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اإلهداء

:أهدي هذا العمل اليسري إىل 
.وأمي صائمة احلاجة)املرحوم(أيب صديق احلاج والدي احملرتمني احملبوبني، .١
وأخي جي أستويتو أ، وهي ةالصغري يتأخ.٢

.الصغري حممد سافوترا
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صملخّ 

مشكالت تعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون وحلها يف ). ٦٣٢١١٠٤٤(خليفة 
، ٢٠١١مرجنني دماك حبث العلمي اإلسالميةالعالية٢الفصل احلادي عشر مبدرسة فتوحية 

. مسارنج، كلية الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج

مشكالت تعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون الفصل يهدف هذا البحث ملعرفة 
قامت الباحثة .مرجنني دماك وكيف طريق حلهااإلسالميةالعالية٢احلادي عشرة مبدرسة فتوحية 

جبمع البيانات طريقة مجع البيانات وهي طريقة املشاهدة، طريقة املقابلة، طريقة التوثيق، طريقة 
. يف هذا البحث  قامت الباحثة بالطريقة التحليلية الوصفية. اإلتبيان

. الكلمات والصورة وغري الرقم

الباحثة النتائج وهي أن مشكالت تعليم مهارة االستماع بوسيلة لينغوافون يف وأخذت 
املعلم وأحوال تتكون جانبمرجنني دماكاإلسالميةالعالية٢الفصل احلادى عشر مبدرسة فتوحية 

.التالميذ وأحوال الطريقة والوسائل والتقومي

حتسني علم وهي أن حل املشكالت من جهة امل) ١: (حل املشكالت فهي ما يليأما
وأن يزيد نفسة بالثروة تدريب املعلمني،إشرتاك على الكفاءة املهنية وروتني لوضع خطط الدرس، 

أن التالميذجيب على حل املشكالت من جهة التالميذ وهي ) ٢(.اللغوية ومعرفة العلوم والتكنوجليا
حل ) ٣(.عندما يف املنزليف املدرسة ولكنالقراءة، واالستماع إىل األشرطة ليستعزيز تعلم

املشكالت من جهة الطريقة وإدارة الفصل وهي أن يستخدم املعلم طريقة التعلم املتنوعة ويركز على 
حل املشكالت من جهة ) ٤. (اشرتاك التالميذ وأن جيعل املعلم على ظروف التعليم اإلتصالية
حل املشكالت من ) ٥. (التعليمالوسيلة ومصادر التعلم وهي أن تتوافر الوسيلة يدعم على جناح 

. جهة التقومي وهي أن يعرف املعلم خصائص التلميذ ومرقبته على أسلوب التقومي



ط

ABSTRAK

Khalifah (063211044). Problematika Pembelajaran Keterampilan
Mendengarkan Dengan Menggunakan Media Linguaphone dan Solusinya dikelas
X1 Di Madrasah Futuhiyyah 2 Aliyah Islamiyah Merangen Demak Tahun 2011,
Semarang, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Walisongo
Semarang.

Tujuan dari skripsi, seperti kita ketahui yaitu tentang Problematika
pembelajaran keterampilan mendengarkan menggunakan linguaphone dikelas X1
Dimadrasah A  liyah Futuhiyyah 2 islamiyah merangen demak dan bagaimana
solusinya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data,
metode pengumpulan datanya yaitu  Metode observasi, metode wawancara,
metode dokumentasi, metode angket. Dan dalam penelitian ini peneliti
menggunakan metode analisis dikriptif, yaitu metode pengumpulan data yang
bersifat kalimat,gambar, dan selain nomor.

Bahwa hasil dari penelitian ini yaitu Problematika pembelajaran
keterampilan mendengarkan menggunakan linguaphone dan solusinya dikelas X1
Di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Islamiyah Merangen Demak, yang terdiri dari
keadaan guru, keadaan siswa, keadaan metode pembelajaran dan evaluasinya.

Adapun solusi probematikan antara lain yaitu 1). Solusi problem yang
berhubungan dengan siswa yaitu siswa harus meningkatkan belajar membaca,
mendengarkan kaset tidak hanya disekolah akan tetapi ketika dirumah. 2). Solusi
problem yang berhubungan dengan guru yaitu meningkatkan profesionalisme
guru seperti rutin membuat RPP, mengikuti pelatihan guru, serta memperkaya
keilmuan dengan pengetahuan-pengetahuan guru, selain itu guru mencari bahan
bandingan sebagai pendukung. 3). Solusi problem yang berhubungan dengan
metode dan pengelolaan kelas yaitu dengan menggunakan metode yang bervariasi
yang mengedepankan peran siswa, menciptakan kondisi pembelajaran secara
kondusif dan komunikatif. 4). Solusi problem yang berhubungan dengan  media
dan sumber belajar yaitu menyediakan media dan sarana untuk menunjang
keberhasilan proses mengajar. 5). Solusi problem yang berhubungan dengan
evaluasi yaitu dengan mengetahui karakteristik siswa dan menguasai strategi
penilaian  dengan tujuan untuk mempermudah penilaian.
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كلمة شكر وتقدير

و الصالة و السالم على . وبه نستعني على أمور الدنيا والدين, رب العاملنياحلمد هللا 
.بعدماأ.وعلى اله وصحبه أمجعني, سيدنا حممد أشرف األنبياء واملرسلني

مشكالت تعليم مهارة االستماع :حتت املوضوع البحثةمن كتابأمتت الباحثةقد 
مرجنني اإلسالميةالعالية٢درسة فتوحية مبوحلها يف الفصل احلادى عشربوسيلة لينغوافون 

وهو شرط لنيل الدرجة اجلامعة األوىل يف كلية الرتبية لقسم تعليم اللغة العربية جبامعة . دماك
.وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج

: لذا تريد الباحثة إلقاء شكر وتقدير إىل 
اإلسالمية احلكمية مسارنجكمدير جامعة واىل سوجنوحمّبني احلاجالدكتور ة السيد لفضي.١
املاجستري كعميد كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية شجاعيكتورد الفضيلة السيد .٢

.احلكومية مسارنج
املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية الذي قد أتاحين يث عاشقنيللافضيلة السيد .٣

.املاجستريحمفوظ صدق ونائبه . إجناز هذا البحثمن النصائح طوال 
املاجستري والسيدة دوي ماونىتاحاصونمحد هامشى اندوس أالسيد الدكتورفضيلة .٤

.البحثكتابة هذانتهيتإشرفاين حىت تتني اللذينكاملشرفاملاجيستري
.نجامجيع املدرسني بكلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسار .٥
مرجنني دماكاإلسالميةالعالية٢فتوحية مدير املدرسة وسائر األساتيذ و التالميذ مبدرسة .٦
والدي ومجيع اإلخوة و األصدقاء الذين قد أعطوين من أنواع املساعدة يف إمتام هذا.٧

.البحث
بحث واهللا سبحانة وتعاىل تسأل الباحثة دائما أجيزيهم خرب اجلزاء وأن يكون هذا ال

.أمني يارب العلمني. ومفيدا لنا وأهانا ودننا يف الدارين وموافقة ألذهان من اطلع فيةنافعا 
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