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 التصريح

  

  :الرسالة املوقع ادىن هذه 

  ليال نور جنة:   االسم

  ٠٦٣٢١١٠٣١:   الرقم

  تعليم اللغة العربية:   القسم

تصرح بالصدق و األمانة أنّ هذه الرسالة الليسانس ال يتضمن اآلراء من املتخصصني او 

  . هلذا الرسالة دراومص جعااملادة الىت نشرها الناشر أو كتبها الباحثون إال أن تكون مر

  

  

  

      ٢٠١١مايوا  ٢٦مسارانج، 

  املصرحة  

  

  

  ليال نور جنة

  ٦٣٢١١٠٣١: رقم الطالبة

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص

فعالية استخدام األفالم على إجناز تعلم التالميذ يف مهارة االستماع باملدرسة الثانوية : املوضوع   

  .مسارانج –٢اإلسالمية احلكومية 

  ليال نور جنة: اإلسم       

  ٠٦٣٢١١٠٣١:         الرقم

أهداف البحث ملعرفة إجناز تعلّم مهارة االستماع للتالميذ الّذين يستخدمون       

مسارانج،  ملعرفة إجناز تعلّم مهارة  – ٢درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املوسيلة األفالم ب

 – ٢احلكومية  درسة الثانوية اإلسالميةاملاالستماع للتالميذ الّذين اليستخدمون وسيلة األفالم ب

مهارة االستماع التالميذ يف مسارانج،  وملعرفة فعالية إستخدام وسيلة األفالم على إجناز تعلم 

  .مسارانج – ٢درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املب

طريقة املشاهدة، : وقد قامت الباحثة جبمع البيانات باستخدام الطرق االتية     

  ".ت"وحللت الباحثة البيانات بتحليل اختبار . تباروطريقة التوثيق، وطريقة االخ

هي أن استخدام وسيلة األفالم ىف تعلم مهارة االستماع لدى التالميذ فوأما النتائج      

ألن القيمة احملصولة , مسارانج فعال - ٢ىف الصف السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

)to =(أكرب من قيمة جدول  ٥,٩٣٠)(tt  و ملستوى الداللة  ١,٩٨٠% = ٥ملستوى الداللة

كانت فرضية البحث املقدمة أن وسيلة األفالم فعال , ومن االختبار السابق). ٢,٦١٧% =١

على إجناز تعلم  للتالميذ الذين يتعلمون مهارة االستماع للصف السابع مبدرسة الثانوية اإلسالمية 

وبناء على ".  t" احملصولة أكرب من قيمة جدول مسارانج مقبولة، ألن القيمة  -٢احلكومية 

تستطيع الباحثة أن تفسر أن استخدام وسيلة األفالم فعال لتعلم , سلسلة قيمة الفرق السابق

  .مسارانج - ٢درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املمهارة االستماع بالتالميذ يف 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKSI 

 

Judul : Efektifitas penggunaan film terhadap hasil belajar siswa pada ketrampilan 

istima’ di MTsN 02- semarang 

Nama : laila nurjanah 

Nim   : 063211031 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui hasil belajar 
ketrampilan istima’ untuk siswa yang menggunakan media film di MTsN 02 
Semarang, (2) untuk mengetahui untuk mengetahui hasil belajar ketrampilan 
istima’ untuk siswa yang tidak menggunakan media film di MTsN 02 Semarang, 
(3) dan untuk mengetahui efektifitas penggunaan media film terhadap hasil belajar 
ketrampilan istima’ untuk siswa di MTsN 02 Semarang. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulka data adalah:  metode 
observasi, metode dokumentasi, dan metode tes. Dan metode yang digunakan 
untuk menganalisis data adalah metode T-Test. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan film dalam 
pembelajaran ketrampilan istima’ untuk siswa pada kelas VII di MTsN 02 
Semarang efektif, karena nilai yag dihasilkan (To:5,935) lebih besar dari nilai 
pada jadwal (Tt) pada taraf signifikansi 5%=1,980. Dan untuk taraf signifikansi 
1%=2,617.  Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa hipotesa yang 
diajukan sesungguhnya media film efektif dalam pembelajaran ketrampilan 
istima’ untuk siswa pada kelas VII di MTsN 02 semarang diterima, karena nilai 
yang dihasilkan lebih besar dari nilai table.  

Dari kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa penggunaan film efektif 
untuk pembelajarn siswa pada ketrampilan istima’ di MTsN 02 semarang.  

   



  الشعار
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Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 
Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi 

kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 
bersyukur. 
1
. )٧٨:النحل(   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 Departemen, Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Semarang; PT. Karya Toha Putra) 



  اإلهداء

  

  :أهدي هذا العمل اليسري إىل 

والدي احملترمني احملبوبني، أيب منري وأمي سيت صاحلة اللذين ربياين صغرية وهذباين كبرية  .١

 .دائما دوامامل يزاال يدعوان يل ويلعبان دورا هاما، إياي بنصيحتها وكان 

د على مصطفى، وأخيت الصغرية ؤاأخي الصغري، وهي عارف الدين و أنس فوزي و ف .٢

 .وتعليمي ىف اجلامعةيت ىف إمتام تربي ينشجعونيإنتزا خري النساء اللذين 

 .هلم سالمة وسعادة ىف الدنيا واآلخرة

كانوا وهبوا احلماسة . أيب طانطاوي  و أمي مشرفة الذين تساعد ىف إنتهاء هذا البحث .٣

 ىف إنتهاء هذا البحث، 

، الذين يساعدوين مباشرة "ب"قسم اللغة العربية ىف الفصل  أصدقائ الكرام األحباء ىف .٤

 .أو غري مباشرة إىل إمتام البحث

 .مجيع أصحايب بكلية التربية من قسم تعليم اللغة العربية .٥

  

  

 

 

 

  

  

            

  

  

       

  

  



 كلمة شكر وتقدير

 

على و الصالة و السالم . وبه نستعني على أمور الدنيا والدين, احلمد هللا رب العاملني

  .امابعد.وعلى اله وصحبه أمجعني, سيدنا حممد أشرف األنبياء واملرسلني

فعالية استخدام األفالم على إجناز تعلم : من كتاب البحث حتت املوضوع  ىنتهإقد 

ط ووهو شر. مسارانج - ٢درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املمهارة االستماع بالتالميذ يف 

 يف كلية التربية لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو لنيل الدرجة اجلامعة األوىل

  .اإلسالمية احلكومية مسارنج

  : لذا تريد الباحثة إلقاء شكر وتقدير إىل 

شجاعي املاجستري كعميد كلية التربية جبامعة وايل سوجنو  كتوردالفضيلة السيد  .١

  .اإلسالمية احلكومية مسارنج

اجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية الذي قد أتاحين فضيلة السيد الليث عاشقني امل .٢

 .ونائبه الدكتوراندوس حمفوظ صدق املاجستري. من النصائح طوال إجناز هذا البحث

فضيلة السيدة مفيدة املاجستري والسيدة يونيتا رامحوايت املاجيستري  كاملشرفتني اللتني  .٣

 .تشرفاين حىت انتهيت كتابة هذا البحث

  .سني بكلية التربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانجمجيع املدر .٤

-٢مدير املدرسة وسائر األساتيذ و التالميذ مبدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  .٥

 .مسارانج

والدي ومجيع اإلخوة و األصدقاء الذين قد أعطوين من أنواع املساعدة يف إمتام  .٦

  .هذاالبحث

جيازيهم أحسن اجلزاء و عسى أن يكون هذا البحث نافعا  عسى اهللا تعاىل اجلليل أن

  .امني يا جميب السائلني ويارب العاملني.يف الدارين للباحثة و سائر القراء 



 حمتويات البحث

  

  أ  ................................................................................ صفحة املوضوع

  ب  .........................................................................................  ملخص

  ج  ..................................................................................  موافقة املشرف

  د  ........................................................................................  التصريح

  ه  ...............................................................................  تقرير جلنة املناقشة

  و  .........................................................................................  الشعار

  ز  .........................................................................................  اإلهداء

  ح  .............................................................................  والتقدير كلمة شكر

  ط  .................................................................................  حمتويات البحث

  مقدمة:   الباب األول

 ١  ...........................................................................  خلفية البحث  . أ

 ٣  ....................................................................  توضيح املصطلحات   . ب

 ٤  ..........................................................................  حتديد املسائل. ج 

 ٤  ..........................................................................  منافع البحث.  د      

  وسيلة األفالم وإجناز تعلم مهارة االستماع:   الباب الثاىن

 ٥  ....................................................................  مفهوم وسيلة األفالم  . أ

 ٦  ............................................................  تعريف وسيلة األفالم .١

 ٩  ..................................................................  تعريف األفالم .٢

 ١.  .................................. األفالم ىف تعليم مهارة االستماعاستخدام وسيلة  .٣

       ١٣  ..............................................................  إجناز تعلم مهارة االستماع   . ب

   ١٣  ............................................................  مفهوم إجناز و التعلم .١

   ١٥  .........................................................  تعريف مهارة االستماع .٢

 ١٦  ...........................................................  أنواع مهارة االستماع .٣

 ١٧  ........................................................  أهداف مهارة االستماع  .٤



 ١٨  ..................................................  خطوات تعليم مهارة االستماع .٥

 ١٨  ..............................................  مشكالت ىف تعليم مهارة االستماع .٦

  ١٨  ........................................................................  الدراسة السابقة   . ج

 ١٩  .........................................................................  فرضية البحث  . د

       

  مناهج البحث:   الباب الثالث

 ٢٠  ........................................................................  أهداف البحث   . أ

 ٢١  ...................................................................  وقت وموقع البحث   . ب

 ٢٢  ..........................................................................  طريقة البحث  . ج

 ٢٢  .....................................................................  املتغريات واملؤشرات. د     

 ٢٣  .......................................................................  اتمع اإلحصائ  . ه

 ٢٣  ................................................................  عينة وطريقة أخذ العينة   . و

 ٢٤  ....................................................................  طريقة مجع البيانات   . ز

 ٢٤  ...................................................................  طريقة حتليل البيانات   . ح

  نتائج البحث:   الباب الرابع

 ٢٦  ........................................................................  البيانات توصيف  . أ

 ٣٨  .........................................................................  إختبار الفرضية   . ب

  اإلختتام:    الباب اخلامس

 ٤٤  ................................................................................  اخلالصة  . أ

 ٤٤  ............................................................................  اإلقتراحات   . ب

 ٤٥  ...............................................................................  اإلختتام   . ج

  املراجع و املالحق

 


