiran
menyimak dengan materi profesi pada siswa Kelas X MA Al-Asror yang tidak
menggunakan media pesan berantai mempunyai nilai tengah (MEAN) ٧٠,٥. Dari
penghitungan tersebut di peroleh nilai “to”٤,٠٩٧.dan di bandingkan dengan nilai
“tt”dari table ٥% diperoleh ٢,٠٠٠.dalam rumus dikatakan jika dalam penghitungan
“to” lebih besar dari “tt” maka dapat di interprestasikan hasil tersebut signifikan .Dan
hasil hipotesis dalam penelitian ini juga signifikan /dapat di terima.
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ملك
وهو إحدى .ق اهللايرسالة بتوفلاههذاحلمد هللا رب العاملني، قد إنتهيت

اللوازم ىف االمتحان النهائي للحصول على درجة الليسانيس يف قسم تعليم اللغة العربية يف 
رسالة "فعالية وسيلة : ، حتت املوضوعكلية التربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية

ذ ىف الصف العاشر مبدرسة لدى التالمي" املهن"ىف تعليم مهارة االستماع باملادة " حمموسة
.مسارانج–العالية اإلسالمية كونونج فاطى " األسرار " 

:إلقاء شكر وتقدير إىللذا يريد الكاتب 
لة السيد الدكتور شجاعي املاجستريكعميد كلية التربية جامعة وايل سوجنو يضف.١

.مية احلكومية مسارانجالساإل
. م تعليم اللغة العربية كلية التربيةقني املاجستريكرئيس قسليث عاشلة السيد ألفضي.٢
.ملشرف األول ىف هذاالبحثتى قرة العني املاجستر كاؤتةالسيديلة ضف.٣
. املاجستر كاملشرفة الثانية ىف هذاالبحثالدكتور أمحد إمساعيلفضيلة السيد.٤
لسادات املدرسني بكلية التربية الذين قد علموا الباحث وأرشدوا إىل افضائل رئسا.٥

. لعلم والعرفانسبيل ا
ملعلم تعليم كاأبو شافعةالسيدشعراىن رئيس املدرسة العالية األسرار وفضيلة السيد.٦

. اللغة العربية
.   ترامحلدي الباحث أيب على راضى وأمي أمى كلثوم فلهما أجزل الشكر واإلاو. ٨
ء الدوافع دمات من أوقام الغالية إلعطاخلاومالء الذين قد منحوا املساعدات زلا.٩

. بكتابة هذا البحث
فإنه جيزى من يشاء بغري ءازي جزيل الشكر وجزاهم اهللا أحسن اجلنمف

.  حساب وعسى أن يكون هذا البحث نافعا ىف الدين والدنيا واحلمد هللا رب العاملني



ل

أ.....................................................املوضوعصفحة
ب......................................................املشرفموافقة

د.................................................املناقشةجلنةتصحيح
ه.............................................................الشعار

و.............................................................هداءاإل
ز............................................................التصريح
ح.............................................................ملخص

ي................................................والتقديرالشكركلمة
ك.....................................................البحثحمتويات

مقدمة: 
١..................................................ةخلفية املسائل- أ  
٣..................................................بحثالحتديد- ب
٣..........................................فوائد البحثاهداف و- ج

 :
٥................................................الدراسة السابقة- أ  
٦....................ستماعوسيلة رسالة حمموسة ىف تعليم مهارة اال- ب
١١...........................................تعليم مهارة االستماع- ج



م

١٦................فعالية وسيلة رسالة حمموسة ىف تعلم مهارة االستماع-د
١٧...................................................فرضية البحث-ه

 :
١٨...................................................نوع البحث- أ  
١٨.....................................جلمع البياناتواملكانوقت- ب
٢١..................................اتمع اإلحصائى وعينة البحث- ج
٢٢.......................................ثمتغريات ومؤشرات البح-د
٢٢..............................................مجع البياناتطريقة -ه
٢٤...................................................حتليل البيانات-و

 :
٢٦...............................................البياناتتوصيف - ب
٤٠.................................................إختبار الفرضية- ج
٤٠.............................................نتائج البحثمباحث -د

 :
٤١.........................................................النتائج- أ  
٤١....................................................االقتراحات- ب

املراجع واملالحق


	Cover.pdf

